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Forord 

Statens vegvesen Region øst har utarbeidet kommunedelplan for 3 alter-
native linjer for framtidig ny rv. 22 over Glomma. Planen er utarbeidet på 
vegne av Fet kommune, som er planmyndighet, og er utarbeidet med 
hjemmel i § 11-12 i plan- og bygningsloven.  

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten på rv. 22 gene-
relt og derigjennom bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken spesi-
elt.  Rv. 22 er en svært viktig regional transportåre nordøst for Oslo. Ve-
gen 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 trafikkmengde i perioder gir 
store forsinkelser i trafikkavviklingen. Prosjektet er i Nasjonal transport-
plan (NTP) 2014-2023 angitt med start i perioden 2018-2023. 

En kommunedelplan er en oversiktsplan som består av både en tekstdel 
(planbeskrivelse og planbestemmelser) og en kartdel (plankart). Plankar-
tet viser kun hovedtrekkene for de forskjellige alternativene. En kommune-
delplan vil også omfatte en konsekvensutredning (KU). Kommunedelpla-
nen med KU skal gi grunnlag for valg av traséer og utbyggingsalternativer 
for ny rv. 22 over Glomma. Vedtatt kommunedelplan skal innarbeides i 
kommuneplanens arealdel.  

Formålet med konsekvensutredningen er at hensynet til miljø, naturres-
surser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen el-
ler tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, pla-
nen eller tiltaket kan gjennomføres.  

Tekstdelen i kommunedelplanen inneholder en skriftlig framstilling med 
beskrivelse av alternativene, utfordringer, kostnader og øvrige konsekven-
ser. Konsekvensene er inndelt i prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 
Konsekvensene inngår i en konsekvensutredning.  

Ved oppstart av planarbeidet ble det utarbeidet et planprogram som om-
talte hvilke utbyggingsløsninger og konsekvenser som skulle utredes. Un-
derveis i høringen til planprogrammet ble det utviklet en variant av alterna-
tiv D2, kalt D2.1. Planprogrammet ble fastsatt av Fet kommunestyre 
13.04.2015 og samtidig ble silingsrapporten med forslag til alternativer 
som skal utredes videre vedtatt. I arbeidet med KU til de ulike alternati-
vene er det senere utviklet en variant av alternativ A langs eksisterende 
veg, kalt A2. Alternativ A måtte utgå fordi det ikke lenger tillates å bygge 
rundkjøringer på hovedveger.  

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning og vår anbefaling 
om valg av alternativ, vil bli lagt ut til offentlig høring slik at berørte parter 
og interesserte kan komme med merknader. Planen blir også sendt til 
statlige og fylkeskommunale instanser (sektor-myndigheter) til uttalelse. 
Merknadene blir behandlet av Statens vegvesen, og forslag til vedtak 
oversendes Fet kommune.  

Noen av sektormyndighetene kan ha innsigelsesrett mot planen. Dersom 
eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan det medføre mekling hos 
fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram, skal planen sendes til Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet for endelig godkjenning. Depar-
tementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall 
gjøre de endringer i planen som kreves. 

Når planen er endelig godkjent, vil den være et juridisk og praktisk grunn-
lag for å utarbeide reguleringsplan for vedtatt alternativ og tiltak tilpasset 
denne.  

Kommunestyrets vedtak av kommunedelplanen kan ikke påklages (jfr. 
plan- og bygningslovens § 11-15). Hvis kommunedelplanen er sendt til 
departementet på grunn av innsigelser, kan heller ikke departementets 
vedtak påklages.  

Kontaktpersoner for informasjon om kommunedelplanen: 

Edgar Sande Arne Aukland 

Prosjektleder Enhetsleder for samfunn og næring 

Statens vegvesen Fet kommune 

24 05 83 98 / 974 22 264 63 88 62 70 / 900 29 299 

Informasjon om kommunedelplanarbeidet er å finne på egen nettside: 

www.vegvesen.no/Riksveg/rv22glommakryssing 

 

http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv22glommakryssing
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1 SAMMENDRAG 

1.1 Bakgrunn 

Rv. 22 er en svært viktig regional transportåre nordøst for Oslo, som 
inngår i de rutevise utredningene av riksvegnettet; rute 1. Vegen betjener 
både lokal- og fjerntrafikk. Vegen er en del av ringvegnettet rundt Lille-
strøm og er lokalveg over Glomma for østre og vestre deler av Fet sen-
trum. Stor utbygging på Romerike, nærheten til hovedflyplassen på Gar-
dermoen, økende tilsig av fjerntrafikk fra Østfold og stor pendlertrafikk fra 
utenforliggende kommuner som Aurskog-Høland, har medført at rv. 22 
ikke har forutsigbar framkommelighet på strekningen fra Kringen og inn 
mot Lillestrøm. Morgen- og ettermiddagsrushet har i mange år vært pre-
get av lange køer. Dette rammer også kollektivtrafikken og næringstrafik-
ken. 

ÅDT i dag er ca. 16 000 biler over Fetsundbrua, hvorav ca. 8 % er tung-
trafikk. Utvidelsen av rv. 22 fra Isakveien i Skedsmo kommune til Garder-
veien i Fet, som ble åpnet i desember 2015, har hatt en positiv effekt på 
framkommeligheten i området, men vil ikke gi full effekt før rv. 22 fullføres 
som 4-felts veg over Glomma og fram til Kringenkrysset. For å forbedre 
trafikkavviklingen i området vil, som et strakstiltak, dagens lyskryss vest 
for Fetsundbrua bli erstattet av en rundkjøring. Denne har blitt etablert i 
2016. Til tross for dette vil det framover fortsatt være framkommelighets-
problemer på strekningen. 

Statens vegvesen har i samråd med Fet kommune satt i gang en planpro-
sess for ny rv. 22 mellom Kringenkrysset og Merkja i Fet kommune og det 
skal utarbeides en kommunedelplan for området. Prosjektet faller inn un-
der «Forskrift om konsekvensutredning av 26. juni 2009» som krever at 
prosjektet skal konsekvensutredes. Krav om konsekvensutredning inne-
bærer at det må utarbeides et planprogram. Planprogrammet redegjør for 
hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og fø-
ringer som gjelder for planarbeidet og hvilke måloppnåelse planen forven-
tes å ha. I tillegg kommer det fram i planprogrammet hvilke tema som skal 
konsekvensutredes og prosess for medvirkning i videre planfaser. 

Som et forprosjekt, ble det i 2012 utarbeidet en mulighetsstudie for ny 
rv.22. Den skulle peke på områdets trafikale utfordringer og fremtidige ka-
pasitetsmessige problemer. Som et resultat av mulighetsstudien ble mu-
lige veglinjer lagt fram i form av 17 ulike traséer, fordelt på 9 forskjellige 
hovedkorridorer. I forarbeidet til planprogrammet har disse 17 traséene 
vært gjenstand for en silingsprosess, dokumentert i silingsrapporten, med 

mål om å begrense de 17 traséene til 3-5 alternative korridorer for videre 
utredning. Sammen med kostnadsberegninger, trafikkberegninger, kart-
legging av naturkvaliteter i Fet og verdianalyse av natur- og kulturverdier i 
Fet, danner det underlagsmateriale for planprogram til kommunedelpla-
nen. 

 

Figur 1-1 Kartutsnitt over strekningen for ny rv. 22 fra Merkja til Kringen (heltrukken marke-
ring). Stiplet markering viser krysset ved Garderveien (fv. 279) 
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1.2 KU, samfunnsøkonomisk analyse og KDP 

 

Figur 1-2 viser prosess og beslutningsledd mellom den samfunnsøkonomiske analysen, kon-
sekvensutredningen og kommunedelplanen. Figuren er en videreutvikling (vist med blått) av 
figur 7-1 i V712 (vist med svart).   

Konsekvensutredningen er ledd i en vurderingsprosess og beslutnings-
rekke som leder frem til planvedtak i kommunestyret. Prosessen kan skje-
matisk fremstilles i tre trinn. 

1 KU: Samfunnsøkonomisk analyse 

Formålet med den samfunnsøkonomiske analysen er å vise hvordan tilta-
ket påvirker velferden for samfunnet. Analysen gjennomføres med et sett 
standardiserte fagtema som hvert tiltaksalternativ beskrives med. Deretter 
vurderes fordeler og ulemper av hvert alternativ. Dette gjøres separat for 
hvert fagtema og samlet for alle temaene til slutt. Metoden i håndbok 
V712 skiller mellom verdier som er prissatt og ikke prissatt. Følgende 
tema inngår i analysen: 

 

Tabellen 1-3 viser hvilke fagtema som er en del av den samfunnsøkonomiske analysen. 

Prissatte fagtema Ikke-prissatte fagtema 

Trafikant og transportbrukernytte Landskapsbilde 

Operatørnytte Nærmiljø og friluftsliv 

Budsjettvirkning for det offentlige Naturmangfold 

Ulykker Kulturmiljø 

Støy, luftforurensning og klimagass-

utslipp 

Naturressurser 

Restverdi  

Skattekostnad  

Analyseresultatet er gitt av en sammenstilling av de ulike fagutrederenes 
vurderinger og diskusjoner. Analysen danner grunnlaget for den videre 
beslutningsprosessen. 

2 KU: Anbefaling 

Den endelige konsekvensutredningen inneholder en anbefaling av hvilke 
eller hvilket alternativ Vegvesenet ønsker å videreføre som kommunedel-
plan. I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen baserer også anbefa-
lingen seg på konsekvensen av andre samfunnsmessige virkninger og en 
vurdering av hvor godt de ulike alternativene innfrir prosjektets mål. Ho-
vedregelen er at en tar utgangspunkt i den samfunnsøkonomiske analy-
sen, velger det alternativet som er rangert først, og anbefaler dette. Det er 
Vegvesenet som gir anbefalingen. 

3 KU + KDP: Planforslag 

Konsekvensutredningen fremmes sammen med kommunedelplanen som 
et planforslag for kommunestyret. Det er kommunestyret som tar stilling til 
forslaget og har den endelige vedtaksmyndigheten i planprosessen.  
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1.3 Planalternativ til offentlig ettersyn 

Hver av korridorene har ulike påkoblinger/ tilkoblinger til dagens rv. 22 i 
vest, i forlengelse av den nye parsellen av rv. 22 fra Lillestrøm til Fetsund. 
To av alternativene har hovedtrasé beliggende syd for Fetsund sentrum, 
mens ett har beliggenhet nord for sentrum. 

 

Figur 1-4 Kartet viser planalternativer som det er utarbeidet kommunedelplan for (plankart og 
planbestemmelser) 

 
Alternativ som er videreført fra KU og som legges frem for 1.gangsbe-
handling i kommunen: 

Alternativ A2 (Hovinhøgda - Kringen) 

Linje A2 baseres på at ny firefelts veg rettes ut langs dagens rv. 22-trasé 
fra Hovinhøgda skole og fram til Kringenkrysset. Alternativet ligger noen 
meter sør for eksisterende vegtrasé vest for og over Glomma, mens den 
følger dagens trasé øst for Glomma til Kringenkrysset. Alternativet inne-
holder et halvkryss øst for Hovinhøgda, som gir adkomst til eksisterende 
veg, og ett kryss ved Sundet på østsiden av Glomma, som gir adkomst til 

fv. 172 i retning Sørumsand (nord) og fv. 279 mot Fet kirke (sør). Alterna-
tivet gir store fyllinger i Holen vest for Glomma og bekkedraget sør for 
Hval gård øst for Glomma. Skjæring langs boligområdene øst for Glomma 
(Hvalsenga og Kringenveien) blir erstattet av støttemurer. 

Alternativ D2.1 (Hovinhøgda - Kringen) 

Linje D2.1 tar av fra eksisterende rv. 22 rett etter toppen ved Hovinhøgda. 
Veglinja senkes noe ned over toppen og går deretter på sørsiden av ek-
sisterende veg som krysses litt vest for dagens Circle K-stasjon (tidligere 
Statoil). Deretter går vegen i åpen fjellskjæring, eventuelt kort tunnel. Brua 
lander på østsiden av Glomma ved Tangen. Herfra fortsetter linjen i om-
trent samme trasé som linje C2 og D2 opp til Kringenkrysset. Øst for 
Glomma etableres kryss for å fange opp trafikken fra fv. 170 og fv. 172. 
Vest for Glomma etableres kryss for å koble sammen eksisterende og ny 
rv. 22. 

Alternativ E2 (Merkja - Kringen) 

Linje E2 tar av fra eksisterende rv. 22 ved Merkja/ Tien, går inn i en 
1750m lang tunnel nord for dagens rv. 22 og kommer ut vest for Faldals-
veien og fortsetter på viadukt over Faldalsveien og Holsevja. På Holsevja 
etableres østgående avkjøringsrampe og vestgående påkjøringsrampe. 
Rampene er her vist på nordsiden av ny veg. Disse kan plasseres på sør-
siden dersom ny veg skyves lenger mot nord i Holsevja. Linja fortsetter på 
bru over Glomma og jernbanen på vestsiden av Glomma og lander ved 
Hval der det etableres av- og påkjøring til fv. 172. Linja fortsetter i dag-
sone gjennom jordbruksareal til Kringenkrysset. 

1.4 Måloppnåelse og anbefaling 

Vurdering av måloppnåelse og Statens vegvesens sammenstilling og an-
befaling av valg av alternativ for ny trasé på strekningen fra Merkja til 
Kringenkrysset (fv. 170) i Fet kommune fremgår i et eget dokument, se 
vedlegg.
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2 BAKGRUNN OG OVERORDNEDE 
FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

Rv. 22 er en svært viktig regional transportåre nordøst for Oslo, som 
inngår i de rutevise utredningene av riksvegnettet; rute 1. Vegen betjener 
både lokal- og fjerntrafikk. Vegen er en del av ringvegnettet rundt Lille-
strøm og er lokalveg over Glomma for østre og vestre deler av Fet sen-
trum. Stor utbygging på Romerike, nærheten til hovedflyplassen på Gar-
dermoen, økende tilsig av fjerntrafikk fra Østfold og stor pendlertrafikk fra 
utenforliggende kommuner som Aurskog-Høland, har medført at rv. 22 
ikke har forutsigbar framkommelighet på strekningen fra Kringen og inn 
mot Lillestrøm. Morgen- og ettermiddagsrushet har i mange år vært pre-
get av lange køer. Dette rammer også kollektivtrafikken og næringstrafik-
ken. 

ÅDT i dag er ca 16 000 biler over Fetsundbrua, hvorav ca. 8 % er tungtra-
fikk. Utvidelsen av rv. 22 fra Isakveien i Skedsmo kommune til Garder-
veien i Fet, som ble åpnet i desember 2015, har hatt en positiv effekt på 
framkommeligheten i området, men vil ikke gi full effekt før rv. 22 fullføres 
som 4-felts veg over Glomma og fram til Kringenkrysset. For å forbedre 
trafikkavviklingen i området vil, som et strakstiltak, dagens lyskryss vest 
for Fetsundbrua bli erstattet av en rundkjøring. Denne etableres i løpet av 
2016. Til tross for dette vil det framover fortsatt være framkommelighets-
problemer på strekningen. 

2.2 Mål for prosjektet 

2.2.1 Samfunnsmål  

I Nasjonal transportplan og i andre styringsdokumenter er det et uttalt mål 
at veksten i persontrafikken i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, 
sykkel og gange. Det betyr at man her ikke skal legge til rette for mer veg-
kapasitet som medfører økt biltrafikk. I forslaget til langsiktig arealutvikling 
i Oslo og Akershus (Regional plan for areal og transport i Oslo og Akers-
hus 2015, vedtatt i des. 2015), er derfor vekstområder hovedsakelig valgt 
ved jernbanelinjene og Fetsund, Sørumsand og Bjørkelangen er priori-
terte lokale tettsteder. I de andre mindre befolkningstette områdene øst 
for Glomma tillates «vedlikeholdsvekst» (vekst med sikte på å opprett-
holde stabile bomiljø og utnytte etablert sosial og teknisk infrastruktur).  

I disse områdene hvor tilbudet av kollektivtrafikk er svært begrenset, vil 
fortsatt bilen være et viktig framkomstmiddel. 

Området langs rv. 22 ligger i overgangen mellom by og land. Samtidig 
som vegen er viktig for kommunene øst for Glomma og sørover mot Øst-
fold, danner området også en viktig overgang inn mot Lillestrøm hvor fo-
kus er å begrense biltrafikken og legge til rette for økt kollektivtrafikk, syk-
kel og gange. 

Kommunedelplanarbeidet for en fremtidig ny rv. 22, kryssing av Glomma, 
er en politisk bestilling fra Samferdselsdepartementet og prosjektet er 
prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. I bestillingen ligger at 
det skal planlegges en fremtidig kryssing av Glomma med 4-felt som en 
forlengelse av parsellen Isakveien – Garderveien som åpnet i desember 
2015. De uttalte målene om økningen i persontrafikken må derfor vurde-
res i sammenheng med denne bestillingen. For å unngå en sterk økning 
av biltrafikk inn mot Lillestrøm og Oslo, kan det i fremtiden bli aktuelt å 
vurdere kollektivfelt på rv. 22 og bygge innfartsparkeringer som tilbyr lang-
pendlere overgang. 

Prosjektets uttalte samfunnsmål er som følger:  

Prosjektet skal bidra til å bedre framkommeligheten for kollektiv-/ nærings-
trafikken langs rv. 22 over Glomma og videre inn mot Lillestrøm. Det skal 
tilrettelegges for god tettstedsutvikling i Fet og grunnlaget for kollektivtra-
fikk, sykkel og gange skal styrkes. 

2.2.2 Effektmål 

Prosjektet har følgende effektmål: 

 Forutsigbar fremkommelighet med spesiell fokus på kollektivtra-
fikk og næringstrafikk. 

 Økt trafikksikkerhet og færre ulykker. 

 Redusere miljøulempene (herunder støy). 

 Tilrettelegge for gode løsninger for gående og syklende. 

 Redusert reisetid i rushtiden. 

Ny veg skal bygges med to filer i hver retning med midtdeler. Dette vil gi 
en vesentlig forbedring av framkommeligheten og trafikksikkerheten på 
strekningen. Bedre trafikkavvikling vil også gi en miljømessig gevinst ved 
at stillestående køer reduseres. Bedret framkommelighet gir kortere ut-
trykningstid for utrykningskjøretøyene og bedre trafikkavvikling i tilfelle 
hendelser. 
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2.3 Finansiering 

Rv. 22 ny bru over Glomma med tilstøtende veg er prioritert i Nasjonal 
transportplan som nevnt i forrige kapittel. Prioriteringen er betinget av at 
det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av ut-
byggingen, og delvis statlig støtte.  
 
Når denne kommunedelplanen er vedtatt, må det gis prinsipiell tilslutning 
til delvis bompengefinansiering for at planleggingen skal fortsette. Prin-
sippvedtaket vil ikke være konkret på hverken takster eller bompengeopp-
legg, men det skal gi et grunnlag for å arbeide videre mot en regulerings-
plan og endelige vedtak om bompenger. Et slikt vedtak må fattes i både 
fylkeskommunene og de berørte kommunene. Dette gir grunnlag for å 
fortsette planprosessen mot reguleringsplan, dvs. neste planfase. 
 
Parallelt med reguleringsplanen vil det bli utarbeidet et grunnlag for ende-
lige vedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet. Vedtak om 
dette vil normalt bli fattet etter reguleringsplanvedtaket. I det endelige 
bompengevedtaket skal konkret bomstasjonsplassering(er) avklares sam-
men med takst- og rabattstruktur, garantiforpliktelser og andre sentrale 
forutsetninger for finansieringen.  
 
I arbeidet med en bompengeutredning vil det etter hvert utarbeides en 
egen transportanalyse for å vurdere de konkrete trafikale virkningene av 
ulike bompengeopplegg.  

2.4 Formelt grunnlag for planarbeidet – planprogram 

med silingsrapport 

2.4.1 Siling av alternativer – Silingsrapporten  

Planarbeidet omfatter utarbeidelse av et planprogram inkl. silingsrapport, 
en konsekvensutredning og en kommunedelplan for rv. 22; kryssing av 
Glomma. Planprogrammet inkl. silingsrapport tok utgangspunkt i en mulig-
hetsstudie for kryssing av Glomma utarbeidet i 2012. Denne inneholdt 17 
alternative linjer fordelt på 7 brukrysningspunkter, 2 tunnelløsninger og én 
separat gang-/ sykkelbruløsning. Innledningsvis skulle mulighetsstudiens 
17 traséer siles ned til 3-5 alternativer som skulle anbefales konsekvens-
utredet i planprogrammet. For å sikre et best mulig grunnlag for silingsar-
beidet, ble konsekvensutredningens verdianalyse utarbeidet i forkant av 
silingsprosessen. Se figur over de 17 ulike alternative linjer på neste side.  

Silingsprosessen bestod av flere faser. Det ble avholdt et evalueringsverk-
sted der de foreliggende 17 alternative korridorene ble vurdert. I forkant 
av dette ble kriteriene foreslått av prosjektgruppen, bestående av Statens 
vegvesen og Fet kommune. Deretter ble kriterier og vekting av disse dis-
kutert i flere prosjektmøter og besluttet. I evalueringsverkstedet ble korri-
dorene vurdert i et samarbeid bestående av prosjektgruppen ledet av 
byggherres prosjektleder og rådgivers oppdragsleder.   

 
Figur 2-1 Mulighetsstudiens 17 alternativer til veikorridor over Glomma ved Fetsund  
 

Korridorene ble vurdert i et regnearkbasert evalueringsverktøy. Verktøyet 
kombinerer alternative løsninger med vektede kriterier. Prosjektgruppen i 
Statens vegvesen og Fetsund kommune utarbeidet tidlig i prosjektet en 
liste over kriterier det var ønskelig at korridorene skulle vurderes opp mot. 
Ut av denne listen er det plukket ut 11 kriterier som anses for å være de 
viktigste for dette prosjektet. Disse ble grundig diskutert, justert og vektet 
fra 1–6 med innspill fra rådgiver i forkant av evalueringsverkstedet. 
 
Følgende kriterier (vekting i parentes) ble lagt til grunn i silingen av alter-
native korridorer: 
 

 Trafikkfordeling (5) 

 Kostander (5) 

 Arealbeslag (5) 

 Bruk av ny vegparsell (3) 

 Sentrumsutvikling (4) 
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 Påkoblingsmuligheter (4) 

 Robusthet (4) 

 Grunnerverv (1) 

 Verneinteresser (6) 

 Trafikkavvikling i anleggsperioden (2) 

 Miljø (4) 
 

Hver korridor har så fått et antall poeng ut fra hvor positivt eller negativt 
det synes å påvirke dette kriteriet (eksempelvis bruk av dyrka mark). Selv 
om alle kriteriene synes å være viktige, var det likevel hensiktsmessig å 
vekte de i forhold til hverandre. Hver korridor har slik fått en poengsum ut 
fra konsekvens, denne poengsummen er så ganget med hvor viktig krite-
riet synes å være. Denne metoden rangerer de ulike trasèene inn etter to-
tal poengsum, der de 6 med høyest poengsum skiller seg ut fra de reste-
rende og slik synes best å ta med videre. Denne poengsummen er imid-
lertid i seg selv ikke et entydig svar, men et resultat av en bred faglig dis-
kusjon og vurdering. Silingsmetoden er mer et verktøy for å sortere de 
ulike alternativene, enn en fasit. Det ble derfor gjort en helhetlig vurdering 
av hvilke trasèer som synes hensiktsmessig å ta med. Denne vurderingen 
kvalitetssikrer (jfr. Følsomhetsanalyse nedenfor) metoden som var brukt 
tidligere i prosessen. Ut fra silingsrapporten ble alternativ A, C2 og D2 an-
befalt. 
 
Den 16.06.14 ble forslag til kriterier behandlet i Kommunestyret i Fet kom-
mune. Det ble da fremmet en anbefaling om at trasè E2 ble konsekvens-
utredet. I planprogrammet er det tatt høyde for et klart politisk signal om at 
trasè E2 burde utredes. I tillegg vil en utredning av E2, alternativet nord 
for Fetsund sentrum, føre til en bredere konsekvensutredning innenfor 
planområdet og en vurdering av et nytt påslagspunkt for tunnel lenger ned 
mot Merkja. E2 er derfor anbefalt tatt med videre i planarbeidet. Det vises 
til planprogrammets kap. 5.2 for nærmere redegjørelse omkring valg av 
E2. 
 
Totalt ble det dermed 4 alternativer som skulle utredes på bakgrunn av 
denne prosessen. I den videre beskrivelsen vil det komme klarere fram 
hvilke alternativ som synes best ut fra en mer detaljert vurdering. 

Styrker og svakheter ved metoden 

Metoden samler en stor informasjonsmengde i et helhetlig system. Den 
gir en grundig og systematisk gjennomgang av vurderinger for hver løs-
ning. Metoden samler kvantitative og kvalitative kriterier som ikke nødven-

digvis kan sammenlignes direkte. Hvordan kan man for eksempel sam-
menligne beste verdi (+5) for kostnader med beste verdi for sentrumsut-
vikling som ikke er en tallfestet enhet? Denne problemstillingen kommer 
spesielt frem i forhold til ikke-prissatte temaer kontra tallfestede enheter 
slik som kostnader, arealbeslag og grunnerverv. Derimot er det ofte slik i 
komplekse infrastrukturtiltak at mange ulike hensyn skal vurderes, både 
kvantitative og kvalitative enheter. Metoden tilbyr slik sett en samlet vur-
dering av de mange ulike og komplekse problemstillingene man må ta inn 
i betraktningene for å velge den beste løsningen for tiltaket. 

Følsomhetsanalyse 

I etterkant av sluttresultatet av den første silingen gikk prosjektgruppen til-
bake til verdivurderingen med et kritisk blikk for å sikre at prosessen ikke 
representerte noen svakhetspunkter. Det ble diskutert at verdiskalaen på  
-5 til +5 ikke ble brukt fullt ut for alle kriteriene. Dette gjaldt for kriteriene 
sentrumsutvikling, påkoblingsmuligheter, verneinteresser, trafikkavvikling i 
anleggsperioden og robusthet. Begrunnelsen for ikke å bruke hele ska-
laen under evalueringsverkstedet var at prosjektgruppen vurderte at ingen 
av korridorene var så gode at de kunne gis den beste poengsummen. Li-
kevel er det i etterkant uttrykt bekymring for om dette kunne føre til et an-
net resultat.  

Etter gjennomføring av steg 1–5 foretok rådgiver derfor en følsomhets-
analyse for å sjekke om det å bruke hele verdiskalaen fra +5 til -5 ville gitt 
et annet resultat. Dette gjaldt kun for verdien +5 som ikke er brukt for alle 
kriterier. Det ble derfor satt inn verdien +5 for de mest positive verdiset-
tingene opp mot kriteriene sentrumsutvikling, påkoblingsmuligheter, ver-
neinteresser, trafikkavvikling i anleggsperioden og robusthet. Sortering på 
totalsum viste at korridorene A, C2 og D2 fremdeles kom ut som de beste 
alternativene. Følsomhetsanalysen viste dessuten at «forspranget» for de 
anbefalte alternativene økte ved denne øvelsen. Med andre ord ga det å 
bruke hele verdiskalaen ingen endring i sluttresultat, men at det derimot 
forsterket resultatet ved at korridorene A, C2 og D2 kom enda bedre ut 
enn de øvrige korridorene. 

2.4.2 Planprogram 

Planprogrammet ble oversendt Fet kommune i månedsskiftet november/ 
desember 2014. Programmet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 
19.12.2014 – 10.02.2015. I denne perioden kom det inn merknader som 
medførte endringer i planprogrammet. Revidert planprogram ble over-
sendt Fet kommune den 09.03.2015. Kommunestyret vedtok planpro-
grammet den 13.04.2015.  
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Fra vedtaket var rådmannens vurdering som følger: 

«Ny rv. 22 skal bidra til å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten 
for alle trafikantgrupper mellom Kringenkrysset og Merkja. Det skal tilrette-
legges for god tettstedsutvikling i Fet sentrum og grunnlaget for kollektiv-
trafikk, sykkel og gange skal styrkes. Hensyn til miljø skal ivaretas. Plan-
programmet skal redegjøre for hvordan dette skal oppnås i videre prosess 
mot vedtak av kommunedelplan.  

Etter offentlig ettersyn er det gjort flere endringer i planprogrammet som 
vil gi større trygghet for at kommunedelplanen, med tilhørende konse-
kvensutredning, vil ta for seg de nødvendige tema og redegjøre for konse-
kvenser på en tilstrekkelig måte. I de tilfeller der merknadene har påpekt 
mangler ved planprogrammet, er det nå endret. Det er i tillegg jobbet vi-
dere med geometrien for veilinjene slik at de er optimalisert etter ønsket 
kurvatur så langt det lar seg gjøre på nåværende detaljnivå. Dette har 
også ført til at ytterligere ett alternativ er lagt til etter offentlig ettersyn. De 
fem korridorene som nå er med i planprogrammet har alle styrker og 
svakheter som vil komme tydeligere fram i neste planfase. Det er viktig å 
få med flest ulike alternativer slik at også ulike konsekvenser kan bli ana-
lysert. Konsekvensutredningen vil gi oss en vurdering av de fem alternati-
vene med konklusjon for hvilket alternativ som synes best å gå videre 
med.  

Rådmannen mener planprogrammet legger opp til en god prosess videre 
fram mot kommunedelplan. 

Planprogrammet anbefales vedtatt» 

Faste utvalg for plansakers innstilling: 

Planprogram til kommunedelplan for Glommakryssing rv.22 vedtas i med-
hold av plan- og bygningsloven § 11-15 med følgende tillegg: 

Det er et politisk krav fra Fet kommune at lokaltrafikk og gjennomgangs-
trafikk må holdes adskilt. 
En videre utredning av A-alternativet må derfor inkludere bygging av ny 
lokalbru. 

Kommunestyrets enstemmige vedtak: 

Planprogram til kommunedelplan for Glommakryssing rv.22 vedtas i med-
hold av plan- og bygningsloven § 11-15 med følgende tillegg: 

Det er et politisk krav fra Fet kommune at lokaltrafikk og gjennomgangs-
trafikk må holdes adskilt. 

2.4.3 Samordning av planprogram og V712 

Planprogrammet angir hvilke konsekvenser som skal beskrives ved hvert 
alternativ. Den samfunnsøkonomiske analysen omhandler konsekvenser 
angitt i planprogrammet.  Mange av disse konsekvensene er beskrevet i 
henhold til standardoppsettet i Statens vegvesens håndbok V712 Konsek-
vensanalyser. Planprogrammet inneholder imidlertid også ytterligere noen 
konsekvenstema. Enkelte av disse sammenfaller med og dekkes dermed 
av de ulike utredningsdelene av V712. Andre konsekvenser vil ikke være 
en del av selve konsekvensutredningen, men beskrives enten i separate 
rapporter eller som avsnitt i planbeskrivelsen. 

2.5 Planprosess og medvirkning 

Arbeidet med kommunedelplan (KDP) med tilhørende konsekvensutred-
ning (KU) skal gi nødvendig planavklaringer for å kunne fremme en regu-
leringsplan for ny veg over Glomma. Arbeidet foregår i tre faser:  

1. Fase 1: Planprogram og silingsrapport (inkl. verdianalyse). 

2. Fase 2: Konsekvensutredning 

3. Fase 3: Kommunedelplan 

I 2012 ble det lagt frem en mulighetsstudie som viste 17 alternative løs-
ninger for krysning av Glomma. I fase 1 ble mulighetsstudiens 17 traséer 
silt ned til 4 alternativer. Senere er det inntatt 2 alternativ til. For å sikre et 
best mulig grunnlag for silingsarbeidet, ble arbeidet med konsekvensut-
redningens verdianalyse igangsatt som en del av denne prosessen. Sam-
tidig ble det utarbeidet et planprogram med detaljerte krav til det videre ut-
redningsarbeidet. 

I fase 2 ble det gjennomført konsekvensutredning for disse seks alternati-
vene. Den samfunnsøkonomiske analysen danner hoveddelen av konse-
kvensutredningen. Verdivurderingen til de ikke-prissatte konsekvensene 
bygger på verdianalysen som ble utarbeidet i fase 1. 

I fase 3 utarbeides det kommunedelplan for de tre alternativene som den 
nedsatte prosjektgruppen har anbefalt,- alternativ A2, D2.1 og E2. Arbei-
det med kommunedelplanen skal legges fram for politisk behandling i Fet 
kommune 1.kvartal 2017, med påfølgende offentlig ettersyn og vedtak i 
løpet 2.kvartal 2017. Etter at kommunedelplanen for det valgte alternativ 
er vedtatt, vil arbeidet med reguleringsplan starte opp. Valgt alternativ de-
taljeres (detaljregulering) i reguleringsplanen. 
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2.5.1 Medvirkning 

Planleggingen blir gjennomført i tråd med gjeldende Plan- og bygningslov 
av 01.07.2009. Planprogrammet, fastsatt av kommunestyret den 
13.04.2015, redegjør for hvilke alternativer som skal utredes videre og ut-
redningsmetode. Det fastsatte planprogrammet har således dannet grunn-
laget for kommunedelplanarbeidet med konsekvensutredning.  

Prosjektet har en egen nettside, hvor informasjon om kommunedelplanar-
beidet vil bli lagt ut fortløpende: www.vegvesen.no/Riksveg/rv22glomma-
kryssing 

Kunngjøring og varsel om planoppstart ble annonsert i Romerikes Blad og 
Aftenposten hhv. 03.09.2013 og 04.09.2013. Myndigheter, interesseorga-
nisasjoner, velforeninger og andre instanser ble tilskrevet pr. brev datert 
24.10.2013. Varslingen omfattet ikke forslag til planprogram.  

Kunngjøring og varsel om utlegg av forslag til planprogram ble annonsert i 
Aftenposten (papirutgaven/ www.aftenposten.no), samt i Romerikes Blad 
(papirutgave/ www.rb.no) 19.12.2014. 

I tillegg har materialet blitt gjort tilgjengelig på Statens vegvesen sine nett-
sider. 

2.5.2 Informasjonsmøter 

Det er avholdt informasjonsmøter for å informere om planarbeidet: 

 05.11.2013: Åpent møte NAF Nedre Romerike 
 02.12.2013: Informasjonsmøte Fet kommunestyre 

 17.03.2014: Åpent møte Naturvernforbundet i Fet 

 27.05.2014: Informasjonsmøte Fet Senterparti 

 25.11.2014: Informasjonsmøte Fet kommune 

 10.12.2014: Informasjonsmøte Fetsund Vel 

 11.12.2014: Informasjonsmøte for eksterne kontakter: Fet kom-
mune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (miljøvernavdelingen og 
landbruksavdelingen), Akershus fylkeskommune (kulturavde-
lingen), Ruter AS, NVE, Jernbaneverket og Fetsund lensemu-
seum 

 11.12.2014: Informasjonsmøte for referansegruppe: Ordfører i 
Fet, Aurskog/Høland, Sørum, Trøgstad, Rømskog og Skedsmo, 
Akershus fylkeskommune (hovedutvalget for samferdsel) og 
SVRØ vegavdeling Akershus 

 03.02.2015: Åpent møte NAF Nedre Romerike/Fetsund Vel 

 11.03.2015: Møte/Befaring for Akershus Fylkeskommune 

 21.05.2015: Møte i Fet Næringsråd 

 15.04.2016: Fet kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
(miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen), Akershus fylkes-
kommune (kulturavdelingen), Ruter AS, NVE, Jernbaneverket og 
Fetsund lensemuseum 

 26.04.2016: Informasjonsmøte for referansegruppe: Ordfører i 
Fet, Aurskog/Høland, Sørum, Trøgstad, Rømskog og Skedsmo, 
Akershus fylkeskommune (hovedutvalget for samferdsel) og 
SVRØ vegavdeling Akershus 

 02.06.2016: Åpent møte NAF Nedre Romerike 

2.5.3 Politiske møter underveis i prosessen 

 Gjennomgang av mulighetsstudie for ny Glommakryssing og 
trasèvalg v/ Statens vegvesen,  

- Kommunestyret, 18.03.2013 (sak PS 15/2013) 

 Orientering om vann- og avløpsinvesteringer i forbindelse 
med Rv22-utbyggingen,  

- Faste utvalg for samfunn og miljø, 05.03.2014 (sak PS 
20/2014) 

 Innspill til silingsprosess for Glommakryssing, Rv. 22 i Fet 
kommune 

- Kommunestyret, 16.06.2014 (sak PS 84/2014) 

 Forslag til planprogram kommunedelplan for Glommakrys-
sing rv. 22 Alternativer for kryssing av Glomma,  

- Faste utvalg for plansaker, 15.12.2014 (sak PS 41/2014) 

 Planprogram for kryssing av Glomma rv. 22,  
- Faste utvalg for plansaker, 23.03.2015 (sak PS 08/2015) 

 Planprogram for kryssing av Glomma rv. 22,  
- Kommunestyret, 13.04.2015 (sak PS 34/2015) 

 Statens Vegvesen - Status - konsekvensutredning - ny Glom-
makryssing,  

- Kommunestyret, 29.02.2016 (sak PS 05/2016) 

  

http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv22glommakryssing
http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv22glommakryssing
http://www.aftenposten.no/
http://www.rb.no/
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2.6 Fremdrift 

Det er utarbeidet fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet. Tabellen un-
der viser hovedpunktene (milepæler/ delmilepæler) i denne. Fremdriften 
slik den er skissert pr. nov. 2016 kan bli justert. 

Tabell 2-2: Fremdriftsplan 

Aktivitet/ fase Periode/ tids-
rom 

Kommunal be-
handling 

Kommentar/ 
annet 

Varsel oppstart plan-
arbeid/ kunngjøring 

Primo sept. – 
medio okt. 2013 

 Frist 
25.11.2013 

Oppstartsmøte 15.5.2014   

Utarbeidelse planpro-
gram inkl. silingsrap-
port og verdianalyse 

Ultimo mai – 
primo nov 

  

Behandling av forslag 
planprogram for of-
fentlig ettersyn 

15.12.2014 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Høringsfase planpro-
gram inkl. åpent infor-
masjonsmøte 

17.12.2014 – 
10.2.2015 

 Min. 6 uker  
(lovpålagt) 

Gjennomgang hø-
ringsuttalelser/ inn-
komne merknader 

Feb. 2015    

Revisjon planprogram Mars 2015   

Behandling – fastset-
ting av planprogram 

Mars – april 
2015 

Kommunestyret 13.04.2015 

Utarbeidelse konse-
kvensutredning (KU) 

Okt. 2014 – okt. 
2016 

  

Utarbeidelse kommu-
nedelplan m/ KU 

Høsten 2015 – 
nov. 2016 

  

1.gangsbehandling 
KDP m/ KU 

1.kv. 2017 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Offentlig ettersyn 
kommunedelplan m/ 
KU 

1.kv. 2017  Min. 6 uker  
(lovpålagt) 

Gjennomgang  
høringsuttalelser 

Mars/ april 2017   

Bearbeiding av kom-
munedelplan m/ KU 

April/ mai 2017   

Oversendelse til kom-
munen for 2.gangs-
behandling  

Mai 2017 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Sluttbehandling/ ved-
tak av KDP m/ KU 

Juni 2017 Kommunestyret  
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3 FORHOLD TIL ANNEN PLANLEGGING 

3.1 Statlige planretningslinjer/ RPR 

3.1.1 Statens vegvesens mål og nullvisjon 
Statens vegvesen har som overordnet nasjonalt mål å tilby et effektivt, til-
gjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker de behov 
samfunnet har for transport og som fremmer regional utvikling. Se for øv-
rig prosjektets samfunns- og effektmål, kap. 2.2. 

Nullvisjonen er visjonen om et transportsystem som ikke fører til død eller 
livsvarig skade. Den er forankret i Nasjonal Transportplan (NTP) og inne-
bærer en ambisjon om en markant og varig reduksjon i antallet drepte og 
livsvarig skadde i trafikken. Nullvisjonen fastslår at trafikksikkerhet er en 
kvalitet som kjennetegner et godt planlagt, godt bygd og velfungerende 
transportsystem. 

3.1.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planleg-

ging 

De nasjonale forventninger etter Plan‐ og bygningslovens § 6‐1 ble for 
første gang fastsatt av Regjeringen 24.06.2011. Forventningene skal føl-
ges opp i planleggingen etter Plan‐ og bygningsloven og legges til grunn 
for Statens deltaking i planleggingen og omfatter følgende tema: 

 Klima og energi 

 By‐ og tettstedsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Verdiskapning og næringsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

3.1.3 Statlige planretningslinjer/ Rikspolitiske retningslinjer og fø-

ringer i lovverk 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-
planlegging (2014) 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen 

 Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007). Regjeringens miljøpolitikk og ri-
kets tilstand 

 Naturmangfoldloven 

3.1.4 Retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging 
Disse gir grunnlag for en samordnet planlegging av utbyggingsmønster og 
transportsystem i et langsiktig perspektiv. Stikkord er kompakte byer og 
tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål. Dette vil redusere 
arealforbruk og transportbehov og styrke grunnlaget for kollektivtransport, 
sykkel og gange.  

Disse overordnede retningslinjene og føringene ligger til grunn for all plan-
legging av rv. 22. 

3.2 Nasjonal transportplan (NTP) 

3.2.1 Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 

Parsell fra Lillestrøm til krysset Garderveien er ferdig bygget. Neste par-
sell, dvs. denne som planlegges her, fra krysset Garderveien til Kringen-
krysset er i transportplanen vist som vegprosjekt med start i perioden 
2018-2023. Prosjektet er avhengig av lokal tilslutning til delvis bompenge-
finansiering, og av bevilgninger i Statsbudsjettet.   

Regjeringen har som mål at sykkeltrafikkens andel av den samlede per-
sontransporten skal økes fra 4 til 8 % i løpet av tiårsperioden. Det er bevil-
get mer penger til tiltak for syklister og fotgjengere, og den økte sats-
ningen innebærer bedre tilrettelegging for gående og syklende på dagens 
riksvegnett, samt at det også skal bli bygget som del av nye større veg-
prosjekter og som del av bymiljøavtalene.   

Når det gjelder kollektivtransport har Kongsvingerbanen i løpet av de siste 
årene gjennomgått en omfattende fornying slik at den tekniske tilstanden 
på infrastrukturen er gjennomgående god. Kongsvingerbanen er en viktig 
godsforbindelse for tømmer- og kombitransport, samt at den utgjør et vik-
tig persontilbud mellom Kongsvinger og Oslo og videre til Stockholm. I til-
legg til drift, vedlikehold og fornying er det vurdert kapasitetsøkende tiltak 
for godstransport på strekningen i planperioden. Investeringene på banen 
har i all hovedsak dreid seg om bygging av nye eller forlenging av dagens 
kryssingsspor. Videre er det blitt vurdert hvordan transportkapasiteten på 
Kongsvingerbanen kan økes, for eksempel ved å forlenge plattformene på 
strekningen. 

Med hensyn til jordvern begrenses inngrep i dyrket jord ved å: 

 Føre en restriktiv linje for omdisponering av jord til samferdselspro-
sjekt 
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 Ta hensyn til jordvern ved valg av vegstandard og trasé, og synlig-
gjøre alternativer til inngrep i dyrket jord. 

 Ved at det allerede i dag vurderes lavere utbyggingsstandard der det 
er store konflikter med jordvern, vil graden av inngrep kunne begren-
ses. 

3.2.2 Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 

Under planarbeidet med kommunedelplanen er det utarbeidet grunnlag for 
ny Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 etter retningslinjer gitt fra 
Samferdselsdepartementet. Grunnlaget lå ute til høring med høringsfrist 
01.07.2016. Det skal etter planen foreligge et politisk vedtak av ny NTP i 
Stortinget innen medio 2017.  
 
I grunnlagsdokumentet er det søkt svar på spørsmål om hvilke transport-
prosjekter som gir størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet, ikke bare 
netto, etter tradisjonelle regnestykker, men også om man inkluderer ikke-
prissatte gevinster. Det overordnede målet for arbeidet med ny NTP er å 
peke ut den langsiktige retningen for utviklingen av et transportsystem 
som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslipps-
samfunnet. Etatene og Avinor skal i plangrunnlaget vise og drøfte hvordan 
prioriteringsforslagene påvirker måloppnåelsen i henhold til en målstruktur 
utledet fra nevnte overordnet mål. Her er Rv 22 Glommakrysning nevnt 
som et av vegprosjektene med størst positiv netto nytte. 
 
I grunnlaget til ny NTP er rv. 22 inkludert i prosjektporteføljen i korridor 1 
og omtales slik: Den interregionale veglenken rv. 111/ rv. 22 fra Sarpsborg 
til Lillestrøm har for smal vegbredde og har dårlig vertikalkurvatur og det 
er lagt til grunn statlige midler til bygging av ny bru på rv. 22 over Glomma 
i Akershus. Foreløpig konklusjon er at prosjektet er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Utbyggingen er betinget av at det blir tilslutning til opplegg for 
delvis bompengefinansiering. 

3.2.3 Klimaforliket 2012 

Utslipp fra transportsektoren, som omfatter landtransport, innenriks sjøfart 
og luftfart, fiskeri og ikke-veggående mobile kilder utgjorde 32 % av Nor-
ges samlede klimagassutslipp i 2010. For å redusere utslippene fra sekto-
ren, må det fases inn ny og miljøvennlig kjøretøyteknologi og legges til 
rette for at det skal være lettere å velge kollektivtransport, gange og syk-
kel. Mer gods skal over på sjø og bane, og det må tas i bruk mer miljø- og 
klimavennlig kjøretøyteknologi og drivstoff. Kommunene har en sentral 
oppgave i å redusere transportbehovet gjennom en samordnet miljø-, 

areal- og transportplanlegging, å legge til rette for kollektivtransport og å 
benytte andre virkemidler som påvirker valg av transportform. 

Sentrale mål: 

 At veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollek-
tivtransport, sykkel og gange 

 Gi kollektivtransporten en viktig plass i NTP 2014-2023 og utarbeide 
en kollektivhandlingsplan som oppfølging av NTP 

 At gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler i 2020 ikke skal overstige 
et gjennomsnitt på 85 g CO2/km 

 Legge til rette for bruk av el- og hydrogenbiler 

 Styrke jernbanens rolle i transportsystemet 

 Legge fram en sykkelstrategi med økte bevilgninger til gang- og syk-
kelveger 

 Oppfordre kommunene til å utvikle en helhetlig parkeringspolitikk 

3.3 Regionale/ fylkeskommunale planer 

3.3.1 Fylkesdelplan – Romerike møter framtida 

Regional utviklingsplan for Romerike 2005‐2025 (inkl. Grønnstruktur Ro-
merike) 

Formålet med fylkesdelplanen er at Romerike skal utvikles som del av et 
miljøvennlig og sammenhengende storbyområde og tettsteder bundet 
sammen av et effektivt system for veg-, kollektiv- og sykkeltransport.  

Areal- og transportpolitikken skal samordnes med sikte på å begrense 
veksten i biltrafikken og som grunnlag for en vesentlig høyere reiseandel 
med kollektive transportmidler, sykkel og gange. Utslippene fra transport 
skal begrenses og det skal økonomiseres med energiforbruket. Eksiste-
rende tettsteder skal utnyttes effektivt og eksisterende infrastruktur skal 
utnyttes optimalt. 

3.3.2 Samferdselsstrategi for Nedre Romerike 2008-2022 (SNR)  

Samferdselsstrategien for Nedre Romerike 2008-2022 er utarbeidet av det 
interkommunale Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, og prioriterer og 
begrunner de viktigste samferdselstiltakene for Nedre Romerike i årene 
som kommer. Her er rv. 22 og strekningen fra rv. 159 mot Fet nevnt. Krys-
sing av Glomma er ikke nevnt konkret. Dokumentet danner grunnlag for 
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SNRs innspill til eksterne plan- og budsjettprosesser, som NTP og Oslo-
pakke 3.  

3.3.3 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015  

(Plansamarbeidet www.plansamarbeidet.no/) 

Planen ble vedtatt i desember 2015. 

Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 350 000 
personer i løpet av de neste 20 årene. Antallet arbeidsplasser forventes å 
øke med 8 – 9 000 pr. år. Hvor disse menneskene skal bo, arbeide og 
hvordan de skal reise i fremtiden er spørsmål som blir sentrale premissgi-
vere i planleggingen. Plansamarbeidet skal resultere i en regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus. Ved å samarbeide kan mulighetene 
denne veksten gir utnyttes. Man må regne med å bo tettere enn før, og 
transportutfordringene må løses i større grad gjennom kollektivtilbudet, 
gåing og sykling. 

Hovedmål: 

 Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa. 

 Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om 
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 

 Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede 
regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsyste-
met skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og 
med lavest mulig behov for biltransport. 

Underordnete mål: 

 Utslipp av klimagasser skal reduseres. 

 Det legges til rette for å håndtere en sterk framtidig vekst i befolk-
ningen. 

 Jordbruksarealer i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å 
oppfylle de nasjonale målene om å halvere den årlige omdispone-
ringen av dyrka jord. 

 Naturmangfoldet i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å 
oppfylle de nasjonale målene om naturtyper og artsmangfold. 

 Næringslivets konkurransekraft bedres, ved at transporttilbudet for ar-
beids- og fritidsreiser samt varestrømmer forbedres. 

 Investeringer og prioriteringer i transportsystemet understøtter utvik-
lingen av en effektiv arealbruk, og økte andeler av persontrafikken 
med kollektive transportmidler, sykkel og gange. 

 Byer og tettsteder i Oslo og Akershus utvikles med kvalitet og innhold, 
ved at økonomisk, sosial, fysisk og kulturell utvikling ses i sammen-
heng. 

 Målkonflikter identifiseres og avveies. Alle involverte parter forplikter 
seg til å følge opp føringer og samarbeide om å finne frem til gode 
løsninger og realisere dem. 

3.3.4 Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 

Samferdselsplanen er fylkeskommunens strategi- og måldokument for 
samferdsel i Akershus. Planen viser utfordringer, mål og strategier for de 
områdene man ønsker å prioritere innenfor samferdselssektoren. Sam-
ferdselsplanen skal vise hvordan Akershus fylkeskommune som samferd-
selsmyndighet skal følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus. I tillegg tar Samferdselsplan 2016-2025 utgangspunkt i mål 
fastlagt i Økonomiplan 2015-2018 og mål som fylkeskommunen har for-
pliktet seg til gjennom Oslopakke 3. 

Hovedbudskapet er at det innenfor transport må satses enda sterkere på 
kollektivtransport, sykkel og gange, og at samferdselsprioriteringene må 
støtte opp om kommunenes arbeid med et mer konsentrert utbyggings-
mønster. 

3.3.5 Andre regionale føringer  

Andre regionale føringer som vil være sentrale i forbindelse med ny rv. 22:  

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus (2007-

2018) (Spor for framtiden) 

Fylkesdelplanen omhandler faste kulturminner og kulturmiljøer, iberegnet 
de kulturhistoriske verdiene i kulturlandskapet. Planen skal være et strate-
gisk dokument og et styrings- og utviklingsverktøy for det framtidige kultur-
minnevernet i fylket. 

Planen er et verktøy til å ta vare på og bruke de store kulturminneverdiene 
på en god og langsiktig måte. Den avklarer roller og ansvar, samt gir 
større forutsigbarhet for kommunene og utbyggere. 

Den skal også legge grunnlag for bedre dialog og samarbeid mellom de 
ulike aktører. 

http://www.plansamarbeidet.no/
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I Fet er det registrert ca. 100 ulike arkeologiske kulturminnelokaliteter hvor 
av seks er vedtaks- og forskriftsfredete bygninger, anlegg og områder. De 
vedtaks- og forskriftsfredete kulturminnene er kulturminner og kulturmil-
jøer fra nyere tid og ikke automatisk fredet. 

Klima- og energiplan Akershus 

I klima og energiplan for 2011-2014 skal utslipp fra transport reduseres 
med 20 % innen 2030. 

Fylkets areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og føre 
til en volumnedgang av vegtrafikken i Akershus. Virkemidlene skal rettes 
inn mot en arealdisponering som gir hensiktsmessig utbyggingsmønster, 
kombinert med tiltak i vegsystemet og kollektivtransporten. Klimagassut-
slipp fra vegtrafikk i Akershus skal innen 2030 reduseres med 20 % i for-
hold til 1991-nivået. 

For å få gjennomført en reduksjon vil det være nødvendig med en hel 
pakke av tiltak og virkemidler som i stor grad er avhengige av hverandre 
for å gi effekt. Slike tiltak dreier seg om reduksjon av personbilbruken, 
overgang fra bilbruk til kollektivtransport, gang- og sykkeltransport, omleg-
ging og effektivisering av godstransport, og effektivisering og økt bruk av 
fornybar energi i kjøretøyparken. 

Ny regional plan for klima og energi for Akershus er under utarbeidelse og 
planprogrammet ble vedtatt i fylkesutvalget 6. juni 2016, og den regionale 
planen skal vedtas innen desember 2017.   

Kartlegging av kvikkleire (NGI/NVE)  

Siden 1980 har det pågått arbeid med en nasjonal kartlegging av områder 
med fare for store skred i kvikkleire og andre sprøbruddmaterialer (områ-
deskred). NGI på oppdrag for NVE foretok i 2006 en oppgradering av de 
tidligere kartlagte kvikkleiresonene på Østlandet. I 2009 ble det foretatt en 
evaluering av risiko for kvikkleireskred i Fet kommune. Tidligere kartlagte 
«potensielt skredfarlige kvikkleiresoner» er klassifisert med hensyn på fa-
regrad, konsekvens og risiko. Av de 8 kartlagte kvikkleiresonene i Fet 
kommune er ingen soner kommet i høyeste faregradsklasse. 

Flomsonekart (NVE)  

Det ble i 2004 utarbeidet flomsonekart for strekningen fra Øya til Faller i 
Glomma gjennom Fetsund sentrum (3,6 km). Flomsonekart viser vann-
dekket areal ved flom ved gitte gjentaksintervall. Ved oversiktsplanlegging 
kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som ikke bør 
bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. Ved detalj-
planlegging (og ved dele- og byggesaksbehandling) må en ta hensyn til at 

flomsonekartene har begrenset nøyaktighet. Det er beregnet kulmina-
sjonsvannføringer og vannlinjer for gjentaksintervall for flommer mellom 
10-og 500-årsflom. De mest flomutsatte strekningene går fra Faller til Gar-
der og fra Lund til Øya på vestsiden. Skog, landbruksområder og noen 
eneboliger er også flomutsatt på Varåa og Fet. Ved mindre og mellom-
store flommer oversvømmes hele Øya. Jernbanebrua og veibrua berøres 
ikke ved 500-årsflom. 

3.4 Verneplaner 

3.4.1 Forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat 

Ny forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat ble vedtatt av Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus etter at saken var drøftet med Miljødirektora-
tet. I planen framgår at noen utpekte, sårbare områder skal være under-
lagt ferdselsforbud, mens ellers åpner planen for bedre tilrettelegging og 
bruk av naturreservatet. Dette må ses i sammenheng med det utviklings-
arbeidet som nå skjer rundt Fetsund Lenser og Nordre Øyeren, omtalt se-
nere. 

3.4.2 Fetsund Lenser – unikt teknisk og industrielt kulturminne  

Fetsund Lenser ble fredet i 1989 etter vedtak med hjemmel i Lov om kul-
turminner av 9. juni 1978. Fredningen omfatter 2,5 km fløtningsanlegg i 
vann, 20 bygninger samt området rundt bygningene på land og anlegget i 
vann. Dette innebærer at hele vestsiden av Glomma fra jernbanebroen og 
ned til idrettsplassen Fedrelandet er fredet. Fløtningsanlegget på Fetsund 
Lenser er det eneste helhetlige anlegget som er igjen etter den omfat-
tende, historiske fløtningen i Norge. Fetsund Lenser er ett av 14 tekniske 
og industrielle anlegg som mottar årlige bevilgninger fra Riksantikvaren. 
Anlegget er godt bevart og er det eneste i sitt slag i verden.  

Fetsund lensemuseum, i dag kalt Fetsund Lenser, ble opprettet i 1989. I 
1997 åpnet Nordre Øyeren informasjonssenter som en integrert del av 
Fetsund lenser. 

3.5 Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-12 

Både naturmangfoldloven (nml) og plan- og bygningsloven (pbl) stiller 
særskilte krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurdering av planer 
og tiltak etter plan- og bygningsloven. Pbl’s krav er tematisk mer generelle 
og omfatter miljø og samfunn, mens naturmangfoldlovens krav er knyttet 
til økosystemer, naturtyper og arter (naturmangfold). For nml’s del vises 
det til at vurderingen og vektleggingen av prinsippene i §§ 8-12 skal 
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framgå av beslutningen som berører naturmangfold, jfr. nml § 7. Alle plan-
vedtak etter pbl bygger på en interesseavveiing. Hvilken vekt prinsippene i 
§§ 8–12 i nml, sammen ved forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, blir tillagt i 
denne avveiingen, avhenger av hvilke naturmangfoldverdier som finnes, i 
hvilket omfang de vil bli berørt og av andre hensyn i saken. Konsekvens-
utredningen skal gi et tilfredsstillende grunnlag for å vurdere og vektlegge 
bestemmelsene i nml §§ 8 til 12, jfr. lovens § 7. 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, na-
turtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens ka-
rakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på gene-
rasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder 
slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av natur-
mangfoldet. 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe for-
valtningstiltak. 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belast-
ning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade 
på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra 
tiltakets og skadens karakter. 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas ut-
gangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra 
en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfol-
det og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

3.6 Gjeldende arealplaner/ arealbruk 

3.6.1 Kommuneplan (2014-2026) for Fet kommune 

Kommuneplanens visjon er «Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet». 
Kommunen har også vedtatt å videreføre verdiene åpenhet, respekt og 
ansvar, som skal ligge til grunn for den kommunale virksomheten og sam-
handlingen med innbyggerne. 

Hovedstrukturen i arealbruken videreføres fra forrige plan. Det gjelder 
spesielt forvaltningen av de viktige ressursene knyttet til arealene, ikke 
minst vern av landskapet, dyrket og dyrkbar mark, biologisk mangfold og 
kulturmiljøet. I tillegg til de to store vernede områdene, Nordre Øyeren na-
turreservat og Fetsund lenser, er kommunens blå-grønne struktur et viktig 
grunnlag, ikke bare for befolkningens daglige trivsel og helse, men også 
for næringslivet.  
 
Strategien med fortetting rundt kollektivknutepunktene er det viktigste gre-
pet i arealpolitikken. De tre stasjonene på Kongsvingerbanen; Nerdrum, 
Fetsund og Svingen er viktige knutepunkt i Fet og skal fortsatt være 
sentre for videre fortetting av boliger, publikumsrettede funksjoner og ar-
beidsplassintensive næringer, i tillegg til Tuen holdeplass og Sundet buss-
holdeplass ved Rådhuset.  

Vegnettet og jernbanen er de viktige kommunikasjonslinjene. Begge har 
behov for utbedringer. Vegnettet sliter med framkommelighet i rushtiden 
og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Utbedringer foregår kontinuerlig og 
finnes i alle faser. Herunder nevnes utvidelse av rv. 22 fra Isakveien i Lille-
strøm til Hovinhøgda i Fet. Tiltaket bedrer fremkommeligheten for busser 
og utrykningskjøretøy, samtidig som de myke trafikantene blir ivaretatt 
med en forbedret gang- og sykkelvei langs hele strekningen.  

I planforslaget nevnes det at det er satt av midler til ny Glommakryssing i 
NTP. 

Kommunen har tre prioriterte satsningsområder: 

1. Identitet og samhold 

2. Fetsund sentrum 

3. Bokvalitet og oppvekstmiljø 

Under pkt. 2 har man bl.a. målsetting og strategi for Fetsund stasjon hvor 
man ønsker å skape et funksjonelt kollektivknutepunkt med tog, buss, syk-
kel, «kiss and ride» og innfartsparkering. En annen målsetting og planlagt 
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strategi gjelder Glomma som et naturlig midtpunkt, og hvor bl.a. ny krys-
sing av Glomma tar hensyn til og legger til rette for miljø og aktiviteter i 
sentrum.  

Av konkrete tiltak mht. satsningen på Fetsund sentrum og tettsted nevnes 
ny Glommakryssing som vil påvirke Fet og nabokommunene. Kommune-
planens samfunns- og arealdel gir viktige føringer for den videre planleg-
gingen. Andre nevnte tiltak er blant annet at:  

 Kommunedelplanen for Fetsund sentrum er innarbeidet i arealde-
len. Gjennomføringen av viktige deler vil være avhengig av ny 
Gardervei, fv. 279 fra Støvin til sentrum.  

 Det er satt av arealer til ny Svingen stasjon ut på nærmeste rett-
strekning mot nord. Det vil gjøre det mulig å etablere en lengre 
plattform og bedre innfartsparkering. 

 Nytt museums- og våtmarkssenter vil kunne åpne for nye mulig-
heter og synergieffekter for samfunns- og næringsutvikling både i 
Fet og på Nedre Romerike. 

 Ved behandling av planer for nytt museums- og våtmarkssenter 
og ny rv. 22 med Glommakryssing, skal det tas hensyn til sentrum 
og sentrumsmiljøet. 

 Kommuneplanens samfunns- og arealdel gir viktige føringer for 
den videre planleggingen. Det er et politisk ønske at alternativ E2 
vil være et av alternativene som utredes i kommunedelplanen for 
Glommakryssing.  

 Noen gang- og sykkelveger er lagt inn på arealplankartet. Det 
gjelder eksisterende og tiltak foreslått i trafikksikkerhetsplanen og 
de regulerte gang- og sykkelvegene langs rv. 22 og fv.170. 

  

Figur 3-1 viser utsnitt av vedtatt kommuneplan for Fet. Lys gul farge angir eksisterende bolig-
områder, mens mørk gul farge angir areal avsatt til fremtidige boligområder. Lys grønn farge 
angir landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). 
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3.6.2 Kommunedelplan for Fetsund sentrum 

Planen forutsetter at fv. 279 mellom Støvin og Fetsund sentrum etableres. 
Den nye vegen får konsekvenser for vegsystemet i Fetsund sentrum og 
for betjening av enkelte bebyggelsesområder. Den har videre konsekven-
ser for Garderveien og Engerveien. Garderveien tilknyttes den nye delen 
av fylkesveien i nytt kryss ved Støvin. Den nye fylkesvegen etableres med 

gang‐ og sykkelveg på sørsiden. Som konsekvens av den nye vegen ned-
klassifiseres Engerveien til G/S‐veg mellom Garderveien og den nye fyl-
kesveien.  

Når det gjelder omtale av rv. 22 i planen, står det at denne er en tungt tra-

fikkert riksveg av god standard, med parallell gang‐ og sykkelveg. Rv. 22 
er ikke gjenstand for vurderinger i kommunedelplanen for Fetsund sen-
trum. Gamle Fetvei er nylig oppgradert fra kryss med rv. 22 og er av god 
standard herfra og ned til ny avkjøring til innfartsparkering ved Fetsund 

stasjon. Det er bygget gang‐ og sykkelvei langs veiens østside. Videre 

herfra er veien smal 2‐feltsvei (uten midtstripe) og har ikke tilbud til gå-
ende og syklende. Kryssutforminger er til dels uklare og utflytende.  

Fet kommunes planer for sentrum er en mer effektiv og høy utnyttelse av 
arealene i sentrumskjernen, samtidig som vern av landbruksarealer skal 
prioriteres. Fv. 279 er en viktig premiss for dette arbeidet. Fremtidige kom-
binerte utbyggingsområder er lokalisert langs Gamle Fetvei fra krysset rv. 
22 ned til stasjonen og i sentrum, mens fremtidig boligutbygging og offent-
lig/ privat tjenesteyting planlegges nord for sentrum i tilknytning til fv. 279. 

 

Figur 3-2 Kommunedelplan for Fetsund sentrum 
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3.6.3 Kommunedelplan Energi- og klimaplan (2011-2021) Fet kom-

mune  

Kommunedelplanen klargjør Fet kommunes rolle, ansvar, virkemidler og 
tiltak i perioden for å nå globale, nasjonale og lokale klimamål. Klimapla-
nen belyser forhold knyttet til områder som har relevans for energi og kli-
magassutslipp. Dvs.  

• Energibruk i ulike sektorer  
• Utslipp av klimagasser fra ulike sektorer  
• Tilgang på lokale/fornybare energiressurser  
• Vurdering av framtidige energi- og klimaløsninger  
• Tiltak og handlingsplan 

Kommunedelplan for Fetsund sentrum (se over) sier følgende om klima 
og energi:  

«Samordnet areal- og transportplanlegging som ligger til grunn for sat-
singen på knutepunktstrategier har som formål å redusere det totale trans-
portbehovet og dermed bl.a. utslippene av klimagasser.» 

3.6.4 Tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

 

Figur 3-3 Tilgrensende og overlappende reguleringsplaner. Svart avgrensning = vedtatte, rød 
= pågående (Utsnitt fra Fet kommunes kartportal, 2016) 

Tabell 3-4 over vedtatte og pågående reguleringsplaner 

Vedtatte (sortert på PlanID) 

Rv. 22 – utvidelse til 4-felt mellom Vinsnes og Ho-
vinhøgda 

(0101R0607) fra 2010 

Tienbråten barnehage   (0101R1104) fra 2014 

Tienbråten industriområde, Del av Tien (0101R7705) fra 1979 

Detaljregulering for Rundkjøring rv.22 gamle Fet vei (0102R1202) fra 2014 

Banken, Gnr.20 Bnr.26 m.fl (0103R0102) fra 2002 

Fetsund Sentrum Område O11 – Fetsund Brygge (0103R0405) fra 2006 

Detaljregulering fv. 279 Støvin – Fetsund sentrum (0103R0605) 2014 

Detaljregulering av gbnr. 21/16 («Rosenbergtomta») (0103R1304) fra 2015 

Gardertoppen (0103R6501) fra 2011 

Rv. 22 Parsell Hovinhøgda – Fetsund bru (0103R8004) fra 1988 

Rv. 22 Bråten – Lundsten   (0103R8201) fra 1979 

Holstad Bruk  (0103R8901) fra 1991 

Fetsund sentrum område H3  (0103R9808) fra 2006 

Hovinhøgda boligfelt (0104R0601) fra 2010 

Vest og syd for Søndre Hovin (0104R6201) 

Hovin Nordre II (0104R8001) fra 1985 

Fetsund lenser (0105R9005) fra 1992 

Kryss rv. 22 / rv. 170 "Kringenkrysset" (0203R0001) fra 2003 

Kryss rv. 22 x rv. 172 x fv. 277. Fetsund øst (0203R0201) fra 2003 

Gang-/sykkelveg/fortau Østersund – Riddersand (0203R0303) fra 2003 

Gang-/sykkelveg Svingen – Fråstad (0203R0407) fra 2005 

Fet Arena og barnehage (0203R1501) fra 2016 

Del av Fetsund øst (0203R6301) fra 1978 

Sundet, Rv.22 X Rv.172 (0203R6701) fra 1900 

Østersund, Gnr 38/43 (0203R7801) fra 1979 

Gang-/sykkelveg langs rv.172 parsell Sundet-
Svingen 

(0203R8102) fra 1988 

Under arbeid (sortert på PlanID) 

Barnehage Sørgårdsbråtan (0101R0903)* 

Faldalsveien 72, Gnr.18 Bnr.6 (0102R1002)* 

Boliger Nordlia Gnr 18 bnr 64 (0102R1112)* 

Boliger del av Banken Gnr 20/99 og 63 (0103R1302) 

Warå Mølle Gnr 31 bnr 72 m.fl. (0203R1109) 

* mulig trasé vil komme i tunnel under planområdet  
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3.6.5 Sykkelplan for Fetsund 

Hensikten med planen er å definere et sykkelvegnett med hovedruter og 
lokale ruter i Fetsund, samt å identifisere hvilke tiltak som bør gjennomfø-
res for å stimulere til økt sykkelbruk. Eksisterende turveg langs Glomma 
inngår som en viktig del av dette. 

Potensialet for økt sykkelbruk avhenger av både utbyggingsmønster, to-
pografi og avstander mellom aktuelle målpunkter. I tillegg er tilrettelegging 
for sykkelbruk viktig. Tilrettelegging omfatter bl.a. hvor og hvordan sykkel-
felt/-veger anlegges og hvordan syklister prioriteres i krysningspunkter. 
Tilrettelegging og utforming må være slik at det oppfattes som trygt og at-
traktivt å sykle. En utfordring med et sykkelvegnett vil være at en sykkel-
rute ofte vil gå langs både statlige og kommunale veger, med tilhørende 
standarder for drift og vedlikehold. Praksis i dag er at disse standardene 
varierer mellom statlige og kommunale veger. 

3.6.6 Nytt museum og våtmarkssenter 

Som det framgår av kommuneplanen arbeides det nå med omfattende ut-
viklingsplaner for Fetsund Lenser og hele Nordre Øyeren-området som 
bl.a. innebærer ny bygningsmasse. Akershus fylkeskommune, kommu-
nene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen samt Akershusmuseet samar-
beider i dette regionale utviklingsprosjektet. 

I kommuneplanen slås fast at det nye senteret vil kunne få stor betydning 
og påvirkning for Fetsund tettsted og Fet-samfunnet. Det kan virke som et 
nytt tyngdepunkt, men også som katalysator for andre aktiviteter og aktivi-
sering av både frivillige og profesjonelle. Det kan også virke stimulerende 
for regional utvikling når det gjelder friluftsliv og kulturminnevern. Kommu-
neplanen har som mål at nytt museum og våtmarkssenter skal bli et sam-
lingssted for Romerike og Fet og at lensene skal gi grunnlag for opplevel-
ser, turisme og annen næringsutvikling.   

Aktuell tomt er avsatt i vedtatt kommuneplanens arealdel. Denne er avsatt 
som hensynssone (båndleggingssone) H710_2. I denne sone kan det på 
denne eiendom ikke igangsettes nye tiltak før plasseringen av nytt muse-
ums- og våtmarksenter er avklart. Denne hensynssone-benevning må 
ikke forveksles med de hensynssone-benevninger som er angitt på forslag 
til kommunedelplan for ny rv. 22.  

For ordens skyld presiseres det at arealdelens H710_2 ikke er inntegnet 
på vårt kart, jfr. plankart alt. D2.1.
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4 EKSISTERENDE SITUASJON 

4.1 Trafikkforhold 

4.1.1 Dagens trafikksituasjon 

 

Figur 4-1 Kartet over viser dagens hovedvegsystem med ÅDT 2010 (årsdøgntrafikk) 

Grunnlag for dagens trafikkmengder er hentet fra «Trafikkanalyse Fet-
sund» fra 2010 gjennomført av Rambøll. Figur over viser dagens hoved-
vegsystem med ÅDT (årsdøgntrafikk – den totale trafikken på en vei i lø-
pet av et kalenderår dividert på antall dager i året). Årsaken til at det be-
nyttes ÅDT-tall fra 2010, er fordi anleggstrafikk på rv. 22 i tidsrommet mai 
2013 – desember 2015, fra Garderveien og vestover, ville ført til større 
usikkerhet i trafikktallene enn det vil være å benytte ÅDT-tallene fra 2010.   

Dagens bro over Glomma har en ÅDT på ca. 16 000 kjt/ døgn (trafikktel-
linger i 2010). Trafikkanalyser gjennomført i transportmodellen viser ÅDT 
på 17 000. En modell vil aldri treffe 100 % over alt i modellen. Et avvik i 
ÅDT på 1000 over Glomma vurderes å være akseptabel presisjon på tra-
fikkmodellen. Øst for Glomma fordeler denne trafikken seg hovedsakelig 

med en tredeling mellom rv. 22 langs Øyeren, fv. 170 fra Aurskog/ Bjørke-
langen og fv. 172 fra Sørumsand. Vest for Glomma går trafikken i hoved-
sak mot Lillestrøm og trafikken er økende på rv. 22. Trafikkmodellen viser 
at ca. 80% av trafikken over Fetsundbrua er gjennomgangstrafikk.  

Rv. 22 er i dag en tofeltsveg. Det er i dag tidvis kapasitetsproblemer over 
broa, spesielt tidlig i morgenrushet mot vest. Dette skyldes i all hovedsak 
kryssene på hver side av Glomma, men trafikkmengdene begynner også 
å bli såpass store at tofeltsvegen i seg selv er kapasitetsbegrensende. 

Det er gjennomført reisetidsmålinger på rv. 22 fra Kringenkrysset øst for 
Glomma til rundkjøringen ved Lillestrøm (fv. 159). Reisetidsmålingene ble 
gjennomført i morgenrushet mot Lillestrøm/ Oslo. Målingene er utført over 
3 påfølgende dager i desember 2014. Figur nedenfor viser den strek-
ningsvise inndelingen for reisetidsmålingene. 

 

Figur 4-2 Oversikt over strekningsinndeling for reisetidsmålingene 

Totalt sett viser beregningene en gjennomsnittlig reisetid på 20 minutter. 
Ved fri flyt tar det i underkant av 10 minutter å kjøre strekningen. Dette vil 
si at det i dag er betydelige forsinkelser. For en grundigere gjennomgang 
av de ulike delstrekningene henvises det til KU Hovedrapport (eget ved-
legg). 
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Gang- og sykkelvegsystemet 

Dagens gang- og sykkelvegsystem er beskrevet ut fra kart og bilder fra 
Google og finn.no, samt vegdatabanken. Figur 4-4 viser en oversikt over 
dagens tilbud for gående og syklende sentralt i Fetsund. I Fetsund sen-
trum er det lite tilrettelagt for myke trafikanter, med fortau på få strek-
ninger. Det er etablert gang- sykkelveg langs rv. 22 i området, foruten en 
kort strekning hvor man må benytte seg av en veg med liten trafikk. To 
steder krysses rv. 22 via over- eller undergang. I tillegg krysses to tilstø-
tende veger via gangfelt. Gang- og sykkelvegsystemet kan oppleves som 
usammenhengende.  

 

Figur 4-3 Oversikt over dagens tilbud til gående og syklende sentralt i Fetsund. (Kilde: kart-
legging fra kart og bilder fra Google og finn.no) 
 

Kollektivtransport 

Det er tre jernbanestasjoner i nærheten av Fetsund; Fetsund, Nerdrum og 
Svingen stasjon. Fra disse stasjonene går lokaltogene, linjene L14 og 
L14X (rushtid). L14 har 22 daglige avganger i begge retninger.  

Fetsund stasjon er holdeplassen som har den største innfartsparkeringen 
(ca. 200 p-plasser og 80 sykkelparkeringsplasser). Nerdrum og Svingen 

stasjon har færre p-plasser, men et høyere antall sykkel p-plasser. Fra 
holdeplassen Fetsund stasjon går det kun én busslinje.  

Figur 4-5 viser en oversikt over stasjoner og holdeplasser sentralt i Fet-
sund. Holdeplassene Hovinhøgda/ Lundsten, Herredshuset og Sundet lig-
ger langs rv. 22, og trafikkeres av 6 busslinjer samt to skoleruter. Holde-
plass Herredshuset ligger rett vest for Fetsundbrua, som også ligger i 
nærheten av innfartsparkeringen.  

 

Figur 4-4 Oversikt over stasjoner og holdeplasser (kilde: Akershus fylkeskommune statistikk-
bank) 
 

Trafikkulykker 

På rv. 22 er det høye trafikktall og det har skjedd relativt mange trafikk-
ulykker. Det foreligger registreringer av trafikkulykker i NVDB for tidsrom-
met 2004 – 2013. I det nevnte tidsrommet er det registrert 30 trafikkulyk-
ker mellom Merkja og krysset rv. 22 / fv. 170. Av ulykkene har én medført 
meget alvorlig skadde, 4 ulykker har vært med alvorlige skadde, mens 
resterende har vært med lettere skader. Den største konsentrasjonen av 
ulykker er i T-krysset mellom rv. 22 og Engaveien hvor det har skjedd 6 
ulykker innenfor det nevnte tidsrom. 
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Figur 4-5 Registrert trafikkulykker i planområdet i 10 årsperioden 2004-2013. Rødt=døds-
ulykke, oransje=meget alvorlig skadd, gult=alvorlig skadd, grønt=lettere skadd (kilde: Nasjo-
nal vegdatabank) 

4.2 Eksisterende Fetsund bru 

I forbindelse med planlegging av ny rv. 22 over Glomma er det gjort en 
gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon for eksisterende bru over 
Glomma. Basert på grunnlaget er det gjort vurdering av tilstand, nødven-
dige rehabiliteringstiltak med tilhørende kostnader, bruas bæreevne og al-
ternative strategier for vedlikehold og/eller utskifting. 

Gjennomgang av tidligere beregninger og tilstandsrapporter viser at 
konstruksjonen opprinnelig er høyt utnyttet og i tillegg har korrosjonsska-
der som kan true bruas bæreevne. 

De statiske beregninger er basert på dagens regelverk. Formålet med 
kontrollberegninger er å danne grunnlag for vurdering av om brua kan 
inngå som del av omkjøringsveg for fremtidig rv. 22 over Glomma. En 
følge av en slik funksjon er at dagens lastkrav gjøres gjeldende, idet om-
kjøringsvegen skal tåle samme last som primærvegen. Beregningene vi-
ser at brua, innenfor dagens regelverk, ikke kan inngå som framtidig om-
kjøringsveg 

Dersom brua skal kunne fungere som omkjøringsveg for ny rv. 22, må 
overbygningen byttes. Det vil da være naturlig også å bytte underbyg-
ningen. 

Det anbefales at eksisterende Fetsund bru ikke benyttes som omkjørings-
veg for ny rv. 22. Ny bru bør bygges mens den eksisterende brua er i drift. 
Den gamle brua kan deretter rives. Eventuelt kan den eksisterende brua 
rehabiliteres og gis en funksjon i det nye vegsystemet som medfører la-
vere laster på brua. 

4.3 Dagens arealbruk   

Fet kommune er en typisk landbrukskommune. Store deler av planområ-
det ligger på næringsrike hav- og fjordavsetninger som gir gunstige be-
tingelser for både jord- og skogbruk.  

På grunn av nærhet til større befolkningssentre er planområdet sterkt på-
virket av boligområder og infrastruktur. Samtidig ligger området i en buf-
fersone utenfor sterkt urbaniserte områder nærmere Lillestrøm. I Fet er 
landbruket aktivt og godt synlig i landskapsbildet. 

4.3.1 Jordbruk 
Jordbruksarealene i kommunen er på ca. 25 500 dekar, noe som utgjør 
14,5 % av kommunens totalareal. Vestsiden av Glomma har store lettdyr-
kete arealer egnet for kornproduksjon, mens østsiden i større grad er pre-
get av raviner som delvis er bakkeplanert. 

Jordsmonnskartlegging viser at den fulldyrkete marka i området i hoved-
sak er av god og svært god kvalitet. Størrelsen på jordstykkene er litt vari-
erende. På vestsiden av Glomma nærmest elva er skiftene mindre og noe 
dårligere arrondert enn på østsiden. Fetsund er i en gunstig klimatisk sone 
som gir godt grunnlag for dyrking av matkorn. 

4.3.2 Skogbruk 
65 % av Fet kommune er dekket av skog. Det produktive arealet er på 78 
000 daa fordelt på 30 % høy bonitets mark, 60 % middels og 10 % på lav 
bonitet. Størsteparten av skogarealet består av gårdsskoger men også 
noen større skogeiendommer. Blant annet eier Fet kommune ca. 18 000 
daa hvorav ca. 16 500 er produktivt skogareal. 

Skogen er for det meste av høy og middels høy bonitet. Som det fremgår 
av kartet, er terrenget bratt, og driftsforholdene vurderes de fleste steder 
som vanskelige. Bestandenes funksjon som ressurs vurderes generelt 
som liten.  
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4.4 Grunnforhold 

Landskapet langs Glomma rammes inn av skogkledde åser som Berger-
åsen i vest og Løkenåsen i øst. Det kuperte landet brytes av Glomma som 
renner bred og mektig tvers gjennom området. Mellom skogene ligger 
store, bølgende åkerarealer oppbrutt av ravinedaler og skogteiger, små og 
store boligfelt. Området har oppdyrkete leir- og sandterrasser opp til 200 
moh. Bakenfor hever skogkledde åser av grunnfjellsgneis seg opp til 300 
moh. Landet på begge sider av Glomma, omfattes av et landskap som er 
særpreget for Fet. Marin grense i området er 220 moh. Store deler av pla-
nområdet er dekket av marine avsetninger som i stor grad er tatt i bruk til 
jordbruk. 

Aktuelle grunnlagsdata som er benyttet: 
 

 Kartgrunnlag fra Statens vegvesen, Norges kartverk 

 Kvartærgeologisk kart, 1:50 000, NGU, www.ngu.no 

 Berggrunnskart, 1:250 000, NGU, http://www.ngu.no 

 Data fra Skrednett: aktsomhetskart for steinsprang, aktsomhet for 
snøskred og steinskred, skredhendelser (samferdsel og type), 
www.nve.no 
 

For nærmere beskrivelser av utførte undersøkelser og resultater vises det 
til separate vedlegg (fagrapporter); Geologiske forundersøkelser og 
Grunnundersøkelser, samt til kap. 8.2. 

4.4.1 Ravinedaler  

I kartleggingen av naturkvaliteter ved Fetsund i forbindelse med planarbei-
det leverte Biofokus i 2014 en rapport som viser totalt 10 nye naturtypelo-
kaliteter innenfor undersøkelsesområdet. Det vises til Biofokus-notat: Kart-
legging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet kommune, ifm. KDP for rv. 22 
Kryssing av Glomma, for en nærmere beskrivelse av de ulike lokaliteter. 

Det opplyses om at notatet ble utarbeidet i forbindelse med verdianalysen 
som ble foretatt forut for silingen, jfr. kap. 2.4.1. 

Området ble undersøkt sept. 2014 for registrerbare naturtyper etter DN-
håndbok 13, 2.utg. (Direktoratet for Naturforvaltning 2007) og nye faktaark 
for naturtyper (2014). På forhånd ble det valgt ut en rekke delområder 
som særlig skulle undersøkes. Utvalget ble gjort ved hjelp av flybilder og 
til dels høydekurvekart for avdekke evt. viktige raviner.  

Følgende delområder ble valgt ut: 

 
Figur 4-6 Kart som viser beliggenheten i Fetsund til de ulike delområdene som ble under-
søkt. Modifisert fra Statens Kartverk. Pilens begynnelse viser omtrentlig plassering av under-
søkt område. 

 
1. Krysset rv. 22 og fv. 170, Kringen 
2. Området vest for Stubberud gård 
3. Området sør for Fråstad gård 
4. Området vest for Haga gård 
5. Friområdet langs Glomma ved Fetsund 
6. Området vest for Fetsund togstasjon 
7. Området nord-vest for Fetsund lenser ved Holen, på nedsiden av 

rv. 22 
8. Området langs Glomma, øst for Faller gård og Rogner 
9. Området i nedkant av Garderhavna 
10. Bekkestrekningen langs Faldalsvegen 
11. Naturtypelokaliteten Tien sør (BN00025080) 

 

http://www.nve.no/
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Figur 4-7 Kartet viser undersøkelsesområdet som er vurdert for prioriterte naturtyper. Eksis-
terende naturtypelokaliteter er vist på kartet og merket med 0. Totalt 5 områder ligger innen-
for undersøkelsesområde, mens tre lokaliteter ligger rett utenfor undersøkelsesområdet. 
Grønn strek som krysser Glomma i sør er Øyeren-deltaet Naturreservat. 

Nærmere vurdering av konsekvenser for disse delområder inngår i KU ho-
vedrapport. 

4.5 Miljøforhold 

4.5.1 Generelt om støy og luft 

Vegtrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 
% av den totale støyplagen hos befolkningen. Både jevn støy fra høytra-
fikkerte veger og støytopper ved forbipassering kan være årsak til støyp-
lage, og støy fra vegtrafikk kan påvirke både helse og trivsel. 

Dagens situasjon langs rv. 22 Fetveien, med bebyggelse tett inntil vegen, 
tilsier at støybelastningen for de som bor og oppholder seg der er betyde-
lig. Støysonekart for området viser at noe av bebyggelsen ligger i gul og 
rød sone, som er over anbefalt støynivå for nye boliger og nye veianlegg, 
jfr. Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2012. 

Det er i dag etablert langsgående støyskjermer på nordsiden av rv. 22, 
vest for dagens bru. Delvis ligger veien her i skjæring, slik at boligene i 
Støvin- og Vilbergområdet er relativt godt skjermet mot støy. På østsiden 
av dagens bru er det tosidig skjerming med støyskjerm og voll.  

Luftforurensning er et helse- og miljøproblem i mange norske byer og tett-
steder, hovedsakelig om vinteren og våren. De viktigste luftforurensning-
ene i tettstedene er nitrogenoksider (særlig NO2) som kommer fra forbren-
ningsmotorer, og svevestøv som stammer fra eksos, piggdekkslitasje av 
vegbanen og vedfyring. Biltrafikken er den viktigste kilden til luftforurens-
ninger i byer og tettsteder. Det meste av NO2-utslippene stammer fra bil-
parken, og omtrent halvparten av svevestøvet på landsbasis er generert 
av biler. Luftforurensningen er betydelig høyere om vinteren enn om som-
meren. Dette skyldes hovedsakelig at lufta er mer stabil om vinteren. I til-
legg bidrar utslipp fra oppvarming (ved- og oljefyring) og piggdekkbruk til 
økt utslipp av partikler. 

Utredninger gjennomført i forbindelse med støy og luft er gjennomført for 
alle utredningsalternativer inkludert 0-alternativet (nåværende situasjon). 
For nærmere beskrivelse av beregningene vises det til kap 7.1.2 under 
Andre konsekvenser. 

Dagens situasjon/ 0-alternativet er vurdert å ligge under verdiene for luft-
forurensning iht. luftforurensningssonene i Klima- og miljødepartementets 
retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, dvs. 
at ingen boliger befinner seg i dag i gul eller rød sone. 
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Figur 4-8 Støysonekart basert på trafikkprognoser for 2025 (Statens vegvesen, feb. 2011). 
Rød støysone (over 65dB) er nærmest støykilden og angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul 
støysone (over 55dB) er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres der-
som avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

4.6 Andre forhold 

4.6.1 Nordre Øyeren naturreservat (RAMSAR-område) 

Reservatet inneholder Nord-Europas største deltaområde med et rikt bio-
logisk mangfold både over og under vannflaten. Området er særlig kjent 
som et svært viktig fugleområde, både for arter som hekker i områder og 
fugl på trekk, og ble utpekt som Ramsar-område i 1985. Nordre Øyeren er 
ett av få områder i Norge som har slik status. Konvensjonen har fått en 
betydelig utvidet målsetting og omfatter i dag ivaretakelse av våtmarker 
både som leveområde for flora og fauna, og som en viktig naturressurs for 
mange mennesker. I utredningsområdet finnes det flere amfibiedammer 
med store forekomster av spissnutefrosk.  

 

Figur 4-9 Oversiktskart (utsnitt) over Nordre Øyeren naturreservat i Enebakk, Rælingen, 
Skedsmo og Fet kommuner, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. 2013 

4.6.2 Fetsund Lenser 

Fetsund lenser er et nasjonalt fredet teknisk-industrielt kulturminne. Fet-
sund lenser er et sorterings- og bunteanlegg for fløtingen som foregikk i 
Glomma og var i bruk fra 1861 til 1985. Det er det eneste gjenværende 
anlegg av sitt slag i Norge. Anlegget er bevart slik det sto ved nedleggel-
sen i 1985 og er i dag et museum. I Glomma står lenser og ulike samlean-
legg samt 11 slepe- og varpebåter. På land står 26 bygninger med tilknyt-
ning til Fetsund lenser. Bygningene omfatter våningshus i sveitserstil, 
verkstedsbygg, smie, lagerbygninger og hvilebrakker. De eldste byg-
ningene/anleggene er fra 1861, da anlegget startet opp. Sootbrakka er 
eldste bygning. Anlegget, inkludert bebyggelse på land og i vannet, er 
vedtaksfredet og er avsatt som hensynssone i gjeldende kommuneplan. 

Konsekvensutredningen konkluderer med at kulturmiljøet har både identi-
tets- og symbolverdi. Det synlige anlegget i Glomma har også estetisk 
verdi. Kunnskapsverdi er knyttet til historisk kildeverdi, alder, variasjon i 
type anlegg og bygninger, autentisitet og innslag av både det typiske og 
det sjeldne (fløtningsanlegg finnes det mange av i Glomma, men få som 
er så store som Fetsund). Miljøet har bruksverdi knyttet til pedagogisk 
verdi. 
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Figur 4-10 Ved Glomma står fortsatt mange av konstruksjonene som ble bruk i forbindelse 
med tømmerlensing. Foto: M. Mortensen, Sweco 

 

Figur 4-11 De godt synlige restene av Fetsund lenser sett fra Stasjonsstranda. Foto: M. 
Fiskevold, Sweco
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5 BESKRIVELSE AV 
UTREDNINGSALTERNATIVER 

5.1 Prosjektavgrensning 

Planområdet strekker seg fra Merkja i vest gjennom Fetsund med kryssing 
av Glomma frem til Kringenkrysset i øst. I nord strekker området seg til 
gårdene ved Faller, og mot sør Holen/ Fetsund lenser. Innenfor planområ-
det vest for Glomma ligger Fetsund sentrum og jernbanestasjonen, Tien, 
Garderåsen, Støvinåsen/ Hovinhøgda samt Holsevja. Øst for Glomma 
strekker området seg fra rv. 22 i syd og nordover til Svingen stasjon og 
Varå. Flere av de viste alternativene fra mulighetsstudien innehar korte 
og/ eller lengre tunneler. Det er derfor lagt særlig vekt på områdene ved 
start- og sluttkobling og påkoblinger langs med traséene av de ulike alter-
nativene samt langs dagens veg, da det særlig er disse områdene som vil 
kunne bli berørt av tiltaket.  

Fastsatt planprogram redegjør for de ulike alternativer som skulle utredes 
videre. De alternativ som redegjøres og beskrives i neste kapittel (5.2) er 
basert på silingsrapporten (kap. 2.4.1), planprogram (kap. 2.4.2), jfr. også 
nærmere redegjørelse for dette i kap. 5.2 nedenfor.  

I kap. 5.2 gis det en kort beskrivelse av de alternativer som er utredet 
samt et oversiktskart som viser disse, mens det i kap. 8 beskrives hvilke 
alternativ som er tatt videre etter konsekvensutredningen og som inngår i 
tiltaket.  

Det presiseres at alle de beskrevne alternativ under kap. 5.2 er konse-
kvensutredet, jfr. kap. 6, som omhandler i all hovedsak et sammendrag av 
konsekvensutredningen. For en komplett redegjørelse av konsekvensut-
redningen vises det til KU-hovedrapport med vedlegg. Alle alternativer er 
utredet med ulike løsninger for beste terrengtilpasninger og andre fagmes-
sige vurderinger, som svarer til dette plannivå – kommunedelplan.  
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Figur 5-1 Kartet viser planområdet 
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5.2 Utredningsalternativer 

Etter silingsfasen gjenstod tre alternativer som skulle inngå i konsekvens-
utredningen; A, C2 og D2. I tillegg ble det fattet et politisk vedtak om at al-
ternativ E2 også skulle medtas.  

Fra planprogrammet står det følgende:  

Det understrekes at de tre foreslåtte alternativer ligger alle syd for Fetsund 
sentrum og er lokalisert relativt tett. For å få en faglig bredest og sterkest 
konsekvensutredning ville det vært en styrke å utrede et vegalternativ som 
ligger nord for Fetsund sentrum. Av resultatene fra silingsrapporten frem-
kommer det at det er E-alternativene som er den kryssingen som kommer 
best ut av vegalternativene som ligger nord for Fetsund sentrum.  

Ser man nærmere på E-alternativene er det korridor E1 og E2 som er 
rangert best av de fire alternativene. Mellom E1 og E2 skiller det innbyr-
des lite, (…) Derimot ser vi (…) at E1 har påkoblingspunkt på samme sted 
som D2, mens E2 har påkoblingspunkt lenger mot vest ved Merkja/ Tien. I 
forhold til det å få en faglig bredest og sterkest konsekvensutredning, som 
nevnt, og for å få utredet ytterligere et påkoblingspunkt til rv. 22 ved 
Merkja/ Tien og hvilke konsekvenser dette gir for lokalvegnettet, anbefales 
det at korridor E2 tas med i det videre arbeidet, i tillegg til de tre anbefalte 
fra silingsrapporten. 

I tillegg til disse har man gjennom planprosessen kommet fram til at man 
skal se på en variant til alternativ A, kalt alternativ A2 og tilsvarende en for 
alternativ D2, kalt D2.1.  

Bakgrunnen for å innta alternativ A2 er at dette alternativet har planskilte-
kryss, noe som nå er krav for en dimensjoneringsklasse H7.  

Når det gjelder bakgrunnen for å innta alternativ D2.1 står det følgende i 
planprogrammet:  

I høringsperioden til planprogrammet er det arbeidet en del med bearbei-
ding av geometrien til de alternativene som er vedtatt utredet videre. Dette 
har medført at Statens vegvesen Region øst også ønsker utredet en vari-
ant av alternativ D2 som er kalt D2.1. Denne er en mellomting mellom D1 
og D2 og inneholder fjellskjæring evt. kort tunnel på vestsiden. I forhold til 
D2 er ilandføringspunktet på vestsiden trukket ca. 60 m mot sør og ny bru 
blir liggende tilnærmet parallell med eksisterende bru både horisontalt og 
vertikalt.  

I forbindelse med kommunestyrets vedtak den 16.06.2014, jfr. kap. 2.5.3 
over, knyttet til E2, hadde kommunen også synspunkter til kriteriene til si-
lingsprosessen.  

I vedtaket står det bl.a. følgende som kan knyttes opp til begrunnelsen for 
å innta alternativ D2.1:  

Kommunen ønsker at Glommakryssingen skal sørge for bedre trafikkflyt 
gjennom kommunen og lokalt i kommunen, uten at det går ut over bomil-
jøet i sentrum eller sentrumsnære boligområder. (…) Et trasévalg må ikke 
gå ut over sentrumsmiljøet og sette begrensninger for utvikling av sentrum 
i stor grad. 

En oppsummering av de ulike alternativenes vegelementer og utforming 
er vist i figuren under. 

Tabell 5-2 angir noen nøkkeltall for de ulike utredningsalternativene. Tallene er avrundet. 

 
A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Ny veg  
(lengde i meter) 3000 3100 3100 3000 3000 4190 

Gjenbrukt veg 
(lengde i meter) 1150 1150 1150 1150 1150 - 

Veg (total 
lengde i meter) 4150 4250 4250 4150 4150 4190 

Fjelltunnel 
(lengde i meter) - - 630 500 - 1750 

Betongtunnel 
(lengde i meter) - - - 400 200 - 

Tunnel (total 
lengde i meter) - - 630 900 200 1750 

Bro (lengde i 
meter) 560 600 800 800 770 1050 

Rundkjøringer 
(antall) 3 4 2 2 2 4 

Halvkryss  
(antall) 0 1 2 2 2 3 

Kryss  
(totalt antall) 

3 3 3 3 3 4 

I de påfølgende underkapitler følger en nærmere beskrivelse av de seks 
utredningsalternativer. 
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Figur 5-3 Kartet viser alternativer med utredede traséer 
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5.2.1 Alternativ A (Hovinhøgda – Kringen) 

Figur 5-4 viser alternativ A fra Hovinhøgda til Kringen.  
Alternativet følger i hovedsak eksisterende veg 
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 Alternativ A går fra Hovinhøgda til Kringen og følger hovedsakelig ek-

sisterende vegtrasé. 

 Utenom Kringenkrysset inneholder alternativet to rundkjøringer. En på 

hver side av Glomma, se figur forrige side hvor rundkjøringer er mar-

kert med grønne sirkler. 

 Alternativet inneholder ingen tunneler. 

 Alternativet krysser Glomma i det samme området som eksisterende 

veg er lokalisert. 

 Alternativet gir store fyllinger i Holen vest for Glomma og bekkedraget 

øst for Glomma (sør for Hval gård). Skjæring langs boligområdene øst 

for Glomma mellom Sundet og Kringen (Hvalsenga og Kringenveien) 

blir erstattet av støttemurer. 

 Gang- og sykkelvegnettet langs eksisterende veg vil flere steder bli 

anlagt i nye områder. Vest for Glomma vil nettet kunne benytte eksis-

terende kjøreveg, mens øst for Glomma vil det bli anlagt en ny lenke 

som en forlengelse av Kringenveien i retning Fetsund bro. 

 

Figur 5-5 viser alternativ A mot Holen. Glomma i bakgrunnen 
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5.2.2 Alternativ A2 (Hovinhøgda – Kringen) 

Figur 5-6 viser alternativ A2 fra Hovinhøgda til Kringen.  
Alternativet følger i hovedsak eksisterende veg. 
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Alternativ A2 baseres på at ny firefelts veg rettes ut langs dagens rv. 22-

trasé fra Hovinhøgda og fram til Kringenkrysset. 

 A2 går fra Hovinhøgda til Kringen og ligger noen meter sør for eksiste-

rende vegtrasé, vest for Glomma, mens det følger dagens trasé øst 

for Glomma til Kringenkrysset. 

 Alternativet inneholder et halvkryss øst for Hovinhøgda, og et kryss på 

østsiden, ved Sundet. Krysset ved Hovinhøgda gir adkomst til eksiste-

rende veg, mens krysset ved Sundet gir adkomst til fv. 172 i retning 

Sørumsand (nordover) og fv. 279 mot Fet kirke (sørover) og lokalve-

ger (nedkl. rv. 22). 

 Alternativet inneholder ingen tunneler. 

 Alternativet krysser Glomma sør for eksisterende bro. 

 Alternativet gir store fyllinger i Holen vest for Glomma og bekkedraget 

øst for Glomma (sør for Hval gård). Skjæring langs boligområdene 

mellom Sundet og Kringen (Hvalsenga og Kringenveien) blir erstattet 

av støttemurer. 

 Gang- og sykkelvegnettet langs eksisterende veg vil flere steder bli 

anlagt i nye områder. Vest for Glomma vil nettet kunne benytte eksis-

terende kjøreveg, mens øst for Glomma vil det bli anlagt en ny lenke 

som en forlengelse av Kringenveien i retning Fetsund bro. 

 

Figur 5-7 viser alternativ A2 mot Holen. Glomma i bakgrunnen. 
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5.2.3 Alternativ C2 (Hovinhøgda – Kringen) 

Figur 5-8 viser alternativ C2 fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet følger i hovedsak eksis-
terende veg før den går inn i en tunnel vest for Glomma. Øst for Glomma legges vegen over 
jordene rett sør for Hval gård (tilsvarende D2 og D2.1). 
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 Alternativ C2 går fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet følger i ho-

vedsak eksisterende veg vest for Glomma før den går inn i den fore-

slåtte tunnelen. Øst for Glomma legges vegen over jordene nordøst 

for Sundet (sør for Hval gård). 

 Alternativet inneholder et halvkryss øst for Hovinhøgda og ett halv-

kryss på østsiden av Glomma (rett vest for Hval gård). Krysset ved 

Hovinhøgda gir adkomst til eksisterende veg, mens krysset vest for 

Hval gård gir adkomst til fv. 172 i retning Sørumsand (nordover) og 

Sundet (sørover). 

 Alternativet krysser Glomma nord for eksisterende bro. Broen har 

samme høyde på hver side av Glomma og ligger dermed horisontalt 

over elveløpet. Broen er lagt i kurve. På Glommas vestside ligger 

broen tett på eksisterende bro, mens den mot østsiden bøyer av mot 

nord og dermed skaper en større avstand mellom eksisterende og 

planlagt bro. 

 Alternativet inneholder en tunnel øst for Hovinhøgda og sør for Fet 

sentrum (mellom Jan Steneruds vei og Gamle Fetvei). Tunnelens på-

hugg i øst vil være utfordrende da traseen går under Gamle Fetvei og 

over jernbanen. 

 Alternativet gir moderate terrengendringer vest for Glomma. Øst for 

Glomma gir alternativet omfattende terrengendringer både i kryssom-

rådet og videre over jordene mot Kringenkrysset. 

 Eksisterende gang- og sykkelvegnett opprettholdes eller forbedres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-9 viser alternativ C2 ved tunnelportalen øst for Hovinhøgda. 
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5.2.4 Alternativ D2 (Hovinhøgda – Kringen) 

Figur 5-10 viser alternativ D2 fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet ligger hovedsakelig i 
tunnel vest for Glomma. Øst for Glomma legges vegen over jordene sør for Hval gård (tilsva-
rende C2 og D2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SAMMENDRAG BAKGRUNN 
FORHOLD TIL ANNEN 

PLANLEGGING EKSISTERENDE SITUASJON 
BESKRIVELSE AV 

UTREDNINGSALTERNATIVER KONSEKVENSUTREDNING 
  ANDRE 

KONSEKVENSER 
BESKRIVELSE AV ALTERNATIVER TIL 

1.GANGSBEHANDLING 

 

 
PROSJEKT; RV. 22; KRYSSING AV GLOMMA: PLANBESKRIVELSE 

 

 
41 

 

 

 Alternativ D2 går fra Hovinhøgda til Kringenkrysset. Alternativet ligger 

hovedsakelig i tunnel vest for Glomma. Øst for Glomma legges vegen 

over jordene rett sør for Hval gård. 

 Alternativet inneholder et halvkryss øst for Hovinhøgda og ett halv-

kryss mellom Sundet og Kringen (vest for Hval gård). Krysset ved Ho-

vinhøgda gir adkomst til eksisterende veg, mens krysset sørvest for 

Hval gård gir adkomst til fv. 172 i retning Sørumsand (nordover) og 

Sundet (sørover). 

 Alternativet krysser Glomma ca. 75 m sør for Fetsund stasjon (Fet-

sund sentrum). Broen har fall fra vest mot øst. Den vestligste delen av 

broen (over land) er lagt i kurve. Sett i plan ligger broen tilnærmet par-

allelt med eksisterende bro. 

 Alternativet inneholder en betongtunnel (løsmassetunnel) og en fjell-

tunnel øst for Hovinhøgda og sør for Fet sentrum (mellom Jan Stene-

ruds vei og Gamle Fetvei). 

 Anleggelsen av betongtunnelen vil gi omfattende terrengendringer i 

boligfeltet på Støvinåsen (mellom Hovinhøgda og Fetsund sentrum). 

Øst for Glomma gir alternativet omfattende terrengendringer både i 

kryssområdet og videre over jordene mot Kringenkrysset. 

 Eksisterende gang- og sykkelveinett opprettholdes eller forbedres. 

 

Figur 5-11 viser alternativ D2 (tilsvarende C2 og D2.1) fra Kringenkrysset mot vest. Glomma i 
bakgrunnen. 
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5.2.5 Alternativ D2.1 (Hovinhøgda – Kringen) 

Figur 5-12 viser alternativ D2.1 fra Hovinhøgda til Kringen. Med unntak av en kort betongtun-
nel ligger alternativet hovedsakelig i dagen vest for Glomma. Øst for Glomma legges vegen 
over jordene sør for Hval gård (tilsvarende C2 og D2). 
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Alternativ D2.1 tar av fra eksisterende rv. 22 rett etter Hovinhøgda (top-

pen). Veglinja senkes noe ned over toppen og går deretter på sørsiden av 

eksisterende veg som krysses litt vest for dagens Circle K-stasjon (tidli-

gere Statoil). Brua lander på samme sted på østsiden av Glomma 

(Tangen) som linje C2 og D2. Herfra fortsetter linjen i omtrent samme 

trasé som linje C2 og D2 opp til Kringenkrysset. 

 Alternativ D2.1 går fra Hovinghøgda til Kringenkrysset. Med unntak av 

en kort betongtunnel ligger alternativet hovedsakelig i dagen vest for 

Glomma. Øst for Glomma legges vegen over jordene på østsiden av 

Glomma (rett sør for Hval gård). 

 Alternativet inneholder et halvkryss øst for Hovinhøgda og ett halv-

kryss på østsiden av Glomma (sørvest for Hval gård). Krysset ved Ho-

vinhøgda gir adkomst til eksisterende veg, mens krysset vest for Hval 

gård gir adkomst til fv. 172 i retning Sørumsand (nordover) og Sundet 

(sørover). 

 Alternativet krysser Glomma ca.125 m sør for Fetsund stasjon (Fet-

sund sentrum), omtrent som eksisterende bro. Broen har fall fra vest 

mot øst. Broen er uten kurver. Sett i plan ligger broen tilnærmet paral-

lelt med eksisterende bro. 

 Alternativet inneholder en betongtunnel (løsmassetunnel) som anleg-

ges i området rundt Garderveien (Garderveien strekker seg nord for 

eksisterende rv. 22 mellom Hovinhøgda og Fetsund sentrum). 

 Vest for Glomma gir alternativet høye skjæringer langs hele linjen. Be-

tongtunnelen vil gjøre det mulig å reetablere terrenget langs en ca. 

200 m lang strekning i det området der skjæringen ellers ville ha vært 

på det høyeste. Øst for Glomma gir alternativet omfattende terreng-

endringer både i kryssområdet og videre over jordene mot Kringen-

krysset. 

 Eksisterende gang- og sykkelvegnett opprettholdes eller forbedres. 

 

Figur 5-13 viser alternativ D2.1 fra Gamle Fetvei mot Fetsund sentrum. 
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5.2.6 Alternativ E2 (Merkja – Kringen) 

Figur 5-14 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. 
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Alternativ E2 tar av fra eksisterende rv. 22 ved Merkja/ Tien, går inn i en 
1780m lang tunnel nord for dagens rv. 22 og kommer ut vest for Faldals-
veien og fortsetter på viadukt over Faldalsveien og Holsevja (øst for Gar-
deråsen). På Holsevja etableres østgående avkjøringsrampe og vestgå-
ende påkjøringsrampe. Rampene er her vist på nordsiden av ny veg. 
Disse kan plasseres på sørsiden dersom ny veg skyves lenger mot nord i 
Holsevja. Alternativet fortsetter på bru over Glomma og jernbanen på øst-
siden av Glomma, og lander ved Stintevja/ Hval der det etableres av- og 
påkjøring til fv. 172. Linja fortsetter i dagsone gjennom jordbruksareal til 
Kringenkrysset. 

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

fjelltunnel og to kryssområder vest for Glomma. Øst for Glomma leg-

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

seg på fv. 172 gjennom et kryssområde. 

 Alternativet inneholder tre halvkryss: ett ved Merkja, ett ved Holsevja 

og ett ved Stintevja. Krysset ved Merkja gir adkomst til eksisterende 

veg, krysset ved Holsevja gir adkomst til Fetsund sentrum fra nord, 

mens krysset ved Stintevja gir adkomst til fv. 172 i retning Sørumsand 

(nordover) og Sundet (sørover). 

 Alternativet krysser Glomma mellom Holsevja i vest og Svingen sta-

sjon i øst. Broen ligger flatt over Glomma. Den er lagt i kurve og på 

begge sidene ført godt innover land. På vestsiden avsluttes den i den 

lange tunnelen mot Merkja. 

 Alternativet inneholder en lang fjelltunnel mellom Merkja og Holsevja. 

 Vest for Glomma gir alternativet få terrengendringer. Brokonstruksjo-

nen sammen med rampene til krysset ved Holsevja vil likevel gi en 

iøynefallende endring av situasjonen i området. Terrenget vil også 

gjennomgå endringer i området ved Merkja. Øst for Glomma gir alter-

nativet omfattende terrengendringer både i kryssområdet ved Stint-

evja og videre over jordene mot Kringenkrysset. 

 Eksisterende gang- og sykkelvegnett opprettholdes eller forbedres. 

 

Figur 5-15 viser alternativ E2 fra Kringenkrysset mot nordvest. Glomma i bakgrunnen. 
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6 KONSEKVENSUTREDNING 

6.1 Innledning 

Kravet om konsekvensutredning gjelder for regionale planer og kommune-
planer som fastsetter retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging, 
og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og sam-
funn. Dette innebærer at både oversiktsplaner som avklarer hovedgre-
pene i den fremtidige arealbruken og detaljplaner for konkrete utbyggings-
tiltak omfattes av kravet om konsekvensutredninger. 

Konsekvensutredningen er en del av kommunedelplanarbeidet for strek-
ningen fra parselldele for ny rv. 22 ved Merkja til Kringen-krysset (fv. 170), 
og skal belyse alle de sider av prosjektet det er satt krav om i planpro-
grammet for strekningen. Utredningen er utført på et overordnet plannivå 
og besvarer overordnede problemstillinger ved hvert tema. I utredningen 
drøftes mulige virkninger av både anleggsfase og ferdig vegstrekning i 
drift, for samfunn og miljø. Det er sett på virkninger for eksisterende infra-
struktur, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, 
naturressurser, by- og stedsutvikling og andre samfunnsmessige ringvirk-
ninger. I det følgende gis en oversikt over hovedtrekkene fra hoveddoku-
mentet. For en fullstendig gjennomgang av virkningene av tiltaket henvi-
ses det til KU hoveddokument.   

6.2 Tiltaket og utredningsområdet  

For å vurdere virkningene av et prosjekt (tiltak) sammenlignes forventet til-
stand etter gjennomføring av tiltaket med forventet tilstand uten at det er 
gjennomført.  

Utredningsområdet er definert med utgangspunkt i parsellgrensene ved 
Merkja i vest og Kringen-krysset (fv. 170) i øst, alt. A2 i sør og alt. E2 i 
nord. I tillegg omfatter utredningsområdet arealer som har betydning for 
de enkelte fagtemaenes verdivurderinger. Silingsprosessen reduserte an-
tall alternativer fra 17 til 5. Både alternativer nord og sør for de gjenvæ-
rende ble da valgt bort. Det forekommer derfor avvik mellom verdianaly-
sens og konsekvensutredningens utredningsområder. 

Gjennom KU-prosessen har det kommet fram et ønske om å vurdere en 
løsning med planskilte kryss for alt. A. Dette sjette alternativet er kalt alt. 
A2. For beskrivelse av alle utredningsalternativene vises det til kap. 5.2. 

6.3 Referansesituasjon (nullalternativet) 

Alle fagtemaene tar utgangspunkt i den samme referansesituasjonen, kalt 
nullalternativet (0-alternativet). Referansesituasjonen beskriver tilstanden i 
utredningsområdet dersom det ikke bygges ny veg. Denne analyseperio-
den er for de prissatte konsekvensene satt til vegens levetid, 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 refe-
ransesituasjonen: 

 Ny firefelts rv. 22 mellom Lillestrøm og kryss rv. 22/ Garderveien 
på Hovinhøgda er ferdig etablert 

 Rundkjøring mellom rv. 22 og Gamle Fetvei (ved Kulturkvartalet) 
er etablert 

 Ny fv. 279 Gardervei mellom Garderåsen og Fetsund sentrum er 
etablert. 

På grunn av usikkerhet rundt finansiering og fremtidig utvikling da konse-
kvensutredningen ble utarbeidet er ikke følgende planer tatt med i referan-
sesituasjonen: 

 Full utbygging av boligfeltene øst for Glomma 

 Forstudie for videreutvikling av Fetsund lenser og Nordre Øyeren 
naturreservat (01.10.2013) 

 
Figur 6-1 Oversiktskart som viser utredningsområdet og de fem alternativene som er utredet. 
Se også større kart under kap. 5.2 
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6.4 Metodikk 

Innholdet i utredningen og krav til metode er definert i planprogrammet. 
De enkelte fagutredningene følger metoden gitt av Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser. I tillegg er det for de ulike fagtema-
ene brukt supplerende verdikriterier i den grad dette har vært nødvendig. 

 

Figur 6-2 viser prosess og beslutningsledd mellom den samfunnsøkonomiske analysen, kon-
sekvensutredningen og kommunedelplanen. Figuren er en videreutvikling (vist med blått) av 
figur 7-1 i V712 (vist med svart).   

6.5 KU, samfunnsøkonomisk analyse og KDP 

Konsekvensutredningen er ledd i en vurderingsprosess og beslutnings-
rekke som leder frem til planvedtak i kommunestyret. Prosessen kan skje-
matisk fremstilles i tre trinn (fagbegrepene er forklart i vedlegg til KU): 

 Samfunnsøkonomisk analyse 

 Anbefaling 

 KU+KDP: Planforslag 

Samfunnsøkonomisk analyse 

Formålet med den samfunnsøkonomiske analysen er å vise hvordan tilta-
ket påvirker velferden for samfunnet. Analysen gjennomføres med et sett 
standardiserte fagtema som hvert tiltaksalternativ beskrives med. Deretter 
vurderes fordeler og ulemper av hvert alternativ. Dette gjøres separat for 
hvert fagtema og samlet for alle temaene til slutt. Metoden i håndbok 
V712 skiller mellom verdier som er prissatt og ikke prissatt. Følgende 
tema inngår i analysen: 

Tabell 6-3 viser hvilke fagtema som er en del av den samfunnsøkonomiske analysen. 

Prissatte fagtema Ikke-prissatte fagtema 

5.2 Trafikant og transportbrukernytte 6.3 Landskapsbilde 

5.3 Operatørnytte 6.4 Nærmiljø og friluftsliv 

5.4 Budsjettvirkning for det offentlige 6.5 Naturmangfold 

5.5 Ulykker 6.6 Kulturmiljø 

5.6 Støy, luftforurensning og klimagass-
utslipp 

6.7 Naturressurser 

5.7 Restverdi  

5.8 Skattekostnad  

Analyseresultatet er gitt av en sammenstilling av de ulike fagutrederenes 
vurderinger og diskusjoner. Analysen danner grunnlaget for den videre 
beslutningsprosessen. 

Anbefalingen 

Den endelige konsekvensutredningen, ref. kap. 8, inneholder en anbefa-
ling av hvilke eller hvilket alternativ Statens vegvesen ønsker å videreføre 
som kommunedelplan. I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen ba-
serer også anbefalingen seg på konsekvensen av andre samfunnsmes-
sige virkninger og en vurdering av hvor godt de ulike alternativene innfrir 
prosjektets mål. Hovedregelen er at en tar utgangspunkt i den samfunns-
økonomiske analysen, velger det alternativet som er rangert først, og an-
befaler dette. Det er Statens vegvesen som gir anbefalingen. Det vises til 
eget vedlegg. 

KU+KDP: Planforslag 

Konsekvensutredningen fremmes sammen med kommunedelplanen som 
et planforslag for kommunestyret. Det er kommunestyret som tar stilling til 
forslaget og har endelig vedtaksmyndighet i planprosessen.  
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6.6 Prissatte konsekvenser 

 

Figur 6-4 Fagutrederens beregning skal avklare virkningen av de ulike alternativene for trafi-
kanter, operatører, offentlig budsjettarbeid og samfunnet for øvrig. 

De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. 
Det er en beregning av den økonomiske nytten samfunnet oppnår ved å 
gjennomføre tiltaket og kostnadene for å gjennomføre det samme tiltaket, 
alt målt i kroner. I nytte-kostnadsanalysen defineres samfunnets nytte som 
summen av individenes nytte. Individenes nytte måles ved deres beta-
lingsvillighet knyttet til et gode. Det vil si hva individet er villig til å betale 
for godet. I konsekvensutredningen (jfr. dens kap. 5.5 – 5.9) fokuseres det 
på å utarbeide analyser for å ivareta: 

 Trafikanter og transportbrukere 

 Operatører (kollektivselskaper, parkeringsselskaper, bompenges-
elskaper og andre private aktører) 

 Budsjettvirkninger for det offentlige 

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

6.6.1 Metode for prissatte konsekvenser 

Metodikk benyttet for de prissatte konsekvenser er basert på velbrukt be-
regningsverktøy og transportmodell. Det henvises til konsekvensutred-
ningen (KU Hoveddokument) kap. 5.1 for nærmere beskrivelse av meto-
den, og påfølgende kapitler under kap. 5 der for de utarbeidede analyser. 
I neste kapittel her gjengis kun sammenstillingen av de prissatte konse-
kvenser.  

6.6.2 Samlet vurdering av prissatte konsekvenser 

Tabell 6-5 Sammenstillingstabell av prissatte konsekvenser av vurderte alternativ, mill. kro-
ner diskontert. Alle tall forholder seg til analyseperioden på 40 år.  

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

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

Budsjettvirkning 
for det offentlige       

Investeringer -1 707 -1 706 -1 822 -2 161 -1 593 - 2 798 

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

Skatte og avgifts-
inntekter 66 39 39 23 40 -16 

Sum Budsjett-virk-
ning det offentlige  -1 732 -1 763 -1 930 -2 278 -1 666 -3 098 

Samfunnet forøv-
rig       

Ulykker 284 240 240 240 240 332 

       

Støy 0 -3 3 24 17 31 

Global og regional 
luftforurensning -49 -36 -38 -28 -38 -16 

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

Sum Samfunnet 
forøvrig -159 -193 -228 -268 -159 -308 

       

Netto Nytte 470 501 305 -81 635 -667 

Netto nytte per 
budsjettkrone 0,27 0,28 0,16 -0,04 0,38  -0,22 

Rangering pris-
satte konsekven-
ser 3 2 4 5 1 6 
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Trafikant- og transportbrukernytte 

Trafikantnytte er et resultat av redusert reisetid. Samfunnet får en trafi-
kantnytte som varierer fra ca. 2,3 milliard til 2,7 milliarder kroner avhengig 
av alternativ. Det beste alternativet er alternativ E2. Dette er primært fordi 
trafikken fra Sørumsand får en kortere reisetid i dette alternativet. Alterna-
tiv A2, C2, D2 og D2.1 fungerer i prinsippet likt trafikalt og har lik trafikant-
nytte. Alternativ A kommer dårligst ut fordi det er noe forsinkelse knyttet til 
rundkjøringene på rv. 22. For gjennomkjøringstrafikken på rv. 22 medfører 
alternativene i prinsippet lik endret reiselengde. Med hensyn på dette er 
alternativene like, og dette medfører at alternativene er forholdsvis like 
med hensyn på trafikantnytte totalt sett. 

Budsjettvirkning for det offentlige 

I budsjettvirkning for det offentlige er det investeringskostnadene som er 
dominerende. Alternativ D2.1 er det rimeligste alternativet, foran alternativ 
A2, A og C2. Alternativ D2 ligger i et slags mellomland. Alternativ E2 skil-
ler seg ut som det klart dyreste alternativet. Det skiller ca. 1,4 milliarder 
mellom det billigste og dyreste alternativet. 

Samfunnet for øvrig 

Resultatene for samfunnet for øvrig inneholder postene ulykker, støy- og 
luftforurensning samt skattekostnad.  

Gevinsten med hensyn på ulykker er stor. Beregningene viser en nytte på 
240–330 millioner kroner. Det har skjedd mange ulykker langs dagens rv. 
22, og ny 4-felts veg med midtdeler vil bli en betydelig mer trafikksikker 
veg.     

Det mest effektive vegsystemet er alternativ E2. Hovedårsaken til dette er 
at trafikken fra Sørumsand får en kortere reiselengde. Også koblingen til 
Fetsund sentrum vurderes å slå positivt inn. Dette medfører at alternativ 
E2 kommer best ut med hensyn på ulykker. 

I beregningene for støy og luftforurensing inngår følgende elementer: 

 Antall personer som er svært støyplaget. 

 Global Luftforurensning, CO2 ekvivalenter 

 Regional Luftforurensning, NOx 

Antall svært støyplagede personer (PSP) er estimater basert på støybe-
regningene som er gjennomført og undersøkelser som viser sammen-
hengen mellom opplevd utendørs lydnivå fra vegtrafikk og opplevd støy-
plage.  

Lokal luftforurensning er ikke tatt med i beregningene fordi det foreløpig 
ikke finnes en god metode for å beregne dette. Antallet svært støyplagede 
personer estimert på grunnlag av støyberegningene som er gjennomført. 

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 kor-
tere kjørelengde. I det store bildet er forskjellene mellom de ulike alternati-
vene små. 

Det henvises til vedlegg 5 KU-hovedrapport for nærmere omtale om be-
regningene knyttet til støy og luft. For øvrig henvises det til kap. 7.1 ne-
denfor for mer detaljerte vurderinger omkring støy- og luftforurensning. 

Skattekostnaden er en betydelig kostnad og er et direkte resultat av inves-
teringskostnaden. Således kommer det rimeligste alternativet (alt D2.1) 
best ut og det dyreste alternativet (alt E2) dårligst ut.  

I forhold til størrelsen på trafikantnytten og investeringskostnadene er det 
forholdsvis små kostnader og forskjeller knyttet til samfunnet for øvrig. 

Netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone 

Fire av alternativene har positiv netto nytte, mens to har negativ netto 
nytte. Det vil si at beregningene viser at for fire av alternativene er gevins-
ten samfunnet får igjen større enn kostnadene. Største netto nytte gir al-
ternativ D2.1. Denne har en netto nytte på ca. 635 millioner kroner.  Deret-
ter følger alternativ A2 med en gevinst for samfunnet på ca. 500 millioner 
kroner, alternativ A har en gevinst på ca. 470 millioner kroner, mens alter-
nativ C2 har en gevinst for samfunnet på ca. 300 millioner kroner. Alterna-
tiv D2 har en negativ nytte på ca. -80 millioner kroner, mens alternativ E2 
har den størst negativ netto nytte på ca. -670 millioner kroner.  

Når vi ser på netto nytte per budsjettkrone er det i prinsippet de samme 
resultatene og den samme rangeringen. Alternativ D2.1 kommer best ut 
med en netto nytte per budsjettkrone på 0,38, mens alternativ A2, A og C2 
har henholdsvis 0,28, 0,27 og 0,16. Alternativ D2 ligger på -0,04, mens Al-
ternativ E2 har -0,22 og kommer dårligst ut. Det som slår klart mest ut i 
regnestykket er investeringskostnadene. Det rimeligste alternativet er 
også best samfunnsøkonomisk, mens det dyreste alternativet er dårligst. 

Usikkerhet 

Det er knyttet en del usikkerhet til beregningene. Dette gjelder i hovedsak 
trafikantnytten som blir beregnet i transportmodellen (RTM23+). Trafikant-
nytten regnes ut på bakgrunn av endret reisetid. Det er i dag stor variasjon 
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i forsinkelser for trafikken som går over Glomma. Ny rundkjøring vest for 
dagens Fetsundbru (bygges i løpet av 2016) vil trolig også endre frem-
kommeligheten.  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 utfø-
res vil imidlertid disse usikkerhetene slå likt ut i alternativene og således 
ikke påvirke rangeringen i stor grad.  

Med hensyn på alternativene er det knyttet størst usikkerhet til spart tids-
bruk 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 kostnadsbereg-
ningene basert på kapasitetsberegningene. 

Enhetsprisene for støy og luftforurensning er lave og metodikk og enhets-
priser er under revisjon. Resultatene for støy og luft slår lite ut i bereg-
ningene slik metodikken er i dag. Det tas heller ikke hensyn til helseeffek-
ten i beregningene og det er mye usikkerheter knyttet til samspillseffek-
tene mellom støy og luftforurensning. Usikkerhetene vil også variere mel-
lom alternativene på bakgrunn av tunnel/ ikke tunnel. 

6.7 Ikke-prissatte konsekvenser 

 

Figur 6-6 Fagutrederens vurdering skal avklare virkningen av de ulike alternativene for områ-
det slik det oppfattes av de enkelte fagtemaene 

De ikke-prissatte konsekvensene omhandler verdier som er knyttet til 
samfunnets fellesressurser. Ressursene forvaltes gjerne over flere gene-
rasjoner, og vil av hver generasjon kunne danne grunnlag for verdier som 
identitet og tilhørighet. Fagtemaene representerer en analytisk tilnærming 
til dette verdigrunnlaget. Selv om temaene gjerne erfares uten klare over-
ganger, skal de likevel analyseres med klare avgrensninger.  

6.7.1 Metode for ikke-prissatte konsekvenser 

De fagtemaene som ikke er prissatt, vurderes i tre hovedtrinn: 

1. Verdi 
Basert på tilgjengelig kunnskap defineres utredningsområdet og 
hvilke miljøer eller delområder dette inneholder. Miljøene eller del-
områdene verdivurderes. 
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2. Omfang 
Deretter vurderes det hvordan tiltaket påvirker de berørte delom-
rådene. Omfanget skal vurderes i forhold til referansesituasjonen 
(nullalternativet). 

3. Konsekvens 
Konsekvensen for delområdet fastslås ved å sammenstille resul-
tatene av verdi- og omfangsvurderingen.  

TiI slutt skal det redegjøres for den samlede konsekvensen av hvert alter-
nativ, alternativene skal rangeres, beslutningsrelevant usikkerhet skal 
kommenteres og eventuelle avbøtende tiltak skal foreslås. Det henvises til 
konsekvensutredningen (KU Hoveddokument) kap. 6.1 for nærmere be-
skrivelse av metoden for de ikke-prissatte konsekvensene. 

6.7.2 Sammenstilling av de ikke-prissatte konsekvenser 

Det henvises til konsekvensutredningen (KU Hoveddokument) kap. 6.2 – 
6.6 for nærmere beskrivelse av de ulike fagtema. I det følgende gjengis 
kun sammenstillingen av de ikke-prissatte konsekvenser. 

Tabell 6-7 Sammenstilling av ikke-prissatte temaer 

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

Landskaps-
bilde 

- - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

- / - - - - - - / - - - - - - - - / - - - - / - - 

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

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

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

Samlet 
vurdering 

Negativ Negativ 
Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Negativ 

Rangering 2 3 4 6 5 1 

 

For de ikke-prissatte temaene er alle virkningene av utbyggingsalternati-
vene negative i forhold til 0-alternativet. Sammenstillingen har derfor tatt 

sikte på å identifisere det minst negative alternativet for krysningen av 
Glomma. Dette arbeidet har vært styrt ut fra hensynet til å ivareta sam-
funnsverdiene i områder der de enkelte temaene styrker og utfyller hver-
andre. Denne tilnærmingen er også i tråd med intensjonen i den euro-
peiske landskapskonvensjonen som er førende for alle de ikke-prissatte 
fagtemaene. Ved siden av denne tverrfaglige tilnærmingen har også hen-
synet til lokalmiljøet som bosted og sosial møteplass blitt vektlagt. På til-
svarende måte er områdets rike jordbruksressurser brukt for å korrigere 
den tverrfaglige vurderingen. 

Den tverrfaglige verdien av Glomma-rommet 

Den samlede vurderingen av de ikke-prissatte fagtemaene viser at de vik-
tigste samfunnsverdiene som tiltaket berører, er knyttet til Glommas elve-
streng og randsoner. For landskapsbilde har selve landskapsrommet og 
muligheten det gir for dannelsen av siktakser og visuelle sammenhenger i 
hele Fet-landskapet en stor betydning. Nærheten til elva er spesielt god 
på Stasjonsstranda som nærmiljø og friluftsliv har verdsatt høyt. Verdien 
av området forsterkes ytterligere av samlokaliseringen med lenseanleg-
get, den gamle jernbanebroa og stasjonsmiljøet (kulturmiljø). Hele elve-
strengen fremheves av naturmangfold som en viktig trekkvei for fugl. I til-
legg finnes det mange mindre naturtyper (raviner) langs elvebredden, eller 
i evjer som Holsevja, Stintevja og nær Holen sør for rv. 22. 

Konsekvenser for Glomma-rommet og Fetsund lenser 

Alle alternativene krysser Glomma, men med forskjellig konsekvens for de 
ikke-prissatte fagene. Konsekvensen for Fetsund lenser har vært utslags-
givende for vurderingen. Fetsund lenser er ett av få anlegg av sitt slag i 
verden, av nasjonal betydning, vedtaksfredet og med bevarte bygninger 
og installasjoner som gjør driften av anlegget svært godt lesbar i landska-
pet. Alternativ E2 og A, som i mindre grad påvirker dette kulturminnet, har 
derfor blitt rangert høyest. 

Konsekvenser for lokalmiljøet 

Foruten verdiene knyttet til rommet rundt Glomma finnes det særlig for 
fagtema nærmiljø og friluftsliv store verdier knyttet til områder med små-
husbebyggelse og offentlige institusjoner og barnehager. Alternativ E2 er 
klart best for lokalmiljøet siden det innebærer redusert trafikkmengde, 
støy- og støvplager for hoveddelen av eksisterende bebyggelse. Alternativ 
C2, D2 og D2.1 har noen av de samme fordelene på østsiden av 
Glomma, men krysser til gjengjeld Stasjonsstranda og vil ligge nær Fet-
sund sentrum. Alternativ D2 gir store inngrep i boligfeltet mellom Støvin og 
Vilberg (Jan Steneruds vei m.fl.) og rangeres dermed lavest. Alternativ A 
og A2 medfører økt behov for støyskjerming av tilgrensende bebyggelse. 
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Konsekvenser for jordbruket 

For fagtema naturressurser er store deler av områdene med fulldyrket 
mark gitt stor verdi. Både alternativ E2 og D2.1 gir forholdsvis stort areal-
beslag og fragmentering av dyrket mark både øst og vest for Glomma. Al-
ternativene D2 og C2 gir de samme ulempene som D2.1 øst for Glomma. 
Alternativ A2 gir marginalt arealbeslag øst for Glomma, men et beslag til-
svarende D2.1 på Hovinhøgda. Alternativ A gir marginalt arealbeslag og 
vurderes som best for jordbruk. 

6.8 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 

 

Figur 6-8 Utredergruppens sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen med 
andre samfunnsmessige virkninger skal gi en samlet vurdering av konsekvensanalysens re-
sultater. 

Sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene av-
veier fordeler ved de ulike alternativene opp mot ulempene de fører med 
seg. Sammenstillingen deles i to trinn:  

1. De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene vurderes sammen 

for hvert alternativ 

2. Alternativene rangeres. Rangeringen begrunnes 

Selv om resultatet av de prissatte konsekvensene indikeres med en kro-
neverdi, og de ikke-prissatte konsekvensene indikeres med en ni-delt ver-
diskala, vil de begge være uttrykk for ulike aspekter ved velferden i sam-
funnet. Det er tiltakets samlede betydning for denne velferden som disku-
teres i sammenstillingen. I denne diskusjonen vil skillet mellom de ulike 
konsekvensgruppene være underordnet den overordnede avveiningen av 
tiltaket som helhet. 

6.8.1 Samfunnsøkonomisk vurdering av prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser 

Tabell 6-9 Alternativer fordelt på hvilke utslag de gir for prissatte og ikke-prissatte konse-
kvenser 

 Samlet vurdering ikke-pris-
satte: Positiv 

Samlet vurdering ikke-pris-
satte: Negativ 

Netto nytte pris-
satte større enn 
null (>0) 

I Fordelaktig for samfunnet II Tvetydig utfall 

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

Netto nytte pris-
satte mindre enn 
null (<0) 

III Tvetydig utfall IV Ufordelaktig for samfun-
net 

Alt. D2 
Alt. E2 

Når de utredede alternativene fordeles på kombinasjonen av netto nytte 
for henholdsvis de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene, havner 
alt. A, A2, C2 og D2.1 i gruppe II, og alt. D2 og E2 i gruppe IV.  

D2 og E2 (gruppe IV) 

Gruppe IV inneholder alternativer som gir negativ nytte for både de pris-
satte og de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativer i denne gruppen er 
definert som ufordelaktige for samfunnet. 

Ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering kan verken alt. D2 eller alt. E2 
anbefales videreført. For alt. E2 kan dette begrunnes med svært høye in-
vesteringskostnader i forhold til de øvrige alternativene. Alternativet vil i til-
legg gi stort arealbeslag av dyrket mark og store inngrep i Holsevja og 
Stintevja. D2 gir i tillegg til høye investeringskostnader, vesentlige visuelle 
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endringer i Fetsund lenser og omfattende inngrep i boligfeltet mellom Stø-
vin og Vilberg (Jan Steneruds vei m.fl.). På grunn av vesentlig forskjell i in-
vesteringskostnaden rangeres E2 som det alternativet med lavest sam-
funnsøkonomisk nytte. 

A, A2, C2 og D2.1 (gruppe II) 

Gruppe II inneholder alternativer som gir positiv nytte for de prissatte kon-
sekvensene og negativ nytte for de ikke-prissatte konsekvensene. Den 
samfunnsøkonomiske velferden er uklar for alternativer i denne gruppen. 

A gir høy netto nytte, men likevel bare tredje høyest av de ulike alternati-
vene. Grunnen til dette er først og fremst investeringskostnadene. Alterna-
tivet er også dårlig på støy- og luftforurensning. Selv om alternativet gir 
negative konsekvenser for nærmiljø, er det rangert nest høyest blant de 
ikke-prissatte konsekvensene. Dette skyldes at situasjonsendringen ved 
krysningen av Glomma blir relativt liten. Utstrakt gjenbruk av eksisterende 
vegareal bidrar også til liten grad av arealfragmentering. 

A2 gir høy netto nytte, marginalt bedre enn A. Grunnen til dette er først og 
fremst investeringskostnadene. Alternativet er også dårlig på støy- og luft-
forurensning. Alternativet er rangert tredje høyest blant de ikke-prissatte 
konsekvensene. Lokaliseringen av veien gjennom ravinedalen nordøst for 
Holen og arealbeslaget av dyrket mark på Hovinhøgda gir negative konse-
kvenser for naturressurser og naturmangfold. To parallelle broer, den nye 
sør for eksisterende, vil også visuelt endre karakteren ved Fetsund lenser. 
Karakterendringen vil være større enn for alternativ A, men likevel i 
mindre grad enn for D2 og D2.1. Utstrakt gjenbruk av eksisterende vega-
real på østsiden av Glomma gir ingen ny fragmentering av arealer. 

C2 gir høy netto nytte, men likevel i det nedre sjiktet av de ulike alternati-
vene. Grunnen til dette nivået er først og fremst investeringskostnadene. 
Lang tunnel gir også høyere drifts- og vedlikeholdskostnader. Alternativet 
er dårlig på støy- og luftforurensning. Alternativet er rangert som nummer 
fire blant de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativet vil visuelt endre 
karakteren ved Fetsund lenser, men i mindre grad enn med D2 og D2.1. 
Utstrakt gjenbruk av eksisterende vegareal på vestsiden av Glomma og 
tunnel medfører mindre arealfragmentering. På østsiden av Glomma gir 
derimot alternativet vesentlig reduksjon av produktiv jord og betydelige 
driftsulemper for de gjenværende skiftene mellom planlagt og eksiste-
rende rv. 22. 

D2.1 gir høyest netto nytte av de ulike alternativene. Den viktigste grun-
nen til dette er investeringskostnadene. Alternativet er derimot rangert 
nest lavest blant de ikke-prissatte konsekvensene. Årsaken ligger i det at 
alternativet vil medføre en stor visuell endring av den nordlige delen av 

Fetsund lenser. Alternativet gir arealbeslag og fragmentering av jordbruks-
areal øst for Glomma. I tillegg medfører alternativet en tilsvarende endring 
av situasjonen ved Hovinhøgda vest for Glomma. Sammen med E2 gir al-
ternativet en vesentlig reduksjon av produktiv jord og betydelige drifts-
ulemper for de gjenværende skiftene mellom nye og eksisterende rv. 22. 

Tabell 6-10 Sammenstilling med summen fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

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

Prissatte virkninger       

Netto nytte (netto nå-
verdi i kroner) 

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 
konsekvenser 

3 2 4 5 1 6 

Ikke-prissatte  
virkninger 

      

Samlet vurdering Negativ Negativ 
Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Negativ 

 II Rangering ikke-pris-
satte konsekvenser 

2 3 4 6 5 1 

Samlet samfunnsøko-
nomisk vurdering 

      

III Samlet samfunns-
økonomisk rangering 

1 2 3 5 4 6 

 

Rangering av alternativer 

Målet med den samfunnsøkonomiske analysen er å gi en systematisk og 
etterprøvbar fremstilling av hvordan tiltaket påvirker velferden for samfun-
net. Uavhengig om denne velferdsvurderingen fremstilles gjennom bereg-
ninger eller beskrivelser innebærer analysen mange verdivalg. Alle verdi-
valgene knyttes opp til spørsmålet om hvordan arealet innenfor utred-
ningsområdet 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 forholdsvis 
lik. Investeringskostnadene bidrar derimot til at D2.1 gir størst netto nytte. 
Deretter følger A2, A og C2. Avviket i investeringskostnader mellom de 
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fire alternativene er likevel så lite at det ikke anses som utslagsgivende 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 vi-
suell endring av den nordlige delen av Fetsund lenser. Denne endringen 
er vurdert som svært negativ både av fagtemaene kulturmiljø, landskaps-
bilde og nærmiljø- og friluftsliv. Siden det dreier seg om et vedtaksfredet 
kulturminne på nasjonalt nivå, er disse vurderingene vektlagt som utslags-
givende. Alternativer som best ivaretar anlegget og sammenhengen mel-
lom anlegget og omgivelsene, rangeres dermed høyest. Dette innebærer 
at A rangeres høyest. Alternativ A2 og C2 rangeres med samme begrun-
nelse høyere enn alternativ D2.1.  

Den samfunnsøkonomiske analysen viser dermed at alternativ A samlet 
sett gir den beste nytten for samfunnet. Hensynet til jordressursene under-
bygger dette valget (se tabell neste side). 

Tabell 6-11 Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse 

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

Alt.E2 

Prissatte konsekvenser (nåverdi) 

Trafikant- og transport-
brukernytte 

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. bud-
sjettkrone 0,27 0,28 0,16 -0,04 0,38  -0,22 

I Rangering prissatte 
konsekvenser 

3 2 4 5 1 6 

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 samfunnsøko-
nomisk vurdering 
(I+II) 

1 2 3 5 4 6 
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6.8.2 Usikkerhet og robusthet 

Det er knyttet en del usikkerhet til beregningene. Dette gjelder i hovedsak 
trafikantnytten som blir beregnet i RTM23+. Trafikantnytten regnes ut på 
bakgrunn av endret reisetid. Det er i dag stor variasjon i forsinkelser for 
trafikken som går over Glomma. Ny rundkjøring vest for dagens Fetsund-
bru (bygges i løpet av 2016) vil trolig også endre fremkommeligheten. I 
fremtiden ligger det også usikkerhet i hvor stor grad en evt. kø ved Fet-
sund vil forskyve seg nærmere Lillestrøm. Trafikkmodellen er heller ikke 
spesielt god til å regne ut forsinkelser. Således er det stor usikkerhet knyt-
tet til størrelsen på trafikantnytten. Slik beregningene utføres vil imidlertid 
disse usikkerhetene slå likt ut i alternativene og således ikke påvirke rang-
eringen i stor grad.  

Med hensyn på alternativene er det knyttet størst usikkerhet til spart tids-
bruk 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 kostnadsbereg-
ningene basert på kapasitetsberegningene. 

Enhetsprisene for støy og luftforurensning er lave og metodikk og enhets-
priser er under revisjon. Resultatene for støy og luft slår lite ut i bereg-
ningene slik metodikken er i dag. Det tas heller ikke hensyn til helseeffek-
ten i beregningene og det er mye usikkerheter knyttet til samspillseffek-
tene mellom støy og luftforurensning. Usikkerhetene vil også variere mel-
lom alternativene på bakgrunn av tunnel/ikke tunnel. 

Tidsperiode 

De prissatte konsekvensene er beregnet for en periode på 40 år etter åp-
ningsåret. Det vil i praksis si at kunnskapen om betalingsvillighet og kost-
nader vi kjenner i dag, er videreført 40 år frem i tid. 

De ikke-prissatte konsekvensene opererer ikke med en fastlagt analyse-
periode. Mange av disse verdiene er knyttet til fornybare ressurser slik 
som skog, jord, mange er knyttet til identitet og fellesskap, irreversible 
inngrep (landskap) og økologiske sammenhenger der mange arter er in-
volvert og virker over store arealer. 

 

 

6.9 Andre samfunnsmessige virkninger 

Netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og lokale og regionale virkninger 
tas med som del av konsekvensutredning av ny rv. 22 over Glomma ved 
Fetsund i Akershus.  

6.9.1 Metodisk tilnærming  

Statens vegvesens håndbok V712 inneholder en veiledning i hvordan 
analyser av andre samfunnsmessige virkninger kan gjennomføres, men 
stiller ingen spesifikke krav til metodikk. Utgangspunktet for vurderingene 
gjort i rapporten Andre Samfunnsmessige virkninger forholder seg til kap. 
8.1 – 8.3 i V712, som omtaler hhv. netto ringvirkninger, fordelingsvirk-
ninger og lokale og regionale virkninger. Informasjonsgrunnlaget er frem-
skaffet ved studier av relevante dokumenter og gjennomføring av møter 
og intervjuer med interessenter i området. 

Analysen av lokale og regionale virkninger skjer med utgangspunkt i om-
rådene samfunnsutvikling, næringsutvikling og tettstedsutvikling. Man be-
skriver og belyser slike virkninger så langt man finner det faglig forsvarlig. 
Vurderingen belyser også evt. fordelingsvirkninger tiltaket medfører og 
hvordan enkelte grupper kan komme bedre eller dårligere ut ved ulike al-
ternativer. 

Analysen søker å fange opp andre samfunnsmessige virkninger enn virk-
ningene i nytte-kostnadsanalysen. Formålet er å synliggjøre konsekvenser 
som ikke i tilstrekkelig grad kommer frem i den samfunnsøkonomiske ana-
lysen.  

6.9.2 Netto ringvirkninger 

Ny kryssing for rv. 22 av Glomma vil gi til dels store forbedringer for fram-
kommeligheten til befolkningen og næringslivet øst for Glomma. Økt til-
gjengelighet vil legge til rette for nyetableringer. Dette vil trolig kunne føre 
til produksjonsgevinster. Kortere reisetider for næringslivet vil gi positive 
utslag da virksomhetene vil være lokalisert nærmere ansatte, kunder og 
leverandører. Utslaget på arbeidsmarkedet vil også trolig føre til netto 
ringvirkninger. Transportkostnaden til arbeidstakere vil påvirke deres valg 
av både bosted, arbeidssted og arbeidstid. Eksempelvis vil de som pend-
ler til Oslo og Lillestrøm redusere reisetiden til og fra jobb, noe som kan 
føre til økt produktivitet. Dette vil gi gevinster for samfunnet. Omfanget av 
netto ringvirkninger trenger ikke nødvendigvis være store. Store deler av 
de lokale virkningene skyldes at man fortrenger virksomhet fra andre ste-
der. Brutto ringvirkninger er vesentlig større enn netto ringvirkninger. 
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Tiltaket vil trolig skape positive netto ringvirkninger, hovedsakelig på grunn 
av bedre framkommelighet. Man har begrenset datagrunnlag og kan ikke 
kvantifisere disse virkningene nærmere. Alle alternativene vil gi tilnærmet 
lik effekt hva gjelder bedre tilgjengelighet fordi man forutsetter at kapasi-
tetsproblemene løses uavhengig av hvilket alternativ som velges. Det er 
derfor ikke grunn til å tro at de ulike alternativene vil gi forskjeller i netto 
ringvirkninger.  

6.9.3 Fordelingsvirkninger 
 
Tabell 6-12 Oppsummering fordelingsvirkninger 

Gruppe Alternativ 

 A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Beboere øst 
for Glomma 

Beboere øst for Glomma vil komme noe bedre ut enn i dag ved 
alle alternativer fordi bedre fremkommelighet gir større gevins-
ter for denne gruppen. Unntaket er beboere langs dagens 
trasé (se egen omtale).  

Næringsliv lo-
kalisert øst 
for Glomma 

Næringslivet øst for Glomma vil komme noe bedre ut ved alle 
alternativer. Dette fordi bedre fremkommelighet vil gi større ge-
vinster for næringslivet på østsiden. 

Beboere i 
Faldalen 

Beboere i Faldalen kommer dårlig ut i alternativ E2 grunnet 
støy og arealinngrep som følge av ny trasé gjennom Faldalen. 
Avbøtende tiltak kan vurderes. 

Beboere, næ-
ringsliv og 
andre grup-
per lokalisert i 
Fetsund sen-
trum 

Beboere, næringsliv og andre aktører i Fetsund sentrum vil 
komme dårligere ut i alternativ D2 eller D2.1 på grunn av støy 
og andre ulemper som følge av ny trasé nær Fetsund sentrum. 
Beboere, næringsliv og andre aktører i nordlige deler av Fet-
sund sentrum vil komme dårligere ut i alternativ E2, på grunn 
av gjennomfartstrafikk til og fra ny rv. 22 på lokalvegene  
Avbøtende tiltak bør vurderes. Trafikkdempende som gjør at 
farten senkes vil bidra til redusert støy og færre ulykker.  

Beboere 
langs dagens 
trasé 

Dersom alternativ A eller A2 velges kommer beboere langs da-
gens trasé dårligere ut på grunn av støy og andre ulemper 
som følger av å være bosatt nær hovedvegen. Noen av disse 
eiendommene må innløses. Avbøtende tiltak i form av støy-
skjermer vil antakelig komme. 

Fetsund Len-
ser 

Fetsund Lenser vil komme dårligere ut dersom et alternativ 
som går over lenseanlegget velges (alternativ A, A2, C2, D2 
og D2.1), sammenlignet med alternativ E2. 

 

Samlet vurdering er at fordelingsvirkninger er av betydning for kryssing av 
Glomma, avhengig av hvilket alternativ man velger. Disse fordelingsvirk-
ningene gir grunnlag for interessekonflikter i området og ved valg av alter-
nativ. Avbøtende tiltak bør vurderes for å hindre at enkeltaktører kommer 
vesentlig dårligere ut enn i dag. 

6.9.4 Lokale og regionale virkninger 

Med utgangspunktet i sjekklisten for vurdering av lokale og regionale virk-
ninger i håndboken har man valgt å analysere fagområdene «samfunnsut-
vikling», «næringsutvikling» og «tettstedsutvikling».  

Konsekvenser for samfunnsutvikling 

Med konsekvenser for samfunnsutvikling forstås i denne analysen konse-
kvenser av ny rv. 22 for utvikling av bosetning, arealbruk, arbeidsmarked, 
fritidsaktiviteter og møteplasser, samt offentlig tjenestetilbud i influensom-
rådet. 

De største virkningene av dette prosjektet for samfunnsutviklingen antas å 
være for boligområdenes attraktivitet og for arbeidsmarkedet. Disse virk-
ningene vil være sterkest i influensområdet øst for Glomma som omfatter 
deler av Fet kommune, Sørum kommune og Aurskog-Høland kommune. 
Samfunnsutviklingen antas å påvirkes positivt i alle alternativene. 

Alternativ A, A2, C2 og E2 vurderes alle å være gode for samfunnsutvik-
lingen, og utfra en helhetsvurdering er det lite å skille mellom dem trass i 
noe ulik vurdering på enkeltpunkter.  

Alternativ D2 og D2.1 kommer til dels i konflikt med kommunens arealpla-
ner fordi de krysser over Fetsund sentrum, dette gir også negative konse-
kvenser for utvikling av møteplasser i Fetsund sentrum.  

Konsekvenser for næringsutvikling 

Med konsekvenser for næringsutvikling forstår vi hvordan næringslivets 
rammevilkår påvirkes av vegbyggingen. Dette gjelder både bedrifter som 
allerede er etablert i området, og forventede etableringer i fremtiden. Næ-
ringsutviklingen kan påvirkes ved at det blir enklere for næringslivet å 
transportere varer og personer, eller at næringslivet langs vegen, som le-
ver av at kunder kommer forbi, får endret markedsmulighetene sine.  

Prosjektet vurderes å gi store positive virkninger for næringsutviklingen i 
influensområdet, først og fremst ved at tilgjengeligheten for vare- og per-
sontransport blir bedre, slik at rammevilkårene for næringsvirksomhet øst 
for Glomma blir bedre. Vest for Glomma vil det også bli noen positive virk-
ninger, ved avdemping av arealpress og gi disse områdene større omland 
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for innsatsfaktorer. For næringslivets transporter er konsekvensene vur-
dert å være like for alternativene. 

Lokalt næringsliv i Fetsund vil berøres i mindre grad, men her skiller det 
litt mellom alternativene. Alternativ E2 gir bedre tilgjengelighet, samtidig 
som det har få negative konsekvenser for hverken Fetsund sentrum eller 
Fetsund Lenser. For alternativ A vil det bli kort veg fra rv. 22 til Fetsund 
sentrum, slik at faren for handelslekkasje blir litt mindre. Alternativ A og E2 
blir derfor vurdert litt bedre enn A2, C2, D2 og D2.1. Alternativ A2 vil i stor 
grad komme i konflikt med Fetsund lenser, mens alternativ D2 og D2.1 
kan virke litt negativt på lokalt næringsliv i Fetsund sentrum fordi ei domi-
nerende bro kan gjøre det mindre attraktivt å ferdes der. 

Konsekvenser for tettstedsutvikling 

Med konsekvenser for tettstedutvikling mener man i denne rapporten 
hvordan vegprosjektet kan bidra til å skape attraktive, levende og bære-
kraftige tettsteder eller byer.  

De største virkningene for tettstedutvikling er i Fetsund, siden både eksis-
terende og planlagte alternative krysninger av Glomma for rv. 22 går gjen-
nom tettstedet. Alle alternativene vil gi positive virkninger ved at dagens 
trafikkproblemer i tettstedet langt på veg blir løst. I alternativ D2 og D2.1 
vil traseen gå i utkanten av dagens etablerte sentrum i Fetsund, slik at de 
negative virkningene antas å utligne de positive.  

For andre tettsteder vil tiltaket gi en liten positiv virkning ved at tilgjengelig-
heten til Oslo og Lillestrøm blir bedre. I Lørenfallet kan det også bli mindre 
gjennomgangstrafikk ved ny kryssing av Glomma for rv. 22, slik at effek-
ten er litt positiv. 

6.9.5 Arbeidsmarked og pendling “Mernytte” 

Fet, Sørum og Aurskog-Høland er typiske pendlerkommuner, i betyd-
ningen av at en stor andel av de yrkesaktive jobber utenfor kommune-
grensene. Fet har 5 887 sysselsatte bosatt i kommunen, og av disse er 
det over 4 500 med registrert arbeidssted i en annen kommune enn Fet 
(SSB, 2013). De fleste har Oslo som arbeidskommune, men også 
Skedsmo og Lørenskog har mange sysselsatte fra Fet. I overkant av 
1 300 personer er bosatt i andre kommuner, men har Fet som arbeids-
kommune. Disse pendlerne kommer hovedsakelig fra Aurskog-Høland, 
Oslo, Skedsmo og Sørum. Totalt har Fet kommune en netto utpendling på 
mer enn 3000 arbeidstakere (SSB, 2013).  

Et velfungerende arbeidsmarkedet har stor betydning for samfunnsutvik-
lingen i et område. En viktig årsak til at folk velger å bosette seg i Fet er 

nærheten til Oslo og Lillestrøm, der det finnes et stort tilbud av arbeids-
plasser. Arbeidsmarkedet påvirker folks hverdag og livskvalitet i stor grad 
og er derfor viktig.  

Kommunen har en betydelig netto utpendling, og er avhengig av god 
fremkommelighet, spesielt mot Oslo og Lillestrøm, siden det er her de 
fleste av innbyggerne jobber. Selv om kommunen ønsker å skape flere ar-
beidsplasser, og har spesifiserte mål for dette, vil det trolig fortsatt bo 
mange pendlere i kommunen.  

Det er rimelig å anta at tilgangen til arbeidsplasser blir styrket i hele influ-
ensområdet dersom fremkommelighetsproblemene på brua over Glomma 
løses. Dette vil alle seks alternativene bidra til. Alternativ A gir kun fire felt 
over Glomma, mens dersom alternativ A2, C2, D2, D2.1 eller E2 bli valgt 
vil en få seks felt totalt, to på den gamle brua og fire på den nye. Kapasite-
ten blir derfor noe bedre ved disse alternativene enn ved alternativ A, men 
det har gjennom konsekvensvurderingen blitt lagt til grunn at fremkomme-
lighetsproblemene over Glomma løses i alle seks alternativene.  

6.9.6 Tettstedsutvikling 

Med konsekvenser for tettstedutvikling menes det i KU-rapporten hvordan 
vegprosjektet kan bidra til å skape attraktive, levende og bærekraftige tett-
steder eller byer.  

De største virkningene for tettstedutvikling er i Fetsund, siden både eksis-
terende og planlagte alternative krysninger av Glomma for rv. 22 går gjen-
nom tettstedet. Alle alternativene vil gi positive virkninger ved at dagens 
trafikkproblemer i tettstedet langt på veg blir løst. I alternativ D2 og D2.1 
vil traseen gå i utkanten av dagens etablerte sentrum i Fetsund, slik at de 
negative virkningene antas å utligne de positive.  

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

For andre tettsteder vil tiltaket gi en liten positiv virkning ved at tilgjengelig-
heten til Oslo og Lillestrøm blir bedre. I Lørenfallet kan det også bli mindre 
gjennomgangstrafikk ved ny kryssing av Glomma for rv. 22, slik at effek-
ten er litt positiv. 

6.9.7 Transport og markedsmuligheter 

Det er grunn til å tro at tiltaket vil skape positive netto ringvirkninger, ho-
vedsakelig på grunn av bedre framkommelighet mellom områdene øst for 
Glomma og de store konsentrasjonene av bedrifter og arbeidsplasser på 
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Nedre Romerike og i Oslo. Håndbok V712 definerer netto ringvirkninger 
som de ringvirkningene som ikke fanges opp av den direkte brukernytten 
av en ny veg (spart tid, økt trafikk, færre ulykker, mindre støy etc.). Det fo-
religger et begrenset datagrunnlag og disse virkningene er ikke uten vi-
dere kvantifiserbare. Alle alternativene vil gi tilnærmet lik effekt hva gjelder 
bedre tilgjengelighet fordi det forutsettes at kapasitetsproblemene løses 
uavhengig av hvilket alternativ som velges. Det er derfor ikke grunn til å 
tro at de ulike alternativene vil gi forskjeller i netto ringvirkninger.  

I rapporten utarbeidet av Oslo Economics benyttes fire typer netto ring-
virkninger: Produktivitetsgevinster, virkninger i arbeidsmarkedet, økt pro-
duksjon i imperfekte markeder og økt konkurranse i imperfekte markeder. 

Tiltaket vil gi til dels store utslag i framkommeligheten til befolkningen og 
næringslivet i influensområdet. Økt tilgjengelighet vil legge til rette for ny-
etableringer, for eksempel i Heia næringspark. Dette vil trolig kunne føre til 
produksjonsgevinster. Effekten på reisetid til næringslivet vi gi positive ut-
slag da virksomhetene vil være lokalisert nærmere kunder, leverandører 
og andre interessenter. Utslaget på arbeidsmarkedet vil også trolig føre til 
netto ringvirkninger. Transportkostnaden til arbeidstakere vil påvirke deres 
valg av både arbeidssted og arbeidstid. Eksempelvis vil de som pendler til 
Oslo og Lillestrøm redusere reisetiden til og fra jobb, noe som kan føre til 
økt produktivitet og kunne gi gevinster for samfunnet. 
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6.10 ROS-analyse 

Risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) har avdekket høy risiko for kvikklei-
reskred for traséalternativene A, A2 og E2. Her er det påkrevet med fore-
byggende tiltak for å kunne bygge vegen. Også alternativ D2.1 berører så 
vidt et område med kvikkleire og tiltak må vurderes etter nærmere grunn-
undersøkelser. Ytterligere grunnundersøkelser forutsettes også gjennom-
ført for alternativene C2 og D2 selv om det ikke tidligere er registrert kvikk-
leire 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 anleggs-
perioden.  Ytterligere seismikk og grunnboringer må gjennomføres for å 
avdekke svakhetssoner i alternativene C2 og E2 der det planlegges tun-
neler. Alt. D2 medfører en «cut and cover»-løsning gjennom boligområde, 
og her blir det særlig viktig å følge opp støyretningslinje T1442/2012, infor-
mere nærmiljø og utarbeide faseplaner. 

Alle alternativene får skjæringer som må vurderes sikret mot fall og stein-
sprang. 

Det er registrert forurenset grunn ved Circle K (tidligere Statoil) og Fet-
sund 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 beskrive tiltak 
som forebygger miljørisiko som er avdekket gjennom ROS-analysen og 
konsekvensutredningen og som ivaretar miljøkrav i lov, forskrift og ret-
ningslinjer. 

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 oversik-
ten under. For ytterligere detaljert informasjon henvises det til vedlagt 
ROS-analyse. 

 

 

Tabell 6-13 Samletabell ROS-analyse (nødvendige tiltak) 

Nr. Alternativ A og A2 

1 Kvikkleireskred Lette masser/ masseutskifting, stabiliserende tiltak (kalk-se-
mentpeler), motfylling. Evt. brokonstruksjon over kvikkleire-
områdene. Grunnundersøkelser må gjennomføres. 

2 Forurenset 
grunn 

Masser fra Circle K-stasjonen må leveres godkjent deponi. 
Det tas prøver av masser fra veigrøfter langs eksisterende rv. 
22. Tiltaksplan utarbeides hvis prøvene viser for høye ver-
dier. 

3 Jernbane i  
anleggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennom-
føres før bygge- og anleggsfase. 

Nr. Alternativ C2 

1 Forurenset 
grunn 

Masser fra Fetsund stasjonsområde må leveres godkjent de-
poni. Det tas prøver av masser fra veigrøfter langs eksiste-
rende rv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis prøvene viser for 
høye verdier. 

2 Jernbane i  
anleggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennom-
føres før bygge- og anleggsfase. 

Nr. Alternativ D2.1 

1 Forurenset 
grunn 

Masser fra Circle K-stasjonen og Fetsund stasjon må leveres 
godkjent deponi. Det tas prøver av masser fra veigrøfter 
langs eksisterende rv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis prø-
vene viser for høye verdier. 

2 Jernbane i  
anleggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennom-
føres før bygge- og anleggsfase. 

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 godkjent de-
poni. Det tas prøver av masser fra veigrøfter langs eksiste-
rende rv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis prøvene viser for 
høye verdier. 

2 Jernbane i  
anleggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennom-
føres før bygge- og anleggsfase. 

3 Støy, vibrasjo-
ner og tilgjenge-
lighet i anleggs-
fase 

Særlig viktig å følge opp støyretningslinje T-1442/2012, infor-
mere nærmiljø og utarbeide faseplaner. 

Nr. Alternativ E2 

1 Kvikkleireskred Lette masser/masseutskifting, stabiliserende tiltak (kalk-se-
mentpeler) eller andre forebyggende tiltak må gjennomføres. 
Nærmere grunnundersøkelser må gjennomføres. 

2 Jernbane i  
anleggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må gjennom-
føres før bygge- og anleggsfase. 
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7 ANDRE KONSEKVENSER 

7.1 Støy- og luftforurensning 

7.1.1 Støy 

Bygging av nye vegsystemer utløser krav om tiltaksvurdering for byg-
ninger med støyfølsomt bruksformål. Anbefalte støygrenser er gitt i støy-
retningslinjen T-1442/2012 fra Klima- og miljødepartementet. 

Tabell 7-1 Utdrag fra T-1442/2012: Anbefalte støygrenser ved etablering av ny veg. Alle ver-
dier er A-veid, frittfelt lydnivå. Grenseverdien for Lden gjelder støynivå midlet over et år 

Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk 

Støynivå utenfor soverom, natt  
Kl 23-07 

55 Lden 70 L5AF* 

*) Grensen gjelder der det er mer enn 10 støyhendelser pr. natt 

Grensene gjelder støy fra ny veg, men kan også være aktuell for byg-
ninger langs eksisterende vegnett der trafikken på grunn av tiltaket øker 
betydelig. 

Støysonekart for vegtrafikk er vist i vedlegg. Kartene viser støy fra vegsys-
temet i referansesituasjonen og de 6 alternativene. Opptelling av antall 
boliger i støysonene er vist i Figur 7-1 Antall boliger (bygninger) og annen 
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i rød og gul støysonene i refe-
ransesituasjon og de ulike alternativene.  Gul og rød sone er arealer der 
støynivået overstiger anbefalt grenseverdi.  

Støysonene på kartene viser støy fra trafikk på alle veger. På kartene er 
det angitt for hver bygning om støytiltak må vurderes. Boliger som ligger i 
gul eller rød støysone langs eksisterende vegnett der trafikken ikke øker 
vesentlig, skal ikke vurderes for tiltak og er markert med grønne indikato-
rer, selv om de ligger i gul eller rød sone. 

 

 Ref. A C2 D2 E2 D2.1 A2 

Gul sone 280 370 370 350 290 370 340 

Rød sone 90 90 90 60 40 70 110 

Sum 370 460 460 410 330 440 450 

Inkl. estimert effekt 
av skjerming 

- 380 350 280 260 290 390 

Figur 7-1 Antall boliger (bygninger) og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i rød 
og gul støysonene i referansesituasjon og de ulike alternativene. Høyeste Lden lydnivå på fa-
sade er benyttet. Det er ikke lagt inn skjermingstiltak langs nye veier. Stiplede grå søyler indi-
kerer forventet antall når det tas hensyn til skjermingstiltak langs vei. Effekten er grovt vur-
dert ut fra topografi og veilinjer, og er ikke basert på beregninger. 

Beregningene inkluderer støy fra nytt vegsystem og veger der tiltaket 
medfører vesentlig endring av trafikkmengden. Støybidrag fra resterende 
vegnett er ikke inkludert, og for boliger som ligger nær disse veiene vil for-
skjellen mellom alternativene kunne være mindre. 

Beregningene viser at det forventes flere boliger i støysonene for alle al-
ternativ sammenlignet med referansesituasjonen. Dette har sammenheng 
med økt hastighet og/eller mindre avstand/skjerming mellom veier og boli-
ger.  

Bygging av ny veg gir mulighet og eventuelt krav om støyskjerming av bo-
liger. Effekten av støyskjerming langs ny veg er ikke beregnet, men vil 
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medføre at antallet boenheter i støysonene reduseres, slik at forskjellene i 
totalt antall blir mindre. Et estimat for effekten av skjerming er vist i figuren 
over (grå søyler). 

I alle alternativ unntatt E2 er det forventet flere boliger i støysonene sam-
menlignet med referansesituasjonen. I alternativ E2 er den forventede ef-
fekten av støyskjerming minst. Årsaken er at vegen ligger i tunnel og 
strekningene med veg i dagen går i områder med mindre bebyggelse.  

Totalt sett er alternativt A, A2, C2 vurdert som minst gunstig. Det er da tatt 
hensyn til at forventet effekt av støyskjerming er stor for alternativ D2.1. 
Støymessig beste alternativer er D2, E2 og D2.1. Forskjellen mellom dem 
er relativt liten når det tas hensyn til effekt av skjerming. 

For alternativene som inkluderer tunnel kan støy fra tunnelmunningene gi 
utfordringer for boliger som ligger nær munningene (anslagsvis nærmere 
enn 250 m). Utfordringene kan normalt løses ved bruk av støyskjerming, 
men ikke alltid, for eksempel når boliger ligger høyt og i forlengelsen av 
tunnelaksen. Avbøtende tiltak vil gjøre støysituasjonen bedre enn i dag.  

7.1.2 Luftforurensning 

Sweco Norge AS har i oppdrag fra Statens vegvesen gjort en vurdering av 
luftforurensningen i forbindelse med kommunedelplan med konsekvensut-
redning for rv. 22 – kryssing av Glomma i Fetsund.   

Beregnet konsentrasjon av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) er 
vurdert mot luftforurensningssonene i Miljøverndepartementets retnings-
linje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Dette er 
også i tråd føringene som er gitt i planprogrammet, punkt 6.1.5. 

Konsekvensene av støy og luftforurensing er for en stor del prissatt og 
inngår som en del av tiltakets nytte-kostnadsanalyse, men støy og luftfor-
urensning har også virkninger som ikke er prissatt i gjeldende metodikk, 
men som faller inn under ikke-prissatte konsekvenser. De ikke-prissatte 
virkningene kommer fram i vurderingene av nærmiljø og friluftsliv.  

Gul sone er en vurderingssone hvor det bør vises varsomhet med å tillate 
etablering av ny virksomhet og vesentlig utvidelse av eksisterende virk-
somhet dersom det medfører vesentlig økning i luftforurensningen. For-
hold som bør vurderes ved bygging/ utvidelse av virksomhet i gul sone er: 

 Hvordan planen best kan tilpasses luftforurensningssituasjonen 
slik at virksomheten i så liten grad som mulig medfører økt luftfor-
urensning 

 Om det kan fastsettes bestemmelser som begrenser utslipp fra 
virksomheten 

 Hvordan hensynet til luftforurensning er vurdert opp mot andre 
hensyn i planen 

Det bør ikke tillates at forurensningen øker så mye at område går fra gul til 
rød sone. 

Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer 
ikke er egnet til etablering av ny virksomhet eller vesentlig utvidelse av ek-
sisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig økning i luftfor-
urensningen 

Vurderingen av de ulike alternativene er oppsummert i tabellen under. I ta-
bellen er alle alternativene listet opp med antall boliger i gul og rød luftfor-
urensningssone. 

Alternativ E2 er det alternativet som vil gi størst konsekvenser for areal 
som er følsomme for luftforurensning. Dette skyldes lengden på tunnel og 
plasseringen av østlig tunnelmunning tett på boligområde. Det er ikke tatt 
høyde for eventuelle luftetårn i tunnel så et slikt tiltak vil kunne bedre si-
tuasjonen ved munningene. Alternativene A, A2 og D2.1 vil ikke påvirke 
arealbruk som er følsom for luftforurensning og anses som tiltak som ikke 
vil gi negativ konsekvens i forhold til luftforurensning. Alternativ C2 og D2 
er begge tiltak som vil føre til at arealfølsom bebyggelse vil befinne seg i 
luftforurensningssoner. 

For å begrense spredning av luftforurensning kan det gjøres avbøtende til-
tak. Slike tiltak omfatter i mange tilfeller en skjerming i form av for eksem-
pel vegetasjonsvegg mot utsatte områder. Støyskjerming vil har en viss 
spredningsbegrensende effekt i de områder hvor luftforurensning er et 
analogt problem med støyforurensning. Slik skjerming vil ha størst effekt 
på PM10 men en kan anta at siden en skjerm vil endre luftstrøm vil det 
også ha en effekt på NO2. Andre avbøtende tiltak er å redusere andel biler 
med piggdekk, valg av veimateriale, ventilasjon og luftetårn i tunneler 
samt vise hensyn i forhold til arealbruk nær tunnelmunninger da disse om-
rådene vil ha forhøyede bakgrunnsverdier av NO2 og PM10. 
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Tabell 7-2 viser antall boliger i gul og rød luftforurensningssone 

Alternativ Vurdering  Antall  

boliger i 

rød sone 

Antall  

boliger i 

gul sone 

0-alternativet Overskrider ikke grenseverdier i 

retningslinje T-1520 

0 0 

Alternativ A Overskrider ikke grenseverdier i 

retningslinje T-1520 

0 0 

Alternativ A2 Overskrider ikke grenseverdier i 

retningslinje T-1520 

0 0 

Alternativ C2 Overskrider grenseverdier for 

retningslinje T-1520 ved tunnel-

munninger for svevestøv, PM10 

og vintermiddel NO2. 

2 2 

Alternativ D2 Overskrider grenseverdier for 

retningslinje T-1520 ved tunnel-

munninger for svevestøv, PM10. 

1 2 

Alternativ D2.1 

(uten tunnel) 

Overskrider ikke grenseverdier i 

retningslinje T-1520 

0 0 

Alternativ D2.1 

(med tunnel) 

Overskrider ikke grenseverdier i 

retningslinje T-1520 

0 0 

Alternativ E2 Overskrider grenseverdier for 

retningslinje T-1520 ved tunnel-

munninger for svevestøv, PM10 

og vintermiddel NO2. 

4 4 

 

 

7.2 Grunnforhold 

7.2.1 Geoteknikk 

Det er gjennomført geotekniske grunnundersøkelser sommer/ høst 2015 
langs utvalgte punkter innenfor de fem opprinnelige KU-alternativene, jfr. 
fagrapport Grunnundersøkelser. Det er ikke gjennomført grunnundersø-
kelser i forbindelse med alternativ A2, men det antas at grunnforholdene i 
alternativ A2 kan sammenliknes med grunnforholdene i alternativ A. 

Undersøkelsene bestod av bergkontrollboringer, 2D-resistivitetsmålinger 
og refraksjonsseismikk CTU-prøvetagning. Undersøkelsene i rapporten er 
utført for å komplettere tidligere utførte undersøkelser og befaringer. For-
målet har vært å kartlegge dybde til berg samt løsmassenes mektighet og 
beskaffenhet. Resultatene skal brukes som underlag for prosjektering og 
bygging av beskrevet tiltak. 

Undersøkelsespunktene har blitt plassert med utgangspunkt fra de alter-
native veitraseene. Beliggenhet for punktene er dog tilpasset etter rå-
dende forhold, eksisterende ledninger i bakken samt minimere behov for 
trafikkavstengning.  

7.2.2 Geologi 

Med utgangspunkt i det eksisterende grunnlagsmaterialet, ble ingeniør-
geologiske feltundersøkelser utført i planområdet i tre ulike omganger, 
hhv. to ganger høsten 2015 og sommer 2016. Befaringene ble utført med 
mål om å få registrerte parametere knyttet til bergkvaliteten ved påhuggs-
områdene (altså ved de aktuelle tunnel åpninger).  
Registreringer/undersøkelser i felt omfattet bergartsfordeling, oppsprek-
king, hydrogeologi, vurdering av geoteknisk kategori og bergmassekvali-
tet. I tillegg til befaringer i felt har det også blitt utført geofysiske undersø-
kelser, refraksjonsseismikk og resistivitet, for å anslå bergoverdekningen 
der hvor der var knyttet usikkerhet. 

I Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er det avdekket høy risiko for 
kvikkleireskred for trasealternativene A, A2 og E2. Her er det påkrevd med 
forebyggende tiltak for å kunne bygge vegen. Også alternativ D2.1 berø-
rer så vidt et område med kvikkleire og tiltak må vurderes etter nærmere 
grunnundersøkelser. Ytterligere grunnundersøkelser forutsettes også 
gjennomført for alternativene C2 og D2 selv om det ikke tidligere er regi-
strert kvikkleire her.  
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Tolkningen av grunnundersøkelsene bekrefter langt på vei mange av de 
antakelsene som ble gjennomført i forbindelse med kartstudiet av geolo-
gien innenfor området. Mektigheten av løsmasser er stor, og berget karak-
teriseres av oppsprukket og permeabel masse. I forhold til de enkelte al-
ternativene tolkes resultatet på følgende måte: 

 Alternativ A og A2: Det bør bl.a. undersøkes nærmere i ravineda-
len ved Holen, sør for eksisterende rv. 22. Utfordrende med veg i 
ravinedalen med kvikkleireforekomster.  
 

 Alternativ C2: Berget er av generelt dårlig kvalitet langs hele tra-
seen til alternativ C2, hvor det mange steder også er mangelfull 
bergoverdekning. I tillegg er sidebergdekningen fortsatt et usikkert 
moment. Det å gjennomføre den planlagte tunnelen som en kon-
vensjonell bergtunnel anses som ikke gjennomførbart. Her må det 
inn med ekstraordinær fjellsikring for å gjennomføre en tunnel 
som vist. 
 

 Alternativ D2: En konvensjonell bergtunnel er ikke gjennomførbar 
under boligfelt i Støvinåsen / Helleveien. Her må tilrettelegges for 
en lang løsmassetunnel som betongtunnel/kulvert i åpen bygge-
grop ved en såkalt «cut and cover» -metode. 
 

 Alternativ D2.1: Fjellskjæring vil ikke la seg gjennomføre uten 
ekstraordinære tiltak. En konvensjonell bergtunnel er ikke gjen-
nomførbar. Det kan bygges en løsmassetunnel, tilsvarende som 
for første del av D2. 

 

 Alternativ E2: En konvensjonell bergtunnel er gjennomførbar. Det 
bør undersøkes nærmere i kryssområdene både på øst- og vest-
siden av Glomma. Det antas kvikkleireforekomster i områdene. 

På bakgrunn av grunnundersøkelsene er alternativ D2 og D2.1 justert og 
tilpasset geologien. 

7.3 Flom 

Risiko for flom er utredet i ROS-analysen og gjennomført i sammenheng 
med planarbeidet. For en nærmere gjennomgang av risiko for flom og risi-
koreduserende tiltak, herunder visning av flomsonekart, henvises det til 
vedlagte ROS-analyse.  

Flomproblematikk er aktuelt for alle trasealternativene og tilknytningen til 
alle vegalternativene vil bli rammet av 100 og 200-årsflom i Merkja slik ek-
sisterende veg er anlagt i dag. Det vurderes også dithen at alternativ E2 
er flomutsatt på jordet mellom Glomma og Holsevja og ved Merkja. Det 
skal vurderes risikoreduserende tiltak iht. kost/ nytte for alle mulige tiltak 
ved gjennomføring.  

7.4 Anleggsgjennomføring/ anleggsperiode 

Det er utarbeidet egen fagrapport Anleggsgjennomføring (se vedlegg) for 
å vurdere den overordna gjennomførbarheten av aktuelle traseer i pro-
sjektet rv 22 kryssing av Glomma.  

Studien omfatter i alt 6 krysningsalternativer (A, A2, C2, D2, D2.1 og E2). 
Alternativ C2, D2, D2.1 og E2 har tunneler av ulike lengde, mens A og A2 
i utgangspunktet skal gå på fylling og i skjæring. 

Rapporten har tatt utgangspunkt i at ny Gardervei er åpnet mellom Fet-
sund sentrum og Gardertoppen før anleggsarbeidet med ny rv 22 over 
Glomma startes. 

Anleggsgjennomføring omfatter i hovedtrekk følgende: 

 Forberedende arbeider, dvs. fjerning av vegetasjon og matjord langs 
anleggsbelte, etablering av anleggs- og adkomstveger, rydding/etab-
lering av rigg- og deponiområder, omlegging av eksisterende VA, led-
ninger og kabler, trafikksikkerhetstiltak m.m. 

 Grunnarbeider, dvs. graving, sprengning, massetransport (i linja evt. til 
deponi), fundamentering, spunting, grunnforsterkning, etablering av 
motfyllinger etc. 

 Veg-oppbygging, VA- og drenasje 

 Større konstruksjoner, bru, kulvert, tunnelportaler m.m. 

 Tunnel, etablering av forskjæring, tunneldriving inkl. tetting og stabili-
tetssikring, vann og frostsikring, veg-oppbygging, VA, drenasje, elek-
tro, belysning, tekniske installasjoner, sikkerhetsutrustning, testing og 
utprøving 

 Elektro/belysning (i dagen) 

 Skilting, sikkerhets- og miljøtiltak, landskap, arrondering, beplantning 
etc., ferdigstillelse 

For samtlige alternativer legges det vekt på at hovedaktiviteter ved an-
leggsgjennomføringen i størst mulig grad foregår innenfor regulert an-
leggsbelte. Matjord innenfor anleggsbeltet og andre områder som benyt-
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tes midlertidig i anleggsperioden legges til side i ranker langs veganleggs-
området. Bredden på anleggsbeltet må være 10-20 m utenfor permanent 
inngrep, samt ekstra behov ved brufundamentering og tunnelpåhugg. 

I anleggsperioden vil det være nødvendig med trafikkomlegging av eksis-
terende rv. 22. Trafikken kan legges på deler av ny veg etter hvert som 
deler av denne blir ferdig dersom det er hensiktsmessig. Bygging av mid-
lertidige løsninger vil inngå parallelt med grunnarbeider og vegoppbyg-
ging. 

Alternativ A: Alternativet er komplisert og tidskrevende pga. bygging i 
samme linje som eksisterende rv 22. Større kvikkleireområde ved Sundet 
og Holen vil kreve grunnforsterkninger. Noe tidsbesparelse ved å kunne 
bygge en ny bru, og beholde gamle brua. Alternativet fremstår som aktu-
elt. Byggetid grovt anslått til 3,5 år. 

Alternativ A2: Alternativet er komplisert og tidskrevende pga. bygging i 
stort sett samme linje som eksisterende rv 22. Usikkerhet rundt kvikkleire-
område ved Sundet og Holen vil potensielt kreve grunnforsterkninger. Al-
ternativet fremstår som aktuelt. Byggetid grovt anslått til 3 til 3,5 år. 

Alternativ C2: Alternativet er meget komplisert og tidskrevende. Mang-
lende bergoverdekning vil fordyre og øke byggetiden for tunnel. Alternati-
vet bør anses som lite aktuelt. Byggetid grovt anslått til 3,5 til 4 år. 

Alternativ D2: Alternativet krever sanering av et større boligfelt. Alternati-
vet fremstår som tidskrevende og komplisert, og bør derfor være lite aktu-
elt. Byggetid grovt anslått til 4 år. 

Alternativ D2.1: Kritiske moment er mellomlagring av masser, grunnfor-
hold ved Holen & Kringen og ved brufundament. Alternativet anses som 
aktuelt. Byggetid grovt anslått 2,5 til 3 år. 

Alternativ E2: Kritiske moment er grunnforhold ved Holsevja, østsiden av 
Glomma og uforventa geologiske forhold ved driving av tunnel. Alternati-
vet anses som aktuelt. Byggetid grovt anslått 3 til 3,5 år. 

7.5 Overskuddsmasser/ deponiområder 

Man ser ikke noen åpenbare deponiområder innenfor planområdet, ei hel-
ler for et midlertidig deponi for mellomlagring av masser. Masser må der-
for sannsynligvis kjøres ut av området på eksisterende riksvei, fylkesvei 
eller lokalvei til et egnet deponi. Det henvises til fagrapport Anleggsgjen-
nomføring for oversikt over potensielle deponier og aktuelle transportruter 
for transport av ulike typer masser. 

7.6 Støy i anleggsperioden 

Støy i anleggsfasen vil i hovedsak være relatert til bygging av bruer, veg 
(og anleggsveier) i dagsonene samt driving av tunneler. Riggområder, 
massedeponier og eventuelle knuseverk vil lokalt kunne gi støy til omgi-
velsene, og plassering må velges slik at de negative konsekvensene blir 
minst mulig. 

Boliger, helse- og pleieinstitusjoner, barnehager og skoler er mest sårbare 
for støy. Anleggsarbeid med spesielt høye støynivåer kan også medføre 
behov for støytiltak for arbeidsplasser. 

Før bygging skal det gjennomføres støyberegninger som gir prognoser for 
støy i anleggstiden. Faseplaner og beskrivelse av anleggsgjennomfø-
ringen vil sammen med prognosene gi informasjon om tiltaksbehov og 
konkrete støygrenser. For spesielt langvarige og støyende arbeider kan 
det være aktuelt å gjennomføre målinger av støy. 

Forebyggende tiltak for støy anbefales innarbeidet i Ytre miljø (YM)-plan til 
bruk i byggefasen. YM-planen fastsetter miljømål og skal beskrive tiltak 
som forebygger miljørisiko som er avdekket gjennom ROS-analysen og 
konsekvensutredningen og som ivaretar miljøkrav i lov, forskrift og ret-
ningslinjer. 

7.7 Endret arealbruk som konsekvens av tiltaket 
 
Tabell 7-3 Oversikt over beregnet arealtap av fulldyrket mark ved ulike alternativer. Det er i 
beregningen lagt til grunn at vegen vil omdisponere dyrket mark i en bredde på 40 m. Alle tall 
er oppgitt i m2 

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

Direkte tap av fulldyrket 
areal 

14 580 34 928 49 525 55 490 73 580 70 065 

Direkte tap av innmarks-
beite 

0 0 0 0 0 3 180 

Restarealer som får 
vanskeligere driftsforhold 
kan gå ut av drift eller 
som kan gå ut av drift 

0 491 0 0 15 295 19 150 

TOTAL 14 580 35 419 49 525 55 490 88 875 92 395 
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Alle alternativene vil føre til økt bruk av arealer sammenlignet med dagens 
situasjon. I de kommunale planene er det likevel et viktig premiss for utvik-
ling av bolig- og næringsarealer at prosjektet kommer på plass. Sammen-
lignet med dagens situasjon vil derfor alle alternativene støtte opp under 
kommunenes planer. 

Alternativ D2 og D2.1 vil gå over deler av dagens område for kommune-
delplan Fetsund sentrum, slik at disse planene må revideres. Dette vurde-
res som negativt. 

Utbygging av rv. 22 antas å kunne få langsiktige konsekvenser for miljø 
og arealbruk og lokalt utbyggingsmønster. Rv. 22 er transportåre som gjør 
det lettere å komme til og fra store nærings- og befolkningskonsentrasjo-
ner på Nedre Romerike med bil. Resultatet vil bli økt press på arealene 
øst for Glomma, både i Fet kommune, Sørum kommune og Aurskog-Hø-
land kommune. Befolkning og næringsliv flytter seg fra sentrale urbane 
områder til mer perifere områder. Utbygging av rv. 22 understøtter også 
en arealbruk basert på personbil som fremkomstmiddel. Et mål i Klimafor-
liket er at veksten i persontransporten i og omkring storbyområdene skal 
tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Tiltaket vil ikke bidra til å 
støtte opp under en slik utvikling.   

Hvorvidt dette er positivt for arealbruk er et komplekst spørsmål. For 
grunneiere i de perifere områdene vil det være positivt. Økt arealbruk har 
også sammenheng med økonomisk vekst. Samtidig vil det legge press på 
naturområder, dyrka mark og kulturmiljø i områdene. Samlet sett er derfor 
vurderingen at utbygging av denne type infrastruktur gir økt menneskelig 
arealbruk, noe som isolert sett innebærer en negativ virkning. Vår vurde-
ring er at det er en liten negativ virkning for alle alternativene. Det er imid-
lertid ikke grunnlag for å skille de ulike alternativene. 

7.8 Nedklassifisering av eksisterende veg og tiltak på 

eksisterende/ avlastet veg 

Avlastet veg omfatter de deler av eksisterende rv. 22 som blir avløst av ny 
rv. 22. Eksisterende veg vil bli nedklassifisert til fylkesveg etter at ny riks-
veg er lagt om.  

Eksempler på aktuelle tiltak på avlastet veg er ombygging av eksisterende 
veg kombinert med kollektivtrafikk-tiltak, gang- og sykkelveger, fortau, es-
tetisk opprustning, fartsdemping og evt. andre utbedringer og driftsmes-
sige løsninger. 

Det vil i regi av Statens vegvesen bli utarbeidet en egen nedklassifise-
ringssak. Denne vil inngå i neste planfase.  
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8 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVER TIL 
1.GANGSBEHANDLING 

8.1 Planalternativ til 1.gangsbehandling  

Fra konsekvensutredningen, dvs. alternativ som er videreført fra denne, 
samt med bakgrunn i det som er redegjort for over, har man bestemt at 
følgende alternativ skal inngå i forslag til kommunedelplan for ny rv. 22 – 
kryssing av Glomma:  

 A2  

 D2.1 

 E2 

For nærmere beskrivelse og redegjørelse av de tre alternativ vises det til 
hhv. kap. 5.2.2, 5.2.5 og 5.2.6 over. 

Det nye vegtiltaket for hvert alternativ som vises på tegninger og illustra-
sjoner i kommunedelplanen (denne planbeskrivelse) og konsekvensutred-
ningen (eget dokument) baseres på kunnskap og detaljeringsnivå fra ar-
beidet med Teknisk plan, jfr. oversikt over vedlegg kap. 13. 

Alternativ A2 og D2.1 har hovedtrasé beliggende syd for Fetsund sentrum, 
mens E2 har beliggenhet nord for sentrum.   

Hver av korridorene har ulike påkoblinger/ tilkoblinger til dagens rv. 22 i 
vest, i forlengelse av den nye parsellen av rv. 22 fra Lillestrøm til Fetsund.  

For alternativ A2 og D2.1 skjer påkobling/ tilkobling ved Hovinhøgda, 
mens for alternativ E2 er påkoblingen ved Merkja. For en samlet fremstil-
ling vises det til kart på neste side.  

For en ytterligere og mer detaljert beskrivelse av de ulike alternativ henvi-
ses det til Teknisk plan. Det er utarbeidet teknisk plan for hvert av alterna-
tivene, jfr. vedlegg nr. 14 til 16. Hver teknisk plan inneholder foruten plan- 
og profiltegninger for både hel- og delstrekninger, også normalprofiler, 
teninger som viser ulike konstruksjoner (bruer, ramper osv.) og teknisk 
infrastruktur (VA, eksisterende kabler og ledninger), landskapsplaner og 
ortofoto.   

Tegninger for alle de fremstilte alternativ må anses som foreløpige. I neste 
planfase (reguleringsplan) vil valgt løsning som vedtas detaljprosjekteres 
videre og optimaliseres ytterligere. 

 

Tabell 8-1 angir noen nøkkeltall for de 3 alternativene. Tallene er avrundet. 

 A2 D2.1 E2 

Ny veg (lengde i meter) 3100 3000 4190 

Gjenbrukt veg (lengde i meter) 1150 1150 - 

Veg (total lengde i meter) 4250 4150 4190 

Fjelltunnel (lengde i meter) - 500 1750 

Betongtunnel (lengde i meter) - 400 - 

Tunnel (total lengde i meter) - 900 1750 

Bro (lengde i meter) 650 800 1050 

Rundkjøringer (antall) 4 2 4 

Halvkryss (antall) 1 2 3 

Kryss (totalt antall) 3 3 4 

Det vises også til kap. 11 for nærmere forklaring av plankart og illustra-
sjonsplan knyttet til alternativene.  
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Figur 8-2 Kartet viser planalternativer som det er utarbeidet forslag til kommunedelplan for  
(plankart og planbestemmelser) 
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8.2 Vegstandard og utforming  

8.2.1 Veg- og tunnelklasser 

(For dette kapittel henvises det også til tegninger i vedlegg Teknisk plan 
for nærmere beskrivelse og større tegninger, samt til KU-Hovedrapport) 

Strekningen foreslås planlagt som 4-felts veg etter dimensjoneringsklasse 
H7 med totalbredde 20 m og rekkverk i midtdeler. I tillegg kommer ønsket 
bredde for utforming av grøfte- og sideareal. Dimensjoneringsklasse H7 
dekker nasjonale hovedveger og andre hovedveger med ÅDT > 12 000 og 
fartsgrense 80 km/t. Maksimal tillatt stigning er 6 %. Det er foretatt vurde-
ring av dimensjoneringsklasse H8. Tverrprofilet er likt som for H7, men 
kurvaturen er langt stivere da den er dimensjonert for fartsgrense 100 
km/t. Ved Kringen går rv. 22 og fv. 170 over i 2-felts veger av varierende 
standard. Parsellen på rv. 22 som nå er åpnet fra Isakveien i Skedsmo 
kommune til Garderveien i Fet kommune følger dimensjoneringsklasse 
H7. Det er ikke ønskelig å legge opp til en høyere motorvegstandard over 
Glomma. 

Tunnelklassene blir også valgt ut fra trafikkmengde, samt lengde på tun-
nelene. Fra 2,5 km lengde på tunnelen skal det velges en høyere tunnel-
klasse enn trafikkmengden tilsier. I tillegg til trafikkmengde vil dimensjone-
rende fart være med på å sette krav til den geometriske utformingen av 
veg i dagen og i tunnel. 

Aktuelle veg- og tunnelklasser for ny rv. 22 ved lave trafikkmengder er vist 
i figurene under. For trafikkmengder over 12 000 vil en kombinasjon av 
fire kjørefelt og to separate tunnelløp være det mest aktuelle, etter prin-
sipp slik det er vist under. 

 

Figur 8-3 viser normalprofil for vegklasse H7 - Nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, 
ÅDT > 12 000 og fartsgrense 80 km/t. Håndbok N100) 

 
Figur 8-4 Tunnelprofil T 9,5 (ett løp - Håndbok N500). T9,5 skal brukes for hvert løp i tunnel-
klasse E 
 
 

 
Figur 8-5 Tunnelprofil T 9,5 med to løp for tunnelklasse E (Håndbok N500) 
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Bruløsning over Glomma 

Overordnet er det vurdert ulike typer bruløsninger over Glomma, men man 
har foreløpig konkludert med at det er en form for kassebru (stål eller be-
tong) som er best egnet for kryssing av Glomma. Dette er en løsning som 
er egnet både ved rett linjeføring og ved en kurvet linjeføring.  

 

Figur 8-6 viser et snitt av en typisk stålkassebru  
 

For de brukryssingene som har en rett linjeføring vil det også kunne etab-
leres brukonstruksjoner som f.eks. skråstagsbru eller hengebru. I alterna-
tiv D2.1 er det også arbeidet med en skråstagsbru for å kunne vurdere 
konsekvensene. 

 
Figur 8-7 viser én mulig type bruløsning, stålkassebru (mål i mm).   

For flere snitt av ulike brutyper henvises det til KU Hovedrapport kap. 
3.3.5, og Teknisk plan. 

 

Kryssløsninger 

Ny rv. 22 er hovedaksen i det overordnede vegsystem, og skal også være 
hovedgjennomfartsåre. Nasjonale hovedveger i dimensjoneringsklasse H7 
skal i utgangspunktet planlegges som planskilte kryss eller kryss med kun 
på- og avkjøringsrampe. 

I dette prosjektet avsluttes alle alternativene med rundkjøring i krysset rv. 
22 og fv. 170 ved Kringen. I alternativ A tilrettelegges det for en rundkjø-
ring øst og en vest for Glomma på ny rv. 22. I de andre alternativene lig-
ger det inne planskilte kryss på ny rv. 22, med mulighet for av- og påkjø-
ring i retning Lillestrøm. 

På dette nivået er kryssene ikke prosjektert fullt ut og det vil være behov 
for detaljerte vurderinger rundt bl.a. siktutvidelse og rekkverksbruk i neste 
fase.  

Løsninger for gående og syklende 

I Fet kommune sin sykkelplan står det at området ved og langs rv. 22 er 
vanskelig punkt for myke trafikanter generelt, og kanskje for syklister spe-
sielt. Høydeforskjeller, brukar som setter store begrensninger for løsninger 
og stor trafikkbelastning gir dette område store utfordringer. Kryssing av 
Glomma setter begrensning på utvikling av gode sykkelruter i øst-vest ret-
ning, da disse er avhengig av mulighet for kryssing av elva.  

Det er lagt vekt på å gjenopprette de brutte forbindelsene i planforslaget. 
Alle nye gang- og sykkelforbindelser skal tilfredsstille krav til utforming iht. 
håndbok N100. 

8.3 Landskapstilpasning (skråningsutslag/ støttemurer) 

Utredningen har tatt utgangspunkt i skråningsutslag slik de er vist på 
vegtegningene, jfr. O-tegninger i vedlegg Teknisk plan. Skråningsutsla-
gene er generelt vist med fyllingsvinkel 1:2 og skjæringsvinkel 10:1 (antatt 
fjell). Alternativ A2 øst for Glomma representerer et unntak fra denne pre-
missen. Her har utredningen tatt utgangspunkt i at det oppføres støtte-
murer. På denne måten reduseres arealbeslaget i sideterrenget.
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9 MÅLOPPNÅELSE OG STATENS VEGVESENS 
ANBEFALING 

Vurdering av måloppnåelse skjer på bakgrunn av effektmål listet opp un-
der kap. 2.2.2, jfr. de generelle føringer og forutsetninger som gjelder for 
vegprosjektet.  

Vurdering av måloppnåelse og Statens vegvesens sammenstilling og an-
befaling av valg av alternativ for ny trasé på strekningen fra Merkja/ Hovin-
høgda til Kringenkrysset (fv. 170) i Fet kommune fremgår i et eget doku-
ment, jfr. vedlegg nr. 4 i vedleggsoversikt kap. 13. 
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10 OPPFØLGING AV KOMMUNEDELPLANEN 

Etter at kommunedelplanen er vedtatt, vil det bli utarbeidet regulerings-
plan for prosjektet. I reguleringsarbeidet vil plassering og utforming av 
veganlegget med tilhørende funksjoner bli optimalisert. Reguleringsplanen 
vil optimalisere valgt løsning og være grunnlaget for erverv av arealer til 
anlegget. Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan vil det utføres 
prosjektering og videre undersøkelser for å avklare tekniske og miljømes-
sige forhold. 
 

10.1 Reguleringsplanarbeidet 
Reguleringsplanene skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige 
forhold som kryss- og vegløsninger herunder av- og påkjøringsramper, 
over-/underganger, bruer, tunneler/ kulverter, høyder på veglegemet, 
andre konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til 
omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak.  
Vedtatt kommunedelplan skal legges til grunn for reguleringsplanen. 
 

10.2 Eiendomsforhold og grunnerverv 
For strekningen mellom Merkja/ Hovinhøgda i vest og Kringenkrysset i øst 
(fv. 170) berøres jordbruksareal, annen næring og boliger. Arealinngre-
pene er permanente og midlertidige erverv, tilsvarende byggeperioden.  
Større anleggsarealer må innløses i forbindelse med ny trasé, og nødven-
dig anleggsbelte vurderes for de enkelte alternativene. Nødvendig bredde 
på anleggsbeltet er avgjørende for hvilke arealer som må løses inn. Det 
må også påberegnes erverv for omlegging av kryssende veger, anleggs-
veger, midlertidige deponi og omlegging av kabler og VA-ledninger m.m. 

I de alternativene hvor det ligger fredet bygg, kan disse byggene erverves 
på samme måte som ikke fredet bygg. Bygg som må rives eller flyttes vil 
bli endelig avklart i neste planfase (reguleringsplan). 

10.3 Oppfølging av helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 

Håndteringen av helse, miljø og sikkerhet skjer gjennom flere lovverk, 
bl.a. Plan- og bygningsloven, Vegloven og Byggherreforskriften. Den vi-
dere planleggingen og utbyggingen vil skje i tråd med de til enhver tid gjel-
dende lover og forskrifter. 

 

10.3.1 Helse 

Med de forutsatte støytiltakene vil støyforholdene i de bebygde områdene 
bli bedre. En mer trafikksikker veg vil være positivt med hensyn til faktisk 
og opplevd trygghet. Fasen fram til ferdig anlegg medfører aktiviteter som 
på ulikt vis kan påvirke befolkningens helse negativt. Grunnervervsproses-
sen kan medføre økonomisk usikkerhet for grunneiere og rettighetsha-
vere. Usikkerhet om løsninger kan være en belastning. Ulemper i anleggs-
fasen, det vil si støy, luftforurensning og like typer midlertidige løsninger, 
vil påvirke de berørtes helse negativt. 

Urimelige belastninger på befolkningens helse og trivsel kan forebygges 
ved at tiltakshaverne og utførende (entreprenørene) gir god informasjon 
og muligheter for medvirkning. Det vil bli lagt vekt på å gjennomføre an-
leggsfasen så skånsomt som mulig. 

10.3.2 Miljø 

Miljøprogrammet er prosjektets strategiske, overordnete plan for miljø 
som fastsetter miljømålene for prosjektet. Det viser hvilke miljøutfordringer 
strekningen har, hvilke overordnete mål som er satt og hvordan målene 
skal oppnås. Miljømålene er fastsatt for hele prosjektets livsløp, altså for 
planlegging, bygging, drift og vedlikehold.  

Konsekvensutredningen har avdekket viktig informasjon om planområdet, 
og det er påpekt negative konsekvenser og sårbare områder. Miljøpro-
grammet danner grunnlaget for valg av tiltak i den videre planleggingen og 
gjennomføringen av planen.  

Miljøprogrammet og konsekvensutredningen er grunnlaget for miljøoppføl-
gingsplanen for anleggsfasen. Endelig og detaljert miljøoppfølgingsplan 
utarbeides i tilknytning til byggeplanen.  

Viktige momenter i miljøoppfølgingsprogrammet vil være: 

 Eventuelle oppfølgende undersøkelser 

 Overvåkning av faktiske effekter av tiltaket og ev oppfølging av 
dette 

 Tiltak for å begrense inngrep i terreng og vegetasjon, utover et 
nødvendig minimum 

 Tiltak for å begrense permanente og midlertidige (akutte) utslipp til 
grunn og vann 

 Tiltak for å begrense støyulemper i anleggsfasen, herunder krav til 
driftstider 

 Rutiner for å forebygge miljøskader i anleggs- og driftsfasen 



  

FORHOLD TIL ANNEN 
PLANLEGGING 

EKSISTERENDE 
SITUASJON 

BESKRIVELSE AV 
UTREDNINGSALTERNATIVER KONSEKVENSUTREDNING ANDRE KONSEKVENSER 

BESKRIVELSE AV ALTERNATIVER 
TIL 1.GANGSBEHANDLING 

MÅLOPPNÅELSE OG 
ANBEFALING OPPFØLGING AV KDP 

 

 
PROSJEKT; RV. 22; KRYSSING AV GLOMMA: PLANBESKRIVELSE 

 

 
72 

 

 

 Rutiner for å håndtere og rapportere avvik (dvs. hendelser som er 
negative for miljøet). 

 

10.3.3 Sikkerhet (trafikk) 

Utbyggingen medfører betydelige utfordringer for trafikksikkerheten. Dels 
er det forutsatt anleggsvirksomhet inntil veg med ordinær drift, og dels vil 
det bli nødvendig med midlertidig stenging og omlegginger av både ho-
vedveg, lokalveger og atkomster.  

Det vil bli utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan som til enhver tid sikrer 
at alle trafikantkategorier tilbys et sikkert vegnett i anleggsperioden. Pla-
nen vil i særlig grad fokusere på å sikre trygg ferdsel mellom hjem og 
skole, og forøvrig sikre at lokaltrafikken ivaretar både framkommelighet og 
sikkerhet. 
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11 PLANKART OG BESTEMMELSER 

11.1 Plankart 

Kommunedelplanen fastsetter ny rv. 22 forbi Fetsund og over Glomma i 
Fet kommune. Kommunedelplanen består av plankart med bestemmelser 
og retningslinjer for gjennomføring av planen.  

11.1.1 Planområde/ plankart 

Planområdet er vist på arealplankartet. Det er utarbeidet til offentlig etter-
syn tre separate plankart, ett for hvert alternativ (A2, D2.1 og E2). Det er i 
tillegg utarbeidet en illustrasjonsplan for hvert alternativ.   

Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende, men kun illustrerende. Illus-
trasjonsplanen viser hensynssone (båndleggingssone, jfr. 11.1.2 neden-
for), foreløpig geometri av tiltaket (såkalt B-tegning, jfr. Teknisk plan), 
samt senterlinje av geometri. I tillegg er det markert med røde firkanter for 
symboler av kryssene.  

For både plankart og illustrasjonsplan ligger en forenklet versjon av kom-
muneplanens arealdel i bunnen, samt kommunens grunnkart. 

I neste planfase (reguleringsplan) vil det valgte alternativ detaljprosjekte-
res videre og optimaliseres ytterligere. 

11.1.2 Hensynssone 

Hele planområdet er båndlagt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruk-
tur etter pbl § 11-7, pkt. 2, jfr. pbl § 11-8, pkt. d (hensynssone H710). For 
noen soner er nevnte hensynssone kombinert med andre hensynssoner 
(båndleggingssoner): 

 Hensynssone H720 - Areal båndlagt etter Lov om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven – nml)  

 Hensynssone H730 - Areal fredet etter Lov om kulturminner (kul-
turminneloven – kulml)  

 
Hensynssone H710 er videre inndelt i 3 kategorier:  

 H710_1 – Vegen planlegges i dagløsning.  

 H710_2 – Overgangssone mellom dagløsninger og overbygde- 
og/ eller fjelltunnelløsninger. Innenfor sonen kan det være dagløs-
ning, portalområder, fjelltunnel, tverrslag, rømningstunneler, over-
bygde løsninger som kulverter eller miljølokk mv. 

 H710_3 – Vegen planlegges i tunnel. 

 
Ikke alle kategorier inngår i de tre alternativene.  

Hensynssonen er utvidet ved kryssområder for infrastruktur, for rømnings-
veger/ tverrslag fra tunnel og i andre situasjoner der framtidig vegutbyg-
ging krever omarrondering av arealer.  

Det understrekes at arealformålene fra arealdelene ikke har rettskraft når 
denne kommunedelplanen er vedtatt. Arealformålene vil igjen bli juridisk 
bindende dersom reguleringsplanen for vegformål ikke er vedtatt innen 4 
(fire) år (evt. 8 (åtte) år ved forlengelse) fra vedtak av kommunedelplanen. 

Framtidig arealbruk innenfor båndlagt areal avklares på reguleringsplan-
nivå. Innenfor båndlagt areal skal framtidig veganlegg med tilhørende 
infrastrukturtiltak bygges. Nødvendig anleggsbelte skal også som hoved-
regel ligge innenfor dette arealet. Enkelte infrastrukturtiltak, både varige 
og midlertidige i anleggsperioden, er på dette plannivået så uavklart at de 
kan bli liggende utenfor/ forlenges ut av båndlagt sone. Det samme gjel-
der massedeponi og evt. kompenserende tiltak både for landbruk og for 
naturmiljø.  Arealer innenfor båndlagte områder som ikke omfattes av re-
guleringsplan, faller tilbake til opprinnelig formål etter vedtak av regule-
ringsplan. 

11.1.3 Bestemmelser og retningslinjer 

Bestemmelsene til kommunedelplanen er juridisk bindende. Føringer som 
ikke er juridisk bindende, men som skal følges opp i etterfølgende regule-
ring er gitt som retningslinjer til planen. 

Forslag til planbestemmelser og retningslinjer for kommunedelplanen 
fremkommer i egne vedlegg.  

11.1.4 Offentlig ettersyn og vedtak 

Planforslaget oversendes Fet kommune til 1.gangsbehandling med tre al-
ternativ, hhv. alternativ A2, D2.1 og E2. Statens vegvesen har i sitt anbe-
falingsdokument (eget vedlegg, ref. kap. 9) kommet med sin anbefaling.  

Ved endelig vedtak, etter offentlig ettersyn, vil det bli tatt stilling til ett kon-
kret alternativ for hele strekningen. 
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11.1.5 Premisser og juridiske konsekvenser 

Statens vegvesen er forslagsstiller. Fet kommune er ansvarlig myndighet 
for kommunedelplanen med konsekvensutredningen. Vedtak av kommu-
nedelplan kan først fattes når evt. innsigelser er frafalt, og når kommunen 
har godkjent konsekvensutredningen og anser utredningsplikten som opp-
fylt. Premisser, viktige hensyn osv. som er påpekt i dette planforslaget 
skal legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplaner (neste 
planfase). 

Reguleringsplanen skal og vil gi grunnlag for grunnerverv, avklare nød-
vendige detaljer som atkomster, over-/ underganger, konstruksjoner, fast-
sette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder 
støytiltak og andre miljøtiltak. Grunneiere (rettighetshavere) kan ikke 
kreve erstatning etter skjønn før reguleringsplan er vedtatt. 
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13 VEDLEGG 

1) Alternativ A2: 

- Planbestemmelser og retningslinjer alt. A2 

- Plankart alt. A2 

- Illustrasjonsplan alt. A2 

2) Alternativ D2.1: 

- Planbestemmelser og retningslinjer alt. D2.1 

- Plankart alt. D2.1 

- Illustrasjonsplan alt. D2.1 

3) Alternativ E2:  

- Planbestemmelser og retningslinjer alt. E2 

- Plankart alt. E2 

- Illustrasjonsplan alt. E2 

4) Vurdering og Statens vegvesens anbefaling av alternativ 

5) KU Hovedrapport 

6) Fagrapport Andre samfunnsmessige virkninger 

7) Støysonekart (35 stk.) 

8) Fagrapport Luftforurensning 

9) Fagrapport Grunnundersøkelser 

10) Fagrapport Geologiske forundersøkelser 

11) Fagrapport Anleggsgjennomføring 

12) Fagnotat Kartlegging av naturkvaliteter  

13) ROS-analyse 

14) Teknisk plan for alt. A2  

15) Teknisk plan for alt. D2.1 

16) Teknisk plan for E2 

(Hva som inngår av tegninger i Teknisk plan, se egen innholdsfortegnelse 
i de respektive vedlegg nr. 14 – 16) 
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