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Sammendrag  

Denne rapporten vurderer netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og lokale og regionale 

virkninger som del av konsekvensutredning av ny riksveg 22 over Glomma ved Fetsund i Akershus. 

Prosjektet omfatter en strekning på rundt 4 km fra avkjøringen til Engaveien (fv. 279) i vest til 

Kringenkrysset i øst (fv. 170) i Fet kommune. Prosjektet vil bedre trafikkflyten ved å utvide rv. 22 fra 

2 til 4 felt på strekningen.  

Metodisk tilnærming  

Statens vegvesen 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 denne rapporten er kapittel 8.1, 8.2 og 8.3 i håndbok V712, 

som omtaler henholdsvis netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og lokale og regionale virkninger. 

Informasjonsgrunnlaget er fremskaffet 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 områdene samfunnsutvikling, 

næringsutvikling og tettstedsutvikling. Vi beskriver og belyser slike virkninger i dette prosjektet så 

langt vi finner det faglig forsvarlig. Vi belyser også eventuelle fordelingsvirkninger tiltaket medfører, 

og hvordan enkelte grupper kan komme bedre eller dårligere ut ved ulike alternativer, med 

utgangspunkt i de lokale og regionale virkningene. 

Denne rapporten inngår som en av flere deler i en konsekvensutredning av rv. 22 kryssing av Glomma. 

For samferdselsprosjekter fanges de positive virkningene (nytte) og negative virkningene (kostnader) i 

nytte-kostnadsanalysen opp ved å undersøke effektene i transportmarkedene. Effektene fordeles på 

fire hovedgrupper av aktører:  

 Trafikanter og transportbrukere 

 Operatører (kollektivselskaper, parkeringsselskaper, bompengeselskaper og andre private aktører) 

 Det offentlige 

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

Vår analyse søker å fange opp andre samfunnsmessige virkninger enn virkningene i nytte-

kostnadsanalysen. Formålet er å synliggjøre konsekvenser som ikke i tilstrekkelig grad kommer frem i 

den samfunnsøkonomiske analysen. Dette gjelder hovedsakelig konsekvenser for grupper av 

befolkingen, lokalsamfunn, kommuner eller større regioner. 

Tilnærmingen innebærer i praksis at det kan hende at samme effekter vurderes to ganger i den 

samlede konsekvensutredningen– først for samfunnet som helhet når de oppstår i 

transportmarkedene, deretter vurderes samme virkning når de oppstår lokalt og regionalt i 

sekundærmarkedene, f.eks. i bo- og arbeidsmarkedene. Man kan ikke legge summen av lokale og 

regionale virkninger til effektene for samfunnet i den samfunnsøkonomiske analysen. Heller ikke 

fordelingsvirkninger eller netto ringvirkninger skal telles inn i den samfunnsøkonomiske analysen 

nytte-kostnadsanalysen 
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Netto ringvirkninger 

I håndbok V712 er netto ringvirkninger definert som de ringvirkningene som ikke fanges opp av den 

direkte brukernytten av en ny veg (spart tid, økt trafikk, færre ulykker, mindre støy etc.). Netto 

ringvirkninger oppstår i andre markeder enn transportmarkedene når forutsetningene om 

frikonkurranse i de berørte markedene ikke er oppfylt. Netto ringvirkninger inngår i 

konsekvensutredningen som en tilleggsanalyse i tråd med håndbok V712. 

Ny kryssing for rv. 22 av Glomma vil gi til dels store forbedringer for framkommeligheten til 

befolkningen og næringslivet øst for Glomma. Økt tilgjengelighet 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 pendler 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 steder. Brutto 

ringvirkninger er vesentlig større enn netto ringvirkninger. 

Vår vurdering av netto ringvirkninger av tiltaket er gjengitt i tabellen under. 

Tabell 1-1: Netto ringvirkninger 

 Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Alle alternativene antas å skape positive netto ringvirkninger på grunn av mer integrerte bo- og 

arbeidsmarkeder. Alternativene vil gi omtrent lik effekt. Omfanget kan ikke kvantifiseres. 

Tiltaket vil trolig skape positive netto ringvirkninger, hovedsakelig på grunn av bedre 

framkommelighet. Vi har begrenset datagrunnlag og kan ikke kvantifisere disse virkningene nærmere. 

Alle alternativene vil gi tilnærmet lik effekt hva gjelder bedre tilgjengelighet fordi vi forutsetter 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.  

Fordelingsvirkninger 

Med fordelingsvirkninger menes at et tiltak kan føre til at noen grupper (næringslivet, beboere i ulike 

områder, andre samfunnsaktører etc.) kommer bedre ut, mens andre grupper kommer dårligere ut. 

Prosjektet antas å kunne føre til fordelingseffekter, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt. En 

oppsummering av antatte fordelingsvirkninger er presentert i tabellen under.  
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Tabell 1-2: Oppsummering fordelingseffekter 

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 gevinster for denne 

gruppen. Unntaket er beboere langs dagens trasé (se egen omtale).  

Næringsliv lokalisert øst for 

Glomma 

Næringslivet øst for Glomma vil komme noe bedre ut ved alle alternativer. 

Dette fordi bedre fremkommelighet vil gi større gevinster 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, næringsliv og 

andre grupper lokalisert i 

Fetsund sentrum 

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 Fetsund 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 dagens 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 støyskjermer vil antakelig komme. 

Fetsund Lenser 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 fordelingsvirkningene gir grunnlag for interessekonflikter i 

området og ved valg av alternativ. Avbøtende tiltak bør vurderes for å hindre at enkeltaktører kommer 

vesentlig dårligere ut enn i dag. 

Lokale og regionale virkninger 

Med utgangspunktet i sjekklisten for vurdering av lokale og regionale virkninger i håndbok V712 har vi 

valgt å analysere fagområdene «samfunnsutvikling», «næringsutvikling» og «tettstedsutvikling».  

Konsekvenser for samfunnsutvikling 

Med konsekvenser for samfunnsutvikling forstår vi i denne analysen konsekvenser av ny rv. 22 for 

utvikling av bosetning, arealbruk, arbeidsmarked, fritidsaktiviteter og møteplasser, samt offentlig 

tjenestetilbud i influensområdet. Den samlede vurderingen av hvordan de ulike alternativene vil 

påvirke samfunnsutviklingen er oppsummert i tabellen under.  
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Tabell 1-3: Samlet vurdering av samfunnsutvikling 

Vurderingsspørsmål 

Alternativ 

Null-

alternativet 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Bosetning 

Hvordan vil tiltaket 

påvirke boligområdenes 

attraktivitet? 

0 Positiv  Positiv 
Stor 

positiv  
Positiv  Positiv  Positiv  

Arealbruk  

I hvor stor grad vil tiltaket 

støtte opp under 

kommunenes arealplaner? 

I hvilken grad vil tiltaket 

medføre langsiktige 

konsekvenser for miljø og 

arealbruk? 

0 Positiv Positiv Positiv 

Verken 

positiv eller 

negativ  

Verken 

positiv eller 

negativ  

Positiv 

0 
Litt 

negativ 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 
Litt negativ Litt negativ 

Litt 

negativ 

Arbeidsmarked 

I hvilken grad vil tiltaket 

bidra til at arbeidstakere 

i berørte regioner eller 

lokalsamfunn får bedre 

tilgang til arbeidsplasser? 

0 Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv 

Fritidsaktiviteter og 

møteplasser 

I hvilken grad vil tiltaket 

bidra til at å endre 

befolkningens muligheter 

til idrett og friluftsliv? 

0 
Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 
Litt positiv Litt positiv 

Litt 

positiv 

I hvilken grad vil tiltaket 

bidra til å endre 

befolkningens tilgang til 

kulturtilbud og 

møteplasser? 

0 
Litt 

positiv 

Litt 

positiv 
Positiv 

Verken 

positiv eller 

negativ  

Verken 

positiv eller 

negativ 

Positiv 

Offentlig tjenestetilbud  

I hvor stor grad blir det 

offentlige tjenestetilbudet 

påvirket av tiltaket? 

0 
Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Verken 

positiv eller 

negativ 

Litt positiv 
Litt 

positiv 

Rangering 

samfunnsutvikling 

Samlet sett forventes ny rv. 22 kryssing av Glomma å være positivt for samfunnsutviklingen. Dette 

gjelder for alle alternativene. Det er særlig effektene for boligområdenes attraktivitet og 

arbeidsmarked som vil være positive. På lengre sikt kan utbygging av denne type infrastruktur gi økt 

menneskelig arealbruk, noe som isolert sett innebærer en negativ virkning. Det som særlig skiller 

alternativene når man vurderer samfunnsutvikling er at alternativene D2 og D2.1 har traseer svært 

nært Fetsund sentrum og kommer mest i konflikt med Fet kommunes arealplaner. 
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De største virkningene av dette prosjektet for samfunnsutviklingen antas å være for boligområdenes 

attraktivitet og for arbeidsmarkedet. Disse virkningene 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 samfunnsutviklingen, 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 kommunenes arealplaner fordi det går tvers 

gjennom Fetsund sentrum, dette gir også negative konsekvenser 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. Næringsutviklingen kan påvirkes ved at det blir enklere for næringslivet å 

transportere varer og personer, eller at næringslivet langs vegen, som lever av at kunder kommer forbi, 

får endret markedsmulighetene sine.  

Samlet vurdering av tiltakets virkninger på næringsutvikling er oppsummert i Tabell 1-4. 

Tabell 1-4: Samlet vurdering av næringsutvikling 

Vurderingsspørsmål 

Alternativ 

Null-

alternativet 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Næringslivets transporter 

Hvordan virker tiltaket inn på 

varetransporter, logistikkjeder 

og tjenestereiser? 

0 
Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Lokalt næringsliv 

Hvordan vil tiltaket påvirke 

markedsmulighetene til lokalt 

næringsliv og turisme? 

0 Litt positiv 

Verken 

positiv 

eller 

negativ 

Verken 

positiv 

eller 

negativ 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 
Positiv 

Rangering næringsutvikling 

Ny rv. 22 kryssing av Glomma antas å ha stor positiv virkning for næringsutviklingen på sikt, 

fordi det vil bli bedre fremkommelighet for vare- og persontransport. Dette vil særlig 

næringsutviklingen i Aurskog-Høland kommune, Sørum kommune og Fet kommune, i områdene 

øst for Glomma, nyte godt av. Utbyggingen får virkning for lokalt næringsliv langs 

strekningen. Det er imidlertid relativt lite lokalt næringsliv langs den berørte delen av dagens 

rv. 22-trasé. Derfor blir utslagene i samlet vurdering mindre. Noen av alternativene krysser 

nærmere lokalt næringsliv i Fetsund sentrum enn i dag, som kan gi en litt negativ konsekvens 

der. 

Prosjektet vurderes å gi store positive virkninger for næringsutviklingen i influensområdet, først og 

fremst ved at tilgjengeligheten for vare- og persontransport blir bedre, slik at rammevilkårene for 

næringsvirksomhet øst for Glomma blir bedre. Vest for Glomma vil det også bli noen positive 

virkninger, ved avdemping av arealpress og gi disse områdene større omland for innsatsfaktorer. For 

næringslivets transporter er konsekvensene vurdert å være like for alternativene. 
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Lokalt næringsliv i Fetsund vil berøres i mindre grad, men her skiller det litt mellom alternativene. 

Alternativ E2 gir bedre tilgjengelighet, samtidig som det ikke har 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 vi 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 

dominerende bru kan gjøre det mindre attraktivt å ferdes der. 

Konsekvenser for tettstedsutvikling 

Med konsekvenser for tettstedutvikling mener vi i denne rapporten hvordan vegprosjektet kan bidra til 

å skape attraktive, levende og bærekraftige tettsteder eller byer.  

Samlet vurdering av tiltakets virkninger på tettstedsutvikling er oppsummert i Tabell 1-5. 

Tabell 1-5: Samlet vurdering av tettstedsutvikling 

I hvilken grad 

bidrar tiltaket til 

å gjøre det 

aktuelle tettstedet 

attraktivt, 

levende og 

bærekraftig? 

Alternativ 

Null-

alternativet 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Fetsund  0 Positiv Stor positiv Stor positiv Litt positiv Litt positiv Stor positiv 

Fjellsrud 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Sørumsand 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Lørenfallet 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Aursmoen 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Bjørkelangen 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Rangering 

tettstedutvikling 

Tiltaket med ny kryssing av Glomma for rv. 22 antas å gi positive effekter for tettstedutviklingen både i Fetsund 

og i tettsteder øst og nord for Fetsund. Hovedårsaken er bedre tilgjengelighet og mindre kø som gir økt 

attraktivitet. Fetsund tettsted forventes å bli påvirket mest. Her kan tiltaket også få noen virkninger som trekker 

motsatt av de positive. Dette gjelder at det blir økt gjennomfartstrafikk nærmere Fetsund sentrum i alternativ D2 

og D2.1, samt at det kan bli vanskeligere å komme ut av Fetsund sentrum i rushtiden i alternativ A. 

De største virkningene for tettstedutvikling er i Fetsund, siden både eksisterende og planlagte 

alternative krysninger av Glomma for rv. 22 går gjennom 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, dette vil gi noen negative virkninger.  

For andre tettsteder vil tiltaket gi en liten positiv virkning ved at tilgjengeligheten til Oslo og Lillestrøm 

blir bedre. I Lørenfallet kan det også bli mindre gjennomgangstrafikk ved ny kryssing av Glomma for 

rv. 22, slik at effekten er litt positiv. 
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Oslo Economics har som underleverandør til Sweco 

Norge, på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst, 

vurdert netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og 

lokale og regionale virkninger til kommunedelplan 

med konsekvensutredning av ny riksveg 22 over 

Glomma ved Fetsund i Fet kommune i Akershus. 

Analysen vurderer netto ringvirkninger, 

fordelingsvirkninger og lokale og regionale virkninger. 

Dette er virkninger som ikke plukkes opp av den 

samfunnsøkonomiske analysen. De lokale og regionale 

virkninger er vurdert for temaene «samfunnsutvikling», 

«næringsutvikling» og «tettstedutvikling». 

Arbeidet er gjennomført mellom 2014 og 2016 i 

henhold til Statens vegvesen håndbok V712 og 

oppdaterte faglige metoder.  

 

1. Innledning 
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Prosjektet ny rv. 22 - Kryssing av Glomma omfatter en 

strekning på rundt 4 km fra avkjøringen til Engaveien 

(fv. 279) i vest til Kringenkrysset i øst (fv. 170) i Fet 

kommune. Prosjektet vil bedre trafikkflyten ved å 

utvide rv. 22 fra 2 til 4 felt på strekningen. 

Rv. 22 er en nord-sørgående regional transportåre i 

Østfold og Akershus. Vegen går parallelt med E6, 

hovedsakelig lengre øst, fra grensen mellom Norge og 

Sverige til rv. 4 ved Gjelleråsen rett øst for Oslo. 

Foruten funksjon som fjerntrafikkåre, har rv. 22 en 

viktig funksjon som lokal veg på Nedre Romerike i 

Akershus. Rv. 22 fungerer som del av ringvegnettet 

rundt Lillestrøm og lokalveg i Fet kommune. 

Fetundsbrua på rv. 22 binder sammen tettstedet 

Fetsund, som ligger på begge sider av Glomma.  

Rv. 22 har et kapasitetsproblem på strekningen fra 

Fetsundbrua og til Lillestrøm, noe som skyldes høy 

vekst på Nedre Romerike, nærhet til Oslo Lufthavn 

Gardermoen, økt fjerntrafikk fra Østfold og stor 

pendlertrafikk fra Fet kommune, Aurskog-Høland 

kommune og Sørum kommune. Morgen- og 

ettermiddagsrushet har i mange år vært preget av 

lange køer og dette bekreftes av de tellepunkter som 

finnes på strekningen. På Fetsundbrua er antall 

kjøretøy per døgn ca. 16 000 ÅDT, mens nærmere 

Lillestrøm er trafikken på over 21 000 ÅDT (2013-

tall). I mai 2013 startet anleggsarbeidene med å 

utvide rv. 22 fra Lillestrøm (kryss ved rv. 159) til 

Fetsund ved Garderveien (Hovinbakken/fv. 279) fra 2 

til 4-felts veg. Vegen stod ferdig i desember 2015. 

Strekningen er ca. 5 km. Arbeider med ny rundkjøring 

pågår i dagens lyskryss ved Gamle Fetvei, vest for 

Fetsundbrua. Disse tiltakene skal sikre bedre 

trafikkflyt langs rv. 22, men det vil fortsatt være 

kapasitetsproblemer over Fetsundbrua som i dag har 

to felt.  

For rv. 22s kryssing av Glomma ble det i 2012 laget 

en mulighetsstudie som foreslo 17 alternative løsninger 

med kryssing som bru eller tunnel.  

I revidert planprogram (9.3.2015) anbefales ulike 

alternativer til videre konsekvensutredning. Fire av 

disse er fra mulighetsstudien: Alternativ A, C2, D2 

E2. I tillegg er en ny variant av linje D (D2.1) og en 

variant av A (A2), besluttet utredet. Alternativene er 

illustrert i  

Figur 2-1, og beskrevet nærmere under. 

 

Figur 2-1: Oversikt over de seks alternativene 

 

2. Tiltaket 
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2.1 Nullalternativet 

Nullalternativet er grunnlaget for sammenligning i 

konsekvensutredningen. Konsekvensene av ny rv. 22-

kryssing av Glomma framkommer ved å måle 

forventet tilstand etter tiltaket mot forventet tilstand 

uten investering i ny riksveg som krysser Glomma. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon 

med forventet trafikkvekst, samt vedlikehold og 

oppgraderinger som er nødvendig for at Fetsundbrua 

fortsatt skal være i drift. Akershus fylkeskommune har i 

tillegg vedtatt ny veg fra Garderåsen til Fetsund 

sentrum og byggeplan for strekningen er igangsatt for 

fv. 279 Ny Gardervei.  

2.2 Alternativ A 

Figur 2-2: Alternativ A (Hovinhøgda – Kringen)  

 

Traseen baseres på at ny fire felts veg forlenges 

langs dagens trasé fra Hovinhøgda skole og fram til 

Kringenkrysset der det er mulig. Mellom Hovinhøgda 

og Holen vil traseen legge seg sør for eksisterende 

veg på grunn av kurvaturkravene til en H7 veg. 

Utvidelsen av dagens trasé må gjøres på begge sider 

av dagens veg. På både vest- og østsiden av Glomma 

etableres det store rundkjøringer for å håndtere 

trafikken. 
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2.3 Alternativ A2 

Figur 2-3: Alternativ A2 (Garderveien – Kringen)  

 

Denne traseen tar av fra dagens rv. 22 ved 

Hovinhøgda og går på sørsiden av dagens veg. 

Parallelt på sørsiden av dagens bru bygges ny 4-felts 

bru. Nytt kryss etableres på østsiden av Glomma for å 

fange opp trafikk fra fv. 172.  

  

 

2.4 Alternativ C2 

Figur 2-4: Alternativ C2 (Støvinåsen – Kringen) 
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Denne traseen tar av fra dagens rv. 22 ved 

Støvinåsen, går på nordsiden av dagens rv. 22 og 

direkte inn i fjelltunnel under Jan Steneruds vei. Den 

kommer ut igjen under Gamle Fetvei og så over 

jernbanen. Tunnelens lengde er 670 meter. Traseen 

fortsetter over Glomma på bru som skrår vekk fra 

dagens rv. 22 og lander ved Tangen på østsiden av 

Glomma. Vegen går videre gjennom jordbruksarealer 

opp til Kringenkrysset. Øst for Glomma etableres kryss 

for å fange opp trafikk fra fv. 172.

2.5 Alternativ D2 

Figur 2-5: Alternativ D2 (Hovinhøgda – Kringen)  

 

Alternativ D2 tar av fra eksisterende rv. 22 like vest 

for Hovinhøgda skole og går i en 850 meter lang 

fjell- og løsmassetunnel under Hovinhøgda som 

kommer ut i Fetsund sentrum, vest for Gamle Fetvei og 

sør for Haugerbakken. Linjen fortsetter på viadukt/bru 

på ca. 9 meter over Gamle Fetvei, over jernbanen, og 

videre på bru over Glomma. Brua lander på samme 

sted på østsiden av Glomma (Tangen) som linje C2. 

Herfra fortsetter linjen i omtrent samme trase som linje 

C2 opp til Kringenkrysset. Øst for Glomma etableres 

kryss for å fange opp trafikk fra fv. 172.
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2.6 Alternativ D2.1 

Figur 2-6: Alternativ D2.1 (Hovinhøgda – Kringen)  

 

Alternativ D2.1 tar av fra dagens rv. 22 rett etter 

Hovinhøgdatoppen. Vegen går på sørsiden av 

eksisterende veg til den krysser litt vest for dagens 

Cirkle K-stasjon. Herfra går vegen i en kort 

miljøtunnel. På østsiden av Glomma lander brua 

samme sted som alternativ C2 og D2. Videre har den 

omtrent samme trase som C2 og D2 opp til 

Kringenkrysset. Øst for Glomma etableres kryss for å 

fange opp trafikk fra fv. 172. 
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2.7 Alternativ E2 

Figur 2-7: Alternativ E2 (Merkja – Kringen) 

Alternativ E2 tar av fra eksisterende rv. 22 ved 

Merkja/Tien og går inn i en tunnel nord for dagens 

veg. Tunnelen er 1780 meter lang og kommer ut vest 

for Faldalsvegen. Derfra fortsetter den på viadukt 

over Faldalsvegen og Holsevja og videre på bru over 

Glomma og jernbanen på vestsiden og lander vest for 

Svingen stasjon. Her fortsetter linjen i dagsone 

gjennom jordbruksareal til Kringenkrysset. Både på 

vest- og østsiden av brua vil det bli etablert 

østgående avkjøringsramper og vestgående 

påkjøringsramper. 
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Utredning av konsekvenser for samfunnsutvikling, 

næringsutvikling og tettstedutvikling av rv. 22 kryssing 

av Glomma ble utført fra høsten 2014 til høsten 2015. 

Analysen er basert på den overordnede metodikken 

for konsekvensanalyser i Statens vegvesens håndbok 

V712 (revisjon fra 2014) samt oppdatert metodebruk 

for utredning av denne type konsekvenser. 

Informasjonsgrunnlaget er fremskaffet ved studier av 

relevante dokumenter og gjennomføring av 

møter/intervjuer med interessenter i området.  

3.1 Møter/intervjuer med 

interessenter 

Vi har gjennomført intervjuer med flere relevante 

interessenter, herunder lokale myndigheter, næringsliv, 

innbyggere og foreninger. Følgende interessenter er 

intervjuet ved personlig møte eller over telefon:  

 Fet kommune v/Arne Aukland (enhetsleder 

Samfunn & næring) 

 Fet Næringsråd v/Dan Rosenberg (leder Fet 

Næringsråd), Terje Asak (Asak Eiendom), Tom 

Hagen (Tom Hagen Eiendom AS), Marianne 

Bjølgerud (Fet Spareforening) og Anna Kristine 

Jahr Røine (Fetsund Lenser) 

 Roven Velforening v/Kristin Lundby (leder Roven 

Velforening) og Gunn Irene Ramslie  

 Fetsund Velforening v/Anne-Hege Svartdal (leder 

Fetsund Velforening), Marit Kringberg, Kjell 

Grøneng, Rolf Gjetrang og Knut Stålsett 

 Aurskog-Høland kommune v/Henry Michael 

Ødegaard (plan- og prosjektkonsulent)  

 Fet Idrettslag v/Atle Søgård (leder Fet IL) 

 Sørum Næringsforum v/Gunnar Apeland (daglig 

leder) 

 Aurskog-Høland kommune v/Erik Bakke 

(næringsutvikler Aurskog-Høland kommune) 

3.2 Dokumentstudier  

Hovedfokus i dokumentstudiene har vært kommunale 

og fylkeskommunale planer, for å få en oversikt over 

arealbruken og danne et utgangspunkt for 

vurderinger av hvordan etterspørselen etter arealer 

vil kunne påvirkes av de ulike konseptene for kryssing 

av Glomma. Kommuneplanene skal samordne den 

fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle 

utviklingen i kommunene, og er nyttig kilde til 

informasjon om dagens situasjon og forventet utvikling 

innenfor områdene samfunnsutvikling, næringsutvikling 

og tettstedutvikling. Høringsuttalelser til 

kommuneplaner og tidligere analyser av området vil 

også være med å belyse konsekvenser og ulike 

interesser i planområdet.  

I dette prosjektet har vi gjennomgått en rekke 

dokumenter, hvorav disse har vært sentrale: 

 Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma - 

Planprogram 

 Rv. 22 i Fet kommune - Mulighetsstudie for 

kryssing av Glomma 

 Prosjekt rv. 22 kryssing av Glomma – 

Silingsrapport vedlegg til planprogram 

 Plansamarbeidet – regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus 

 Kommuneplan for Fet kommune 2007 – 2019  

 Kommuneplan Fet kommune 2014 – 2026  

 Kommunal planstrategi Fet kommune 2012 – 

2016 

 Kommunedelplan Fetsund sentrum 

 Trafikktelling og kapasitetsanalyse av krysset fv. 

170 x Heiasvingen i Fet kommune (Norconsult 

2014-04-23) 

 Kommuneplanrullering 2014, Fet Næringsråd  

 Innspill til Planforslaget «Kommuneplan 2014 – 

2026, Arealdel», Fetsund Vel  

 Kommuneplaner for Sørum kommune 

 Kommuneplaner for Aurskog-Høland kommune 

3.3 Metodisk tilnærming  

Håndbok V712 inneholder en veiledning i hvordan 

analyser av andre samfunnsmessige virkninger kan 

gjennomføres, men stiller ingen spesifikke krav til 

metodikk. Utreder kan derfor bruke den metode som 

er relevant for oppgaven, og tilpasse omfanget til det 

som er etterspurt. 

Håndbok V712 kapittel 8.1 beskriver hvordan netto 

ringvirkninger skal behandles i en nytte-

kostnadsanalyse. Håndboken oppsummerer også de 

viktigste typene netto ringvirkninger. I denne analysen 

vil vi først beskrive ulike typer netto ringvirkninger. 

Videre vil vi ta utgangspunkt i håndbokens kapittel 

8.1 for å analysere disse virkningene.  

Fordelingsvirkninger omtales i håndbokens kapittel 

8.2. I følge håndboken skal det vurderes om 

virkningene beskrevet i den samfunnsøkonomiske 

analysen medfører betydelige fordelingsvirkninger. 

Om dette er tilfelle skal disse beskrives. Vi vil, med 

utgangspunkt i håndboken, beskrive hva som menes 

med fordelingsvirkninger og belyse eventuelle 

fordelingsvirkninger av de ulike alternativene.  

Analyse av lokale og regionale virkninger beskrives i 

håndbokens kapittel 8.3. Med utgangspunkt i 

3. Gjennomføring av utredningsarbeidet 
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sjekklisten for aktuelle temaer har vi valgt å analysere 

fagområdene samfunnsutvikling, næringsutvikling og 

tettstedsutvikling. Dette vil vi gjøre ved å benytte en 

4-trinnsstruktur for å analysere hvert deltema:  

1. Kartlegge nåsituasjonen 

2. Beskrive mål, krav og interesser i området  

3. Gjøre en konsekvensvurdering 

4. Gi en samlet vurdering 

For å gjøre selve konsekvensvurderingen stiller vi først 

opp problemstillinger/analysespørsmål. Så vurderer vi 

hvordan hvert alternativ svarer på 

analysespørsmålene sammenlignet med 

nullalternativet.  

Et eksempel på analysespørsmål fra håndbok V712 

er: 

 I hvilken grad vil tiltaket bidra til at 

arbeidstakerne i berørte regioner eller 

lokalsamfunn får bedre tilgang til 

arbeidsplasskonsentrasjoner? 

Innledningsvis vil vi avgrense influensområdet, det vil si 

det samlede området der virkninger forventes å 

opptre.  

Konsekvensene vurderes i en syvtrinnskala med tre 

positive og tre negative utfall: 

 Stor positiv  

 Positiv  

 Litt positiv  

 Verken positiv eller negativ 

 Litt negativ  

 Negativ  

 Svært negativ  

3.4 Dobbelttelling mot andre deler 

av konsekvensutredningen 

Denne rapporten inngår som en av flere deler i en 

konsekvensutredning av rv. 22 kryssing av Glomma. 

Statens vegvesens metodikk tilsier at 

konsekvensanalyser består av en samfunnsøkonomisk 

analyse som inkluderer prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser (inngår ikke i denne rapporten). I tillegg 

vurderes netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og 

eventuelt lokale og regionale virkninger dersom det er 

relevant (denne rapporten). 

For samferdselsprosjekter fanges de positive 

virkningene (nytte) og negative virkningene 

(kostander) opp i den samfunnsøkonomiske analysen 

ved å undersøke effektene i transportmarkedene. Alle 

kostnader og nytteeffekter fordeles på fire 

hovedgrupper av aktører:  

 Trafikanter og transportbrukere 

 Operatører (kollektivselskaper, 

parkeringsselskaper, bompengeselskaper og 

andre private aktører) 

 Det offentlige 

 Samfunnet for øvrig (ulykker, støy og 

luftforurensning, restverdi, 

skattefinansieringskostnad) 

Den samfunnsøkonomiske effekten av tiltaket er 

summen av virkningen for de fire hovedgruppene.  

Vår analyse søker å fange opp andre 

samfunnsmessige virkninger. Dette innebærer å se på 

netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og lokale og 

regionale virkninger av prosjektet. Lokale og 

regionale virkninger oppstår via de fire 

hovedgruppene av aktør i punktlisten over, og er 

dermed å anse som ringvirkninger. De fleste er brutto 

ringvirkning, det vil si at positiv virkning ett sted 

motsvares av negativ virkning ett annet sted. Det kan 

være tilfellet når en arbeidsplass flyttes. Dersom den 

positive virkningen er større enn den negative, blir 

differansen en netto ringvirkning.  

Formålet er å synliggjøre konsekvenser som ikke i 

tilstrekkelig grad kommer frem i den 

samfunnsøkonomiske analysen. Dette gjelder 

hovedsakelig konsekvenser for grupper av 

befolkingen, lokalsamfunn, kommuner eller større 

regioner.  

Dette innebærer i praksis at det kan hende effektene 

telles to ganger – først for samfunnet som helhet når 

de oppstår i transportmarkedene, deretter telles 

samme virkning når de oppstår lokalt og regionalt i 

sekundærmarkedene (f.eks. bo- og 

arbeidsmarkedene). Man kan derfor ikke legge 

summen av lokale og regionale virkninger til effektene 

for samfunnet i den samfunnsøkonomiske analysen. 

Heller ikke fordelingsvirkninger eller netto 

ringvirkninger skal telles inni den samfunnsøkonomiske 

analysen.  

3.5 Virkninger av bompenger, 

finansiering og fremdrift 

En rekke forhold som foreløpig ikke er avklart vil 

kunne være med på å påvirke konsekvensene for 

samfunns-, nærings- og tettstedsutvikling i 

influensområdet. Hvordan tiltaket skal finansieres er et 

eksempel på et slikt forhold. Dersom tiltaket skal 

finansieres ved bompenger vil dette for eksempel 

kunne ha konsekvenser for attraktiviteten til de ulike 

boligområdene. Den totale kostnadsrammen kan også 

være med på å skape virkninger for de tre 

fagområdene som skal vurderes. En stor 

kostnadsramme vil kunne være med på å utsette 

tidspunktet for når vegprosjektet ferdigstilles. Ettersom 
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dagens køsituasjon antas å være problematisk vil 

fremdrift for de ulike alternativene ha stor betydning 

for virkningene. 

Ettersom disse forholdene foreløpig ikke er avklart vil 

de holdes utenfor våre vurderinger av konsekvensene 

for samfunns-, nærings-, og tettstedsutvikling. De vil 

likevel ha stor betydning for konsekvensene av de 

ulike alternativene.  
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Håndbok V712 definerer influensområdet som «det 

samlede område der virkninger forventes å kunne 

opptre».  

Virkningene for samfunnsutvikling, næringsutvikling og 

tettstedsutvikling av ny kryssing av Glomma for rv. 22 

antas å berøre et større område enn akkurat den 

strekningen der ny veg bygges. Vi forventer at 

prosjektet vil ha størst virkninger i tettstedet Fetsund, 

der Fetsundbrua binder sammen den østlige og 

vestlige delen. Vi har derfor definert Fetsund som det 

primære influensområdet. 

Fetsundbrua er også viktig for gjennomgangstrafikk. I 

dag er kapasitetsproblemene først og fremst 

fremtredende i morgen- og ettermiddagsrushet, og 

det er kø vestover om morgenen og østover om 

ettermiddagen.  

Det er vesentlig større befolknings- og 

næringskonsentrasjon vest for Glomma enn øst for 

Glomma. Lillestrøm og Oslo ligger begge vest for 

Glomma. Områdene øst for Glomma har derfor 

relativt sett mer nytte av Glommakryssing for å 

komme raskt frem til de konsentrasjonene. Vi antar 

derfor at områdene øst for Glomma er mer berørt av 

trafikksituasjonen enn områdene vest for Glomma.  

Alternativ rute fra øst til Lillestrøm og Oslo er langs fv. 

171 over Sørumsand og Lørenfallet. Lørenfallet er 

derfor i influensområdet fordi det der vil bli mindre 

gjennomgangstrafikk ved en utbedring av rv. 22.  

Ny kryssing av Glomma for rv. 22 kan også gi noen 

virkninger i Oslo og Lillestrøm, men disse antas å være 

relativt små, så de holdes utenfor. 

Vi har derfor definert områder i Fet, Sørum og 

Aurskog-Høland kommuner å være i influensområdet. 

Influensområdene fremgår av Figur 4-1.

  

Figur 4-1: Primært og sekundært influensområde i vår analyse 

 

4. Beskrivelse av influensområdet 
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5.1 Fet kommune 

Fet kommune ligger i Akershus og grenser i nordvest 

mot Skedsmo og Sørum i nord, i øst mot Aurskog-

Høland, i sør mot Trøgstad og i vest mot Enebakk og 

Rælingen. 

Kommunen ligger omtrent 30 km fra Oslo, og 

Kongsvingerbanen, som går gjennom kommunen, gjør 

reisetiden relativt kort. Fra Fetsund stasjon tar toget 

20 minutter til Oslo Sentralbanestasjon. I kommunen er 

det tre togstasjoner som ligger relativt nær hverandre 

i Fetsund tettsted. Lengst vest ligger Nerdrum stasjon, i 

et boligområde sør for rv. 22. Fetsund stasjon er et 

kollektivknutepunkt i sentrum av Fetsund, en stasjon 

som benyttes av store deler av pendlerne som reiser 

mot Lillestrøm og Oslo. Svingen stasjon ligger ved 

Jernbanebrua på østsiden av Glomma.  

Administrasjonssenter i Fet kommune er Fetsund, som 

ligger omtrent åtte kilometer sørøst for Lillestrøm. Figur 

5-1 viser hvordan dagens veg går gjennom Fetsund.  

Figur 5-1: Kart over Fetsund 

 

5.1.1 Fetsund 

Fetsund tettsted ligger like ved Glommas utløp i 

Øyeren og er det første naturlige krysningspunktet av 

Glomma nord for Øyeren. Tettstedet har ca. 7 500 

innbyggere, bosatt på begge sider av Glomma, men 

med sentrum på vestsiden, kort veg fra rv. 22. Kjernen 

i sentrum ligger i området rundt Fetsund stasjon. Her 

finnes det dagligvarebutikker, frisør, kafé, post, 

tannlege, lege, fysioterapi og annen tjenesteyting. 

Lensmannskontoret finner en fortsatt i Fetsund sentrum, 

mens mye annen offentlig virksomhet er flyttet. 

Brannstasjonen som tidligere lå i sentrum er flyttet, 

mens kommunehuset ligger på andre siden av 

Glomma. De siste årene er det bygget mange boliger 

nær sentrum og flere sentrale forretningslokaler er i 

dag bygd om til leiligheter. På østsiden av sentrum, 

langs Glomma, ligger et friluftsområde og en mindre 

strand med brygge (Stasjonsstranda). Nordover finner 

en Fetsund brygge, et borettslag bestående av flere 

leiligheter. Fetsund sentrum begrenser seg til 

sentrumsbebyggelsen som avgrenses av jernbanen 

med innfartsparkering i sørøst, starten på den 

markerte stigningen mellom Haugerbakken og 

Garderbakken i vest, Fet Spareforening i sør, og 

Fetsund brygge i nord. Kart over Fetsund sentrum er 

vist i Figur 5-2.  

5. Generell områdebeskrivelse 
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Figur 5-2: Avgrensing av området for kommunedelplan Fetsund sentrum. Rød strek markerer planlagt trasé 

for mulig ny lokal veg fra Garderåsen til Fetsund sentrum 

 
Kilde: Fet kommune

Parkeringssituasjonen i sentrum er preget av 

pendlerparkering for jernbanen. Dette har ført til en 

trafikksituasjon om morgenen med bilister som stadig 

leter etter parkeringsplasser. Selv om sentrum i 

Fetsund i hovedsak ligger rundt stasjonen, er det ikke 

en tydelig definert sentrumskjerne. Utviklingen av 

Fetsund sentrum er ett av tre satsningsområder i 

forslaget til ny kommuneplan og det er et ønske om at 

sentrum skal fremstå som et tydelig og attraktivt 

møtested for befolkningen.  

5.2 Sørum kommune 

Sørum kommune ligger i Akershus, og grenser i nord til 

Ullensaker, i øst til Nes og Aurskog-Høland, i sør til Fet 

og i vest til Skedsmo og Gjerdrum. 

Administrasjonssenteret i Sørum er Sørumsand som 

ligger øst for Glomma, ca. 9 kilometer nord for 

Fetsundbrua. 
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5.3 Aurskog-Høland kommune 

Aurskog-Høland er den største kommunen i Akershus 

målt etter areal. Aurskog-Høland grenser til Nes i 

nord, Eidskog, Sverige og Rømskog i øst, Marker, 

Eidsberg og Trøgstad i sør og Fet og Sørum i vest. 

Administrasjonssenter i Aurskog-Høland er 

Bjørkelangen, som ligger ved nordenden av innsjøen 

Bjørkelangen, ca. 30 kilometer øst for Fetsundbrua. 

5.4 Trafikkmønster  

Trafikkmønsteret i det primære influensområdet 

Fetsund blir i stor grad preget av fjerntrafikken. Dette 

skyldes et stort antall pendlere som skal til Lillestrøm 

og Oslo, og som enten kjører rv. 22, eller som 

parkerer i Fetsund og tar toget. Dette påvirker 

lokaltrafikken i Fetsund. Bilen er det viktigste 

fremkomstmiddelet for innbyggerne i Fet, og all lokal 

biltrafikk i Fetsund må benytte rv. 22 over 

Fetsundbrua for å krysse Glomma.  

Årsdøgntrafikk fra noen sentrale strekninger er gitt i 

Figur 5-3. Trafikkbelastningen på rv. 22 øst, vest og 

over Fetsundbrua er betydelig. Spesielt 

morgentrafikken er et problem på flere av 

strekningene. Pendlere fra fv. 170 og sørfra på rv. 22 

møtes i Kringenkrysset og skal videre over 

Fetsundsbrua. I tillegg kommer bilister sørover på fv. 

172 som skal krysse Glomma. 

 

Figur 5-3: Kart med trafikk i området, målt i personbilenheter per døgn på årsbasis (årsdøgntrafikk), 2011* 

*Note: På grunn av vegutbygging på rv. 22 er nyere tellinger usikre. Det er derfor benyttet trafikktall fra 2011. Kilde: Sweco/Oslo 

Economics/Nasjonal vegdatabank 

Trafikkbildet på begge sider av brua er i dag preget 

av lange køer og dårlig fremkommelighet for 

pendlerne. Spesielt på strekningen fra Kringenkrysset 

og over brua er belastningen stor. I desember 2015 

ble utvidelsen fra to til fire felt på rv. 22 mellom 

Lillestrøm og krysset ved Garderveien (fv. 279) åpnet. 

Samtidig er arbeidene med å erstatte eksisterende 

lyskryss ved Gamle Fetvei, rett vest for Fetsundsbrua, 

med en rundkjøring startet opp. Til tross for disse 

tiltakene forventes det at det fortsatt vil være 

kapasitetsproblemer, fordi Fetsundbrua vil være en 

flaskehals med to felt og en årsdøgntrafikk på mer 

enn 16 000 ÅDT. 

5.5 Befolkning 

Alle de tre kommunene i influensområdet har i de siste 

årene hatt en positiv befolkningsvekst, drevet både av 

fødselsoverskudd og netto innflytting. Tabell 5-1 viser 

antall bosatte, netto flytting, samt fødselsoverskuddet i 

de tre kommunene i 2013. Totalt i de tre kommunene 

bor det i dag om lag 44 000 innbyggere. Ifølge SSBs 

prognoser vil dette tallet vokse betydelig i årene 
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fremover. I SSBs middelalternativ1 vil det være 

55 500 bosatte i de tre kommunene i 2030, og 

61 220 i 2040. Dette er vist i Tabell 5-2.   

SSBs framskrivninger hviler på historisk utvikling, og 

tar ikke hensyn til endrede areal- og transportplaner i 

kommunene.

 

Tabell 5-1: Befolkning, 2013 

 Innbyggere Netto innflytting Fødselsoverskudd 

Fet 11 084 191 41 

Sørum 16 918 462 92 

Aurskog-Høland 15 550 214 21 

Kilde: SSB 

Tabell 5-2: Befolkningsframskrivinger i middelalternativet 

 2025 2040 Vekst 2013-40 

Fet 13 009 14 932 35 % 

Sørum 21 248 26 147 55 % 

Aurskog-Høland 17 820 20 141 30 % 

Kilde: SSB 

 

                                                      
1 Middelalternativet (MMMM) betyr at det legges til grunn 
middels nivå for fruktbarhet, levealder, innvandring og 
utvandring ved befolkningsframskriving  
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Enkelte virkninger som er relevante for et godt 

beslutningsgrunnlag blir ikke fanget opp gjennom den 

samfunnsøkonomiske analysen. Dette kan for eksempel 

gjelde det som omtales som netto ringvirkninger.  

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.). Netto ringvirkninger oppstår 

i andre markeder enn transportmarkedene når 

forutsetningene om frikonkurranse i de berørte 

markedene ikke er oppfylt.  

I et frikonkurransemarked er det mange tilbydere og 

etterspørrere, ingen dominerende aktører, fri 

prissetting, ingen etableringsbarrierer og full 

informasjon. Man kan ha velfungerende markeder selv 

om ikke alle forutsetningene er oppfylt, men man 

risikerer at markedet ikke gir en effektiv ressursbruk 

og at det oppstår såkalt markedssvikt. Nye veger kan 

bøte på slik markedssvikt ved at det øker antall 

tilbydere og etterspørrere i et marked. Det kan 

medføre netto ringvirkninger.  

I faglitteraturen (se for eksempel NOU 2012: 16) er 

følgende netto ringvirkninger av transporttiltak særlig 

omtalt:  

 Produktivitetsgevinster av økt tetthet 

(agglomerasjonseffekter) 

 Virkninger i arbeidsmarkedet 

 Redusert markedsmakt og økt produksjon i 

imperfekte markeder 

 Økt konkurranse  

Det fremgår av vegvesenets håndbok V712 at det 

foreløpig ikke er tilstrekkelig faglig grunnlag for å 

medregne netto ringvirkninger i samfunnsøkonomiske 

analyser. Slike virkninger skal derfor ikke inngå i selve 

analysen. Dersom det er grunnlag for å anta at 

tiltaket vil ha netto ringvirkninger av betydning er det 

likevel relevant å omtale disse i en tilleggsanalyse. 

Dette kapitlet er å anse som en slik tilleggsanalyse. 

6.1 Typer netto ringvirkninger 

6.1.1 Produktivitetsgevinster 

Produktivitetsgevinster handler om gevinster bedrifter 

har av å være lokalisert nær hverandre. Økt tetthet 

som følge av et transporttiltak kan gi 

produktivitetsgevinster ved at kunnskap utveksles, 

leverandørtilgang og tilgang på arbeidskraft øker og 

ved at kompetente miljøer utvikles.  

6.1.2 Virkninger i arbeidsmarkedet 

Bedre tilgjengelighet og dermed reduserte 

transportkostnader som følge av et tiltak vil kunne 

påvirke arbeidstakers valg av arbeidssted og 

arbeidstid.  

6.1.3 Økt produksjon i imperfekte markeder 

Et marked hvor det ikke er fri konkurranse kalles ofte 

et imperfekt marked. Eksempelvis kan en reduksjon i 

transportkostnadene i et imperfekt marked føre til at 

marginalkostnadene til bedrifter med markedsmakt 

faller, og produksjonen øker. Dette gir en 

nyttevirkning for samfunnet. 

6.1.4 Økt konkurranse i imperfekte markeder  

Tiltak som gir økt tilgjengelighet kan medføre 

nyetableringer i markedet. Nye etableringer vil 

medføre økt konkurranse og derigjennom øke 

effektiviteten i økonomien.  

6.2 Netto ringvirkninger av ny rv. 

22 

Det følger av håndbok V712 at et kriterium for at 

netto ringvirkninger kan tas med er at tiltaket som 

analyseres påvirker andre markeder som følge av at 

forutsetningene om frikonkurranse ikke er oppfylt. Det 

vil derfor være nødvendig å vurdere om tiltaket er 

stort nok til at det vil kunne styrke konkurransen eller 

påvirke markeder som er særlig preget av 

ufullkommen konkurranse.  

Tiltaket vil gi til dels store utslag i framkommeligheten 

til befolkningen og næringslivet i influensområdet. Økt 

tilgjengelighet vil legge til rette for nyetableringer, 

for eksempel i Heia næringspark. Dette vil trolig kunne 

føre til produksjonsgevinster. Effekten på reisetid til 

næringslivet vi gi positive utslag 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. Dette vil gi gevinster for samfunnet.  

Vår vurdering av netto ringvirkninger av tiltaket er 

gjengitt i tabellen under.  

6. Netto ringvirkninger 
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Tabell 6-1: Netto ringvirkninger 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Alle alternativene antas å skape positive netto 

ringvirkninger på grunn av mer integrerte bo- og 

arbeidsmarked. Det anses ikke å være grunnlag til å 

skille mellom alternativene. Omfanget kan ikke 

kvantifiseres. 

 

Vurderingen er at det er grunn til å tro at tiltaket vil 

skape positive netto ringvirkninger, hovedsakelig på 

grunn av bedre framkommelighet mellom områdene 

øst for Glomma og de store konsentrasjonene av 

bedrifter og arbeidsplasser på Nedre Romerike og i 

Oslo. Vi har begrenset datagrunnlag og kan ikke 

kvantifisere disse virkningene nærmere. Alle 

alternativene vil gi tilnærmet lik effekt hva gjelder 

bedre tilgjengelighet fordi vi forutsetter 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.  
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Et tiltak kan føre til at noen grupper (næringslivet, 

beboere i ulike områder, andre samfunnsaktører etc.) 

kommer bedre ut, mens andre grupper kommer 

dårligere ut. Dette kalles fordelingsvirkninger og blir 

beskrevet i vegvesenets håndbok V712 kapittel 8.2.  

Her har vi vurdert fordelingsvirkninger av de lokale 

og regionale virkningene (samfunnsutvikling, 

næringsutvikling og tettstedutvikling), altså basert på 

datamaterialet og metodegrunnlaget som brukes i 

denne rapporten. I tillegg kan det for eksempel være 

fordelingsvirkninger mellom trafikantgrupper uttrykt i 

den samfunnsøkonomiske analysen. 

Hvorvidt fordelingsvirkningene skal vektlegges ved 

valg av alternativ er et politisk spørsmål i den enkelte 

sak. I beslutningsgrunnlaget skal eventuelle 

fordelingsvirkninger beskrives. Det kan også være 

nyttig å beskrive mulig avbøtende tiltak. 

7.1 Fordelingsvirkninger av ny 

rv. 22 

De seks alternativene vil kunne gi ulike konsekvenser 

for ulike grupper i influensområdet.  

Alle alternativene vil gi økt tilgjengelighet gjennom at 

framkommeligheten bedres. Dette vil gjelde for alle 

grupper og konsekvensene antas å være tilnærmet 

like. Innbyggere og næringsliv lokalisert øst for 

Glomma vil allikevel ha noe større nytte av bedre 

tilgjengelighet enn de som bor eller driver næring på 

vestsiden av Glomma som likevel vil oppleve 

arealinngrep. En rekke negative konsekvenser vil 

imidlertid påfalle ulike grupper avhengig av hvilket 

alternativ som velges.  

Støy, lokal forurensing, risiko for ulykker og andre 

ulemper som følge av en ny hovedveg i nærheten av 

boligområder vil skape reell eller opplevd ulempe for 

befolkningen som bor i nærhet av den enkelte trasé i 

de ulike alternativene. Dersom alternativ E2 velges vil 

befolkningen bosatt i området rundt Faldalen og 

grupper i nordlige deler av Fetsund sentrum komme 

dårligere ut enn befolkningen som bor lengre sør, 

både på grunn av gjennomfartstrafikken på rv. 22 og 

trafikk på lokalvegen mellom Fetsund sentrum og rv. 

22. Tilsvarende vil alternativene lenger sør gi 

negative konsekvenser for menneskene bosatt i dette 

området.  

Grupper lokalisert i Fetsund sentrum, og særlig de som 

er lokalisert i sørlige deler av sentrum, vil komme 

dårligere ut dersom det velges et alternativ som går 

nært sentrum (alternativ D2 og D2.1) sammenliknet 

med andre alternativer. Tilsvarende vil Fetsund Lenser 

bli negativt påvirket dersom det velges et alternativ 

som går over lenseanlegget.  

Om det bygges ei ny bru over Glomma vil 

boligområder som ligger i nærhet av den nye trasen 

komme dårligere ut, samtidig som boligområder som 

ligger langs nåværende trasé kommer bedre ut. Det 

motsatte er tilfelle dersom nåværende veg bygges ut.  

I Tabell 7-1 har vi presentert en oppsummering av 

fordelingseffektene. 

 

7. Fordelingsvirkninger 
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Tabell 7-1: Oppsummering fordelingseffekter 

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 gevinster for denne 

gruppen. Unntaket er beboere langs dagens trasé (se egen omtale).  

Næringsliv lokalisert øst for 

Glomma 

Næringslivet øst for Glomma vil komme noe bedre ut ved alle alternativer. 

Dette fordi bedre fremkommelighet vil gi større gevinster 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, næringsliv og 

andre grupper lokalisert i 

Fetsund sentrum 

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 Fetsund 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 tiltak 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 dagens 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 støyskjermer vil antakelig komme. 

Fetsund Lenser 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 

fordelingsvirkningene gir grunnlag for 

interessekonflikter i området.  

For å kompensere enkelte grupper for de negative 

virkningene et alternativ medbringer kan ulike 

avbøtende tiltak være aktuelt. Med avbøtende tiltak 

menes tilpasninger for å minimere uønskede virkninger 

av tiltaket. Dette kan for eksempel være å sette opp 

støyskjermer eller støyvoller. Andre tiltak kan være 

utforming av brua og anlegget slik at dette blir 

mindre arealkrevende og/eller visuelt forstyrrende. 

Slike tiltak kan benyttes for å redusere 

fordelingseffektene, særlig for beboere som blir 

berørt av de ulike trasevalgene. Vi har p.t. ikke 

vurdert hvilke avbøtende tiltak som bør settes inn. I 

videre planlegging bør slike avbøtende tiltak vurderes 

i samarbeid med lokale aktører. 
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Håndbok V712 omtaler analyse av lokale og 

regionale virkninger, i håndbokens kapittel 8.3. Vi vil i 

dette kapittelet vurdere slike virkninger med 

utgangspunkt i håndboken.  

Lokale og regionale virkninger handler om å 

synliggjøre hvordan ny rv. 22 kryssing av Glomma kan 

gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning 

og næringsliv lokalt og regionalt. Nettovirkningene for 

samfunnet som helhet er inkludert i den 

samfunnsøkonomiske analysen, eller inngår i netto 

ringvirkninger. En kan derfor ikke legge summen av 

lokale og regionale virkninger til effektene for 

samfunnet som er oppsummert i andre deler av 

analysen.  

For et samlet beslutningsgrunnlag er det likevel et 

poeng å synliggjøre lokale og regionale effekter. Det 

bør da framgå hvilke effekter som allerede er regnet 

på i andre deler av analysen, og hvilke som eventuelt 

ikke er det. 

8.1 Avgrensning av analyseområdet 

I følge håndboken er det første en skal gjøre ved 

analyse av lokale og regionale virkninger å avgrense 

området som er relevant for lokal og regional 

utvikling. Influensområdet ble i kapittel 4 definert som 

kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Selv om 

tiltaket trolig vil gi noen virkninger for Oslo og 

Lillestrøm har vi holdt disse områdene utenfor 

influensområde.  

8.2 Avgrensning av temaer  

Før vi går i gang med analysen er det nødvendig å 

gå gjennom hvilke temaer som er aktuelle og hvilke 

spørsmål som er viktige for beslutningstaker å få 

belyst. I håndbok V712 presenteres en sjekkliste 

(V712 tabell 8.2) for utvelgelse av temaer innen lokal 

og regional utvikling. Med utgangspunkt i denne 

sjekklisten har vi vurdert det som hensiktsmessig å 

analysere fagområdene «samfunnsutvikling», 

«næringsutvikling» og «tettstedsutvikling».  

8.3 Konsekvenser for 

samfunnsutvikling 

8.3.1 Hva menes med samfunnsutvikling? 

Med konsekvenser for samfunnsutvikling forstår vi i 

denne analysen konsekvenser for bosetning, 

arealbruk, arbeidsmarked, fritidsaktiviteter og 

møteplasser, samt offentlig tjenestetilbud i 

influensområdet.  

For å vurdere konsekvensene vil vi stille følgende 

spørsmål:  

Bosetning  

 Hvordan vil tiltaket påvirke boligområdenes 

attraktivitet? 

Arealbruk  

 I hvor stor grad vil tiltaket støtte opp under 

kommunenes arealplaner? 

 I hvilken grad vil tiltaket medføre langsiktige 

konsekvenser for miljø og arealbruk? 

Arbeidsmarked 

 I hvilken grad vil tiltaket bidra til at 

arbeidstakere i berørte regioner eller 

lokalsamfunn får bedre tilgang til arbeidsplasser? 

Fritidsaktiviteter og møteplasser 

 I hvilken grad vil tiltaket bidra til å bedre 

befolkningens tilgang til idrett og friluftsliv? 

 I hvilken grad vil tiltaket bidra til å bedre 

befolkningens tilgang til kulturtilbud og 

møteplasser? 

Offentlig tjenestetilbud  

 I hvor stor grad blir det offentlige tjenestetilbudet 

påvirket av tiltaket? 

8.3.2 Nåsituasjonen samfunn 

I dette avsnittet følger en beskrivelse av nåsituasjonen 

for bosetning, arealbruk, arbeidsmarked, friluftsliv og 

idrett, kulturliv og møteplasser, samt offentlig og 

privat tjenestetilbud i influensområdet.  

Bosetning  

I Fet kommune bor flesteparten av innbyggerne i 

tettstedet Fetsund. Her er det i dag stor utvikling av 

boligområdene på østsiden, spesielt i området rundt 

Løkenåsen. I dette området finnes også ubenyttet 

areal som er godt egnet til boligutvikling. En 

utfordring for videre utvikling er at forsinkelsene på 

rv. 22 over Fetsundbrua gjør områdene på østsiden av 

Glomma mindre attraktive.  

Bosetningen i Sørum er spredt på mange ulike 

tettsteder, men majoriteten av befolkningen bor enten 

langs Kongsvingerbanen i øst, eller langs E6 vest i 

kommunen. Unntaket er Lørenfallet, som ligger midt i 

kommunen. Sørumsand er det største tettstedet og 

ligger plassert sør-øst i kommunen, langs Glomma og 

jernbanen. Sørumsand ligger om lag 10 km fra 

8. Lokale og regionale virkninger 
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Fetsund og antas å være det tettstedet i Sørum som vil 

bli mest berørt av tiltaket. 

I Aurskog-Høland er de to mest folkerike tettstedene 

Bjørkelangen og Aursmoen. Kommunen har ikke 

jernbane, og for majoriteten av befolkningen er 

vegtransport over Fetsundbrua den korteste vegen til 

Lillestrøm og Oslo. 

Arealbruk  

Konsekvenser for miljø og arealbruk har vi kun vurdert 

for det primære influensområdet Fetsund.  

Det finnes flere avgrensede boligområder i Fetsund. 

Disse er lokalisert på begge sider av Glomma, både 

nord og sør for rv. 22. Vest for Glomma er de største 

boligområdene Nerdrum, Balnes, Støvinåsen, 

Garderåsen, Faldalen og Fetsund sentrum. På østsiden 

finner man blant annet Roven, Sydover, Ekebergåsen, 

Bakås, Løkenåsen og Jahren. Bebyggelsen i disse 

områdene består i stor grad av eneboliger og 

småhusbebyggelse. Boligmassen i Fetsund sentrum er i 

større grad preget av leiligheter, men også her er den 

største andelen av bebyggelsen eneboliger. Fet 

kommunes boligmasse fra 2012 er presentert i 

tabellen under. 

Tabell 8-1: Boligmasse Fet kommune, 2012 

Boligmasse Antall 

Enebolig 3 022 

Småhus 796 

Leilighet 421 

Kilde: Kommunal planstrategi 2012-2016 Fet kommune  

Utbyggingsmønsteret i Fet kommune er ifølge 

kommuneplan 2007-2019 utviklet fra jernbane og 

riksveger samt sekundærveger. En konsekvens av 

dette er at kulturlandskapet langs Øyeren og 

skogbruks- og friluftsområder mot øst og delvis mot 

nord har vært fri for utbygging. 

Utbyggingen i Fet kommune har først og fremst vært 

boligutbygging. Boligbyggingen består av relativt 

spredte boligfelt, delvis i avstand fra 

kollektivknutepunkter. Dette har gitt høy 

bilavhengighet i kommunen. 

Arbeidsmarked 

Fet, Sørum og Aurskog-Høland er typiske 

pendlerkommuner, i betydningen av at en stor andel 

av de yrkesaktive jobber utenfor kommunegrensene.  

I det videre presenteres tabeller med oversikt over 

hvilke kommuner pendlerne er fra og hvilke kommuner 

de pendler til.  

Fet kommune 

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. Som det fremgår av 

Tabell 8-2 har de fleste Oslo som arbeidskommune, 

men også Skedsmo og Lørenskog har mange 

sysselsatte fra Fet. I Tabell 8-3 ser vi at i overkant av 

1 300 personer er bosatt i andre kommuner, men har 

Fet som arbeidskommune. Disse pendlerne kommer 

hovedsakelig fra Aurskog-Høland, Oslo, Skedsmo og 

Sørum. Totalt har Fet kommune en netto utpendling på 

mer enn 3000 arbeidstakere.  

Tabell 8-2: Antall pendlere fra Fet til andre 

kommuner, 2013  

Kommune Antall  

Oslo kommune 2 023 

Skedsmo 1 112 

Lørenskog 489 

Sørum 136 

Ullensaker 126 

Bærum 109 

Aurskog-Høland 85 

Rælingen 72 

Nittedal 69 

Oppegård 21 

Trøgstad 20 

Ski 17 

Nes (Ak.) 17 

Asker 11 

Enebakk 11 

Vestby 10 

Eidsvoll 10 

Gjerdrum 9 

Andre kommuner 208 

Sum utpendling 4 555 

Kilde: SSB, tabell 03321 
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Tabell 8-3: Antall pendlere til Fet fra andre 

kommuner, 2013 

Kommune Antall  

Aurskog-Høland 248 

Oslo kommune 234 

Skedsmo 199 

Sørum 148 

Rælingen 85 

Lørenskog 70 

Nes (Ak.) 43 

Ullensaker 40 

Trøgstad 30 

Nittedal 23 

Enebakk 19 

Gjerdrum 17 

Eidsvoll 17 

Bærum 10 

Nannestad 9 

Eidskog 7 

Andre kommuner 133 

Sum innpendling  1 332 

Kilde: SSB, tabell 03321 

Sørum kommune 

Sørum har 8 818 sysselsatte bosatt i kommunen. Av 

Tabell 8-4 ser vi at nær 6 500 av disse pendler ut av 

Sørum og til andre kommuner. Flesteparten reiser til 

Oslo, men også Skedsmo sysselsetter en betydelig 

andel av innbyggerne i Sørum kommune. Videre ser vi 

av Tabell 8-5 at det er det knappe 2 500 personer 

som pendler inn til Sørum kommune. Dette gir en netto 

utpendling på rundt 4 000 personer. 

Tabell 8-4: Antall pendlere fra Sørum til andre 

kommuner, 2013 

Kommune Antall  

Oslo 2 958 

Skedsmo 1 215 

Lørenskog 504 

Ullensaker 491 

Bærum 172 

Andre kommuner 1 105 

Sum utpendling 6 445 

Kilde: SSB, tabell 03321 

Tabell 8-5: Antall pendlere til Sørum fra andre 

kommuner, 2013 

Kommune Antall  

Nes 412 

Oslo 381 

Skedsmo 309 

Ullensaker 244 

Aurskog-Høland 232 

Andre kommuner 853 

Sum innpendling 2 431 

Kilde: SSB, tabell 03321 

Aurskog-Høland kommune 

Aurskog-Høland har 7 897 sysselsatte bosatt i 

kommunen. Som det fremgår av Tabell 8-6 pendler 

nær 4 000 av disse ut av Aurskog-Høland og til andre 

kommuner. Flesteparten reiser til Oslo, men også 

Skedsmo sysselsetter en betydelig andel av 

innbyggerne i Aurskog-Høland kommune. Videre ser vi 

av Tabell 8-7 at det er drøye 2 500 personer som 

pendler inn til Aurskog-Høland kommune. Dette gir en 

netto utpendling på rundt 3 000 personer. 

Tabell 8-6: Antall pendlere fra Aurskog Høland til 

andre kommuner, 2013 

Kommune Antall  

Oslo 1 396 

Skedsmo 791 

Lørenskog 333 

Fet 248 

Sørum 232 

Andre kommuner 925 

Sum utpendling 3 925 

Kilde: SSB, tabell 03321 
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Tabell 8-7: Antall pendlere til Aurskog-Høland fra 

andre kommuner, 2013 

Kommune Antall  

Sørum 148 

Oslo 134 

Rømskog 92 

Fet 85 

Skedsmo 68 

Andre kommuner 485 

Sum innpendling 1 012 

Kilde: SSB, tabell 03321 

Fritidsaktiviteter og møteplasser 

Konsekvenser for fritidsaktiviteter og møteplasser 

antas først og fremst å oppstå i Fetsund og Fet 

kommune, og det er kun der vi har vurdert 

konsekvenser. Sørum kommune og Aurskog-Høland 

kommune blir i mindre grad berørt. Idrett og friluftsliv 

er en viktig del av fritidstilbudet i Fet. Fethallen er et 

idrettsanlegg sør for sentrum, i nærheten av der rv. 22 

i dag krysser Glomma. Her drives blant annet en 

idrettsfritidsordning for unge. På østsiden av Glomma 

ligger Leikvin Golfpark og svømmehallen som driftes 

av Fet svømmeklubb. Turn og allmennlek foregår i 

Ridderhallen, mens området rundt Heia Næringspark 

er et populært område som blant annet benyttes til 

langrenn og orientering. I Fetsund sentrum finnes også 

en rekke fritidstilbud, blant annet treningssenter og 

flere spisesteder.  

I nærheten av idrettsanlegget sør for Fetsund sentrum 

finner en også Fetsund Lenser, et nasjonalt kulturminne, 

fløtningsmuseum og natursenter ved Glommas utløp i 

Øyeren. Fetsund Lenser er i dag fredet som landets 

eneste gjenværende fløtningsanlegg og ligger i et 

vakkert naturområde. I området er det natur- og 

kulturstier (for eksempel Stasjonsstranda) som benyttes 

både av befolkningen i Fetsund og tilreisende turister.  

Kulturkvartalet og Fetsund Lenser er viktige for 

kulturlivet i Fet. Kulturkvartalet ligger på vestsiden av 

Glomma, like ved rv. 22 og Fetsundbrua. Her ligger 

Kulturskolen, biblioteket og Herredshuset. I forbindelse 

med arbeidet med å etablere rundkjøring ved 

kulturkvartalet, ble det bestemt at Kulturskolen skulle 

flyttes. Det viste seg i denne prosessen at huset var så 

soppinfisert at huset måtte rives. Kulturkvartalet vil 

derfor ikkje ha den same viktigheten for kulturlivet 

framover.  

Offentlig og privat tjenestetilbud  

Eventuelle konsekvenser for det offentlige og private 

tjenestetilbudet vil hovedsakelig finne sted i Fetsund 

og Fet kommune, og det er kun der vi har vurdert 

konsekvenser.  

I sentrum ligger to tannlegekontor, et legekontor og 

lensmannskontoret. Nord i sentrum, mot Falldalen 

finnes det flere omsorgsleiligheter. Rådhuset ligger i 

Kirkeveien, sør for rv. 22 på østsiden av Glomma. Her 

finner vi også NAV-kontoret. Deler av den offentlige 

virksomheten som tidligere lå i sentrum er flyttet ut, 

blant annet brannstasjonen. I Fet er det fem 

grunnskoler. Garderåsen, Hovinhøgda, Dalen og 

Riddersand skole har alle første til syvende trinn. 

Østersund Ungdomsskole er den eneste ungdomskolen 

i Fet og ligger i Kirkeveien, på østsiden av Glomma. I 

Fet finnes det totalt 13 barnehager. Barnehagene 

representerer et mangfold med ulike åpningssider, 

driftsformer og eierskap. Både skolene og 

barnehagene er spredt utover Fet kommune, men med 

flesteparten lokalisert i Fetsund. 

Det er også et privat tjenestetilbud lokalisert i Fetsund 

sentrum, med tre dagligvarebutikker, faghandler, 

bank, frisør og spisesteder. Det er også privat 

tjenestetilbud andre steder i Fetsund, f.eks. ved 

Nerdrum stasjon, på Roven og på Jahren.  

8.3.3 Mål, krav og interesser i området 

I dette avsnittet gjengis mål, krav og interesser for 

samfunnsutvikling som kommuner, fylkeskommuner og 

andre interessenter har i influensområdet. 

Plansamarbeidet Oslo og Akershus 

Plansamarbeidet – regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus – viser at valg av 

helhetlig plangrep og utbygging av veg og bane kan 

påvirke vekstfordelingen i regionen ganske mye. 

Plansamarbeidet har vurdert tre ulike 

utbyggingsalternativer: 

 Alternativ 1: Videreføre dagens kommuneplaner 

 Alternativ 2: Konsentrert utvikling av byer 

 Alternativ 3: Fortetting i mange knutepunkter 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i 

fylkestinget 14. desember 2015 og bystyret 16. 

desember 2015 regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus. Felles mål er definert som: 

 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 flerkjernete regionen sammen, til 

resten av landet og til utlandet. Transportsystemet 

skal være effektivt, miljøvennlig, med 

tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov 

for biltransport. 

Plansamarbeidet innebærer mer konsentrasjon og 

mindre spredt vekst i Akershus. I influensområdet er 

Fetsund, Sørumsand og Bjørkelangen utpekt som 

prioriterte lokale byer/tettsteder der befolkningsvekst 
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kan gi kundegrunnlag for bredt handels- og 

tjenestetilbud, kollektivtransport som er god nok til å 

bli et naturlig førstevalg, og at innbyggerne kan gå 

og sykle til arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og andre 

daglige gjøremål. Utenfor prioriterte vekstområder 

bør vern gå foran vekst. 

Fet kommunes mål 

For å redusere dagens netto utpendling på ca. 3 000 

yrkesaktive fra Fet kommune har det gjennom flere 

kommuneplaner vært mål om å skape flere 

arbeidsplasser nær der folk bor. Dette ønsker Fet 

kommune å oppnå ved blant annet å styrke 

tjenestetilbudet i Fetsund sentrum ved hjelp av en aktiv 

arealpolitikk. Videre utvikling og utbygging av Fet 

Næringspark på Heia er en del av arbeidet med å 

skape flere arbeidsplasser i kommunen.  

I kommuneplanen for Fet kommune 2007-2019 

presenteres åtte fokusområder for å bygge opp 

under kommunens visjon og verdier. Et av 

fokusområdene er at Fet kommune skal ha fokus på 

barn og unges oppvekstmiljø. Å bedre fritidstilbudet 

for barn og unge er et viktig mål under dette 

fokusområdet. Fet kommune ønsker å gi barn og unge 

mulighet til å fylle fritiden med aktiviteter, noe de tror 

er viktig for å skape et godt oppvekstmiljø. Kommunen 

ønsker spesielt fokus på uorganisert ungdom, dvs. 

unge som ikke deltar i organiserte aktiviteter som 

fotball, korps el. Som ledd i dette arbeidet ønsker 

kommunen å iverksette tiltak for å øke antall 

fritidstilbud i kommunen, samt ha fokus på utvikling av 

nærmiljøene (lekeplasser, ball-løkker, forsamlingshus, 

idrettslag osv.). 

Det har lenge vært et ønske i Fet kommune om å skille 

lokaltrafikken og fjerntrafikken i Fetsund. Dette 

gjelder både fra kommunen, næringslivet og 

befolkningen. I dag finnes det kun én måte å krysse 

Glomma med bil, noe som gjør at lokaltrafikken 

blandes med fjerntrafikken. Blanding av lokal- og 

fjerntrafikk i tettsteder kan ha en rekke ugunstige 

effekter, både for trafikksikkerheten, 

fremkommeligheten og lokalmiljøet. Fjerntrafikk 

etterspør gjerne rask og effektiv transport, mens 

lokaltrafikken i større grad ønsker muligheter for av- 

og påkjøring eller kryssing av vegen. Dette samtidig 

som det skal tilrettelegges for syklister og fotgjengere. 

Blanding av lokal- og fjerntrafikk fører derfor til at 

tilgjengeligheten til fjerntrafikken reduseres, samtidig 

som tilrettelegging for høy fart kan påvirke 

sikkerheten og fremkommeligheten for lokaltrafikken. 

Dette gjelder også syklister og fotgjengere.  

Et økende problem i Fetsund er omfattende 

morgentrafikk på en rekke strekninger på østsiden av 

Fetsundsbrua, spesielt strekningen fra Kringenkrysset 

og ned til dagens bru. Dette har ført til uheldige 

effekter. Lokale interessenter har hevdet at flere av 

bilistene som kommer sørfra velger å kjøre om Roven 

istedenfor å følge rv. 22 for å spare tid. I 

Kringenkrysset svinger de til høyre og følger fv.170 

østover, for å så ta Tofsrudveien og Fallaveien ned til 

Svingen stasjon. Her holder bilistene høy fart, på 

veger som ikke er egnet for gjennomkjøring. Dette 

området er skoleveg for mange barn. Beboerne 

opplever trafikksikkerheten som dårlig, og enkelte 

velger derfor å kjøre elevene til skolen.  

Sørum kommunes mål 

Befolkningsveksten er Sørum kommunes uttalte 

hovedutfordring. I den gjeldende kommuneplanen for 

perioden 2009-2021 er det derfor presisert at 

planen først og fremst er relatert til befolkningsvekst, 

tjenestetilbud og arealutvikling. 

I kommuneplanen har kommunen langsiktige mål 

knyttet til utviklingen av seks ulike former for 

«kapital». Samfunnskapitalen er en av disse, hvor 

særskilte utfordringer i tiden fremover er definert som:  

 Sørum i et regionalt perspektiv 

 Tettstedsutvikling 

 Næringsutvikling 

 Interkommunalt samarbeid 

 Tilhørighet, identitet og mangfold 

 E-kommunen 

Når kommunen skal legge til rette for nye 

boligområder, så er målet at de skal bidra til å stryke 

tettstedene og bygge opp under bruk av kollektive 

reisemidler. Kommunen ønsker i fremtiden å ha et klart 

skille mellom boliger og næring. 

Aurskog-Høland kommunes mål 

I sin kommuneplan legger Aurskog-Høland vekt på 

samarbeid. Det vises til at kommunen utgjør en del av 

Osloregionens felles bolig- og arbeidsmarked og det 

presiseres at de skal delta i samarbeidsalliansen 

Osloregionen. De ønsker å bidra til utviklingen av 

Osloregionen som en spennende og konkurransedyktig 

region i et europeisk perspektiv. 

Planen sier kommunen skal tenke regionalt, og bygge 

opp under viktige regionale utviklingstrekk i og 

utenfor kommunen. Det som trekkes frem som viktige 

motorer for utviklingen av Romerike er 

næringsutviklingen knyttet til Gardermoen-området, 

Akershus universitetssykehus, Høgskolen i Akershus og 

Kunnskapsbyen Lillestrøm. 

Det vises til at Aurskog-Høland har hatt en flat 

næringsvekst og en økende pendlerandel. I 

kommuneplanen fremsettes det et ønske om at man, 

ved hjelp av langsiktig arbeid og planer, kan skape 

flere arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet i 

kommunen. 
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Et uttalt mål for kommunen er å redusere 

nettoutpendlingen i løpet av planperioden. Videre 

skal næringslivet få en bedre veg- og trafikksituasjon i 

og rundt kommunen. For å oppnå dette skal kommunen 

jobbe målrettet med å forbedre infrastrukturen som er 

av betydning for næringsutviklingen, i denne 

sammenheng skal rv. 22 gjennom Fetsund prioriteres. 

8.3.4 Konsekvensvurdering 

Konsekvenser for bosetning  

 Hvordan vil tiltaket påvirke boligområdenes 

attraktivitet? 

Selv om rv. 22 i dag og i alle alternativene vil gå 

gjennom tettstedet Fetsund, er det relativt få boliger 

som er direkte berørt av vegen ved at de ligger inntil 

den. Noen boliger er likevel berørt, både i Hvalsenga 

og Kringenveien øst for Glomma og i Konvallveien 

vest for Glomma. Disse boligene vil få en litt bedre 

situasjon ved at rv. 22 får ny trasé i alternativ C2, D2, 

D2.1 og E2. Alternativ A vil ha en bredere trasé enn 

dagens rv. 22, med resultat at noen boliger må 

innløses. Dette er også tilfellet i alternativ A2. 

Alternativ A vil bygges med støyskjerm, noe det ikke 

er langs vegen i dag.  

Også andre boligområder vil påvirkes direkte av de 

planlagte alternativene. Et planlagt byggeprosjekt av 

nye leiligheter sør for Fetsund stasjon vil bli berørt av 

alternativ D2 og D2.1, slik at leilighetene enten ikke 

kan bygges, eller prosjektet må reduseres. Både C2, 

D2 og D2.1 vil påvirke utsikten til boliger på begge 

sider av Glomma, antakelig negativt. Tre bruer 

istedenfor dagens to (én for bil og én for jernbane) vil 

påvirke landskapsbildet, noe som isolert sett kan 

svekke attraktiviteten til enkelte boområder nær 

sentrum av Fetsund.  

Alternativ E2 vil i stor grad påvirke boliger i Faldalen 

negativt. Spesielt de boligene som ligger ved Holsevja 

vil bli negativt berørt. Det samme gjelder enkelte 

boliger i Faldalsvegen. De fem andre alternativene vil 

ikke påvirke boligene i dette området. 

Ny rv. 22 vil påvirke forutsetningene for 

boligområdene i Fetsund på lengre sikt. For det første 

vil en opprydning i trafikksituasjonen i området, med 

mindre kø i rushtidene, gjøre hele Fetsund mer 

attraktivt. For det andre vil områdene som ligger i 

nærheten av den nye traseen bli mindre attraktive for 

boligbygging. Vi vurderer at den første effekten, som 

er positiv, vil være større enn den andre effekten, som 

er negativ.  

Prosjektet antas å ha store konsekvenser for bosetning 

i et større område fordi trafikksituasjonen i dag setter 

begrensninger på fremkommeligheten til befolkningen 

bosatt på østsiden av Glomma. Dette gjelder både i 

Fet kommune, Sørum kommune og Aurskog-Høland 

kommune. 

Attraktiviteten til boligområder i Fetsund som for 

eksempel Løkenåsen, Roven og Jahren blir berørt av 

dette. Uavhengig av hvilket alternativ som velges vil 

fremkommeligheten til østsiden bli bedre, noe som gjør 

boligfeltene på denne siden av brua mer attraktive. 

Fetsund som helhet vil også bli et mer attraktivt sted å 

bo og Fet kommune vil ha lettere for å tiltrekke seg 

innbyggere. Dersom det blir mulig å benytte dagens 

bru som lokalbru vil det gi positive konsekvenser for 

lokal forflytting. Denne muligheten gir alternativene 

A2, C2, D2, D2.1 og E2. 

Også boligområder i Aurskog-Høland kommune og 

sørlige deler av Sørum kommune vil få økt attraktivitet 

ved bedret fremkommelighet over Fetsundbrua. For 

disse kommunene vil det være av mindre betydning 

hvilken av traseene som velges.  

Med dagens trafikktall antas det ikke å gi store 

ekstra gevinster for boligområdenes attraktivitet å 

skille lokaltrafikk og fjerntrafikk. Køproblemene antas 

løst uavhengig av hvilket alternativ som velges, noe 

som gir store positive virkninger på kort og lang sikt. 

Alternativene A, A2, D2, D2.1 og E2 kommer likevel 

litt dårligere ut enn alternativ C2 fordi de berører 

noen boliger direkte ved å gå inntil dem. 

Tabell 8-8: Hvordan vil tiltaket påvirke 

boligområdenes attraktivitet? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Positiv  Positiv 
Stor 

positiv  
Positiv  Positiv  Positiv  

 

Konsekvenser for miljø og arealbruk  

 I hvor stor grad vil tiltaket støtte opp under 

kommunenes arealplaner? 

 I hvilken grad vil tiltaket medføre langsiktige 

konsekvenser for miljø og arealbruk? 

Alle alternativene vil føre til økt bruk av arealer 

sammenlignet med dagens situasjon. I de kommunale 

planene er det likevel et viktig premiss for utvikling av 

bolig- og næringsarealer at prosjektet kommer på 

plass. Sammenlignet 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 kommunedelplan Fetsund sentrum, slik at 

disse planene må revideres. Dette vurderes som 

negativt. 
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Tabell 8-9: I hvor stor grad vil tiltaket støtte opp 

under kommunenes arealplaner? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Positiv Positiv Positiv 

Verken 

positiv eller 

negativ  

Verken 

positiv eller 

negativ  

Positiv 

 

Utbygging av rv. 22 antas å kunne få langsiktige 

konsekvenser for miljø og arealbruk og lokalt 

utbyggingsmønster. Rv. 22 er transportåre som gjør 

det blir lettere å komme til og fra store nærings- og 

befolkningskonsentrasjoner på Nedre Romerike med 

bil. Resultatet vil bli økt press på arealene øst for 

Glomma, både i Fet kommune, Sørum kommune og 

Aurskog-Høland 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 Klimaforliket2 er at veksten i 

persontransporten i 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 bruk i de samme 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 

vurdering er at det er en liten negativ virkning for alle 

alternativene. Det er imidlertid ikke grunnlag for å 

skille de ulike alternativene. 

Tabell 8-10: I hvilken grad vil tiltaket medføre 

langsiktige konsekvenser for miljø og arealbruk? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 

 

                                                      
2 Klimaforliket fra 2012 ble inngått i forbindelse med 
Stortingets behandling av Meld.St. 21 (2011–2012) Norsk 
Klimapolitikk 

Konsekvenser for arbeidsmarked 

 I hvilken grad vil tiltaket bidra til at 

arbeidstakere i berørte regioner eller 

lokalsamfunn får bedre tilgang til arbeidsplasser? 

Et velfungerende arbeidsmarkedet har stor betydning 

for samfunnsutviklingen i et område. En viktig årsak til 

at folk velger å bosette seg i Fet, Aurskog-Høland og 

Sørum er nærheten til Oslo og Lillestrøm, der det 

finnes et stort tilbud av arbeidsplasser. 

Arbeidsmarkedet påvirker folks hverdag og 

livskvalitet i stor grad og er derfor viktig.  

Alle de tre kommunene 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 alle 

kommunene ønsker å skape flere arbeidsplasser, og 

har spesifiserte mål for dette, vil det trolig fortsatt bo 

mange pendlere i kommunene.  

Det er rimelig å anta at tilgangen til arbeidsplasser 

blir styrket i hele influensområdet 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. Kapasiteten blir derfor noe bedre ved 

disse alternativene enn ved alternativ A, men vi har i 

hele denne konsekvensvurderingen lagt til grunn at 

fremkommelighetsproblemene over Glomma løses i 

alle seks alternativene.  

Tabell 8-11: I hvilken grad vil tiltaket bidra til at 

arbeidstakere i berørte regioner eller lokalsamfunn 

får bedre tilgang til arbeidsplasser? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Positiv  Positiv Positiv  Positiv  Positiv Positiv 

 

Konsekvenser for fritidsaktiviteter og møteplasser 

 I hvilken grad vil tiltaket bidra til å bedre 

befolkningens tilgang til idrett og friluftsliv? 

 I hvilken grad vil tiltaket bidra til å bedre 

befolkningens tilgang til kulturtilbud og 

møteplasser? 

Idrett og fysisk aktivitet har betydning for å skape et 

fungerende, aktivt og inkluderende samfunn. Friluftsliv 

og idrett har betydning både gjennom aktiviteten de 
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skaper og gjennom bidraget til det sosiale felleskapet 

i nærmiljøet. For innbyggerne i Fet kommune omfatter 

dette mange mennesker da friluftsliv og idrett står 

sentralt i samfunnslivet. 

Friluftslivet og idretten vil i begrenset grad bli 

påvirket av de ulike alternativene. Mye av aktiviteten 

foregår i tilknytning til Fethallen og i området rundt 

Heia, og den foregår i all hovedsak på tidspunkter 

der fremkommeligheten i trafikken er bra.  

Idrettsarrangementer og treninger som starter rett 

etter at arbeidsdagen er over blir imidlertid påvirket. 

Fotballen er et eksempel. Lokallag og tilreisende lag 

opplever tidvis problemer med å få både spillere og 

publikum til kampene som spilles tidlig på 

ettermiddagen. Alle alternativene vil bedre 

fremkommeligheten og skårer derfor likt i denne 

vurderingen.  

Vi har ikke kommet frem til at ny rv. 22 vil påvirke 

utviklingen av idrett og friluftsliv på lengre sikt i 

vesentlig grad, selv om bedre fremkommelighet til 

idrett og friluftsaktiviteter antas å være positivt for 

samfunnsutviklingen. 

Tabell 8-12: I hvilken grad vil tiltaket bidra til å 

bedre befolkningens tilgang til idrett og friluftsliv? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Litt 

positiv  

Litt 

positiv 

Litt 

positiv  

Litt 

positiv  

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

 

God sosial infrastruktur er viktig for 

samfunnsutviklingen. Kulturliv og møteplasser har 

betydning for den sosiale infrastrukturen og påvirker 

mange menneskers hverdag. Fet kommune har et 

ønske om å tilrettelegge for kulturliv og møteplasser. 

Kulturskolen er aktiv, spesielt innenfor sang og musikk. 

Det er et ønske fra kommunen og blant befolkningen 

om å tilrettelegge for flere møteplasser for alle. For 

at Fetsund skal forbli et attraktivt område å bo i er 

kulturlivet viktig. 

Kulturkvartalet på vestsiden av brua, hvor en finner 

Fet kulturskole, biblioteket og Herredshuset, må 

antakelig flyttes ved alternativ A og A2. 

Skolebygningen som inneholder biblioteket og 

kulturskolen var planlagt flyttet i forbindelse med 

bygging av ny rundkjøring. På grunn av store 

soppangrep på bygget ble det besluttet at dette 

måtte rives. Alternativ A og A2 har innslagspunkt for 

brua akkurat der Kulturkvartalet ligger i dag, og det 

kan derfor bli nødvendig å flytte byggene for å 

opprettholde bruksområdet. Kulturskolen, biblioteket 

og Herredshuset er viktige for kulturlivet i Fet, og 

anses som kjernen i kommunens kulturtilbud. Dette er 

også en populær møteplass i dag, som benyttes av 

innbyggere på begge sider av Glomma. Dersom de 

gjenstående byggene flyttes, bør de flyttes til et sted 

som er minst like tilgjengelig som i dag. 

Tilbudet av andre møteplasser i kommunen er relativt 

begrenset, noe som har ført til at enkelte velger å 

møtes andre steder enn i Fetsund. En del av 

kommunens planer om utvikling av Fetsund sentrum 

innebærer å tilrettelegge for flere møteplasser i dette 

området. Muligheten til å etablere slike møteplasser 

vil bli redusert av alternativ D2 og D2.1, da 

alternativene kommer veldig nære sentrum. Dette 

gjelder for eksempel park og uteoppholdsareal ved 

Fetsund stasjon. 

Alternativ E2 og C2 vil verken berøre Kulturkvartalet 

eller de planlagte møteplassene i Fetsund sentrum, 

men kan påvirke planlagt parkområde nord i sentrum. 

Alternativene vil, på lik linje med alle de andre 

alternativene føre til bedre fremkommelighet og 

dermed forbedre befolkningens tilgang til kulturtilbud 

og møteplasser. 

Ny rv. 22 som rydder opp i køproblemene i Fetsund, 

kan også legge til rette for utviklingen av kulturtilbud 

og møteplasser på lengre sikt. En slik utvikling kan 

utløses dersom det blir bedre fremkommelighet og 

tilgjengelighet i sentrum. 

Tabell 8-13: I hvilken grad vil tiltaket bidra til å 

bedre befolkningens tilgang til kulturtilbud og 

møteplasser? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 
Positiv 

Verken 

positiv 

eller 

negativ  

Verken 

positiv 

eller 

negativ 

Positiv 

 

Konsekvenser for offentlig tjenestetilbud  

 I hvor stor grad blir det offentlige tjenestetilbudet 

påvirket av tiltaket? 

Et godt tilbud av offentlige tjenester er viktig for 

samfunnsutviklingen i området. Tiltak som påvirker 

fremkommeligheten kan føre til endringer i det 

offentlige tjenestetilbudet. Det kan bli enklere for 

brukere å nyttiggjøre seg av offentlige tilbud, og det 

kan muliggjøre sammenslåinger og økt samarbeid 

offentlige virksomheter imellom. 

Som den del av det offentlige tjenestetilbudet kan 

man også regne privat næringsvirksomhet rettet mot 

allmenheten, slik som butikker og spisesteder. 
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Konsekvensene for disse er behandlet under 

konsekvenser for næringsutvikling i kapittel 8.4.4. 

Utdanning er et offentlig tjenestetilbud som er av 

betydning for samfunnsutviklingen i en kommune. 

Utdanning danner grunnlaget for økonomisk vekst og 

verdiskapning, og det er viktig for den enkeltes 

personlige utvikling og fremtidsmuligheter. I Fet 

kommune finnes fem grunnskoler inkludert en 

ungdomsskole. Alternativ D2 kommer noe nærmere 

Hovinhøgda skole enn de andre alternativene, mens 

alternativ E2 går et helt annet sted. Ingen av de andre 

skolene blir direkte berørt av utbyggingen og dagens 

trafikksituasjon oppleves ikke som en stor utfordring 

for skolene. Selv om tiltaket ikke vil ha en direkte 

effekt på den offentlige produksjonen av 

utdanningstjenester, så kan det ha en virkning for 

elevene. Dagens trafikkbilde skaper skoleveger som 

oppleves som usikre, noe som har ført til at enkelte 

velger å kjøre elevene til skolen. Utbygging av ny 

Glommakryssing kan også gi noe utslag i 

fremkommeligheten til elevene som reiser mellom Fet, 

Sørum og Aurskog-Høland, men denne effekten 

vurderes som marginal. 

I rushtiden kan utrykningskjøretøy bli hindret over 

dagens bru. Derfor vurderes alle alternativene å gi litt 

bedre konsekvenser for det offentlige tjenestetilbudet. 

For alternativene hvor fjerntrafikken skilles fra 

lokaltrafikken (alternativ A2, C2, D2, D2.1 og E2) vil 

fremkommeligheten til utrykningskjøretøy bli bedre. 

Fremkommeligheten vil også bli bedre dersom 

alternativ A velges. Dette fordi det forutsettes at 

problemet i stor grad vil bli løst dersom det bygges en 

4-felts veg over Glomma.  

Når det gjelder andre former for offentlig 

tjenestetilbud, så er det ikke grunnlag for å si at de 

blir påvirket av tiltaket. 

Det er heller ikke grunn til å tro at tiltaket vil få 

betydning for utviklingen av det offentlige 

tjenestetilbudet på lengre sikt. 

Tabell 8-14: I hvor stor grad blir det offentlige 

tjenestetilbudet påvirket av tiltaket?  

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Verken 

positiv 

eller 

negativ 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

 

8.3.5 Samlet vurdering 

Den samlede vurderingen av hvordan de ulike 

alternativene vil påvirke samfunnsutviklingen er 

oppsummert i Tabell 8-15.
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Tabell 8-15: Samlet vurdering av samfunnsutvikling  

Vurderingsspørsmål 

Alternativ 

Nullalter-

nativet 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Bosetning 

Hvordan vil tiltaket 

påvirke boligområdenes 

attraktivitet? 

0 Positiv  Positiv 
Stor 

positiv  
Positiv  Positiv  Positiv  

Arealbruk  

I hvor stor grad vil tiltaket 

støtte opp under 

kommunenes arealplaner? 

I hvilken grad vil tiltaket 

medføre langsiktige 

konsekvenser for miljø og 

arealbruk? 

0 Positiv Positiv Positiv 

Verken 

positiv eller 

negativ  

Verken 

positiv eller 

negativ  

Positiv 

0 
Litt 

negativ 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 
Litt negativ Litt negativ 

Litt 

negativ 

Arbeidsmarked 

I hvilken grad vil tiltaket 

bidra til at arbeidstakere i 

berørte regioner eller 

lokalsamfunn får bedre 

tilgang til arbeidsplasser? 

0 Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv 

Fritidsaktiviteter og 

møteplasser 

I hvilken grad vil tiltaket 

bidra til at å endre 

befolkningens muligheter 

til idrett og friluftsliv? 

0 
Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 
Litt positiv Litt positiv 

Litt 

positiv 

I hvilken grad vil tiltaket 

bidra til å endre 

befolkningens tilgang til 

kulturtilbud og 

møteplasser? 

0 
Litt 

positiv 

Litt 

positiv 
Positiv 

Verken 

positiv eller 

negativ  

Verken 

positiv eller 

negativ 

Positiv 

Offentlig tjenestetilbud  

I hvor stor grad blir det 

offentlige tjenestetilbudet 

påvirket av tiltaket? 

0 
Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Verken 

positiv eller 

negativ 

Litt positiv 
Litt 

positiv 

Rangering 

samfunnsutvikling 

Samlet sett forventes ny rv. 22 kryssing av Glomma å være positivt for samfunnsutviklingen. Dette 

gjelder for alle alternativene. Det er særlig effektene for boligområdenes attraktivitet og 

arbeidsmarked som vil ha positive effekter. På lengre sikt kan utbygging av denne type infrastruktur 

gi økt menneskelig arealbruk, noe som isolert sett innebærer en negativ virkning. Det som særlig 

skiller alternativene når man vurderer samfunnsutvikling er at alternativene D2 og D2.1 har traseer 

svært nært Fetsund sentrum og kommer mest i konflikt med Fet kommunes arealplaner. 
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De største virkningene av dette prosjektet for 

samfunnsutviklingen antas å være for boligområdenes 

attraktivitet og for arbeidsmarkedet. Disse virkningene 

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 samfunnsutviklingen, 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 

kommunenes arealplaner fordi det går tvers gjennom 

Fetsund sentrum, dette gir også negative konsekvenser 

for utvikling av møteplasser i Fetsund sentrum.  
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8.4 Konsekvenser for 

næringsutvikling 

8.4.1 Hva menes med næringsutvikling? 

Med konsekvenser for næringsutvikling forstår vi 

hvordan næringslivets rammevilkår påvirkes av 

vegbyggingen. Dette gjelder både bedrifter som 

allerede er etablert i området, inkludert 

primærnæring, og forventede etableringer i 

fremtiden. Næringsutviklingen kan påvirkes ved at det 

blir enklere for næringslivet å transportere varer og 

personer, eller at næringslivet langs vegen, som lever 

av at kunder kommer forbi, får endret 

markedsmulighetene sine.  

For å vurdere hvordan en ny rv. 22-kryssing av 

Glomma vil påvirke næringsutvikling har vi sett på 

konsekvenser for næringslivets transporter og det 

lokale næringslivet ved å drøfte følgende spørsmål:  

Næringslivets transporter 

 Hvordan virker tiltaket inn på næringslivets 

varetransporter, logistikkjeder og tjenestereiser? 

Lokalt næringsliv; industri, handel og service 

 Hvordan vil tiltaket påvirke markedsmulighetene 

til lokalt næringsliv og turisme? 

Vi vil både belyse hvordan de ulike alternativene 

påvirker eksisterende næringsvirksomhet og 

mulighetene for tilrettelegging av nye 

næringsområder og ny næringsvirksomhet.  

8.4.2 Nåsituasjonen næring 

Næringslivet i de tre kommunene er preget av nærhet 

til Oslo, Nedre Romerike og Øvre Romerike/Oslo 

Lufthavn Gardermoen. Kommunene er en del av 

hovedstadsregionen, som skiller seg fra resten av 

landet ved å være en forskningstung region med en 

høy andel nyetableringer, mange hovedkontorer og et 

høyt utdanningsnivå på arbeidstakerne, jf. 

Næringsmelding 2010 fra Akershus fylkeskommune. 

Fet kommune, Sørum kommune og Aurskog-Høland 

ligger i randsonen av hovedstadregionen, og er i 

større grad leverandør av arbeidskraft enn tilbyder 

av arbeidsplasser. Næringslivet nyter likevel godt av 

nærheten til Oslo og til hovedflyplassen.  

I Tabell 8-16 er arbeidsplassene sortert etter bransjer, 

og vi ser at den største andelen av arbeidsplasser i de 

tre kommunene samlet sett er innen helse- og 

sosialtjenester etterfulgt av varehandel. Videre er det 

også mange arbeidsplasser innen industri, 

undervisning, bygg og anlegg.

 

Tabell 8-16: Sysselsatte med arbeidssted i regionen, 2013 

  Fet Sørum Aurskog-Høland Til sammen 

Jordbruk, skogbruk og fiske 59 134 218 411 

Bergverksdrift og utvinning 1 1 13 15 

Industri 345 238 528 1 111 

Elektrisitet, vann og renovasjon 24 246 96 366 

Bygge- og anleggsvirksomhet 295 533 509 1 337 

Varehandel, reparasjon av motorvogner 424 741 710 1 875 

Transport og lagring 90 272 374 736 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 19 74 71 164 

Informasjon og kommunikasjon 17 20 49 86 

Finansiering og forsikring 0 27 92 119 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 84 168 220 472 

Forretningsmessig tjenesteyting 103 227 129 459 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 229 374 238 841 

Undervisning 203 478 451 1 132 

Helse- og sosialtjenester 711 1 105 1 104 2 920 

Personlig tjenesteyting 47 121 132 300 

Uoppgitt 13 45 50 108 

Totalt 2 664 4 804 4 984 12 452 

Kilde: SSB, tabell 07983, sysselsatte etter arbeidssted 
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Sammenlignet med Akershus fylke totalt sett har de tre 

kommunene relativt flere arbeidsplasser innen det som 

tradisjonelt sett har vært bransjer dominert av manuelt 

arbeid, slik som jordbruk, industri, bygge- og 

anleggsvirksomhet og helse- og sosialtjenester. Dette 

er illustrert i tabellen under, som viser den prosentvise 

fordelingen av arbeidsplasser på de ulike bransjene i 

kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland samlet og i 

Akershus fylke. Vi ser videre at de tre kommunene har 

relativt færre arbeidsplasser innen varehandel, teknisk 

tjenesteyting og kommunikasjon, trass i at varehandel 

var den bransjen som sysselsatte nest flest.  

Tabell 8-17: Sysselsatte med arbeidssted i regionen, 

2013, prosentfordelt 

  
Fet, Sørum og 

Aurskog-Høland 
Akershus 

Jordbruk, skogbruk og 
fiske 

3 % 1 % 

Bergverksdrift og 
utvinning 

0 % 1 % 

Industri 9 % 5 % 

Elektrisitet, vann og 
renovasjon 

3 % 1 % 

Bygge- og 
anleggsvirksomhet 

11 % 7 % 

Varehandel, 
reparasjon av 
motorvogner 

15 % 20 % 

Transport og lagring 6 % 8 % 

Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 

1 % 3 % 

Informasjon og 
kommunikasjon 

1 % 5 % 

Finansiering og 
forsikring 

1 % 1 % 

Teknisk tjenesteyting, 
eiendomsdrift 

4 % 8 % 

Forretningsmessig 
tjenesteyting 

4 % 5 % 

Off.adm., forsvar, 
sosialforsikring 

7 % 5 % 

Undervisning 9 % 7 % 

Helse- og 
sosialtjenester 

23 % 19 % 

Personlig tjenesteyting 2 % 3 % 

Uoppgitt 1 % 1 % 

Kilde: SSB, tabell 07983, sysselsatte etter arbeidssted 

Næringslivet i Fet kommune 

I Fet er publikumsrettede næringer i stor grad 

lokalisert i Fetsund sentrum, mens arealkrevende 

næringer finnes på industriområder spredt rundt i 

kommunen. Fet har et stort innslag av jord- og 

skogbruk og et etablert kulturlandskap. 

I Fetsund sentrum finnes det en rekke servicebedrifter, 

og store deler av Fetsunds befolkning handler 

dagligvarer der. Dagligvarebutikkene Spar, Rema og 

Coop ligger i nær tilknytning til togstasjonen, sammen 

med blant annet frisør, café, pizzeria og Trøgstad 

sparebank. Det er også noen publikumsrettede 

næringer andre steder i Fetsund, f.eks. i Nerdrum 

stasjon, på Roven og på Jahren. Langs rv. 22 er det to 

bensinstasjoner; Shell-stasjonen på østsiden og Cirkle 

K-stasjonen på vestsiden av Glomma. 

Av store bedrifter i Fet kommune, ligger Ekornes Beds 

AS ved Øya i Fetsund, vest for Glomma, og Elverhøy 

Aluminium og Glass AS på Enebakkneset helt sør i 

kommunen. Videre er det tre næringsparker i Fet 

kommune, hvorav Heia Næringspark øst for Glomma 

er den største.  

Heia næringspark er lokalisert på østsiden av 

Glomma, to kilometer østover langs fv. 170 fra 

Kringenkrysset. I denne næringsparken er det avsatt 

store arealer til utbygging. I Heia næringspark finner 

vi blant annet Lyreco Norge, Rollform AS, Betong Øst 

AS, Norsk Resirk AS, Handi Nor AS, Atlet Norge AS og 

Metall-Service AS. Digiplex AS arbeider med et stort 

«datasenter» på området. 

I tillegg til næringsparken på Heia finnes det to 

mindre næringsområder i kommunen, Tuen 

Næringspark og industriområdet på Jølsen, som 

begge ligger vest for Glomma, nærmere Lillestrøm. I 

Tuen næringspark, er det blant annet verksted, 

lagervirksomhet og grossistvirksomhet. I Jølsen 

industriområde er det ledige arealer til utbygging.  

Gjennom intervjuene har det kommet frem at tidvis 

dårlig fremkommelighet over Fetsundbrua antas å 

redusere attraktiviteten til Heia Næringspark. Tomtene 

i næringsparken skal ha vært relativt vanskelig å få 

omsatt, sammenlignet med tomter langs E6 og 

nærmere Gardermoen.  

Næringslivet i Sørum kommune 

I Sørum er det først og fremst næringslivet i den 

sørøstre delen av kommunen som er potensielle 

brukere av Fetsundbrua, og som dermed vil være 

berørt av tiltaket. Det vil si fra Sørumsand og Blaker 

og sørover. 

I Sørumsand krysser rv. 172 i plan under jernbanen. 

Maksimal høyde er 4,0 meter slik at varetransport som 

er høyere enn dette, og som kommer sørfra, er nødt til 

å bruke Fetsundbrua for å komme til Lillestrøm og 

Oslo. Enkelte bedrifter, slik som Eureka Pumps AS og 

Rainpower, har særlige utfordringer da bilene deres 

med frakt er så høye at vegen via Fetsund er eneste 

alternativ for å komme seg til Lillestrøm og Oslo. 
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Næringslivet langs E6, ved Frogner og Lindeberg i 

Sørum kommune, er i liten grad påvirket av 

Fetsundbrua. 

Næringslivet i Aurskog-Høland kommune 

Næringslivet i Aurskog-Høland er avhengig av 

Fetsundbrua for å komme frem til markedene i Oslo 

og Lillestrøm. De er derfor påvirket av køsituasjonen i 

dag, og opplever problemer med fremkommeligheten, 

spesielt om morgenen. I Aurskog-Hølands 

kommuneplan for 2011-2022 går det frem at 

kommunen har en betydelig handelslekkasje og at 

køproblemene på rv. 22 gjennom Fetsund bremser 

utviklingen i Aurskog-Høland kommune. 

Aurskog-Høland har ifølge opplysninger vi har fått i 

intervjuer næringsklynger innenfor plastindustri og 

næringsmidler. 

8.4.3 Mål, krav og interesser i område 

Akershus fylkeskommune 

I Akershus fylkeskommunes økonomiplan 2013-2016 

går det frem at det foregår en regional arbeidsdeling 

mellom Oslo og Akershus –nye arbeidsplasser 

etableres i økende grad i de sentrale deler av 

Akershus, mens arealkrevende arbeidsplasser flyttes ut 

av Oslo til de ytre delene av Akershus. 

Influensområdet for ny rv. 22 - kryssing av Glomma er 

en del av de ytre delene av Akershus, der man altså 

forventer vekst i arealkrevende arbeidsplasser. 

Fet kommune 

Et fokusområde i kommuneplanen 2007-2019 er 

«levende samfunn» med tilhørende mål: 

 Bedre infrastruktur 

 Mer næringsutvikling 

 Aktivitet og liv i Fetsund sentrum 

 Livskraftige grendesamfunn 

Gjennom fokus på økt næringsvirksomhet ønsker 

kommunen å skape flere lokale arbeidsplasser, og 

derigjennom dempe utpendlingen fra kommunen.  

I kommuneplan 2014-2026 er antall satsingsområder 

redusert til 3, med Fetsund sentrum som ett av dem. 

Det foreslås en økt satsing på handel, service og 

næringsliv i Fetsund sentrum, kombinert med tiltak for 

å hindre konkurrerende handel utenfor sentrum. 

For plasskrevende næringer er det avsatt arealer i 

næringsparkene rundt i kommunen. Mest ledig arealer 

er det i Heia næringspark (Heia I og Heia II) øst for 

Glomma. 

Fet Næringsråd, en interesseorganisasjon for 

næringslivet i Fet kommune, ønsker en bedre veg over 

Glomma, og at det skapes et skille mellom lokal og 

fjerntrafikk. For å bedre fremkommeligheten til Fet 

Næringspark ønsker de derfor et alternativ med seks 

kjørebaner over Glomma fremfor fire.  

Sørum kommune 

I Planstrategi for Sørum kommune 2012-2016 går det 

frem at kommunen er attraktiv for 

næringsetableringer, særlig innen bransjene lager, 

logistikk og mindre produksjonsvirksomhet. Det ligger 

store ubebygde arealer avsatt til næring i 

kommuneplanen. 

I kommuneplanen for Sørum gir de uttrykk for at de 

ønsker å samarbeide sterkere med kunnskapsbyen 

Lillestrøm, spesielt med tanke på miljøene på 

Rånåsfoss og Sørumsand, tilknyttet energi og industri. 

Videre har kommunen identifisert to utviklingsakser; 

langs E6 og hovedbanen og langs Kongsvingerbanen 

og Glomma. Det er et mål for Sørum å tiltrekke seg 

kunnskapsbedrifter, og de ønsker en strengere styring 

med hvilken type næring som etablerer seg i 

kommunen. 

Aurskog-Høland kommune 

Næringsutvikling er et fokusområde i Aurskog-Hølands 

kommuneplan for 2011-2022. Køfri veg gjennom 

Fetsund ses på som en suksessfaktor for styrket 

næringsutvikling i kommunen. 

8.4.4 Konsekvensvurdering 

Konsekvenser for næringslivets transporter  

 Hvordan virker tiltaket inn på varetransporter, 

logistikkjeder og tjenestereiser? 

Det å legge til rette for næringslivets transporter er 

gjerne med på å fremme næringsutvikling. Dagens 

situasjon med køproblemer over Fetsundbrua gjør at 

alle alternativene vil gi positive virkninger for 

næringslivet i hele influensområdet. Områdene øst for 

Glomma berøres i størst grad av ny rv. 22 - kryssing 

av Glomma. 

I Fet kommune er det i hovedsak Heia Næringspark 

som berøres. Tuen Næringspark og industriområdet på 

Jølsen ligger begge på vestsiden av Glomma og 

påvirkes i liten grad av køproblemene over 

Fetsundsbrua. For at Heia Næringspark skal være et 

attraktivt sted å lokalisere en virksomhet er god 

fremkommelighet viktig. Heia Næringspark er det 

området i Fet kommune med mest avsatt areal til 

næringsutvikling. 

For næringslivets transporter er både en god løsning 

og en rask løsning på dagens køproblemer viktig. Det 

er foreløpig ikke klart hvilket alternativ som vil være 

raskest å ferdigstille, men dersom kostnad spiller en 

rolle for fremdrift, ved at lavere kostnader gir høyere 
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sannsynlighet for rask igangsettelse, vil det minst 

kostnadskrevende alternativet sannsynligvis realiseres 

først. 

Det er forventet at alle alternativene vil redusere 

dagens køproblemer og effekten er derfor relativt lik 

alternativene imellom. For næringslivets 

fremkommelighet kan det hende at den beste 

løsningen for kryssingen av Glomma være å skille 

mellom lokal- og fjerntrafikk, noe som er tilfelle for 

alternativ A2, C2, D2, D2.1 og E2. Dette fordi 

gjennomgangstrafikken er forventet å bli bedre 

dersom lokaltrafikken kan benytte ei egen bru. Alle 

alternativene vurderes likevel å løse dagens 

køproblemer på en god måte.  

Tabell 8-18: Hvordan virker tiltaket inn på 

varetransporter, logistikkjeder og tjenestereiser? 

Alternativ   

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

 

Konsekvenser for lokalt næringsliv; industri, handel og 

service 

 Hvordan vil tiltaket påvirke markedsmulighetene 

til lokalt næringsliv og turisme? 

Lokalt næringsliv vil hovedsakelig blir berørt i det 

primære influensområdet i tettstedet Fetsund, og det 

er kun her vi har vurdert konsekvenser.  

På det aktuelle strekket langs rv. 22 er det relativt lite 

lokalt næringsliv, som får kunder direkte fra 

gjennomfartstrafikken. Det er først og fremst de to 

bensinstasjonene på hver side av Glomma som blir 

direkte berørt av utbyggingen. Rv. 22 går ikke 

gjennom Fetsund sentrum, som derfor ikke er preget 

av gjennomgangstrafikk i dag. Dette gjør at de 

direkte konsekvensene for lokalt næringsliv er relativt 

begrensede. 

Utbedring av vegen over Glomma vil bidra til at 

befolkningen i Fet kommune får bedre tilgjengelighet 

til butikker og servicetilbud i Fetsund. En virkning av ny 

rv. 22-kryssing av Glomma kan derfor være at lokalt 

næringsliv får økt kundetilfang. 

Mye av handel og publikumsrettet service i Fet 

kommune foregår allerede i Fetsund sentrum. Spesielt 

dagligvarebutikkene er viktige. Et alternativ som 

innebærer at dagens bru kan benyttes for 

lokaltrafikk, slik som i A2, C2, D2, D2.1 og E2, øker 

fremkommeligheten til Fetsund sentrum, noe som gjør 

handelsvirksomheter i sentrum mer tilgjengelig. I 

alternativ E2 vil det bli mulig å komme til Fetsund 

sentrum både nordfra og sørfra. I E2-alternativet 

risikerer Fetsund sentrum også økt gjennomfartstrafikk. 

Alternativ A vil krysse Glomma på samme sted som i 

dag. Utfordringen med dette alternativet er at man 

ikke skiller lokal- og fjerntrafikk. Alternativ A vil 

imidlertid kunne virke positivt på lokalt næringsliv. Det 

vil bli kortere for fjerntrafikken å ta av fra rv. 22 når 

det er rundkjøring rett vest for Glomma. Det samme 

gjelder for alternativ E2 ettersom man har en 

avkjøringsrampe nokså nært sentrum for bilister som 

kommer vestfra. Denne mulige positive effekten 

oppnår en ikke ved alternativ A2, C2, D2 og D2.1 der 

man må ta av ved Kringenkrysset, rundkjøringen rett 

øst for dagens bru eller Hovinhøgda. 

For alle alternativene, og mest dersom alternativ A2, 

C2, D2, D2.1 eller E2 velges, er det en fare for at 

enkelte beboere på østsiden prioriterer å handle i de 

større handelssentrene i Lillestrøm og Oslo, når de 

allerede har kjørt på hovedvegen.  

Av turistattraksjoner i Fet kommune er Fetsund Lenser 

viktig. Alle alternativene, med unntak av alternativ E2, 

vil delvis gå over lenseanlegget og kan komme i 

konflikt med dette. Særlig brua i alternativ A2 

kommer tett på Fetsund lenser.  

Lokalt næringsliv vil også bli påvirket av at ny bru kan 

bli dominerende i landskapet, og dermed kanskje 

redusere attraktiviteten. En utfordring med D2 og 

D2.1 er at brua vil krysse svært nært sentrum, noe som 

kan gjøre sentrum til et mindre attraktivt sted å ferdes. 

Det er usikkert hvor mye dette har å si for handels- og 

næringsvirksomheten, men vi har valgt å ta med 

muligheten for at handelsvirksomheten reduseres i 

vurderingen.  

Tabell 8-19: Hvordan vil tiltaket påvirke 

markedsmulighetene til lokalt næringsliv og 

turisme? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Litt 

positiv 

Verken 

positiv 

eller 

negativ 

Verken 

positiv 

eller 

negativ 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 
Positiv 

 

8.4.5 Samlet vurdering 

Samlet vurdering av tiltakets virkninger på 

næringsutvikling er oppsummert i tabellen under. 
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Tabell 8-20: Samlet vurdering av næringsutvikling 

Vurderingsspørsmål 

Alternativ 

Nullalter-

nativet 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Næringslivets transporter 

Hvordan virker tiltaket inn på 

varetransporter, logistikkjeder 

og tjenestereiser? 

0 
Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Lokalt næringsliv 

Hvordan vil tiltaket påvirke 

markedsmulighetene til lokalt 

næringsliv og turisme? 

0 Litt positiv 

Verken 

positiv 

eller 

negativ 

Verken 

positiv 

eller 

negativ 

Litt 

negativ 

Litt 

negativ 
Positiv 

Rangering næringsutvikling 

Ny rv. 22 kryssing av Glomma antas å ha stor positiv virkning for næringsutviklingen på sikt, 

fordi det vil bli bedre fremkommelighet for vare- og persontransport. Dette vil særlig 

næringsutviklingen i Aurskog-Høland kommune, Sørum kommune og Fet kommune, i områdene 

øst for Glomma, nyte godt av. Utbyggingen får virkning for lokalt næringsliv langs 

strekningen. Det er imidlertid relativt lite lokalt næringsliv langs den berørte delen av dagens 

rv. 22-trasé. Derfor blir utslagene i samlet vurdering mindre. Noen av alternativene krysser 

nærmere lokalt næringsliv i Fetsund sentrum enn i dag, som kan gi en litt negativ konsekvens 

der. 

 

Prosjektet vurderes å gi store positive virkninger for 

næringsutviklingen i influensområdet, først og fremst 

ved at tilgjengeligheten for vare- og persontransport 

blir bedre, slik at rammevilkårene for 

næringsvirksomhet øst for Glomma blir bedre. Vest for 

Glomma vil det også bli noen positive virkninger, ved 

avdemping av arealpress og gi disse områdene større 

omland for innsatsfaktorer. For næringslivets 

transporter er konsekvensene vurdert 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 ikke har 

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 D2 og D2.1 kan virke litt negativt på lokalt 

næringsliv i Fetsund sentrum fordi ei dominerende bru 

kan gjøre det mindre attraktivt å ferdes der. 

8.5 Konsekvenser for 

tettstedsutvikling 

8.5.1 Hva menes med tettstedsutvikling? 

Med konsekvenser for tettstedutvikling mener vi 

hvordan vegprosjektet kan bidra til å skape 

attraktive, levende og bærekraftige tettsteder eller 

byer. For å vurdere dette vil vi svare på følgende 

analysespørsmål:  

 I hvilken grad bidrar tiltaket til å gjøre det 

aktuelle tettstedet attraktivt, levende og 

bærekraftig? 

Ny rv. 22 kryssing av Glomma er et prosjekt som vil 

gå gjennom Fetsund, og det er dette tettstedet som i 

størst grad vil bli berørt av tiltaket. Analysen vil 

derfor være konsentrert om dette området.  

Vi vil også analysere effektene for tettstedutvikling i 

andre områder der det kan forventes at tiltaket vil ha 

en viss virkning: Fjellsrud, Sørumsand, Lørenfallet, 

Aursmoen og Bjørkelangen. 

8.5.2 Nåsituasjonen tettsted 

SSB definerer tettsted som «En hussamling der det bor 

minst 200 personer, og avstanden mellom husene ikke 

overstiger 50 meter.» Det er åpnet for et skjønnsmessig 

avvik utover 50 meter, for eksempel med naturlige 

hindringer som elver. Tabellen under viser innbyggere 

i tettstedene i 2000 og 2013, og veksten i perioden. 
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Tabell 8-21: Innbyggere i tettstedene 
 

2000 2013 Vekst 

Fetsund 6 169 7 497 22 % 

Fjellsrud 
 

559 
 

Sørumsand 3 316 4 609 39 % 

Lørenfallet 880 1 015 15 % 

Aursmoen 2 090 2 998 43 % 

Bjørkelangen 1 971 2 966 50 % 

Kilde: SSB 

Vi ser at alle tettstedene har hatt vekst i perioden, og 

at Fetsund er det største tettstedet. I landssammenheng 

er alle tettstedene relativt små. Tettstedet Fjellsrud, 

som ligger i Gansdalen, er kommet inn i SSBs 

tettsteddefinisjon etter 2000. Kartet under viser SSBs 

geografiske avgrensning og lokalisering av de 

aktuelle tettstedene.  

 

Figur 8-1: Kart over tettstedene Fetsund, Fjellsrud, Sørumsand, Lørenfallet, Aursmoen og Bjørkelangen. 

Tettstedbebyggelsen er merket med grått i tråd med SSBs registreringer. 

 

Kilde: SSB/Oslo Economics

Tettstedene ligger relativt tett, og er preget av 

nærheten til de store befolkningskonsentrasjonene i 

«tettstedet» Oslo som etter SSBs definisjon hadde 

925 228 innbyggere i 2013. Lillestrøm inngår som en 

del av «tettstedet» Oslo. Mellom grensene for 

tettstedene Fetsund og Oslo er det ca. 2 km.  

Fetsund 

Fetsund er det største tettstedet og 

administrasjonssentrum i Fet kommune. Tettstedet 

dekker et relativt stort areal og er delt av både 

Glomma og rv. 22 som går gjennom tettstedet i nord-

sør og øst-vest-retning.  Fetsund omfatter 

landbruksarealer med et etablert kulturlandskap. 

Publikumsrettet servicetilbud, inkludert tre 

dagligvarebutikker, er i hovedsak lokalisert i Fetsund 

sentrum, som en stasjonsby rundt Fetsund 

jernbanestasjon. Rv. 22 går allerede utenfor Fetsund 

sentrum, slik at det ikke er gjennomgangstrafikk i 

sentrumskjernen. Det er tre jernbanestasjoner i Fetsund: 

Fetsund stasjon og Nerdrum stasjon vest for Glomma 
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samt Svingen stasjon øst for Glomma. Tilbudet av 

fritidsaktiviteter er spredt i tettstedet.  

I Fetsund sentrum er det i overkant av 500 

parkeringsplasser, hvorav omtrent halvparten benyttes 

av togreisende, som pendler inn til Oslo. Tog er det 

mest effektive transportmidlet fra Fetsund til Lillestrøm 

og Oslo på grunn av kortere reisetid, særlig i 

rushtiden. Reisetiden med tog til Oslo S er 20 minutter, 

mens det tar 28 minutter med bil når det ikke er kø.  

Tettstedet Fetsund er preget av dagens situasjon med 

dårlig trafikkavvikling i rushtidene over Fetsundbrua, 

som er eneste bilveg mellom øst og vest i Fetsund.  

Fjellsrud 

Fjellsrud er et lite tettstedsområde i Gansdalen 7 km 

sør for Fetsundbrua. Det er en barneskole og en 

matbutikk her, men ellers lite tjenestetilbud.  

Sørumsand 

Sørumsand er administrasjonssenter i Sørum kommune 

og ligger 9 km nord for Fetsundbrua. 

Tettstedutviklingen i Sørum kommune er noe påvirket 

av fremkommeligheten over Fetsundbrua, men det er 

et alternativ å kjøre via Lørenfallet til Oslo og 

Lillestrøm. 

TNS Gallup lagde i 2012 rapporten «Tettstedutvikling 

i Sørum kommune». I følge undersøkelsen oppfattes 

Sørumsand å være i stagnasjon - publikumstjenester er 

flyttet ut, det er lite aktivitet også på lørdager og 

Sørumsand skal ha tapt i konkurransen med større 

kjøpesentre utenfor kommunen.  

Lørenfallet 

Lørenfallet ved rv. 172 i Sørum kommune ligger 16 km 

nord for Fetsundbrua. På grunn av køproblemer ved 

Fetsundbrua er det grunn til å tro at noe trafikk velger 

å kjøre rv. 172 for å komme øst- og sørfra til E6 eller 

motsatt. Denne trafikken går gjennom Lørenfallet. I 

følge TNS Gallup-rapporten nevnt i foregående 

avsnittet har Lørenfallet en utfordrende trafikksituasjon 

på grunn av høy trafikk og redusert trafikksikkerhet. 

Aursmoen og Bjørkelangen 

Aursmoen og Bjørkelangen er de to største tettstedene 

i Aurskog-Høland kommune, og ligger hhv. 19 km og 

29 km øst for Fetsundbrua. Bjørkelangen er 

kommunesentrum. Tettstedene er påvirket av 

prosjektet ved at Fetsundbrua utgjør en flaskehals i 

korteste veg til Oslo og Lillestrøm. 

8.5.3 Mål, krav og interesser i område  

Plansamarbeidet Oslo og Akershus  

Av Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus følger det at utbyggingsmønsteret skal være 

arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet 

utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 

Dette skal gi levende byer med god bokvalitet. 

Ved å konsentrere veksten til noen utvalgte steder gir 

det grunnlag for mer levende byer og tettsteder med 

bedre handels-, service- og kollektivtilbud, og at flere 

kan gå og sykle i hverdagen. For å få til det må 

stedene utvikles med flerfunksjonalitet og kvalitet i 

sentrum, høy arealutnyttelse, gode bomiljøer som kan 

appellere til en bredt sammensatt befolkning, og 

gangavstand mellom funksjonene. Lokalisering av 

næring og handel må bygge opp under sentrum. 

Fotgjengere, syklister og gode knutepunkt for 

kollektivtransport må prioriteres, samtidig som sentrum 

bør være tilgjengelige med bil. 

I prinsippet gjelder det samme for tettsteder utenfor 

de prioriterte vekstområdene. 

Fetsund 

Kommunens overordnede ønske om utvikling av 

Fetsund er å styrke Fetsund som tettsted og gjøre det 

til et attraktivt sted å bo og besøke. Fet kommune 

ønsker å satse på Fetsund sentrum og vedtok i 

forbindelse med forrige kommuneplan å utarbeide en 

kommunedelplan for Fetsund sentrum. Sentrumsplanen 

ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre i 2011 og 

legger opp til økt servicetilbud og næringsvirksomhet i 

Fetsund sentrum.  

Fetsund sentrum er også et av tre satsingsområdene i 

Kommuneplan for Fet 2014 – 2026.  

Fet kommune ønsker å satse på Fetsund stasjon som et 

kollektivknutepunkt og fortette innenfor eksisterende 

byggesone, fortrinnsvis med boliger.  

Handlingsprogrammet for samferdsel 2016-2019 for 

Akershus fylkeskommune omtaler bygging av ny 

fv. 279 fra Støvin til Fetsund sentrum som et aktuelt 

tiltak etter 2019. Denne vegen er ifølge Fet kommune 

avgjørende for å kunne ta ut potensialet for 

tettstedutvikling i Fetsund sentrum. Bygging av fv. 279 

er nå vedtatt. 

Av de lokale stedene med størst utviklingspotensial 

trekkes blant annet parkeringsplassen foran Spar og 

Rema (Torget) frem sammen med Stasjonsparken og 

Stasjonsstranden. Det er avsatt arealer for å etablere 

et torg i direkte sammenheng med Stasjonsparken. 

Målet er å skape Fetsunds viktigste og mest attraktive 

møteplass nært knyttet til kollektivknutepunktet Fetsund 

stasjon. På sikt er det også et ønske om å utvide 

sentrum nordover, langs Glomma. Dette er imidlertid 

planer som kan ligge noe frem i tid.  

Nerdrum og Svingen stasjoner er også viktige i Fet 

kommunes planer for Fetsund tettstedsområde. 

Kommunen ønsker at Nerdrum skal forbli et rendyrket 
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boligområde og at innbyggerne i dette området skal 

ha muligheten til å benytte kollektivtrafikk primært via 

Nerdrum stasjon. I området rundt Svingen stasjon 

vurderes det muligheter for næringsutvikling. Samtidig 

ønsker kommunen å øke parkeringstilbudet rundt 

stasjonen, for å hindre at pendlere fra dette området 

og nordfra, må krysse Glomma med bil for så å 

parkere i Fetsund sentrum.  

Fjellsrud 

Ifølge Fet kommunes planstrategi for 2012-2016 

trenger Fjellsrud økt tjenestetilbud blant annet i form 

av flere butikker og bedre kollektivtilbud. På sikt vil 

området ha potensial for fortetting, men foreløpig 

ligger utbyggingstakten på et lavt nivå i dette 

området. 

Sørumsand og Lørenfallet 

Ifølge Sørums kommuneplan 2009-2021 skal 

utbyggingen i kommunen i hovedsak skje i 

kommunesenteret Sørumsand og i vekstområdet 

Frogner. Det er behov for å forbedre tettstedet 

Sørumsands funksjon som markedsplass og møtested 

ved å finne parkeringsløsninger som ivaretar de 

handlendes behov uten å dominere sentrum. Det skal 

legges til rette for høy grad av boligfortetting i 

gangavstand til Sørumsand stasjon. Tettstedet 

Lørenfallet har gode bo-områder og idrettsanlegg, 

men er omgitt av areal med ustabile masser, som 

reduserer stedets utvidelsesmuligheter. Lørenfallet kan 

i hovedsak utvikles gjennom fortetting. 

Aursmoen og Bjørkelangen 

Det er en målsetning i Aurskog-Hølands kommuneplan 

for 2011-2022 at tettstedene skal være livskraftige 

lokalsentre med konsentrerte sentrumsområder og en 

sunn blanding av boliger, forretninger og 

servicetilbud. Det er en vedtatt politisk føring at 

Bjørkelangen som kommunesenter skal ha størst vekst 

og at sentrale forretnings- og servicetilbud som det 

bare er plass til en av i kommunen, skal lokaliseres hit. 

8.5.4 Konsekvensvurdering 

Konsekvenser for Fetsund  

Dagens køproblemer gjennom Fetsund antas å ha stor 

betydning for tettstedutviklingen som helhet, noe som 

løses i alle alternativer. Dette veier tungt. 

Rv. 22 går ikke i dag gjennom Fetsund sentrum. 

Tiltaket kan likevel få betydelige konsekvenser for 

utviklingen i sentrum, ved at det også vurderes 

trasévalg gjennom arealet som i dag er definert som 

sentrum. Rv. 22 er viktig som adkomstveg til sentrum, 

og tilgjengeligheten blir bedre når køproblemene 

reduseres.  

For utviklingen av Fetsund som tettsted er det i tillegg 

til sentrum en rekke områder som er viktige for 

utviklingen, blant annet boligområder på begge sider 

av Glomma, togstasjonene Nerdrum og Svingen, 

Fetsund Lenser, idrettsanleggene og lokale 

friluftsområder.  

Alternativ D2 og D2.1 kan trolig medføre noen 

negative konsekvenser for utviklingen i Fetsund sentrum 

ved at innslagspunktet til brua på vestsiden av 

Glomma vil komme nokså nært Fetsund stasjon. Dette 

vil ha konsekvenser for utbygging av sentrum med 

stasjonen som knutepunkt. Brua vil være visuelt 

dominerende, og kan ha negativ innvirkning på 

landskapsbildet i sentrum. Problemer knyttet til støy 

kan også påvirke utviklingen. Ei bru så nære sentrum 

vil være uheldig for kommunen og innbyggerens ønske 

om et mer attraktivt sentrum. Dette avhenger 

imidlertid av hvilken brutype som velges. Påbegynte 

planer om bygging av leiligheter sør for stasjonen vil 

bli berørt ved at traseen til alternativ D2 og D2.1 vil 

gå rett over arealet. Alternativet vil antakelig 

medføre at kommunedelplanen for Fetsund sentrum må 

revideres. Planen innebærer blant annet utvikling i 

områder i nærheten av stasjonen, noe som ikke vil la 

seg gjennomføre dersom D2 eller D2.1 blir valgt.  

Alternativ C2 vil trolig også medføre noen negative 

konsekvenser for utviklingen i Fetsund sentrum, men i 

mindre omfang enn D2 og D2.1. Brua vil påvirke 

landskapsbildet negativt, samtidig som alternativet 

sannsynligvis gir et høyere støynivå i sentrum enn i 

dag.  

Alternativ A vil gi positive konsekvenser for utviklingen 

av Fetsund sentrum ved at tilgjengeligheten blir bedre, 

med kortere avstand til på- og avkjøring fra rv. 22, 

noe som kan gjøre sentrum litt mer konkurransedyktig i 

forhold til Lillestrøm- og Osloområdet. Imidlertid kan 

det bli vanskeligere i rushtiden å komme inn på ny 

rv. 22 med en rundkjøring fra Fetsund sentrum. Dette 

trekker i motsatt retning.  

Det er positivt med alternativene A2, C2, D2, D2.1 og 

E2 at lokal- og fjerntrafikk separeres, noe som kan 

bedre tilgjengeligheten til sentrum for befolkningen. 

Denne separasjonen av trafikk får man ikke ved 

alternativ A.  

Å få til økt utbygging nær kollektivtransport og 

samtidig bevare landskapstrekk og grønne områder 

er viktige momenter i den videre utviklingen av 

tettstedet.  

Tiltaket vil ha konsekvenser for stasjonsområdene, der 

mange pendlere benytter toget som fremkomstmiddel, 

noe som har skapt et behov for parkeringsplasser. 

Køproblemene går også utover pendlerne som reiser 

med tog. Fremkommeligheten til stasjonene er dårlig, 

spesielt for innbyggere på østsiden av Glomma. Dette 
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skaper usikkerhet rundt planlegging av avreise, noe 

som påvirker hverdagen til mange mennesker. 

Tilgjengeligheten til Fetsund og Svingen stasjon vil bli 

bedre, og det vil være lettere å planlegge avreise fra 

disse stasjonene. Reisende fra Nerdrum stasjon kan i 

liten grad sies å bli berørt av de ulike alternativene. 

Alternativ D2 og D2.1 kan få negative konsekvenser 

for utviklingen av Fetsund stasjon som drivkraft for 

tettstedutvikling, dersom utbyggingen reduserer antall 

parkeringsplasser. Det er imidlertid usikkerhet knyttet 

til i hvilken grad antall parkeringsplasser vil bli 

redusert.  

Samlet sett antas alternativ A å ha positiv virkning på 

tettstedutviklingen ved at flere av køproblemene løses, 

uten at det blir et større arealinngrep i Fetsund. 

Alternativ A2 vurderes til å ha store positive virkninger 

for tettstedsutviklingen fordi det ikke påvirker 

utviklingen av Fetsund sentrum, samtidig som at det 

skiller fjerntrafikken fra lokaltrafikken.   

Alternativ E2 vurderes å gi best tilgjengelighet til 

sentrum fordi det er avkjøring på vestsiden av 

Glomma og at køproblemene blir løst. Det vil bli 

atkomst til Fetsund sentrum både fra nord og fra sør. 

Men med ny fv. 279 vil Fetsund få en adkomst nordfra 

selv uten ramper fra alternativ E2. Alternativet vil 

trolig ha noen negative konsekvenser for planlagt 

næringsutvikling i området rundt Svingen stasjon, samt 

mer gjennomgangstrafikk i nedre del av Faldalen. 

Både alternativ C2, D2 og D2.1 gir noen negative 

virkninger ved at ny bru kan bli visuelt dominerende i 

sentrum og kan gi økt støy. For alternativ C2, som vil 

ligge litt lengre unna, har dette relativt mindre å si slik 

at alternativet samlet sett vurderes også stor positiv 

virkning for Fetsund som tettsted. 

De negative virkningene antas å være sterkest i 

alternativ D2 og D2.1 som innebærer at arealplanene 

for Fetsund sentrum antakelig må revideres, og at 

gjennomgangstrafikken på rv. 22 kommer nærmer 

dagens sentrum. For alternativ D2 og D2.1 antas 

virkningene å være litt positive. 

Tabell 8-22: I hvilken grad bidrar tiltaket til å gjøre 

Fetsund attraktivt, levende og bærekraftig? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Positiv 
Stor 

positiv 

Stor 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Stor 

positiv 

 

Konsekvenser for Fjellsrud 

Tettstedsutviklingen kan bli positivt påvirket av en ny 

kryssing da dette vil forbedre tilgjengeligheten og 

gjøre området mer attraktivt. Virkningen i de ulike 

alternativene anses som relativt likt.  

Tabell 8-23: I hvilken grad bidrar tiltaket til å gjøre 

tettstedet Fjellsrud attraktivt, levende og 

bærekraftig?   

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Konsekvenser for Sørumsand  

Tettstedsutviklingen kan bli positivt påvirket av en ny 

kryssing da dette vil forbedre tilgjengeligheten og 

gjøre området mer attraktivt. Virkningen i de ulike 

alternativene anses som relativt likt.  

Tabell 8-24: I hvilken grad bidrar tiltaket til å gjøre 

tettstedet Sørumsand attraktivt, levende og 

bærekraftig? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

 

Konsekvenser for Lørenfallet  

Lørenfallet kan oppleve en liten positiv konsekvens 

ved at trafikk som i dag går gjennom tettstedet i 

stedet vil krysse Glomma ved Fetsund når ny 

firefeltskryssing er ferdig. Virkningen i de ulike 

alternativene anses som relativt lik. 

Tabell 8-25: I hvilken grad bidrar tiltaket til å gjøre 

tettstedet Lørenfallet attraktivt, levende og 

bærekraftig? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

 

Konsekvenser for Aursmoen og Bjørkelangen 

Tettstedsutviklingen kan bli positivt påvirket av en ny 

kryssing da dette vil forbedre tilgjengeligheten og 

gjøre området mer attraktivt. Virkningen i de ulike 

alternativene anses som relativt lik.  
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Tabell 8-26: I hvilken grad bidrar tiltaket til å gjøre 

tettstedene Aursmoen og Bjørkelangen attraktivt, 

levende og bærekraftig? 

Alternativ 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

Litt 

positiv 

 

8.5.5 Samlet vurdering  

Samlet vurdering av tiltakets virkninger på 

tettstedsutvikling er oppsummert i tabellen under. 

 

 

 

Tabell 8-27: Samlet vurdering av tettstedsutvikling 

I hvilken grad 

bidrar tiltaket til 

å gjøre det 

aktuelle tettstedet 

attraktivt, 

levende og 

bærekraftig? 

Alternativ 

Nullalterna-

tivet 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Fetsund  0 Positiv Stor positiv Stor positiv Litt positiv Litt positiv Stor positiv 

Fjellsrud 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Sørumsand 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Lørenfallet 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Aursmoen 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Bjørkelangen 0 Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv Litt positiv 

Rangering 

tettstedutvikling 

Tiltaket med ny kryssing av Glomma for rv. 22 antas å gi positive effekter for tettstedutviklingen både i Fetsund 

og i tettsteder øst og nord for Fetsund. Hovedårsaken er bedre tilgjengelighet og mindre kø som gir økt 

attraktivitet. Fetsund tettsted forventes å bli påvirket mest. Her kan tiltaket også få noen virkninger som trekker 

motsatt av de positive. Dette gjelder at det blir økt gjennomfartstrafikk nærmere Fetsund sentrum i alternativ D2 

og D2.1, samt at det kan bli vanskeligere å komme ut av Fetsund sentrum i rushtiden i alternativ A. 

 

De største virkningene for tettstedutvikling er i Fetsund, 

siden både eksisterende og planlagte alternative 

krysninger av Glomma for rv. 22 går gjennom 

tettstedet. Alle alternativene vil gi store 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 det blir noen negative virkninger.  

For andre tettsteder vil tiltaket gi en liten positiv 

virkning ved at tilgjengeligheten til Oslo og Lillestrøm 

blir bedre. I Lørenfallet kan det også bli mindre 

gjennomgangstrafikk ved ny kryssing av Glomma for 

rv. 22, slik at effekten er litt positiv. 
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Vi har i denne rapporten vurdert netto ringvirkninger, 

fordelingsvirkninger og lokale og regionale 

ringvirkninger av ny rv. 22 – kryssing av Glomma. 

Rangeringen til de ulike alternativene er oppsummert i 

Tabell 9-1.  

 

 

 

Tabell 9-1: Oppsummering 

 

Alternativ 

Nullalter-

nativet 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Netto ringvirkninger 0 

Alle alternativene antas å skape positive netto ringvirkninger. Det anses 

ikke å være grunnlag til å skille mellom alternativene. Omfanget kan 

ikke kvantifiseres. 

Fordelingsvirkninger 0 
De ulike alternativene vil gi ulike fordelingsvirkninger. Det anses ikke som 

grunnlag til å rangere alternativene etter fordelingsvirkninger. 

Lokale og regionale 

virkninger: 

Samfunnsutvikling 

0 Samlet sett forventes ny rv. 22 kryssing av Glomma å være positivt for 

samfunnsutviklingen. Dette gjelder for alle alternativene. Det er særlig 

effektene for boligområdenes attraktivitet og arbeidsmarked som vil ha 

positive effekter. På lengre sikt kan utbygging av denne type 

infrastruktur gi økt menneskelig arealbruk, noe som isolert sett innebærer 

en negativ virkning. Det som særlig skiller alternativene når man vurderer 

samfunnsutvikling er at alternativene D2 og D2.1 har traseer svært nært 

Fetsund sentrum og kommer mest i konflikt med Fet kommunes 

arealplaner. 

Lokale og regionale 

virkninger: 

Næringsutvikling 

0 Ny rv. 22 kryssing av Glomma antas å ha stor positiv virkning for 

næringsutviklingen på sikt, fordi det vil bli bedre fremkommelighet for 

vare- og persontransport. Dette vil særlig næringsutviklingen i Aurskog-

Høland kommune, Sørum kommune og Fet kommune, i områdene øst for 

Glomma, nyte godt av. Utbyggingen får virkning for lokalt næringsliv 

langs strekningen. Det er imidlertid relativt lite lokalt næringsliv langs 

den berørte delen av dagens rv. 22-trasé. Derfor blir utslagene i samlet 

vurdering mindre. Noen av alternativene krysser nærmere lokalt 

næringsliv i Fetsund sentrum enn i dag, som kan gi en litt negativ 

konsekvens der. 

Lokale og regionale 

virkninger: 

Tettstedsutvikling 

0 Tiltaket med ny kryssing av Glomma for rv. 22 antas å gi positive 

effekter for tettstedutviklingen både i Fetsund og i tettsteder øst og nord 

for Fetsund. Hovedårsaken er bedre tilgjengelighet og mindre kø som gir 

økt attraktivitet. Fetsund tettsted forventes å bli påvirket mest. Her kan 

tiltaket også få noen virkninger som trekker motsatt av de positive. Dette 

gjelder at det blir økt gjennomfartstrafikk nærmere Fetsund sentrum i 

alternativ D2 og D2.1, samt at det kan bli vanskeligere å komme ut av 

Fetsund sentrum i rushtiden i alternativ A. 

Som hovedregel skal Statens vegvesen ifølge håndbok 

V712 kapittel 9 anbefale det tiltaket/alternativet som 

gir høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Statens 

vegvesen skal også gjøre en anbefaling basert på 

oppfylling av målsettinger for prosjektet.  

Effektene som er vurdert i denne rapporten (netto 

ringvirkninger, fordelingsvirkninger og lokale og 

regionale virkninger) skal eventuelt omtales verbalt 

som en del av anbefalingen, fordi det kan være 

beslutningsrelevant.  

9. Sluttvurdering 
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