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Forord 

Statenes vegvesen Region øst har i samråd med Fet kommune startet 

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

fram til Kringenkrysset (fv. 170).  

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

kvensutredninger etter PBL (26.06.2009) skal alle kommunedelplaner 

som angir områder for utbyggingsformål behandles etter nevnte for-

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

deretter et planforslag med konsekvensutredning på grunnlag av det 

fastsatte planprogrammet. 

 

Kartet viser alternativer med utredede traséer 

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

nerelt og derigjennom bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken 

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

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

vegnettet rundt Lillestrøm og er lokalveg over Glomma for østre og 

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

mengde i perioder gir store forsinkelser i trafikkavviklingen. Prosjektet 

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

2018-2023. 

Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.12.2014 – 

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

ringer i planprogrammet. Revidert planprogram ble oversendt Fet kom-

mune den 09.03.2015. Kommunestyret vedtok planprogrammet den 

13.04.2015. Alternativene fastsatt i planprogrammet er et resultat av en 

forutgående silingsfase der 17 ulike alternativer ble vurdert og redusert 

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

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

påfølgende optimaliseringsfasen, ble det besluttet å konsekvensutrede 

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

sammen 6 alternative tiltak. 

Analysen er utarbeidet i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 

Konsekvensanalyser (2014) og det vedtatte planprogrammet for pro-

sjektet. Rapporten inneholder en samfunnsøkonomisk analyse bestå-

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

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

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

eller hvilke alternativer som skal danne grunnlag for kommunedelplan-

forslaget.  
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1 Sammendrag 

Sammendraget angir de viktigste momentene fra den samfunnsøkono-

miske analysen. Hverken risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) eller te-

maene under andre samfunnsmessige virkninger har avdekket saker 

som har vært utslagsgivende for utfallet av konsekvensutredningen. 

Statens vegvesen har utarbeidet en egen anbefalingsrapport.  I denne 

rapporten angis og begrunnes hvilket alternativ som anbefales videre-

ført til reguleringsplanfasen. 

1.1 Sammenstilling av prissatte og ikke-pris-
satte konsekvenser 

Sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene av-

veier fordeler ved de ulike alternativene opp mot ulempene de fører med 

seg. Sammenstillingen deles i to trinn:  

1. De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene vurderes sam-

men for hvert alternativ. 

2. Alternativene rangeres. Rangeringen begrunnes. 

Selv om resultatet av de prissatte konsekvensene indikeres med en kro-

neverdi, og de ikke-prissatte konsekvensene indikeres med en ni-delt 

verdiskala, vil de begge være uttrykk for ulike aspekter ved velferden i 

samfunnet. Det er tiltakets samlede betydning for denne velferden som 

diskuteres i sammenstillingen. I denne diskusjonen vil skillet mellom de 

ulike konsekvensgruppene være underordnet den overordnede avvei-

ningen av tiltaket som helhet. 

1.1.1 Samfunnsøkonomisk vurdering av alterna-

tivene  
Tabell 1-1 Alternativer fordelt på hvilke utslag de gir for prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser: 

 Samlet vurdering ikke-pris-
satte: Positiv 

Samlet vurdering ikke-pris-
satte: Negativ 

Netto nytte prissatte 
større enn null 

I Fordelaktig for samfunnet II Tvetydig utfall 

Alt. A 

Alt. A2 

Alt. C2 

Alt. D2.1 

Netto nytte prissatte 
mindre enn null 

III Tvetydig utfall IV Ufordelaktig for samfunnet 

Alt. D2 

Alt. E2 

Når de utredede alternativene fordeles på kombinasjonen av netto nytte 

for henholdsvis de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene, hav-

ner alt. A, A2, C2 og D2.1 i gruppe II, og alt. D2 og E2 i gruppe IV.  

D2 og E2 (gruppe IV) 

Gruppe IV inneholder alternativer som gir negativ nytte for både de pris-

satte og de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativer i denne gruppen 

er definert som ufordelaktige for samfunnet. 

Ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering kan verken alt. D2 eller alt. E2 

anbefales videreført. For alt. E2 kan dette begrunnes med svært høye 

investeringskostnader i forhold til de øvrige alternativene. Alternativet 

vil i tillegg gi stort arealbeslag av dyrket mark og store inngrep i Holsevja 

og Stintevja. D2 gir i tillegg til høye investeringskostnader, vesentlige 

visuelle endringer i Fetsund lenser og omfattende inngrep i boligfeltet 
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mellom Støvin og Vilberg (Jan Steneruds vei m.fl.). På grunn av vesent-

lig forskjell i investeringskostnaden rangeres E2 som det alternativet 

med lavest samfunnsøkonomisk nytte. 

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

Gruppe II inneholder alternativer som gir positiv nytte for de prissatte 

konsekvensene og negativ nytte for de ikke-prissatte konsekvensene. 

Den samfunnsøkonomiske velferden er uklar for alternativer i denne 

gruppen. 

A gir høy netto nytte, men likevel bare tredje høyest av de ulike alterna-

tivene. Grunnen til dette er først og fremst investeringskostnadene. Al-

ternativet er også dårlig på støy- og luftforurensning. Selv om alternati-

vet gir negative konsekvenser for nærmiljø, er det rangert nest høyest 

blant de ikke-prissatte konsekvensene. Dette skyldes at situasjonsend-

ringen ved krysningen av Glomma blir relativt liten. Utstrakt gjenbruk av 

eksisterende vegareal bidrar også til liten grad av arealfragmentering. 

A2 gir høy netto nytte, marginalt bedre enn A. Grunnen til dette er først 

og fremst investeringskostnadene. Alternativet er også dårlig på støy- 

og luftforurensning. Alternativet er rangert tredje høyest blant de ikke-

prissatte konsekvensene. Lokaliseringen av veien gjennom ravinedalen 

nordøst for Holen og arealbeslaget av dyrket mark på Hovinhøgda gir 

negative konsekvenser for naturressurser og naturmangfold. To paral-

lelle broer, den nye sør for eksisterende, vil også vil visuelt endre ka-

rakteren ved Fetsund lenser. Karakterendringen vil være større enn for 

alternativ A, men likevel i mindre grad enn for D2 og D2.1. Utstrakt gjen-

bruk av eksisterende vegareal på østsiden av Glomma gir ingen ny frag-

mentering av arealer. 

C2 gir høy netto nytte, men likevel i det nedre sjiktet av de ulike alterna-

tivene. Grunnen til dette nivået er først og fremst investeringskostna-

dene. Lang tunnel gir også høyere drifts- og vedlikeholdskostnader. Al-

ternativet er dårlig på støy- og luftforurensning. Alternativet er rangert 

som nummer fire blant de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativet vil 

visuelt endre karakteren ved Fetsund lenser, men i mindre grad enn 

med D2 og D2.1. Utstrakt gjenbruk av eksisterende vegareal på vestsi-

den av Glomma og tunnel medfører mindre arealfragmentering. På øst-

siden av Glomma gir derimot alternativet vesentlig reduksjon av produk-

tiv jord og betydelige driftsulemper for de gjenværende skiftene mellom 

planlagt og eksisterende rv. 22. 

D2.1 gir høyest netto nytte av de ulike alternativene. Den viktigste grun-

nen til dette er investeringskostnadene. Alternativet er derimot rangert 

nest lavest blant de ikke-prissatte konsekvensene. Årsaken ligger i det 

at alternativet vil medføre en stor visuell endring av den nordlige delen 

av Fetsund lenser. Alternativet gir arealbeslag og fragmentering av jord-

bruksareal øst for Glomma. I tillegg medfører alternativet til en tilsva-

rende endring av situasjonen ved Hovinhøgda vest for Glomma. Sam-

men med E2 gir alternativet en vesentlig reduksjon av produktiv jord og 

betydelige driftsulemper for de gjenværende skiftene mellom ny og ek-

sisterende rv. 22. 

Rangering av alternativer 

Målet med den samfunnsøkonomiske analysen er å gi en systematisk 

og etterprøvbar fremstilling av hvordan tiltaket påvirker velferden for 

samfunnet. Uavhengig om denne velferdsvurderingen fremstilles gjen-

nom beregninger eller beskrivelser innebærer analysen mange verdi-

valg. Alle verdivalgene knyttes opp til spørsmålet om hvordan arealet 

innenfor utredningsområdet disponeres til samfunnets beste. 

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

prissatte konsekvensene. Trafikantnytten i alle alternativene er for-

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

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

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

slagsgivende for den samlede rangeringen av alternativene. 

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

Fetsund jernbanebro. Begge alternativene vil dermed medføre en stor 

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

ringen er vurdert som svært negativ både av fagtemaene kulturmiljø, 

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

vedtaksfredet kulturminne på nasjonalt nivå, er disse vurderingene vekt-

lagt som utslagsgivende. Alternativer som best ivaretar anlegget og 



INNLEDNING TILTAK SITUASJON PRISSATTE IKKE-PRISSATTE SAMMENSTILLING ANBEFALING VEDLEGG 

 

 

 
h 

20.10.2016 

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA: KONSEKVENSUTREDNING 

 

 
7 

 
 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

sammenhengen mellom anlegget og omgivelsene, rangeres dermed 

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

rangeres med samme begrunnelse høyere enn alternativ D2.1. 

Den samfunnsøkonomiske analysen viser dermed at alternativ A samlet 

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

derbygger dette valget. 

Tabell 1-2 Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse 

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

I Prissatte konsekvenser (nåverdi) 

Trafikant- og transportbru-
kernytte 

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

Operatørnytte - - - - - - 

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

Ulykker 284 240 240 240 240 332 

Støy 
0 -3 3 24 17 31 

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

Restverdi - - - - - - 

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

Netto nytte 
470 501 305 -81 635 -667 

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

I Rangering prissatte kon-
sekvenser 

3 2 4 5 1 6 

II Ikke-prissatte konsekvenser 

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

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

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

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

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

Samlet vurdering ikke-
prissatte konsekvenser 

Negativ Negativ Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Negativ 

 II Rangering ikke-pris-
satte konsekvenser 

2 3 4 6 5 1 

Samlet samfunnsøkono-
misk vurdering (I+II) 

1 2 3 5 4 6 
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1.2 Andre samfunnsmessige virkninger 

For mer utfyllende informasjon henvises til vedlagt rapport om andre 

samfunnsmessige virkninger. 

Tabell 1-7 Oppsummeringstabell som viser de viktigste lokale- og regionale virk-

ningene av tiltaket. 

 

Alternativ 

0-
al
t 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Netto ring-
virkninger 

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

Fordelings-
virkninger 

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

Lokale og 
regionale 
virkninger: 
Samfunns-
utvikling 

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

Lokale og 
regionale 
virkninger: 
Næringsut-
vikling 

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

Lokale og 
regionale 
virkninger: 
Tettsteds-
utvikling 

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

2.1 Bakgrunnen for tiltaket 

Rv. 22 er en svært viktig regional transportåre nordøst for Oslo, som 

inngår i de rutevise utredningene av riksvegnettet; rute 1. Vegen betje-

ner både lokal- og fjerntrafikk. Vegen er en del av ringvegnettet rundt 

Lillestrøm og er lokalveg over Glomma for østre og vestre deler av Fet 

sentrum. Stor utbygging på Romerike, nærheten til hovedflyplassen på 

Gardermoen, økende tilsig av fjerntrafikk fra Østfold og stor pendlertra-

fikk fra utenforliggende kommuner som Aurskog-Høland, har medført at 

rv. 22 ikke har forutsigbar framkommelighet på strekningen fra Kringen 

og inn mot Lillestrøm. Morgen- og ettermiddagsrushet har i mange år 

vært preget av lange køer. Dette rammer også kollektivtrafikken og næ-

ringstrafikken. 

Det går i dag (ÅDT) ca. 16 000 biler over Fetsundbrua, hvorav ca. 8 % 

er tungtrafikk. Utvidelsen av rv. 22 fra Isakveien i Skedsmo kommune 

til Garderveien i Fet, som ble åpnet i desember 2015, har hatt en positiv 

effekt på framkommeligheten i området, men vil ikke gi full effekt før rv. 

22 fullføres som 4-felts veg over Glomma og fram til Kringenkrysset. For 

å forbedre trafikkavviklingen i området vil, som et strakstiltak, dagens 

lyskryss vest for Fetsundbrua bli erstattet av en rundkjøring. Denne åp-

nes i løpet av 2016. Til tross for dette vil det framover fortsatt være fram-

kommelighetsproblemer på strekningen. 

 

Figur 2-1 Kartutsnitt over strekningen for ny rv. 22 fra Merkja til Kringen (heltruk-

ken markering). Stiplet markering viser krysset ved Garderveien (fv. 279) 

 

2.2 Prosjektets samfunnsmål og effektmål 

2.2.1 Samfunnsmål  

I Nasjonal transportplan og i andre styringsdokumenter er det et uttalt 

mål at veksten i persontrafikken i storbyområdene skal tas med kollek-

tivtrafikk, sykkel og gange. Det betyr at man her ikke skal legge til rette 

for mer vegkapasitet som medfører økt biltrafikk. I forslaget til langsiktig 

arealutvikling i Oslo og Akershus (Plansamarbeidet), vedtatt i desember 

2015, er derfor vekstområder hovedsakelig valgt ved jernbanelinjene og 

Fetsund, Sørumsand og Bjørkelangen er prioriterte lokale tettsteder. I 

de andre mindre befolkningstette områdene øst for Glomma tillates 

«vedlikeholdsvekst» (vekst med sikte på å opprettholde stabile bomiljø 

og utnytte etablert sosial og teknisk infrastruktur). I disse områdene hvor 
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tilbudet av kollektivtrafikk er svært begrenset, vil fortsatt bilen være et 

viktig framkomstmiddel. 

Området langs rv. 22 ligger i overgangen mellom by og land. Samtidig 

som vegen er viktig for kommunene øst for Glomma og sørover mot 

Østfold, danner området også en viktig overgang inn mot Lillestrøm 

hvor fokus er å begrense biltrafikken og legge til rette for økt kollektiv-

trafikk, sykkel og gange. 

Kommunedelplanarbeidet for en fremtidig ny rv. 22-kryssing av Glomma 

er en politisk bestilling fra Samferdselsdepartementet og prosjektet er 

prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2027. I bestillingen ligger at det 

skal planlegges en fremtidig kryssing av Glomma med 4-felt som en 

forlengelse av parsellen Isakveien - Garderveien som åpnet i desember 

2015. De uttalte målene om økningen i persontrafikken må derfor vur-

deres i sammenheng med denne bestillingen. For å unngå en sterk øk-

ning av biltrafikk inn mot Lillestrøm og Oslo, kan det i fremtiden bli ak-

tuelt å vurdere kollektivfelt på rv. 22 og bygge innfartsparkeringer som 

tilbyr langpendlere overgang. 

2.2.2 Effektmål  

Prosjektet har følgende effektmål: 

 Forutsigbar fremkommelighet med spesiell fokus på kollektivtra-

fikk og næringstrafikk. 

 Økt trafikksikkerhet og færre ulykker. 

 Redusere miljøulempene (herunder støy). 

 Tilrettelegge for gode løsninger for gående og syklende. 

 Redusert reisetid i rushtiden. 

2.3 Organisering av prosjektet 

2.3.1 Organisering  

Prosjekteier er Statens vegvesen Region øst (SVRØ) og Vegavdeling 

Akershus. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Sweco Norge AS.  

Det er nedsatt en prosjektgruppe ved SVRØ bestående av de fag som 

prosjektet berører og vil berøre også i senere faser. Gruppen omfatter 

både fagfolk fra Vegvesenet og innleide konsulenter. Det er videre opp-

rettet en ekstern kontaktgruppe med representanter fra Fet kommune 

v/kommuneadministrasjonen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket, Ruter AS, NVE og Fetsund 

Lenser (museum). 

Det er også opprettet en referansegruppe bestående av ordførere fra 

Fet kommune og nabokommunene Aurskog/Høland, Sørum, Trøgstad, 

Rømskog og Skedsmo. I denne gruppa sitter også en representant fra 

Akershus fylkeskommune ved Hovedutvalget for samferdsel og vegav-

deling Akershus (prosjekteier). 

2.3.2 Planprosess  

Arbeidet med kommunedelplan (KDP) med tilhørende konsekvensut-

redning (KU) skal gi nødvendig planavklaringer for å kunne fremme en 

reguleringsplan for ny veg over Glomma. Arbeidet foregår i tre faser:  

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

2. Fase 2: Konsekvensutredning 

3. Fase 3: Kommunedelplan. 

I 2012 ble det lagt frem en mulighetsstudie som viste 17 alternative løs-

ninger for krysning av Glomma. I fase 1 ble mulighetsstudiens 17 

traséer silt ned til tre alternativer (A, C2, D2). For å sikre et best mulig 

grunnlag for silingsarbeidet, ble arbeidet med konsekvensutredningens 

verdianalyse igangsatt som en del av denne prosessen. Samtidig ble 

det utarbeidet et planprogram med detaljerte krav til det videre utred-

ningsarbeidet. 
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I fase 2 konsekvensutredes de tre alternativene. I tillegg konsekvensut-

redes ytterligere tre alternativer. Det konsekvensutredes dermed tilsam-

men 6 alternative tiltak. Den samfunnsøkonomiske analysen danner ho-

veddelen av konsekvensutredningen. Verdivurderingen til de ikke-pris-

satte konsekvensene bygger på verdianalysen som ble utarbeidet i fase 

1. 

Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.12.2014 – 

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

ringer i planprogrammet. Revidert planprogram ble oversendt Fet kom-

mune den 09.03.2015. Kommunestyret vedtok planprogrammet den 

13.04.2015. Alternativene fastsatt i planprogrammet er et resultat av en 

forutgående silingsfase der 17 ulike alternativer ble vurdert og redusert 

til fire alternativer.  

Fase 3, utarbeidelse av kommunedelplan, gjennomføres på det eller de 

alternativene som den nedsatte prosjektgruppen anbefaler. Statens 

vegvesen Region øst, som er prosjekteier, vil til slutt ha det overordnede 

ansvaret med å anbefale alternativ(er). 

2.4 Planprogram 

Planprogrammet ble oversendt Fet kommune i månedsskifte november 

/ desember 2014. Programmet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 

19.12.2014 – 10.02.2015. I den perioden kom det inn merknader som 

medførte endringer i planprogrammet. Revidert planprogram ble over-

sendt Fet kommune den 09.03.2015. Kommunestyret vedtok planpro-

grammet den 13.04.2015.  

Fra vedtaket var rådmannens vurdering som følger: 

Ny rv. 22 skal bidra til å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten 

for alle trafikantgrupper mellom Kringenkrysset og Merkja. Det skal til-

rettelegges for god tettstedsutvikling i Fet sentrum og grunnlaget for kol-

lektivtrafikk, sykkel og gange skal styrkes. Hensyn til miljø skal ivaretas. 

Planprogrammet skal redegjøre for hvordan dette skal oppnås i videre 

prosess mot vedtak av kommunedelplan.  

Etter offentlig ettersyn er det gjort flere endringer i planprogrammet som 

vil gi større trygghet for at kommunedelplanen, med tilhørende konse-

kvensutredning, vil ta for seg de nødvendige tema og redegjøre for kon-

sekvenser på en tilstrekkelig måte. I de tilfeller der merknadene har på-

pekt mangler ved planprogrammet, er det nå endret. Det er i tillegg job-

bet videre med geometrien for veilinjene slik at de er optimalisert etter 

ønsket kurvatur så langt det lar seg gjøre på nåværende detaljnivå. 

Dette har også ført til at ytterligere ett alternativ er lagt til etter offentlig 

ettersyn. De fem korridorene som nå er med i planprogrammet har alle 

styrker og svakheter som vil komme tydeligere fram i neste planfase. 

Det er viktig å få med flest ulike alternativer slik at også ulike konse-

kvenser kan bli analysert. Konsekvensutredningen vil gi oss en vurde-

ring av de fem alternativene med konklusjon for hvilket alternativ som 

synes best å gå videre med.  

Rådmannen mener planprogrammet legger opp til en god prosess vi-

dere fram mot kommunedelplan. 

Planprogrammet anbefales vedtatt 

2.4.1 Samordning av planprogram og V712  

Planprogrammet angir hvilke konsekvenser som skal beskrives ved 

hvert alternativ. Den samfunnsøkonomiske analysen omhandler konse-

kvenser angitt i planprogrammet.  Mange av disse konsekvensene er 

beskrevet i henhold til standardoppsettet i Statens vegvesens håndbok 

V712 Konsekvensanalyser. Planprogrammet inneholder imidlertid også 

ytterligere noen konsekvenstema. Enkelte av disse sammenfaller med 

og dekkes dermed av de ulike utredningsdelene av V712. Andre kon-

sekvenser vil ikke være en del av selve konsekvensutredningen, men 

beskrives enten i separate rapporter eller som avsnitt i planbeskrivel-

sen. Sammenhengen mellom planprogrammet og konsekvensutred-

ning fremgår av tabell i vedlegget. 
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2.5 Metode 

2.5.1 KU, samfunnsøkonomisk analyse og KDP  

 

Figur 2-2 Figuren viser prosess og beslutningsledd mellom den samfunnsøkono-

miske analysen, konsekvensutredningen og kommunedelplanen. Figuren er en vi-

dereutvikling (vist med blått) av figur 7-1 i V712 (vist med svart).   

 

Konsekvensutredningen er ledd i en vurderingsprosess og beslutnings-

rekke som leder frem til planvedtak i kommunestyret. Prosessen kan 

skjematisk fremstilles i tre trinn (fagbegreper er forklart i vedlegg): 

1 KU: Samfunnsøkonomisk analyse 

Formålet med den samfunnsøkonomiske analysen er å vise hvordan 

tiltaket påvirker velferden for samfunnet. Analysen gjennomføres med 

et sett standardiserte fagtema som hvert tiltaksalternativ beskrives med. 

Deretter vurderes fordeler og ulemper av hvert alternativ. Dette gjøres 

separat for hvert fagtema og samlet for alle temaene til slutt. Metoden i 

håndbok V712 skiller mellom verdier som er prissatt og ikke prissatt. 

Følgende tema inngår i analysen: 

Prissatte fagtema Ikke-prissatte fagtema 

5.5 Trafikant og transportbrukernytte 6.2 Landskapsbilde 

5.6 Operatørnytte 6.3 Nærmiljø og friluftsliv 

5.7 Budsjettvirkning for det offentlige 6.4 Naturmangfold 

5.8.1 Ulykker 6.5 Kulturmiljø 

5.8.2-5.8.3 Støy, luftforurensning og 

klimagassutslipp 

6.6 Naturressurser 

5.9 Skattekostnad  

Figur 2-3 Tabellen viser hvilke fagtema som er en del av den samfunnsøkono-

miske analysen. 

Analyseresultatet er gitt av en sammenstilling av de ulike fagutredere-

nes vurderinger og diskusjoner. Analysen danner grunnlaget for den vi-

dere beslutningsprosessen. 

2 KU: Anbefaling 

Den endelige konsekvensutredningen inneholder en anbefaling av 

hvilke eller hvilket alternativ Vegvesenet ønsker å videreføre som kom-

munedelplan. I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen baserer 

også anbefalingen seg på konsekvensen av andre samfunnsmessige 

virkninger og en vurdering av hvor godt de ulike alternativene innfrir pro-

sjektets mål. Hovedregelen er at en tar utgangspunkt i den samfunns-

økonomiske analysen, velger det alternativet som er rangert først, og 

anbefaler dette. Det er Vegvesenet som gir anbefalingen. 

3 KU + KDP: Planforslag 

Konsekvensutredningen fremmes sammen med kommunedelplanen 

som et planforslag for kommunestyret. Det er kommunestyret som tar 

stilling til forslaget og har den endelige vedtaksmyndigheten i planpro-

sessen.   



INNLEDNING TILTAK SITUASJON PRISSATTE IKKE-PRISSATTE SAMMENSTILLING ANBEFALING VEDLEGG 

 

 

 
h 

20.10.2016 

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA: KONSEKVENSUTREDNING 

 

 
13 

 
 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

3 Beskrivelse av 
utredningsgrunnlaget 

Beskrivelsen av utredningsgrunnlaget redegjør for hvilke premisser som 

utredningen baserer seg på. Sentrale forutsetninger ligger i definisjonen 

av utredningsområdet, referansesituasjonen og tiltaket. 

3.1 Utredningsområdet 

Utredningsområdet er definert med utgangspunkt i parsellgrensene 

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

3-1. I tillegg omfatter utredningsområdet arealer som har betydning for 

de enkelte fagtemaenes verdivurderinger. Silingsprosessen reduserte 

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

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

dianalysens og denne konsekvensutredningens utredningsområder. 

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

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

er kalt alternativ A2. 

3.2 Referansesituasjon (nullalternativet) 

Alle fagtemaene tar utgangspunkt i den samme referansesituasjonen, 

kalt 0-alternativet eller nullalternativet. Referansesituasjonen beskriver 

tilstanden i utredningsområdet dersom det ikke bygges ny veg. Denne 

analyseperioden er for de prissatte konsekvensene satt til vegens leve-

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

åpning av den nye vegen. 

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

feransesituasjonen: 

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

veien på Hovinhøgda er ferdig etablert. 

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

let) er etablert. 

 Ny fv. 279 Gardervei mellom Garderåsen og Fetsund sentrum 

er etablert. 

På grunn av usikkerhet rundt finansiering og fremtidig utvikling er ikke 

følgende planer tatt med i referansesituasjonen: 

 Full utbygging av boligfeltene øst for Glomma. 

 Forstudie for videreutvikling av Fetsund lenser og Nordre Øye-

ren naturreservat (01.10.2013). 
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Figur 3-1 Oversiktskart som viser utredningsområdet og de seks alternativene som er utredet. 
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3.3 Vegstandard og utforming 

3.3.1 Veg- og tunnelklasser  

Strekningen er planlagt som 4-felts veg etter dimensjoneringsklasse H7 

med totalbredde 20 m og rekkverk i midtdeler. I tillegg kommer ønsket 

bredde for utforming av grøfte- og sideareal. Dimensjoneringsklasse H7 

dekker nasjonale hovedveger og andre hovedveger med ÅDT > 12 000 

og fartsgrense 80 km/t. Maksimal tillatt stigning er 6 %. Det er foretatt 

vurdering av dimensjoneringsklasse H8. Tverrprofilet er likt som for H7, 

men kurvaturen er langt stivere da den er dimensjonert for fartsgrense 

100 km/t. Ved Kringen går rv. 22 og fv. 170 over i 2-feltsveger av varie-

rende standard. Parsellen på rv. 22 som nå er ferdigstilt fra Isakveien i 

Skedsmo kommune til Garderveien i Fet kommune, følger dimensjone-

ringsklasse H7. Det er ikke ønskelig å legge opp til en høyere motor-

vegstandard over Glomma. Aktuell normalprofil for ny rv. 22 er vist i 

figurene under. 

 
Figur 3-2 viser normalprofil for vegklasse H7 - Nasjonale hovedveger og øvrige 

hovedveger, ÅDT > 12 000 og fartsgrense 80 km/t (Håndbok N100). 

 

Tunnelklassene blir også valgt ut fra trafikkmengde, samt lengde på tun-

nelene. Fra 2,5 km lengde på tunnelen skal det velges en høyere tun-

nelklasse enn trafikkmengden tilsier. I tillegg til trafikkmengde vil dimen-

sjonerende fart være med på å sette krav til den geometriske utfor-

mingen av veg i dagen og i tunnel.  

For trafikkmengder over 12 000 vil en kombinasjon av fire kjørefelt og 

to separate tunnelløp være det mest aktuelle, etter prinsipp slik det er 

vist i Figur 3-3. Det kan være aktuelt å utvide tunnelprofilet til T 10,5 

senere i prosjektet. 

 

  

Figur 3-3 Tunnelprofil T 9,5 med to løp for tunnelklasse E (Håndbok N500) 

3.3.2 Kryss  

Nasjonale hovedveger i dimensjoneringsklasse H7 skal i utgangspunk-

tet planlegges som planskilte kryss eller kryss med kun på- og avkjø-

ringsrampe. 

I dette prosjektet avsluttes alle alternativene med rundkjøring i krysset 

rv. 22 og fv. 170 ved Kringen. I alternativ A tilrettelegges det for en rund-

kjøring øst og en vest for Glomma på ny rv. 22. I de andre alternativene 

ligger det inne planskilte kryss på ny rv. 22, med mulighet for av- og 

påkjøring i retning Lillestrøm. 

På dette nivået er kryssene ikke prosjektert fullt ut og det vil være behov 

for detaljerte vurderinger rundt bl.a. siktutvidelse og rekkverksbruk i 

neste fase.  

3.3.3 Løsninger for gående og syklende  

Alle alternativene bortsett fra E2 bryter eksisterende gang- og sykkel-

vegnett i utredningsområdet. Det er lagt vekt på å gjenopprette de brutte 

forbindelsene i planforslaget. Alle nye gang- og sykkelforbindelser skal 

tilfredsstille krav til utforming iht. håndbok N100. 
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3.3.4 Skråningsutslag og støttemurer  

Utredningen har tatt utgangspunkt i skråningsutslag slik de er vist på 

vegtegningene. Skråningsutslagene er generelt vist med fyllingsvinkel 

1:2 og skjæringsvinkel 10:1 (antatt fjell). Alternativ A og A2 øst for 

Glomma representerer et unntak fra denne premissen. Her har utred-

ningen tatt utgangspunkt i at det oppføres støttemurer. På denne måten 

reduseres arealbeslaget i sideterrenget. 

3.3.5 Broløsning over Glomma  

Overordnet er det vurdert ulike typer broløsninger over Glomma, men 

prosjektet har falt ned på at det er en form for kassebro (stål eller be-

tong) som er best egnet for kryssing av Glomma ved Fetsund. Dette er 

en løsning som er egnet både ved rett linjeføring og ved en kurvet linje-

føring.  

Figur 3-6 viser et snitt av en stålkassebro. For de brokryssingene som 

har en rett linjeføring vil det også kunne etableres brokonstruksjoner 

som for eksempel skråstagsbro eller hengebro. I alternativ D2.1 er det 

også arbeidet med en skråstagsbro for å kunne vurdere konsekven-

sene.    

 

 

Figur 3-4 Oppriss av en stålkassebro som er prosjektert for alternativ D2 

 

 

Figur 3-5 Snitt av en fagverksbro (alt. A). 

 

 

Figur 3-6 Snitt av en stålkassebro. 
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Figur 3-7 Tverrsnitt av en betongkassebro 

 

 

 

Figur 3-8 Oppriss av en skråstagsbro som er prosjektert for alternativ D2.1 

 

 

Figur 3-9 Tverrsnitt av skråstagsbroa 
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3.4 Grunnforhold 

Det er gjennomført grunnundersøkelser sommer / høst 2015 langs ut-

valgte punkter innenfor de 5 opprinnelige KU-alternativene. Undersø-

kelsene bestod av bergkontrollboringer, 2D-resistivitetsmålinger og re-

fraksjonsseismikk CTU-prøvetagning (Geoteknisk og geologisk rapport 

er vedlagt). Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse 

med alternativ A2, men det antas at grunnforholdene i alternativ A2 kan 

sammenliknes med grunnforholdene i alternativ A 

Swecos tolkning av grunnundersøkelsene bekrefter langt på vei mange 

av de antakelsene som ble gjennomført i forbindelse med kartstudiet av 

geologien innenfor området. Mektigheten av løsmasser er stor, og ber-

get karakteriseres av oppsprukket og permeabel masse. I forhold til de 

enkelte alternativene tolker vi resultatet på følgende måte: 

 Alternativ A og A2: Det bør undersøkes nærmere i dalen ved 

Holen, sør for eksisterende rv. 22. Utfordrende med veg i ravi-

nedalen med kvikkleireforekomster.  

 Alternativ C2: Det å gjennomføre den planlagte tunnelen som 

en konvensjonell bergtunnel anses som ikke gjennomførbart. 

Her må det inn med ekstraordinær fjellsikring for å gjennomføre 

en tunnel som vist. 

 Alternativ D2: En konvensjonell bergtunnel er ikke gjennomfør-

bar under boligfelt i Støvinåsen / Helleveien. Her må tilretteleg-

ges for en lang løsmassetunnel. 

 Alternativ D2.1: Fjellskjæring vil ikke la seg gjennomføre uten 

ekstraordinære tiltak. En konvensjonell bergtunnel er ikke gjen-

nomførbar. Det kan bygges en løsmassetunnel. 

 Alternativ E2: En konvensjonell bergtunnel er gjennomførbar. 

Det bør undersøkes nærmere i kryssområdene både på øst- og 

vestsiden av Glomma. Det antas kvikkleireforekomster i områ-

dene. 

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

og tilpasset geologien. 

3.5 Beskrivelse av alternativer 

En oppsummering av de ulike alternativenes vegelementer og utforming 

er vist i figuren under. Tallene er avrundet. 

Tabell 3-1 Tabellen angir noen nøkkeltall for de ulike alternativene. Tallene er av-

rundet. 

 A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Ny veg,  
lengde 3000 3100 3100 3000 3000 4190 

Gjenbrukt 
veg, lengde 1150 1150 1150 1150 1150 - 

Veg, 
total lengde 4150 4250 4250 4150 4150 4190 

Fjelltunnel, 
lengde - - 630 500 - 1750 

Betongtunnel, 
lengde - - - 400 200 - 

Tunnel, 
total lengde - - 630 900 200 1750 

Bro, lengde 
560 600 800 800 770 1050 

Rundkjø-
ringer, antall 3 4 2 2 2 4 

Halvkryss, 
antall 0 1 2 2 2 3 

Kryss, 
totalt antall 3 3 3 3 3 4 
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3.5.1 Alternativ A 

Figur 3-10 viser alternativ A fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet følger i hoved-

sak eksisterende veg. 

 

 Alternativ A går fra Hovinhøgda til Kringen og følger hovedsakelig 

eksisterende vegtrasé. 

 Utenom Kringenkrysset inneholder alternativet to rundkjøringer. En 

på hver side av Glomma. 

 Alternativet inneholder ingen tunneler. 

 Alternativet krysser Glomma i det samme området som eksiste-

rende veg er lokalisert. 

 Alternativet gir store fyllinger i Holen vest for Glomma og bekkedra-

get sør for Hval gård øst for Glomma. Skjæring langs boligområ-

dene Hvalsenga og Kringenveien blir erstattet av støttemurer. 

 Gang- og sykkelvegnettet langs eksisterende veg vil flere steder bli 

anlagt i ny trasé. Vest for Glomma vil nettet kunne benytte eksiste-

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

som en forlengelse av Kringenveien i retning Fetsund bro. 

 

Figur 3-11 viser alternativ A mot Holen. Glomma i bakgrunnen. 
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3.5.2 Alternativ A2  
 

Figur 3-12 viser alternativ A fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet følger i hoved-

sak eksisterende veg. 

 

 Alternativ A2 går fra Hovinhøgda til Kringen og ligger noen meter 

sør for eksisterende vegtrasé. 

 Alternativet inneholder et halvkryss øst for Hovinhøgda og et kryss 

ved Sundet. Krysset ved Hovinhøgda gir adkomst til eksisterende 

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

rumsand (nord), fv. 279 mot Fet kirke (sør) og lokalveger. 

 Alternativet inneholder ingen tunneler. 

 Alternativet krysser Glomma sør for eksisterende bro. 

 Alternativet gir store fyllinger i Holen vest for Glomma og bekkedra-

get sør for Hval gård øst for Glomma. Skjæring langs boligområ-

dene Hvalsenga og Kringenveien blir erstattet av støttemurer. 

 Gang- og sykkelvegnettet langs eksisterende veg vil flere steder bli 

anlagt i ny trasé. Vest for Glomma vil nettet kunne benytte eksiste-

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

som en forlengelse av Kringenveien i retning Fetsund bro. 

 

Figur 3-13 viser alternativ A2 mot Holen. Glomma i bakgrunnen. 



INNLEDNING TILTAK SITUASJON PRISSATTE IKKE-PRISSATTE SAMMENSTILLING ANBEFALING VEDLEGG 

 

 

 
h 

20.10.2016 

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA: KONSEKVENSUTREDNING 

 

 
21 

 
 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

3.5.3 Alternativ C2  

 

Figur 3-14 viser alternativ C2 fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet følger i ho-

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

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

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

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

reslåtte tunnelen. Øst for Glomma legges vegen over jordene sør 

for Hval gård. 

 Alternativet inneholder et halvkryss øst for Hovinhøgda og ett halv-

kryss vest for Hval gård. Krysset ved Hovinhøgda gir adkomst til 

eksisterende veg, mens krysset vest for Hval gård gir adkomst til fv. 

172 i retning Sørumsand (nord) og Sundet (sør). 

 Alternativet krysser Glomma nord for eksisterende bro. Broen har 

samme høyde på hver side av Glomma og ligger dermed horisontalt 

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

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

mot nord og dermed skaper en større avstand mellom eksisterende 

og planlagt bro. 

 Alternativet inneholder en tunnel mellom Jan Steneruds vei og 

Gamle Fetvei. Tunnelens påhugg i øst vil være utfordrende da tra-

seen går under Gamle Fetvei og over jernbanen. 

 Alternativet gir moderate terrengendringer vest for Glomma. Øst for 

Glomma gir alternativet omfattende terrengendringer både i kryss-

området og videre over jordene mot Kringenkrysset. 

Eksisterende gang- og sykkelvegnett opprettholdes eller forbedres.  

 

Figur 3-15 viser alternativ C2 ved tunnelportalen øst for Hovinhøgda. 
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3.5.4 Alternativ D2  

 

Figur 3-16 viser alternativ D2 fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet ligger hoved-

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

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

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

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

over jordene sør for Hval gård. 

 Alternativet inneholder et halvkryss øst for Hovinhøgda og ett halv-

kryss vest for Hval gård. Krysset ved Hovinhøgda gir adkomst til 

eksisterende veg, mens krysset vest for Hval gård gir adkomst til fv. 

172 i retning Sørumsand (nord) og Sundet (sør). 

 Alternativet krysser Glomma ca.75 meter sør for Fetsund stasjon. 

Broen har fall fra vest mot øst. Den vestligste delen av broen er lagt 

i kurve. Sett i plan ligger broen tilnærmet parallelt med eksisterende 

bro. 

 Alternativet inneholder en betongtunnel (løsmassetunnel) og en 

fjelltunnel mellom Jan Steneruds vei og Gamle Fetvei.  

 Anleggelsen av betongtunnelen vil gi omfattende terrengendringer i 

boligfeltet på Støvinåsen. Øst for Glomma gir alternativet omfat-

tende terrengendringer både i kryssområdet og videre over jordene 

mot Kringenkrysset. 

 Eksisterende gang- og sykkelveinett opprettholdes eller forbedres. 

 

 

Figur 3-17 viser alternativ D2 (tilsvarende C2 og D2.1) fra Kringenkrysset mot 

vest. Glomma i bakgrunnen. 
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3.5.5 Alternativ D2.1  

 

Figur 3-18 viser alternativ D2.1 fra Hovinhøgda til Kringen. Med unntak av en kort 

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

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

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

kort betongtunnel ligger alternativet hovedsakelig i dagen vest for 

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

gård. 

 Alternativet inneholder et halvkryss øst for Hovinhøgda og ett halv-

kryss vest for Hval gård. Krysset ved Hovinhøgda gir adkomst til 

eksisterende veg, mens krysset vest for Hval gård gir adkomst til fv. 

172 i retning Sørumsand (nord) og Sundet (sør). 

 Alternativet krysser Glomma ca.1 meter sør for Fetsund stasjon. 

Broen har fall fra vest mot øst. Broen er uten kurver. Sett i plan ligger 

broen tilnærmet parallelt med eksisterende bro. 

 Alternativet inneholder en betongtunnel (løsmassetunnel) som an-

legges i området rundt Garderveien. 

 Vest for Glomma gir alternativet høye skjæringer langs hele linjen. 

Betongtunnelen vil gjøre det mulig å reetablere terrenget langs en 

ca. 200 meter lang strekning i det området der skjæringen ellers ville 

ha vært på det høyeste. Øst for Glomma gir alternativet omfattende 

terrengendringer både i kryssområdet og videre over jordene mot 

Kringenkrysset. 

 Eksisterende gang- og sykkelvegnett opprettholdes eller forbedres. 

 

Figur 3-19 viser alternativ D2.1 fra Gamle Fetvei mot Fetsund sentrum. 
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3.5.6 Alternativ E2  

 

Figur 3-20 viser alternativ E2 fra Merkja til Kringen. Alternativet inneholder en lang 

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

jordene mellom Hval gård og Ramstad gård. 

 Alternativ E2 går fra Merkja til Kringen. Alternativet inneholder en 

lang fjelltunnel og to kryssområder vest for Glomma. Øst for 

Glomma legges vegen over jordene mellom Hval gård og Ramstad 

gård og kobler seg på fv. 172 gjennom et kryssområde. 

 Alternativet inneholder tre halvkryss: ett ved Merkja, ett ved Hols-

evja og ett ved Stintevja. Krysset ved Merkja gir adkomst til eksiste-

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

nord, mens krysset ved Stintevja gir adkomst til fv. 172 i retning Sø-

rumsand (nord) og Sundet (sør). 

 Alternativet krysser Glomma mellom Holsevja i vest og Svingen sta-

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

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

den lange tunnelen mot Merkja. 

 Alternativet inneholder en lang fjelltunnel mellom Merkja og Hols-

evja. 

 Vest for Glomma gir alternativet moderate terrengendringer. Bro-

konstruksjonen sammen med rampene til krysset ved Holsevja vil 

likevel gi en iøynefallende endring av situasjonen i området. Øst for 

Glomma gir alternativet omfattende terrengendringer både i kryss-

området ved Stintevja og videre over jordene mot Kringenkrysset. 

 Eksisterende gang- og sykkelvegnett opprettholdes eller forbedres. 

 

Figur 3-21 viser alternativ E2 fra Kringenkrysset mot nordvest. Glomma i bakgrun-

nen. 
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4 Eksisterende situasjon 

4.1 Kommuneplan for Fet kommune 

Kommuneplan for Fet 2014 – 2026 ble vedtatt av kommunestyret i møte 

den 22.06.2015. Under vises et utsnitt av det vedtatte kommuneplank-

artet.  

 

Figur 4-1 Et utsnitt av vedtatt kommuneplan for Fet. Lys gul farge angir eksiste-

rende boligområder, mens mørk gul farge angir areal avsatt til fremtidige boligom-

råder. Lys grønn farge angir landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). 

Kommuneplanen viser de store grepene i Fet kommune og hva som 

ansees som viktig å ivareta rundt dagens situasjon og i fremtiden. Et 

viktig element i eksisterende situasjon er Fetsund lenser (omtales under 

fagtema kulturmiljø). Planen viser også planlagt boligbygging nær Fet-

sund sentrum og på Løkenåsen øst for Glomma. 

4.2 Trafikk 

4.2.1 Dagens trafikkmengder  

 

Figur 4-2 Kartet over viser dagens hovedvegsystem med ÅDT 2010 (årsdøgntra-

fikk) 

Grunnlag for dagens trafikkmengder er hentet fra «Trafikkanalyse Fet-

sund». Sluttrapport datert 2010-04-30, Rambøll». Figur 4-2 viser da-

gens hovedvegsystem med ÅDT (årsdøgntrafikk – den totale trafikken 

på en vei i løpet av et kalenderår dividert på antall dager i året) for år 

2010 hentet fra denne analysen. Årsaken til at det benyttes ÅDT-tall fra 
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2010, er fordi anleggstrafikk på rv. 22 i tidsrommet mai 2013 – desem-

ber 2015, fra Garderveien og vestover, ville ha ført til større usikkerhet 

i trafikktallene enn det vil være å benytte ÅDT-tallene fra 2010.   

Dagens bro over Glomma har en ÅDT på ca. 16 000 kjt/ døgn (trafikk-

tellinger i 2010). Trafikkanalyser gjennomført i transportmodellen 

RTM23+ og med dertil kalibrering viser ÅDT på 17 000. En modell vil 

aldri treffe 100 % over alt i modellen. Et avvik i ÅDT på 1000 over 

Glomma vurderes å være akseptabel presisjon på trafikkmodellen. Øst 

for Glomma fordeler denne trafikken seg hovedsakelig med en tredeling 

mellom rv. 22 langs Øyeren, fv. 170 fra Aurskog/ Bjørkelangen og fv. 

172 fra Sørumsand. Vest for Glomma går trafikken i hovedsak mot Lil-

lestrøm og trafikken er økende på rv. 22. Trafikkmodellen viser at ca. 

80% av trafikken over Fetsundbroa er gjennomgangstrafikk.  

Rv. 22 er i dag en tofeltsveg. Det er i dag tidvis kapasitetsproblemer 

over broa, spesielt tidlig i morgenrushet mot vest. Dette skyldes i all 

hovedsak kryssene på hver side av Glomma, men trafikkmengdene be-

gynner også å bli såpass store at tofeltsvegen i seg selv er kapasitets-

begrensende. 

Det er gjennomført reisetidsmålinger på rv. 22 fra Kringenkrysset øst for 

Glomma til rundkjøringen ved Lillestrøm (fv. 159). Reisetidsmålingene 

ble gjennomført i morgenrushet mot Lillestrøm/Oslo. Målingene er utført 

over 3 påfølgende dager i desember 2014. Figur 4-4 viser tider for hver 

kjøring fordelt på 3 delstrekninger. 

 

Figur 4-3 Oversikt over strekningsinndeling for reisetidsmålingene 

 

 

Figur 4-4 Reisetidsmålinger for delstrekning A, B og C i morgenrushet. Fargene 

skiller mellom de tre dagene da målingene ble utført. 
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Reisetidsmålingene viser stor variasjon mellom de ulike dagene. Den 

første dagen var det betydelig større forsinkelser enn de to andre (lyse-

grønn søyle), spesielt på den første strekningen. Det rapporteres om 

store forsinkelser over Fetsundbroa, og en slik situasjon så vi den første 

dagen. 

Delstrekning C 

På strekning 1-2, fra rundkjøringen mellom rv. 22 og fv. 170 til lyskrysset 

vest for Glomma, var den lavest registrerte reisetiden ca. 2 minutter. 

Den høyeste ble registrert til ca. 15 minutter. Den gjennomsnittlige rei-

setiden var ca. 6 minutter. Dette vil si at det er varierende og til dels 

store forsinkelser. Strekningen er omtrent 1,5 kilometer lang og tar 1-2 

minutter å kjøre ved fri flyt. 

Delstrekning B 

På neste delstrekning, fra lyskrysset vest for Glomma til Garderveien er 

det omtrent samme gjennomsnittlige reisetid på 5 minutter, mens la-

veste registrerte reisetid var ca. halvannet minutt. Her er imidlertid vari-

asjonene fra dag til dag mindre. Strekningen er omtrent 1,5 kilometer 

lang og tar 1-2 minutter å kjøre ved fri flyt.  

Delstrekning A 

De største forsinkelsene finner vi på den siste delstrekningen, fra Gar-

derveien til rundkjøringen med rv. 159 før Lillestrøm. Dette kan ha sam-

menheng med at det var anleggsarbeid på strekningen når registre-

ringene ble gjort. Når denne strekningen blir ferdig utbygd vil forsinkelse 

her bli kraftig redusert. Strekningen er omtrent 4,5 kilometer lang og tar 

ca. 4-5 minutter å kjøre ved fri flyt. 

Totalt sett viser beregningene en gjennomsnittlig reisetid på 20 minut-

ter. Ved fri flyt tar det i underkant av 10 minutter å kjøre strekningen. 

Dette vil si at det i dag er betydelige forsinkelser.  

4.2.2 Trafikkulykker  

På rv. 22 er det høye trafikktall og det har skjedd relativt mange trafikk-

ulykker. Det foreligger registreringer av trafikkulykker i NVDB for tids-

rommet 2004 – 2013. I det nevnte tidsrommet er det registrert 30 tra-

fikkulykker mellom Merkja og krysset rv. 22 / fv. 170. Av ulykkene har 

én medført meget alvorlig skadde, 4 ulykker har vært med alvorlige 

skadde, mens resterende har vært med lettere skader. Den største kon-

sentrasjonen av ulykker er i T-krysset mellom rv. 22 og Engaveien hvor 

det har skjedd 6 ulykker innenfor det nevnte tidsrom. 

 

Figur 4-5 Registrert trafikkulykker i planområdet i 10 årsperioden 2004-2013. 

Rødt=dødsulykke, oransje=meget alvorlig skadd, gult=alvorlig skadd, grønt=lettere 

skadd (kilde: Nasjonal vegdatabank) 

4.2.3 Kollektivtransport  

Det er tre jernbanestasjoner i nærheten av Fetsund; Fetsund, Nerdrum 

og Svingen stasjon. Fra disse stasjonene går lokaltogene, linjene L14 

og L14X (rushtid). L14 har 22 daglige avganger i begge retninger. I ret-

ning Asker/Oslo er makstimen mellom kl. 7:00 og 8:00, hvor det er tre 
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avganger. I retning Kongsvinger er makstimen mellom kl. 16:00 og 

17:00 hvor det også er tre avganger.  

Fetsund stasjon er holdeplassen som har den største innfartsparke-

ringen (ca. 200 p-plasser og 80 sykkelparkeringsplasser). Nerdrum og 

Svingen stasjon har færre p-plasser, men et høyere antall sykkel p-plas-

ser. Fra holdeplassen Fetsund stasjon går kun busslinje 875. Linje 875 

har to avganger daglig i hver retning. Begge avgangene i retning Oslo 

går om morgenen, og i retning Trøgstad om ettermiddagen.  

Figur 4-6 viser en oversikt over stasjoner og holdeplasser sentralt i Fet-

sund. Holdeplassene Hovinhøgda / Lundsten, Herredshuset og Sundet 

ligger langs rv. 22, og trafikkeres av 6 busslinjer (linjene 476, 482, 486, 

875, 881 og 883), samt to skoleruter. Holdeplass Herredshuset ligger 

rett vest for Fetsundbroa, som også ligger i nærheten av innfartsparke-

ringen. 

 

Figur 4-6 Oversikt over stasjoner og holdeplasser (kilde: Akershus fylkeskommune 

statistikkbank) 

Tabellen under viser en oversikt over antall avganger fra holdeplassen 

Herredshuset i begge retninger, på hverdager. Langs rv. 22 vil det i mor-

genrushet gå 9 busser/ time retning Oslo/ Lillestrøm, og 8 busser/ time 

i ettermiddagsrushet retning Trøgstad/ Bjørkelangen. 

Tabell 4-1: Oversikt over antall avganger fra holdeplass Herredshuset (begge ret-

ninger) 

Linje 
 

Oslo/ Lille-
strøm –  

Daglige av-
ganger 

Oslo/ Lille-
strøm – 

 
Rushtid 

Trøgstad/ 
Bjørkelangen 
-Daglige av-

ganger 

Trøgstad/ 
Bjørkelangen 

– 
 

Rushtid 
476 3 1 3 1 

482 5 2 5 2 

486 2 1 2 1 

875 5 1 5 1 

881 24 2 25 2 

883 12 2 10 1 

Sum 51 9 50 8 

4.2.4 Gang- og sykkelvegsystemet  

Dagens gang- og sykkelvegsystem er beskrevet ut fra kart og bilder fra 

Google og finn.no, samt vegdatabanken. Figur 4-7 viser en oversikt 

over dagens tilbud for gående og syklende sentralt i Fetsund. I Fetsund 

sentrum er det lite tilrettelagt for myke trafikanter, med fortau på få strek-

ninger. Det er etablert gang- sykkelveg langs rv. 22 i området, foruten 

en kort strekning hvor man må benytte seg av en veg med liten trafikk. 

To steder krysses rv. 22 via over- eller undergang. I tillegg krysses to 

tilstøtende veger via gangfelt. Gang- og sykkelvegsystemet kan opple-

ves som usammenhengende.  
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Figur 4-7 Oversikt over dagens tilbud til gående og syklende sentralt i Fetsund. 

(Kilde: kartlegging fra kart og bilder fra Google og finn.no) 
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5 Prissatte konsekvenser 

 

Figur 5-1 Fagutrederens beregning skal avklare virkningen av de ulike alternati-

vene for trafikanter, operatører, offentlig budsjettarbeid og samfunnet for øvrig. 

 

De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsana-

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

ved å gjennomføre tiltaket og kostnadene for å gjennomføre det samme 

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

nets nytte som summen av individenes nytte. Individenes nytte måles 

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

villig til å betale for godet. 

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

 Trafikanter og transportbrukere. 

 Operatører (kollektivselskaper, parkeringsselskaper, bom-

pengeselskaper og andre private aktører). 

 Budsjettvirkninger for det offentlige. 

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

skattefinansieringskostnad). 

5.1 Metode for prissatte konsekvenser 

5.1.1 Effekt  

Prissatte konsekvenser (nytte-/kostnadsberegningene) er gjort med 

EFFEKT6, versjon 6.60. I RTM23+ beregnes trafikantnytte, dvs. end-

ringer i trafikantenes tidsforbruk og trafikkarbeid (kjøretøykostnader). 

Beregnede effekter som følge av endret etterspørsel etter ulike trans-

portmidler og reisemål inngår også.  

Endringer i ulykkeskostnader for vegtrafikken beregnes på grunnlag av 

endret trafikkvolum for de ulike berørte vegene beregnet i trafikkmodel-

len. Det samme gjelder kostnader for vedlikehold og drift av vegnettet. 

Beregnet nytte i EFFEKT er basert på en prissetting av endringer som 

følge av hvert alternativ sammenlignet med alternativ 0 i 2030. 

Beregningsperioden er 40 år, regnet fra sammenligningsåret 2022. For 

å beregne den årlige nytten over 40 år (2022–2062) interpolerer 

EFFEKT dataene fra trafikkmodellen for 2040, basert på de fylkesvise 

prognosene for årlig trafikkvekst utarbeidet i forbindelse med Nasjonal 

transportplan.  



  

INNLEDNING TILTAK SITUASJON PRISSATTE IKKE-PRISSATTE SAMMENSTILLING ANBEFALING VEDLEGG 

 

20.10.2016 

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA: KONSEKVENSUTREDNING 

 

 
31 

 
 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

I EFFEKT er to benevnelser sentrale: 

NN = Nytte for trafikanter + Nytte for samfunnet for øvrig – Kostnader. 

Dette kalles netto nytte og gir et utrykk for hva samfunnet får som total 

gevinst eller utgift som følge av konseptet. 

NN/K = (Nytte for trafikanter + Nytte for samfunnet for øvrig – Kostna-

der) / Kostnader: Dette skal gi et uttrykk for hva samfunnets netto nytte 

vil være per bevilget krone. 

Kostnadsleddet inkluderer for øvrig alle kostnader forbundet med kon-

septene: Planlegging og administrasjon, investeringer i og drift og ved-

likehold av infrastruktur, driftstilskudd til kollektivselskap med mer. 

5.1.2 Transportmodellen RTM23+  

Som grunnlag for trafikk og prissatte konsekvenser er det gjennomført 

trafikkberegninger på overordnet nivå (strategisk modell). Strategiske 

modeller er basert på «firetrinnsmetodikk». Dette innebærer at det tas 

utgangspunkt i demografiske data som antall bosatte fordelt på alder, 

antall ansatte fordelt på bransjer med mer. Det foretas fire operasjoner 

som består av turproduksjon (antall reiser pr. dag), turfordeling (hvor 

man skal til og fra), reisemiddelfordeling (bil, kollektiv, gang- eller syk-

kel) og rutevalg. Modellene bygger i hovedsak på kjente teorier og em-

pirisk kunnskap fra reisevaneundersøkelser med mer.  

I Oslo og Akershus er det transportmodellen med betegnelsen RTM23+ 

som benyttes og som er brukt i dette prosjektet.  

RTM-modellene har følgende styrker: 

 Modellene er godt egnet til vurdering av situasjoner langt frem i 

tid, endring i antall turer, endring av reisemål og endring av 

transportmiddel (bil, kollektiv, gang- og sykkel). 

 Det er muligheter for å fange opp nettverksvirkninger av tiltak 

som påvirker både reisemønster og reisemiddelvalg. 

 Det er også mulig å modellere og se større områder i sammen-

heng.  

 Modellen tar hensyn til konkurranseforholdet mellom bil og kol-

lektiv. 

RTM-modellene har følgende svakheter: 

 Modellene er best egnet til å analysere en trendbasert utvikling, 

og mindre egnet til å håndtere store kursendringer i transport-

politikken.  

 Arealbruk gis som inndata i modellen, og endres ikke som følge 

av transporttilbudet. 

 Modellene håndterer ikke kø- og trengselsproblematikk på en 

god måte. Det vil si at problemstillinger som skal bedre trafikk-

avviklingen i rushperiodene kan være vanskelig å analysere. 

Beregning av kapasitet på vegnettet i rush i form av kølengder 

og reisetider kommer ikke tilstrekkelig fram. 

 Modellene håndterer ikke kvalitative forskjeller mellom kollek-

tive reisemidler. Det vil si forskjell mellom for eksempel tog og 

buss.  

 Gang- og sykkeltrafikk håndteres noe mer forenklet enn den 

motoriserte trafikken. 

 Kollektivturer produseres ikke dersom traseene ikke er lagt inn.  

I RTM23+ er det etablert prognosematriser for år 2030. Det er progno-

sematrise for år 2030 som er benyttet i alle alternativene, inkludert re-

feransesituasjonen. Modellen er blitt kontrollert og justert i forhold for 

dagens situasjon.  

Underveis i prosjektet ble det avdekket en stor usikkerhet i forbindelse 

med uttak av trafikantnytte basert på beregningene fra RT23+. Som 

følge av dette er det valgt å benytte et utklipp av transportmodellen, en 

såkalt delmodell, i forbindelse med EFFEKT beregningene. Denne mo-

dellen har en fast matrise, det vil si at trafikkmengdene mellom de ulike 

områdene, eksempelvis over Glomma, ikke varierer mellom alternati-

vene. Modellområdet er avgrenset til strekningen Kringen (rv. 22 x fv. 

170) i øst, Sørumsand i nord og rundkjøringen fv. 159 x rv. 22 i vest. 

Den nye broa vil medføre en trafikkøkning, en såkalt engangsvekst, og 
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dette er en gevinst vi da ikke får tatt hensyn til i EFFEKT beregningene. 

Dette vil si at nytten i de ulike alternativene er noe undervurdert.  

På den andre siden får vi ikke med den ulempen som kan følge av økt 

trafikkmengde inn mot Lillestrøm. Dette kan føre til økte køer og frem-

kommelighetsproblemer her og på andre steder. Køen som i dag opp-

står ved Fetsundbrua i morgenrushet, kan forflytte seg til et sted nær-

mere Oslo/Lillestrøm. Dette forholdet kan medføre at trafikantnytten er 

overvurdert. Det presiseres at dette primært har betydning for størrelsen 

på trafikantnytten (størrelsen på netto nytte), men ikke for sammenlig-

ningen og rangeringen mellom alternativene innbyrdes.   

5.2 Ny rv. 22 i transportmodellen 

Ny rv. 22 er i transportmodellen kodet med fartsgrense 80 km/t.  

Det er gjennomført en sjekk av lengdene på de ulike alternativene. Al-

ternativene er i prinsippet identiske med hensyn på lengde +/- 100 me-

ter. Med hensyn på endelig linjeføring kan lengdene endre seg noe. Det 

er derfor valgt å benytte lik lengde på ny rv. 22 i transportmodellen for 

de ulike alternativene. 

Forskjellene mellom de ulike alternativene vil i prinsippet da være kryss-

tilkoblingene og plassering av disse. 

Alternativ A skiller seg fra de andre alternativene i forhold til at det er 4 

og ikke 6 felt over Glomma. Videre er det rundkjøringer og ikke plans-

kilte kryss på hver side av Glomma. I forbindelse med kryssene vil det 

være forsinkelser. Den geometriske forsinkelsen er beregnet til 6 se-

kunder per rundkjøring. For de som kjører over broa, som vil kjøre igjen-

nom 2 rundkjøringer, vil det i utgangspunktet være minst 12 sekunder 

forsinkelse. I tillegg vil det komme forsinkelser som følge av trafikk. 

Denne vil være av betydning i rushperiodene, men liten ellers i døgnet. 

Som følge av generell forsinkelse er det lagt til et bidrag på 3 sekunder. 

Det vil si at for bilene som kjører over Glomma er det lagt til en ekstra 

kjøretid på 15 sekunder for trafikk på rv. 22 i alternativ A (et tillegg som 

ikke er med i de andre alternativene). For sidevegene inn mot de to 

rundkjøringene på hver side av Glomma er det lagt inn en forsinkelse 

på 7 sekunder.     

5.3 Presisjon på transportmodell 

Trafikkmodellen viste i utgangspunktet litt for store trafikktall på rv. 22 i 

forhold til tellinger. Det er derfor foretatt en lokal kalibrering av modellen. 

Figur 5-2 viser trafikktall for vegnettet og beregnet trafikk for år 2010 i 

referansemodellen etter kalibrering. Modellen treffer akseptabelt over 

Glomma, med en beregnet ÅDT på 17 000 kjt/døgn, mens tellingen for 

år 2010 viste 16 000 kjt/døgn. Lengre vest, mot Lillestrøm, er avviket 

noe større med en beregnet trafikk på 23 000 kjt/døgn mot 20 000 

kjt/døgn. Totalt sett vurderes trafikkmodellen å ha en akseptabel presi-

sjon.  

 

Figur 5-2 Trafikkvolum år 2010, ÅDT, på rv. 22. Trafikkmodellen (etter kalibrering) 

er vist med røde tall, mens tellingene er vist med sorte tall.  
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Figur 5-3 Sammenligning mellom trafikkmengder i morgenrushet beregnet i mo-

dellen og fra tellinger 

 

Trafikkmodellen beregner trafikkvolumet i morgenrushet, kjt/time. Dette 

er sammenlignet mot trafikktellinger gjennomført mellom kl. 07-08, se 

figur 5-3. En overordnet konklusjon er at modellen beregner omtrent rett 

nivå i rushperioden i retning mot Oslo (rushretningen). I motsatt retning 

beregner modellen generelt for mye trafikk i rushperioden.  

 

Figur 5-4 Figuren viser hvor trafikken over Glomma kommer fra og skal til i retning 

mot Oslo.  

Figur 5-4 viser en oversikt over hvor beregnet trafikk på rv. 22 kommer 

fra og skal til (dagens situasjon). Beregningene viser at cirka 20 % av 

trafikken kommer fra fv. 172 og Sørumsand, ca 25 % fra fv. 170 og Aur-

skog/ Bjørkelangen og ca 30 % fra rv. 22 langs Øyeren. Øst for Glomma 

er ca 25 % lokal trafikk. Ca 80 % av trafikken er ren gjennomkjørings-

trafikk på rv. 22 og ca. 20 % av trafikken er lokal trafikk med destinasjon 

i området rundt Fetsund sentrum.   

Modellen viser at lokalvegnettet benyttes som omkjøringsveger mellom 

Fetsund og Lillestrøm (en omkjøring av denne størrelse er trolig ikke 

helt reelt, men figuren viser problematikken ved overbelastet vegnett). 

Den pågående utvidelse av Rv 22. vil fjerne denne problematikken.  

En modell vil aldri treffe riktig med hensyn på trafikkmengder i alle snitt. 

I konsekvensutredningen er det imidlertid forskjeller mellom alternativer, 

ikke absolutte tall for hvert enkelt alternativ, som er det viktigste. 
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5.4 Vegprosjekter og trafikkmengder i 0-alter-
nativet i år 2030 

Følgende vegprosjekter ligger til grunn i 0-alternativet: 

 Rundkjøring ved kryss ved kulturkvartalet vest for Fetsund bro. 

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

derveien på Hovinhøgda. 

 Ny Gardervei (fv. 279 Støvin – Fetsund sentrum) 

Den nye rundkjøringen ved Kulturkvartalet vil endre trafikkavviklingen i 

området. RTM modellen er ikke detaljert nok til å regne på endringene 

den nye rundkjøringen vil gi. Det er i denne utredningen ikke utført de-

taljerte beregninger for hverken dagens signalanlegg eller den nye 

rundkjøringen da dette i prinsippet ikke vil ha betydning for valg av trase. 

Effekten av den nye rundkjøringen kan slå ut på størrelsen på trafikant-

nytte og dette er et forhold som vil være med i usikkerheten i bereg-

ningene (i likhet med mange andre faktorer).  

I trafikkmodellen ligger det inne en vekst i befolkning frem til år 2030. 

Utgangspunktet er SSBs prognoser for befolkningsdata for Akershus på 

grunnkretsnivå. Befolkningsveksten er så justert etter Plansamarbei-

dets forslag, som er en videreføring av dagens kommuneplaner. Her er 

veksten i befolkning totalt for Oslo og Akershus 36 % respektive 34 %. 

På Romerike er veksten 41 % mellom årene 2010 og 2030. 

 Tabell 5-1: Oversikt over SSBs prognoser for befolkningsvekst frem til 2030 

Befolkning (i 1000-
tal) År 2010 År 2030 

Endring 
2010-2030 

Oslo 586 794 36% 

Bærum 109 137 26% 

Asker 55 69 26% 

Follo 126 166 32% 

Romerike 245 345 41% 

    

TOTALT 1 120 1 511 35% 

I Fet kommune er befolkningsveksten ca 30 % mellom år 2010 - 2030. 

Den største veksten kommer i sentrale områder av Fetsund.   

Figur 5-5 viser trafikktall for beregningsåret 2030. Beregningene viser 

at det i 2030 vil være en ÅDT ca. 21 000 kjt/døgn over broa. Det er en 

økning på ca. 4000 kjt/døgn i forhold til dagens trafikk. Dette vil si en 

økning på ca. 24 %. 

 
  Figur 5-5 Trafikkvolum på rv. 22 i år 2030 i alternativ 0 

 

Økt trafikk vil medføre økt forsinkelse og kø over Glomma. I det etter-

følgende er det fokusert på morgenrushet som har størst avviklingspro-

blemer. Figur 5-7 viser beregnet reisetid i modellen for 2010 og 2030 

målt opp mot reisetidsmålingene. For strekningen 1 – 2, som er over 

broa, beregnes 10 minutts reisetid i 2010. Modellen beregner en situa-

sjon omtrent som den dårligste registreringsdagen. Fram til år 2030 

øker reisetiden til 15 minutter. På strekning 2-3 viser beregningene om-

trent en reisetid som registrert og denne øker med ca. et minutt til 2030. 

På den siste strekningen viser beregningene for år 2010 alt for høy rei-

setid i forhold til registreringene. Her vil imidlertid den nye 4-felt vegen 

medføre at reisetiden går veldig ned, med liten forsinkelsen på parsel-

len.   
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Figur 5-6 Oversikt over strekningsinndeling for reisetidsmålingene 

 

  

Figur 5-7 Reisetidsmålinger for delstrekning A, B og C i morgenrushet. 

5.5 Trafikant- og transportbrukernytte 

5.5.1 Trafikkmengder og trafikkavvikling  

I dette kapitlet oppsummeres trafikkmengder i de ulike alternativene.  

Sammenligning 

Transportmodellen viser at ved å bygge et av de vurderte alternativene, 

vil dette medføre en vekst på 5000 – 5600 kjt/døgn over Glomma. Be-

regningene viser at trafikken øker fra ca. 21 000 kjt/døgn i 0-alternativet 

til 26 - 27 000 kjt/døgn i alternativene.  

Årsaken til at modellen beregner såpass stor økning vurderes å ligge i 

at eksisterende bro har en trafikkregulerende funksjon og begrenser tra-

fikken over Glomma. I alternativene fjernes proppen og transportmodel-

len beregner økt trafikk over Glomma. Dette er primært trafikk som end-

rer kjøremønster. Det vil si at man velger å kjøre over Glomma for å dra 

på jobb eller handle, mens man tidligere dro andre steder. Nærmeste 

aktuelle kryssing over Glomma er ved Sørumsand. Den nye broa tar 

noe av trafikken som tidligere passerte ved Sørumsand, men ikke så 

mye som trafikkveksten totalt sett er. Ved Sørumsand viser bereg-

ningene at trafikken har gått ned med ca. 800 kjt/døgn.  

Alternativ A gir litt mindre økning enn de andre alternativene. Dette vil i 

prinsippet si at den er litt mindre attraktiv. Alternativ A skiller seg også 

fra de andre alternativene som følge av at det er 4 felt over Glomma og 

ikke 6. I alternativ A er det noe dårligere kapasitet på rv. 22 som følge 

av rundkjøringene på hver side av Glomma. Dette er diskutert i eget 

kapittel. 

Alternativene A2, C2, D2 og D2.1 er i prinsippet like med hensyn på 

trafikk og det er derfor ikke skilt på disse i transportmodellen. 

Alternativ E2 medfører omtrent like mye trafikk over Glomma som C og 

D alternativene, men det er imidlertid noe forskjell i fordelingen mellom 

ny og gammel bro. I alternativ A2, C2, D2 og D2.1 blir det noe mer trafikk 

på den nye broa (+600 kjt/døgn) som følge at litt mer trafikk rett øst for 

Glomma overføres til ny bro, sammenlignet med Alternativ E2. 
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Alternativ E2 skiller seg fra de andre alternativene som følge av at den 

har et kryss lokalt nord for Fetsund. Dette er et halvkryss slik at kun 

trafikk til/fra Lillestrøm kan benytte krysset. Dette krysset medfører at 

trafikken som sokner til Fetsund sentrum som skal mot Lillestrøm velger 

å benytte det nye krysset istedenfor Gamle Fetvei og ut på gamle rv. 

22. I modellen gjelder dette ca. 4 500 kjt/døgn. Dette vil si at den søndre 

delen av Gamle Fetvei avlastes for 4500 kjt/døgn, mens den nordre de-

len får tilsvarende økt belastning. Også eksisterende rv. 22 videre vest-

over vil da avlastes tilsvarende. Alternativ E2 skiller seg også fra de 

andre alternativene ved at krysset med fv. 172 ligger nærmere Sørum-

sand. Dette er en fordel for trafikken som skal i den retningen. 

I rushperiodene er naturlig nok trafikkøkningen større. Det er i rushpe-

riodene potensiell ny trafikk er størst og således vil trafikkøkningen 

være størst da. Det er beregnet 2600 – 2800 kjt/t på den nye broa i 

alternativene. Dette er mye trafikk, men vegen i seg selv har fortsatt noe 

kapasitetsreserver. En 4-felts veg kan avvikle 3500 – 4000 kjt/t i hver 

retning, slik at ca. 50 % av kapasiteten er brukt opp.  

Trafikkmengdene indikerer at som følge av vegen i seg selv vil det være aksepta-

bel flyt på rv. 22. Imidlertid er det kryssene som kan endre dette. I eget kapittel er 

kryssløsningene diskutert. 

Tabell 5-2 Viser fordeling av trafikk over Glomma i de ulike alternativene 

ÅDT 2010 ALT 0 
(2030) 

ALT A ALT A2 
C2, D2, 

 D2.1 

ALT E2 

Trafikk over eksisterende bro 17 000 21 200 26 200 3 100 3 800 

Trafikk over ny bro    23 600 23 000 

Trafikk totalt over Glomma 17 000 21 200 26 200 26 700 26 800 

Økning totalt over Glomma   5 000 5 500 5 600 

Økning i %   24% 26% 26% 

Andel trafikk over Glomma 
på ny bro 

  100% 88% 86% 

Morgenrush, makstime 2010 
ALT 0 
(2030) 

Alt A 
Alt A2 

C2, D2, 
 D2.1 

Alt E2 

Trafikk over eksisterende bro 
i retning vest 

1000 1200 1800 200 200 

Trafikk over eksisterende bro 
i retning øst 

500 600 800 100 100 

Trafikk over ny bro i retning 
vest 

   1700 1800 

Trafikk over ny bro i retning 
øst 

   700 700 

Trafikk totalt over Glomma i 
retning vest 

 1 200 1 800 1900 2 000 

Trafikk totalt over Glomma i 
retning øst 

 600 800 800 800 

      

Økning i % i retning vest   50% 58% 67% 

Økning i % i retning øst   33% 33% 33% 

Andel trafikk over Glomma 
på ny bro i retning vest 

   89% 90% 

Andel trafikk over Glomma 
på ny bro i retning øst 

   88% 88% 
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Kryssløsninger 

I alle alternativene, med unntak av alternativ A, er kryssene lagt opp til 

to-plankryss. Det vurderes at dette vil være robuste løsninger som vil 

håndtere trafikken på en tilfredsstillende måte. I alternativ A er det imid-

lertid ikke plass til to-plankryss i hovedkryssene på hver side av 

Glomma og det er derfor planlagt rundkjøringer. 

Det er gjennomført vurderinger av de to rundkjøringene i alternativ A. 

Vurderingene er basert på trafikktall fra RTM23+.  Figur 5-8 viser tra-

fikkmengdene for år 2030. Det er gjennomført kapasitetsberegninger for 

år 2030 og 2045 i trafikkberegningsprogrammet Sidra. Trafikken til år 

2045 er fremskrevet med fylkesvise prognoser. Beregningene er gjen-

nomført for morgenrushet. 

Det bemerkes at det er stor usikkerhet i trafikktallene som er hentet fra 

modellen. Usikkerheten i trafikktallene er særlig er knyttet til hva som 

skjer når man øker kapasiteten og hvordan dette slår ut i økt timetrafikk. 

Det vurderes at modellen trolig ligger noe i overkant av hvilken timetra-

fikk som er reelt sett vil komme i morgenrushet. Dette betyr igjen at ka-

pasitetsberegningene kan vise en situasjon som har dårligere avvikling 

enn det som vil komme. 

 

 

 Figur 5-8 Beregnet trafikkvolum i morgenrushet 2030, kjt/t, for kryssene på hver 

side av Glomma i alternativ A 

 

Fetsund. Fv. 172 x rv. 22. År 2030

Morgenrush N

Trafikkbelastning, [kjt/t]

420 30 30  30

    1310

 30

Rv 22 150  Rv 22

780 600     660

30  110 30 30

fv. 172

480 210

Fv. 277

1840 1370

2800

90 170

Fetsund. Rv. 22 x Gamle Fetvei. År 2030

Morgenrush N

Trafikkbelastning, [kjt/t]

290 90

   170

 1670

Rv 22 220  Rv 22

890 670  760

3110

Fetsund sentrum

1960

380 390

1840
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 Figur 5-9 Beregnet trafikkvolum i morgenrushet 2045, kjt/t, for kryssene på hver 

side av Glomma i alternativ A 

 

Rundkjøring på vestsiden av Glomma 

Beregningene er gjennomført med en rundkjøring på 50 meter i diame-

ter. På vestsiden av Glomma vil antakelig det være maks størrelsen på 

en rundkjøring i dette område. På østsiden vil det kunne være noe 

større areal som kan medføre at det kan være mulig å anlegge en noe 

større rundkjøring. Det er antatt at rv. 22 har to gjennomgående felt. 

Sidevegene har to felt inn mot rundkjøringene for trafikk i hver sin ret-

ning på rv. 22. Det er antatt at det er flatt den siste biten inn mot rund-

kjøringen (dvs. ikke tatt høyde for evt. stigning fra Fetsund sentrum). 

Figur 5-10 viser resultatene av kapasitetsberegningene for 2030. 

 

 

Figur 5-10 Beregnede belastningsgrader for rundkjøringen vest for Glomma i alter-

nativ A, morgenrush, 2030. 

 

 

Fetsund. Fv. 172 x rv. 22. År 2045

Morgenrush N

Trafikkbelastning, [kjt/t]

480 30 40  40

    1490

 30

Rv 22 170  Rv 22

880 680     760

30  130 30 40

90 200

Fv. 277

550 240

2100 1560

3190

fv. 172

Fetsund. Rv. 22 x Gamle Fetvei. År 2045

Morgenrush N

Trafikkbelastning, [kjt/t]

330 100

   200

 1900

Rv 22 250  Rv 22

1010 760  860

2230 2100

3540

Fetsund sentrum

430 450

Fetsund. Rv. 22 x Gamle Fetvei. År 2030

Morgenrush N

Belastningsgrader

0,62 0,24

0,78

0,78

Rv 22 Rv 22

0,34

0,34

0,78

Fetsund sentrum
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Figur 5-11 Beregnede belastningsgrader for rundkjøringen vest for Glomma i alter-

nativ A, morgenrush, 2045.  

 

Figur 5-11 viser belastningsgrader for rundkjøringen vest for Glomma 

for 2045. Beregningene for år 2030 viser belastningsgrader på ca. 0,78 

på rv. 22 fra vest. Dette vil si at 78 % av kapasiteten er utnyttet og det 

er akseptabel trafikkavvikling.  Nivået er imidlertid på grensen til når det 

begynner å bli kødannelser. Ved belastningsgrader over 0,85 begynner 

køen og bli raskt stigende og det er mer ustabil og små endringer i tra-

fikkmengder medfører dårligere avvikling.  

For år 2045 er det beregnet 0,91 på rv. 22 og 1,01 på Gamle Fetvei. 

Det er beregnet 14 sekunders forsinkelse for rv. 22 og 102 sekunders 

forsinkelse for Gamle Fetvei. Ny Gardervei kan avlaste Gamle Fetvei 

noe og gjøre situasjonen litt bedre. 

Oppsummert vil dette si at med de trafikkmengdene som er beregnet 

for Alternativ A for år 2030 og 2045 vil rundkjøringen vest for Glomma 

ha kapasitetsproblemer i 2045. I 2030 viser beregningene en liten ka-

pasitetsreserve, men det skal ikke veldig mye mer trafikk til før det vil 

blir dårlig avvikling på rv. 22.     

Rundkjøring på østsiden av Glomma 

Figur 5-12 viser beregningene for rundkjøringen øst for Glomma. Be-

regningene for år 2030 viser akseptable belastningsgrader og god av-

vikling for alle tilfarter, foruten fra fv. 172. For år 2045 viser bereg-

ningene at rundkjøringen er overbelastet. Den kritiske trafikken kommer 

fra fv. 172. Rundkjøringen har en beregnet belastningsgrad på 1,06. Det 

er beregnet en forsinkelse på 156 sekunder for fv. 172.  

Med de trafikkmengdene som er beregnet for Alternativ A for år 2030 

og 2045 vil rundkjøringen øst for Glomma bli overbelastet i 2045. Det 

kan gjøres ytterligere tiltak på fv. 172 fra nord, med et filterfelt og evt. 

flette strekningen på rv. 22 for å bedre situasjonen.  

Det er for denne rundkjøringen gjort en test hvor diameteren er endret 

fra 50 meter til 65 meter. I denne situasjonen blir beregnet kapasitet på 

fv. 172 fra nord 0,89. 

 

Fetsund. Rv. 22 x Gamle Fetvei. År 2045

Morgenrush N

Belastningsgrader

1,01 0,36

0,91

0,91

Rv 22 Rv 22

0,40

0,40

1,01

Fetsund sentrum

Fetsund. Fv. 172 x rv. 22. År 2030

Morgenrush N

Belastningsgrader

0,78 0,07

0,62

0,62

Rv 22 Rv 22

0,30

0,30

0,24

Fv. 277

0,78

fv. 172
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 Figur 5-12 Beregnede belastningsgrader for rundkjøringen øst for Glomma i alter-

nativ A, morgenrush.  

 

Reisetider fra RTM23+ 

Tabellen under viser beregnede reisetider for henholdsvis døgn og i 

morgenrushet for trafikk som kjører hele strekningen fra rundkjøringen 

på rv. 22 x fv. 170 og rundkjøringen øst for Lillestrøm, det vi si vestgå-

ende retning. Over døgnet er tidsbesparelsen beregnet til et drøyt mi-

nutt. Det er litt mindre spart reisetid for alternativ A som følge av rund-

kjøringene. 

I morgenrushet er besparelsen betydelig større. Beregningene viser 

hele 20 minutters redusert reisetid/forsinkelse. Reisetiden reduseres fra 

ca. 27 minutter til ca. 6 minutter. Her bemerkes at det er betydelig usik-

kerhet i reisetidene. Dette gjelder spesielt for alternativ 0 når det etab-

leres en ny rundkjøring og for alternativ A som har rundkjøringer på rv. 

22. Det bemerkes også at RTM23+ ikke er veldig god på å beregne 

rushtidsforsinkelser, men uansett kan det konkluderes at besparelsen 

vil være betydelig i morgenrushet.

 

Rundkjøring rv. 172 x rv. 22 -  Rundkjøring v Lillestrøm (rv. 159) 

 Døgn Morgenrush 

Alternativ Av-
stand 
(km) 

Reisetid 
(min) 

Gjen-
nomsn. 
hastighet 
(km/h) 

Reisetid 
(min) 

Gj.snitts-
hastighet 
(km/h) 

Ref 2030  7,5 7,0 65 26,8 17 

Alt A  7,5 5,8 78 5,8 78 

Alt A2  7,5 5,7 78 5,7 78 

Alt C2  7,5 5,7 78 5,7 78 

Alt D2 7,5 5,7 78 5,7 78 

Alt D2.1 7,5 5,7 78 5,7 78 

Alt E2 7,5 5,7 79 5,8 78 

 

Tabell 5-3 Beregnende reisetider for døgn og morgenrush. 

Oppsummering 

Oppsummert vurderes at rundkjøringene på rv. 22 vil være overbelastet 

i 2045, mens det i 2030 vil kunne fungere, selv om det vil være mye 

trafikk og høy belastning i de to nevnte rundkjøringene. I forhold til de 

andre alternativene vil dette si at det er betydelig større sannsynlighet 

for kødannelser og forsinkelser i alternativ A. Alternativ A kan således 

sies å være mindre robust. Det må imidlertid legges til at det er veldig 

stor usikkerhet i trafikkgrunnlaget som ligger til grunn for beregningene. 

Beregnet trafikk i trafikkmodellen vurderes å ligge høyt. Det er også lagt 

til en årlig trafikkvekst framover på nivå med dagens trender. Det be-

merkes at dette vil stride med en målsetting om 0-vekst i personbiltra-

fikken Oslo regionen.  

På rv. 22 innover mot Lillestrøm er det og blir det bygget flere rundkjø-

ringer. Således vil nye rundkjøringer på rv. 22 følge denne standarden. 

Dette bør tas med i vurderingene rundt diskusjonen om rundkjøringer 

kan etableres i den nye løsningen for rv. 22 over Glomma eller ikke. 

Forskjellen er imidlertid at rundkjøringene på vestsiden av Glomma i 

alternativ A ikke lar seg bygge om til planskilt kryss i fremtiden dersom 

det skulle bli ønskelig.  

Fetsund. Fv. 172 x rv. 22. År 2045

Morgenrush N

Belastningsgrader

1,06

0,73

0,73

Rv 22 Rv 22

0,35

0,29

fv. 172

1,06

Fv. 277
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Kollektivtrafikk 

For busstrafikken vil det være en tilsvarende god gevinst for fremkom-

melighet som for biltrafikken. Også tilgjengelighet til Fetsund jernbane-

stasjon vil forbedres og være betydelig mer forutsigbar. Således kan 

dette øke bruken av tog.  

Alternativene vil ivareta kollektivholdeplasser langs ny og eksisterende   

rv. 22. Der hvor holdeplassene plasseres på ny rv. 22, vil disse plasse-

res på av- og påkjøringsrampene og vil kunne opprettholde en god og 

fleksibel bruk. Alternativ E2 vil påvirke dagens kollektivholdeplasser 

minst, mens alternativ A vil ha den største påvirkningen på eksisterende 

holdeplasser.  

Gang og sykkeltrafikk 

Alle alternativene tilrettelegger for et gang- og sykkelsystem som vil 

være gjennomgående og godt. Alternativ A vil få noe utfordringer i an-

leggsperioden, da gang- og sykkelforbindelsen på broa over Glomma 

vil bli berørt. Øst for Glomma (vil også gjelde for alternativ A2) vil også 

eksisterende gang- og sykkelveg langs rv. 22 flyttes og føres inn lengst 

vest i Kringenveien. For de andre alternativene vil gang- og sykkeltra-

fikken tilrettelegges omtrent som i dag, men noen stedlige tilpassinger.  

For alternativ E2 vil det bli behov for å tilrettelegge for gang- og sykkel-

trafikken i Faldalsveien fra av- og påkjøringsrampen som kobler seg på 

Faldalsveien og inn mot Fetsund sentrum. 

Trafikantnytte resultater 

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

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

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

kollektivpassasjerer i regnestykket. Det er imidlertid ikke etablert en god 

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

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

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

ter som følge av liten andel kollektivreisende som får nytte. 

 

Alternativ Alt A 

Alt A2 
Alt C2 
Alt D2 

Alt D2.1 Alt E2 

Trafikantnytte fra 
transportmodell 2 314 2 416 2 703 

SUM trafikantnytte 2 314 2 416 2 703 

Figur 5-13: Resultater for trafikanter og transportbrukernytte, millioner kroner dis-

kontert. 

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

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

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

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

alternativene i transportmodellen. Derfor er trafikantnytten også lik for 

disse alternativene.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evja.        

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

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

ringene med rv. 22.  
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5.6 Operatørnytte 

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

gifter for kollektivselskapene, samt eventuelle overføringer fra det of-

fentlige til kollektivselskapene.   

Operatørnytten som følge av løsningene vil i hovedsak være som følge 

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

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

marginalt i forhold til øvrige elementer. 

5.7 Budsjettvirkning for det offentlige 

Endringer for det offentlige er budsjettkostnader for etablering av anleg-

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

kes at investeringene som vises Tabell 5-4 ikke kan sammenlignes di-

rekte med kostnadsoverslagene vist i Tabell 5-5. Kostnadene i Tabell 

5-4 er uten mva (fra EFFEKT beregningene) og omregnet til felles pris-

nivå 2016 kroner (standard verdi i EFFEKT 6.60). Kostnadene i Tabell 

5-5 er med mva og er i 2015-kroner. Kostnadene i Tabell 5-4 har også 

med seg justeringer i forhold til hvordan metoden håndterer renter i an-

leggsperioden. 

Tabell 5-4 Resultater for det offentlige, millioner kroner diskontert (2016, 

ekskl.mva) 

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

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

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

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

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

5.7.1 Kostnadsoverslag som grunnlag til posten 

investeringer  

Det har vært gjennomført en forenklet anslagsprosess på alle alternati-

vene i konsekvensutredningen. Anslagsprosessen bygger på erfarings-

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

gjennomføres på de valgte alternativene som tas med til kommunedel-

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

prisgivere for å få et enda mer nyansert kostnadsbilde). Tabell 5-5 viser 

beregnede investeringskostnader (forventet kostnad) for de ulike alter-

nativene. For å beskrive alternativenes kostnadsfordeling noe nær-

mere, er også hoveddelene av kostnadsestimatet vist. 

 
Tabell 5-5: Investeringskostnader, millioner 2015-kroner 

 A A2 C2 D2 D2.1 E2 

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

Elementer i løsningen 
      

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

Konstruksjoner (inkl. tunnel-

portal) inkl. rigg, drift og 

mva. Konstruksjonskostan-

den for bro over Glomma er 

vist i parentes. Den er inklu-

dert i hovedtallet.  

1 174 

(662) 

1 093 

(613) 

1 144 

(633) 

1 506 

(633) 

1 164 

(619) 

1 556 

(835) 

Fjelltunnel inkl. rigg, drift og 

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

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

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

Usikkerhet 241,4 234,8 250,1 294,4 224,9 371,1 

 

Som Tabell 5-5 viser, er det konstruksjoner og spesielt bro over 

Glomma som er den mest kostnadsdrivende hovedposten og enkelte-

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

har en lang og kostnadsdrivende tunnelløsning.  

Viktige kostnadsforskjeller mellom alternativene kan oppsummeres 

som følger. 
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For alternativ A ligger det inne en kostnad på ca. 20 millioner for riving 

av eksisterende bro over Glomma. Det er kun i alternativ A det er en 

forutsetning at broa må rives og derfor er dette er en kostnad som ikke 

ligger inne i de andre alternativene. Imidlertid ligger det ikke inne kost-

nader for rehabilitering av eksisterende bro over Glomma i noen av de 

andre alternativene. Dette på bakgrunn at det anses som en kostnad 

som ikke kan belastes dette prosjektet da det ved behov for evt. omkjø-

ringstraseer ved ulykker hvor begge løp blir stengt, vurderes andre al-

ternativer enn å bruke eksisterende bro. 

Ny bro over Glomma er regnet ut med lik m2 pris for alle alternativene. 

Dette for å få et likt sammenlikningsgrunnlag. Forskjellen i kostnader 

blir da avhengig av lengden på brokonstruksjonen. I alternativ A ligger 

det også inne en bredde for gang og sykkel. Dette er med på å gjøre 

brokonstruksjonen større og dermed dyrere. 

Inn i posten konstruksjoner ligger det kostnader forbundet med både 

tunnelportaler, miljøtunnel, løsmassetunnel, kryssløsninger, etc. Dette 

gjenspeiler seg bl.a. i alternativ D2 hvor det er estimert en kostnad på 

over 320 millioner for tunnelportaler og en løsmassetunnel. I alternativ 

D2.1 ligger det inne en kostnad på over 82 millioner for en miljøtunnel.  

Alternativ E2 ligger inne med en kryssløsning nord for Fetsund sentrum. 

Denne kryssløsningen har en kostnad på ca. 190 millioner kr. Gjennom 

prosessen er det stilt spørsmålstegn ang. denne kryssløsningen sett i 

lys av den vedtatte reguleringsplanen fra Garderveien til Faldalsveien.  

Alternativ E2 skiller seg ut gjennom både en lang bro over Glomma og 

en lang tunnel. Kostnadsmessig vil denne kombinasjonen medføre at 

alternativ E2 blir det dyreste alternativet som er vurdert i konsekvensut-

redningen. Alternativ D2.1 vurderes som det billigste alternativet, selv 

med en miljøtunnel på rundt 190 meter.  

5.7.2 Drift og vedlikehold  

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

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

konstruksjonene. 

Alternativ A peker seg ut som det rimeligste alternativet med en kostnad 

på 92 millioner kroner (gjelder for analyseperioden på 40 år). Alternativ 

A2 er tilnærmet lik med 96 millioner kroner. Alternativene kommer rime-

ligst ut fordi det ikke er tunneler i alternativene. Alternativ D2.1 kommer 

deretter, og har en vedlikeholdskostnad på 114 millioner kroner. Et vik-

tig moment i forhold til differansen fra alternativ A og A2 er vedlikehold 

av en kort miljøtunnel. Alternativ C2 og D2 er forholdsvis like med en 

vedlikeholdskostnad på ca. 140 millioner koner. Alternativ E2 skiller seg 

ut fra de andre alternativene, med en vedlikeholdskostnad på ca. 280 

millioner koner. Dette skyldes primært en betydelig lengre tunnel, men 

også mer konstruksjoner. 

Tabell 5-6: Drift og vedlikeholdskostnader, millioner kroner 

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

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

5.7.3 Skatte- og avgiftsinntekter  

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

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

bell 5-7 viser at det offentlige får litt økte inntekter som følge av det nye 

vegsystemet i alternativene A, A2, C2, D2 og D2.1. Årsaken til dette 

vurderes å være at det kjøres fortere på ny veg, med tilhørende økt 

bensin- og dieselforbruk. I alternativ E2 reduseres inntektene til staten. 

Også her er det en effekt at det kjøres fortere på ny veg, men det slår 

også inn at trafikken fra Sørumsand får kortere kjøreveg slik at det totalt 

sett blir redusert bensin- og dieselforbruk. 

Tabell 5-7: Skatte og avgiftsinntekter, millioner -kroner 

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

Skatte og avgiftsinn-
tekter 66 39 39 23 40 -16 
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5.8 Samfunnet for øvrig 

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

forurensing og skattekostnad. Skattekostnad er kostnader knyttet til å 

drive inn skatter og avgifter. I de påfølgende kapitler er postene ytterli-

gere diskutert. Tabell 5-8 viser en sammenstilling av resultater for disse 

temaene. 

Tabell 5-8: Resultater for samfunnet for øvrig, millioner kroner diskontert 

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

Ulykker 284 240 240 240 240 332 

       

Støy 0 -3 3 24 17 31 

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

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

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

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

  

5.8.1 Ulykker  

Alle alternativene gir en betydelig gevinst med hensyn på ulykker. På 

dagens 2-felts veg er det mange ulykker. Ny 4-felts veg med midtdeler 

vil gi en trygg og god veg.  

Alternativ E2 gir størst gevinst med en ulykkesgevinst på ca. 330 millio-

ner koner. At alternativet er bedre enn de øvrige, skyldes at alternativ 

E2 er det mest effektive vegsystemet. Dette skyldes blant annet reduk-

sjonen i reiselengde for trafikken fra Sørumsand. Deretter følger alter-

nativ A (280 millioner kroner). Alternativ A kommer litt bedre ut enn A2, 

C2, D2 og D2.1 (240 millioner kroner). Dette vurderes å være fordi all 

trafikk over Glomma er på den nye broa. Den nye brua er sikrere (pga 

ny veg med midtdeler) enn kjøring på den gamle. Det bemerkes at det 

i alternativ A er to nye rundkjøringer på rv. 22, mens det i de andre al-

ternativene er to-plankryss. Det er ikke skilt på dette i beregningene i 

EFFEKT. Imidlertid er begge kryssutformingene å anse som trafikksikre 

løsninger.  

Det en god gevinst med hensyn på ulykker å etablere ny rv. 22 på strek-

ningen.  

Tabell 5-9: Resultater for ulykker, millioner kroner diskontert 

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

Ulykker 284 240 240 240 240 332 

5.8.2 Støyvurderinger  

Bygging av nye vegsystemer utløser krav om tiltaksvurdering for byg-

ninger med støyfølsomt bruksformål. Anbefalte støygrenser er gitt i 

støyretningslinjen T-1442/2012 fra Miljøvern¬departementet.  

Tabell 5-10 Utdrag fra T-1442/2012: Anbefalte støygrenser ved etablering av ny 

veg. Alle verdier er A-veid, frittfelt lydnivå. Grenseverdien for Lden gjelder støynivå 

midlet over et år 

Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk 

Støynivå utenfor soverom, natt  
Kl 23-07 

55 Lden 70 L5AF* 

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

Grensene gjelder støy fra ny veg, men kan også være aktuell for byg-

ninger langs eksisterende vegnett der trafikken på grunn av tiltaket øker 

betydelig.  

Forventet støynivå er bestemt på grunnlag av beregninger. Bereg-

ningene gjennomføres i en beregningsmodell og utføres etter standar-

diserte beregningsmetoder. Metoden tar hensyn til informasjon om tra-

fikk, hastighet, terreng, tunnelmunninger m.m. 

Støysonekart for vegtrafikk er vist i vedlegg. Kartene viser støy fra veg-

systemet i referansesituasjonen og de 6 alternativene. Opptelling av an-

tall boliger i støysonene er vist i Figur 5-14 Antall boliger (bygninger) og 

annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i rød og gul støy-

sonene i referansesituasjon og de ulike alternativene. Høyeste Lden 

lydnivå på fasade er benyttet. Det er ikke lagt inn skjermingstiltak langs 

nye veier. Stiplede grå søyler indikerer forventet antall når det tas hen-

syn til skjermingstiltak langs vei. Effekten er grovt vurdert ut fra topografi 
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og veilinjer, og er ikke basert på beregninger. Gul og rød sone er arealer 

der støynivået overstiger anbefalt grenseverdi.  

Støysonene på kartene viser støy fra trafikk på alle veger. På kartene 

er det angitt for hver bygning om støytiltak må vurderes. Boliger som 

ligger i gul eller rød støysone langs eksisterende vegnett der trafikken 

ikke øker vesentlig, skal ikke vurderes for tiltak og er markert med 

grønne indikatorer, selv om de ligger i gul eller rød sone. 

 

 Ref A C2 D2 E2 D2.1 A2 

Gul sone 280 370 370 350 290 370 340 

Rød sone 90 90 90 60 40 70 110 

Sum 370 460 460 410 330 440 450 

Inkl estimert ef-
fekt av skjerming 

- 380 350 280 260 290 390 

Figur 5-14 Antall boliger (bygninger) og annen bebyggelse med støyfølsomt bruks-

formål i rød og gul støysonene i referansesituasjon og de ulike alternativene. Høy-

este Lden lydnivå på fasade er benyttet. Det er ikke lagt inn skjermingstiltak langs 

nye veier. Stiplede grå søyler indikerer forventet antall når det tas hensyn til 

skjermingstiltak langs vei. Effekten er grovt vurdert ut fra topografi og veilinjer, og 

er ikke basert på beregninger. 

Beregningene inkluderer støy fra nytt vegsystem og veger der tiltaket 

medfører vesentlig endring av trafikkmengden. Støybidrag fra reste-

rende vegnett er ikke inkludert, og for boliger som ligger nær disse vei-

ene vil forskjellen mellom alternativene kunne være mindre. 

Beregningene viser at det forventes flere boliger i støysonene for alle 

alternativ sammenlignet med referansesituasjonen. Dette har sammen-

heng med økt hastighet og/eller mindre avstand/skjerming mellom veier 

og boliger.  

Bygging av ny veg gir mulighet og eventuelt krav om støyskjerming av 

boliger. Effekten av støyskjerming langs ny veg er ikke beregnet, men 

vil medføre at antallet boenheter i støysonene reduseres, slik at forskjel-

lene i totalt antall blir mindre. Et estimat for effekten av skjerming er vist 

i figuren over (grå søyler). 

I alle alternativ unntatt E2 er det forventet flere boliger i støysonene 

sammenlignet med referansesituasjonen. I alternativ E2 er den forven-

tede effekten av støyskjerming minst. Årsaken er at vegen ligger i tunnel 

og strekningene med veg i dagen går i områder med mindre bebyg-

gelse.  

Totalt sett er alternativt A, A2, C2 vurdert som minst gunstig. Det er da 

tatt hensyn til at forventet effekt av støyskjerming er stor for alternativ 

D2.1. Støymessig beste alternativer er D2, E2 og D2.1. Forskjellen mel-

lom dem er relativt liten når det tas hensyn til effekt av skjerming. 

For alternativene som inkluderer tunnel kan støy fra tunnelmunningene 

gi utfordringer for boliger som ligger nær munningene (anslagsvis nær-

mere enn 250 m). Utfordringene kan normalt løses ved bruk av støy-

skjerming, men ikke alltid, for eksempel når boliger ligger høyt og i for-

lengelsen av tunnelaksen.  

Forventede kostnader til støytiltak (langsgående skjerming og lokale til-

tak) er estimert ved bruk av erfaringstall i Ambisjonsnivåmetoden (Veg-

direktoratet). Det er antatt en kostnad på 40 000 NOK pr dB over Lden 

55 dB på mest utsatte fasade. Resultater er vist i Figur 5-15. Totale 

kostnader til støytiltak i henhold til metoden er ca 38-91 MNOK. Lavest 
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kostnader forventes i alternativ E2 og D2/D2.1, som gir ned mot halv-

parten av kostnadene som forventes i alternativ A og A2. 

 

 
Figur 5-15 Kostnader til støytiltak (langsgående og lokale skjermings- og fasadetil-

tak). Kostnadsestimat basert på Ambisjonsnivåmetoden (Vegdirektoratet). Det er 

forutsatt at tiltak kun er aktuelt for boliger langs ny veg eller veger med vesentlig 

trafikkøkning. Det betyr at ikke all bebyggelse som er telt opp i Figur 5-14 skal vur-

deres slike tiltak. 

Støy i anleggsperioden 

Støy i anleggsfasen vil i hovedsak være relatert til bygging av bruer, veg 

(og anleggsveier) i dagsonene samt driving av tunneler. Riggområder, 

massedeponier og eventuelle knuseverk vil lokalt kunne gi støy til om-

givelsene, og plassering må velges slik at de negative konsekvensene 

blir minst mulig.  

Boliger, helse- og pleieinstitusjoner, barnehager og skoler er mest sår-

bare for støy. Anleggsarbeid med spesielt høye støynivåer kan også 

medføre behov for støytiltak for arbeidsplasser. 

Før bygging skal det gjennomføres støyberegninger som gir prognoser 

for støy i anleggstiden. Faseplaner og beskrivelse av anleggsgjennom-

føringen vil sammen med prognosene gi informasjon om tiltaksbehov 

og konkrete støygrenser. For spesielt langvarige og støyende arbeider 

kan det være aktuelt å gjennomføre målinger av støy. 

5.8.3 Luftforurensningsvurderinger  

Beregnet konsentrasjon av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) 

er vurdert mot luftforurensningssonene i Miljøverndepartementets ret-

ningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 

Vurderingen av luftkvaliteten langs alternative er gjort med bakgrunn i 

spredningsberegninger med hensyn på NO2 og PM10. Ved hjelp av pro-

gramvaren CalroadsView er det beregnet konsentrasjoner av de nevnte 

komponentene i avstand fra tilstøtende veger.  

Resultatet av spredningsberegningene med hensyn på årsmiddel- og 

vintermiddelkonsentrasjonen av nitrogendioksid og den 8. høyeste 

døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv (se vedlagt luftforurens-

ningsrapport), viser at det vil befinne seg boliger i rød sone og/eller gul 

sone innenfor alternativene C2, D2 og E2.   

Alternativ E2 vil trolig komme i konflikt med luftfølsom arealbruk grunnet 

tunnelmunningens nærhet til boliger. Overskridelser av grenseverdien 

for luftforurensningssoner vil være ved tunnelmunningene. 0-alternati-

vet, alternativ A, A2 og D2.1 vurderes til å ligge under verdiene iht. ret-

ningslinjene i T-1520. 
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Beregningene kan oppsummeres som følger: 

Tabell 5-11 Oppsummeringstabell som viser sammenhengen mellom alternativer 

og antall boliger som i følge beregningen blir berørt av luftforurensningen. 

Alternativ Vurdering Antall boli-

ger i rød 

sone 

Antall boli-

ger i gul 

sone 

0-alternati-

vet 

Overskrider ikke grenseverdier i ret-

ningslinje T-1520 

0 0 

Alternativ 

A 

Overskrider ikke grenseverdier i ret-

ningslinje T-1520 

0 0 

Alternativ 

A2 

Overskrider ikke grenseverdier i ret-

ningslinje T-1520 

0 0 

Alternativ 

C2 

Overskrider grenseverdier for retnings-

linje T-1520 ved tunnelmunninger for 

svevestøv, PM10 og vintermiddel NO2. 

2 2 

Alternativ 

D2 

Overskrider grenseverdier for retnings-

linje T-1520 ved tunnelmunninger for 

svevestøv, PM10. 

1 2 

Alternativ 

D2.1 

Overskrider ikke grenseverdier i ret-

ningslinje T-1520 

0 0 

Alternativ 

E2 

Overskrider grenseverdier for retnings-

linje T-1520 ved tunnelmunninger for 

svevestøv, PM10 og vintermiddel NO2. 

4 4 

Det er store usikkerheter i beregningene, både på grunn av usikkerheter 

i bakgrunnskonsentrasjoner, trafikkberegninger og plassering av nye 

vegtraseer. Fremtidens bilpark vil føre til mindre utslipp av spesielt nitro-

gendioksid. Dette er ikke tatt høyde for i beregningene av NO2.  

De beregnede verdiene av NO2 rundt tunnelmunningene er sannsynlig-

vis noe overvurdert blant annet på grunn av atmosfærkjemiske forutset-

ninger (tilgang på ozon i tunnelmunningsområdet, lufttemperatur, vind-

retning etc.) og at all nitorgendioksiden antas å slippes ut i tunnelmun-

ningen ved den vurderte kilden. I tillegg vil topografi og tunnelmunning-

sens plassering i terrenget ha mye å si. 

For å begrense spredning av luftforurensning kan det gjøres avbøtende 

tiltak. For alternativ C2, D2 og E2 vil det bli aktuelt å iverksette tiltak for 

å redusere boliger i gul og/eller rød luftforurensningssone. Slike tiltak 

omfatter i mange tilfeller en skjerming i form av for eksempel vegeta-

sjonsvegg mot utsatte områder. Støyskjerming vil ha en viss spred-

ningsbegrensende effekt. Andre avbøtende tiltak er å redusere andel 

biler med piggdekk, valg av veimateriale, ventilasjon og luftetårn i tun-

neler samt vise hensyn i forhold til arealbruk nær tunnelmunninger da 

disse områdene vil ha forhøyede bakgrunnsverdier av NO2 og PM10. 

Fra 01.01.2016 vil det være nye grenseverdier gjeldende for svevestøv 

i forurensningsforskriften §7-6. Grenseverdi for årsmiddel PM10 vil set-

tes ned fra 40 µg/m3 til 25 µg/m3. Grenseverdi for døgnmiddel PM10 vil 

endres fra 50 µg/m3 med maks 35 overskridelser til 50 µg/m3 med maks 

30 overskridelser. Da det ikke er gjort beregninger på årsmiddelgjen-

nomsnittet er det ikke mulig å si noe om hva de nye grenseverdiene vil 

ha å si for alternativene. Da det ikke er beregnet på 90-persentilen 

(maks 35 overskridelser per år) vil det være vanskelig å si noe om end-

ringene i grenseverdiene, 92-persentil (maks 30 overskridelser per år) 

vil ha en påvirkning på resultatene. Det som kan antas er at soner be-

regnet ut i fra forurensningsforskriften, ikke T-1520, vil bli noe større når 

de nye grenseverdiene trår i kraft. Da en ikke sitter med det grunnlaget 

her vil det være vanskelig å si noe om konkret omfang. 

5.8.4 Luft og støy i EFFEKT-beregningene  

I EFFEKT-beregningene for støy og luftforurensing inngår følgende ele-

menter: 

 Antall personer som er svært støyplaget. 

 Global Luftforurensning, CO2 ekvivalenter 

 Regional Luftforurensning, NOx 
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Antall svært støyplagede personer (PSP) er estimater basert på støy-

beregningene som er gjennomført og undersøkelser som viser sam-

menhengen mellom opplevd utendørs lydnivå fra vegtrafikk og opplevd-

støyplage1.  

Lokal luftforurensning er ikke tatt med i EFFEKT-beregningene fordi det 

foreløpig ikke finnes en god metode for å beregne dette. Antallet svært 

støyplagede personer estimert på grunnlag av støyberegningene som 

er gjennomført. Tiltakets på virkning på global og regional luftforurens-

ning er beregnet i EFFEKT.  

                                                      
1 Helseeffekter av vegtrafikkstøy. Statens vegvesen, vegdirektoratet. 
2007/12 

Tabell 5-13 viser resultatet for støy og luftforurensning. I beregningene 

er det endrete kostnader for global luftforurensning (CO2) og personer 

utsatt for støyplager som slår ut.  

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

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

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

E2 kompenseres økt kjørehastighet med at trafikken fra Sørumsand får 

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

alternativene små. 

Tabell 5-12 viser antall svært støyplagede personer gitt at det ikke utfø-

res støydempende tiltak. I EFFEKT er det kun dette tallet som benyttes 

med hensyn på støy. Beregningene viser at alternativ A, A2 og C2 med-

fører omtrent en situasjon som alternativ 0 med hensyn på støy. Alter-

nativ E2, D2 og D2.1 medfører en bedring i støyforhold, med alternativ 

E2 som det beste. 

Tabell 5-12: Antall svært støyplagede personer 

Alternativ Alt 0 Alt A Alt A2 Alt C2 Alt D2 Alt D2.1 Alt E2 

Antall svært 
støyplagede 299 299 304 293 253 267 240 

Endring i for-
hold til Alt 0 -  0 +5 -6 -46 -32 -59 
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Tabell 5-13: Resultater for støy og luftforurensning, millioner kroner diskontert 

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

       

Støy 0 -3 3 24 17 31 

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

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

 

Tabell 5-14: Beregnet global luftforurensing, CO2-ekvivalenter, og regional luftfor-

urensning, NOx. Tabellene viser endringer i antall tonn utslipp i forhold til alternativ 

0. Positive tall er en økning i utslipp. Tallene gjelder for år 2020, beregnet i 

EFFEKT. 

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

CO2-ekvialenter       

Utslipp i byggefasen 437 429 488 480 448 827 

Utslipp som følge av 
drift- og vedlikehold 46 46 52 50 47 121 

Utslipp fra trafikken 2 075 1417 1417 907 1463 -46 

SUM CO2 2 558 1891 1 957 1 437 1958 902 

NOx 3 2 2 1 2 0 

Tabell 5-14 viser klimaregnskapet i form av global og regional luftfor-

urensning. Tallene er beregnet i EFFEKT og gjelder for tonn utslipp i 

forhold til alternativ 0, for år 2020. Beregningene viser at alle alternativer 

medfører større utslipp av CO2. At regnskapet er negativt vurderes å ha 

to årsaker. Utslippet i byggefasen er et betydelig bidrag og vil følgelig 

medføre økt CO2 utslipp. Alternativ E2 er mest omfattende og kommer 

i dårligst ut i byggefasen.  

Den andre store komponenten er utslipp fra trafikken. Her kommer Al-

ternativ E2 derimot best ut og medfører en reduksjon i CO2 utslipp pga 

trafikken fra Sørumsand som får kortere reiseveg. De øvrige alternati-

vene medfører økt utslipp fra trafikken, noe som er relatert til høyere 

hastighet. Alternativ E2 medfører totalt sett minst økning i global luftfor-

urensning, CO2. Alternativ A medfører størst økning i utslipp.  

5.9 Skattekostnader 

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

Skattekostnad er beregnet med grunnlag i gitt skattefaktor (standard-

verdi 1,20). Kostnadene beregnes med grunnlag i denne faktoren, ba-

sert på sum endring i kostnader i de tre kolonnene investeringer, drift 

og vedlikehold og overføringer under posten «det offentlige». I prinsip-

pet vil dette si at denne posten er et direkte produkt av det samfunnet 

betaler for å bygge og drifte vegen og det dyreste alternativet har den 

største skattekostnaden. 

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

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

Tabell 5-15: Resultater for skattekostnad, millioner kroner diskontert  
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5.10 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

 

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

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

Budsjettvirkning for 
det offentlige       

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

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

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

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

Samfunnet forøvrig       

Ulykker 284 240 240 240 240 332 

       

Støy 0 -3 3 24 17 31 

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

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

Sum Samfunnet for-
øvrig -159 -193 -228 -268 -159 -308 

       

Netto Nytte 470 501 305 -81 635 -667 

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

Rangering prissatte 
konsekvenser 3 2 4 5 1 6 

Tabell 5-16: Sammenstilling av prissatte konsekvenser av vurderte alternativ, mill. 

kroner diskontert. Alle tall forholder seg til analyseperioden på 40 år. 

5.10.1 Trafikant- og transportbrukernytte  

Trafikantnytte er et resultat av redusert reisetid. Samfunnet får en trafi-

kantnytte som varierer fra ca. 2,3 milliard til 2,7 milliarder kroner av-

hengig av alternativ. Det beste alternativet er alternativ E2. Dette er pri-

mært fordi trafikken fra Sørumsand får en kortere reisetid i dette alter-

nativet. Alternativ A2, C2, D2 og D2.1 fungerer i prinsippet likt trafikalt 

og har lik trafikantnytte. Alternativ A kommer dårligst ut fordi det er noe 

forsinkelse knyttet til rundkjøringene på rv. 22. For gjennomkjøringstra-

fikken på rv. 22 medfører alternativene i prinsippet lik endret reise-

lengde. Med hensyn på dette er alternativene like og dette medfører at 

alternativene er forholdsvis like med hensyn på trafikantnytte totalt sett.  

5.10.2 Budsjettvirkning for det offentlige  

I budsjettvirkning for det offentlige er det investeringskostnadene som 

er dominerende. Alternativ D2.1 er det rimeligste alternativet, foran al-

ternativ A2, A og C2. Alternativ D2 ligger i et slags mellomland. Alterna-

tiv E2 skiller seg ut som det klart dyreste alternativet. Det skiller ca. 1,4 

milliarder mellom det billigste og dyreste alternativet. 

5.10.3 Samfunnet for øvrig  

Resultatene for samfunnet for øvrig inneholder postene ulykker, miljø-

kostnader og skattekostnad. Gevinsten med hensyn på ulykker er stor. 

Beregningene viser en nytte på 240–330 millioner kroner. Det har 

skjedd mange ulykker langs dagens rv. 22, og ny 4-felts veg med midt-

deler vil bli en betydelig mer trafikksikker veg.     

Det mest effektive vegsystemet er alternativ E2. Hovedårsaken til dette 

er at trafikken fra Sørumsand får en kortere reiselengde. Også kob-

lingen til Fetsund sentrum vurderes å slå positivt inn. Dette medfører at 

alternativ E2 kommer best ut med hensyn på ulykker. 

Skattekostnaden er en betydelig kostnad og er et direkte resultat av in-

vesteringskostnaden. Således kommer det rimeligste alternativet (alt 

D2.1) best ut og det dyreste alternativet (alt E2) dårligst ut.  

I forhold til størrelsen på trafikantnytten og investeringskostnadene er 

det forholdsvis små kostnader og forskjeller knyttet til samfunnet for øv-

rig.   
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5.10.4 Netto nytte og netto nytte pr budsjett-

krone  

Fire av alternativene har positiv netto nytte, mens to har negativ netto 

nytte. Det vil si at beregningene viser at for 4 av alternativene er gevins-

ten samfunnet får igjen større enn kostnadene. Største netto nytte gir 

alternativ D2.1. Denne har en netto nytte på ca. 635 millioner kroner.  

Deretter følger alternativ A2 med en gevinst for samfunnet på ca. 500 

millioner kroner, alternativ A har en gevinst på ca. 470 millioner kroner, 

mens alternativ C2 har en gevinst for samfunnet på ca. 300 millioner 

kroner. Alternativ D2 har en negativ nytte på ca -80 millioner kroner, 

mens alternativ E2 har den størst negativ netto nytte på ca. -670 millio-

ner kroner.  

Når vi ser på netto nytte per budsjettkrone er det i prinsippet de samme 

resultatene og den samme rangeringen. Alternativ D2.1 kommer best 

ut med en netto nytte per budsjettkrone på 0,38, mens alternativ A2, A 

og C2 har henholdsvis 0,28, 0,27 og 0,16. Alternativ D2 ligger på -0,04, 

mens Alternativ E2 har -0,22 og kommer dårligst ut.   Det som slår klart 

mest ut i regnestykket er investeringskostnadene. Det rimeligste alter-

nativet er også best samfunnsøkonomisk, mens det dyreste alternativet 

er dårligst. 

5.10.5 Usikkerhet  

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

sak trafikantnytten som blir beregnet i RTM23+. Trafikantnytten regnes 

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

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

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

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

kø ved Fetsund vil forskyve seg nærmere Lillestrøm. Trafikkmodellen er 

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

usikkerhet knyttet til størrelsen på trafikantnytten. Slik beregningene ut-

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

des ikke påvirke rangeringen i stor grad.  

Med hensyn på alternativene er det knyttet størst usikkerhet til spart 

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

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

nadsberegningene basert på kapasitetsberegningene. 

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

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

beregningene slik metodikken er i dag. Det tas heller ikke hensyn til 

helseeffekten i beregningene og det er mye usikkerheter knyttet til 

samspillseffektene mellom støy og luftforurensning. Usikkerhetene vil 

også variere mellom alternativene på bakgrunn av tunnel/ikke tunnel.   
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6 Ikke-prissatte konsekvenser 

 

Figur 6-1 Fagutrederens vurdering skal avklare virkningen av de ulike alternati-

vene for området slik det oppfattes av de enkelte fagtemaene. 

De ikke-prissatte konsekvensene omhandler verdier som er knyttet til 

samfunnets fellesressurser. Ressursene forvaltes gjerne over flere ge-

nerasjoner, og vil av hver generasjon kunne danne grunnlag for verdier 

som identitet og tilhørighet. Fagtemaene representerer en analytisk til-

nærming til dette verdigrunnlaget. Selv om temaene gjerne erfares uten 

klare overganger, skal de likevel analyseres med klare avgrensninger.  

6.1 Metode for ikke-prissatte konsekvenser 

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

1. Verdi 

Basert på tilgjengelig kunnskap defineres utredningsområdet og 

hvilke miljøer eller delområder dette inneholder. Miljøene eller 

delområdene verdivurderes. 

2. Omfang 

Deretter vurderes det hvordan tiltaket påvirker de berørte del-

områdene. Omfanget skal vurderes i forhold til referansesitua-

sjonen (nullalternativet). 

3. Konsekvens 

Konsekvensen for delområdet fastslås ved å sammenstille re-

sultatene av verdi- og omfangsvurderingen.  

TiI slutt skal det redegjøres for den samlede konsekvensen av hvert al-

ternativ, alternativene skal rangeres, beslutningsrelevant usikkerhet 

skal kommenteres og eventuelle avbøtende tiltak skal foreslås. Den føl-

gende figuren angir de viktigste trinnene i metoden for de ikke-prissatte 

konsekvensene: 
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Figur 6-2 Figuren viser hovedtrinnene i vurderingen av de ikke-prissatte kon-

sekvensene.   

6.2 Landskapsbilde (LB) 

6.2.1 Definisjon av tema og influensområde  

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i det aktuelle 

utredningsområdet og hvordan disse endres som følge av vegtiltaket. 

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

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

og fra vegens omgivelser. 

Visuell kvalitet konkretiseres i denne rapporten som karaktertrekkene 

kretsløp, landform og praksis. Disse trekkene kan gjenfinnes i alle deler 

av omgivelsene; fra tettbygde bystrøk til uberørt villmark. Det skilles der-

for mellom ulike karaktertyper, det vil si hvorvidt områdene er lite (vill-

mark) middels (rydning) eller betydelig (bygning) preget av menneskets 

virksomhet. Ved å bruke de samme karaktertrekkene på områder med 

ulik opparbeidelsesgrad etableres et grunnlag for å gi landskapsbildet 

en verdi. Landskapsbildets verdi, vurderes ut fra hvor dynamisk bildet 

fremstår og hvor godt det formidler lesbarheten av naturgitte og kultur-

skapte sammenhenger og utviklingsforløp i området. 

Fagtemaets influensområde omfatter store deler av området på begge 

sider av Glomma i Fet kommune. 

Metoden er skjematisk gjengitt i Figur 6-3. Kriteriene er angitt i den ved-

lagte verditabellen (se Tabell 9-2). 
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Figur 6-3 Figuren viser fremgangsmåten for vurdering av landskapsbildets verdi. 

6.2.2 Kunnskapsgrunnlag og datainnsamling  

Dokumentasjonen er innhentet gjennom befaring 18. juni 2014 og føl-

gende kilder: 

 Kommuneplan for Fet kommune 2007-2019, Arealdel og tekst-

del 

 Kommunedelplan Fetsund sentrum 2011 

 Vedlegg til kommunedelplan for Fetsund sentrum, delutred-

ninger (Rambøll 2010) 

 www.skogoglandskap.no Kilde (AR50) 

 www.miljodirektoratet.no: Naturbase 

6.2.3 Verdi og omfangsvurdering av delområder  

Betegnelsen v, r eller b etter delområdenavnet (for eksempel LB1 

Glomma (v)) angir hvorvidt delområdet vurderes som karaktertypen vill-

mark (v), rydning (r), eller bygning (b). 

 

Figur 6-4 Kart som viser inndelingen av delområdene villmark (grønn), rydning 

(gul) og bygning (rød). Kartet er vist i fullt format på slutten av kapittelet. 

Generell landskapskarakter 

I utredningsområdet er det et samspill mellom alle de tre karaktertypene 

Landskapet rammes inn av skogkledde åser som Bergeråsen i vest og 

Løkenåsen i øst. Imellom skogene ligger store, bølgende åkerarealer 

oppbrott av ravinedaler og skogteiger, små og store boligfelt. Det ku-

perte landet brytes av Glomma som renner bred og mektig tvers gjen-

nom området. Terrengformen som dannes mellom Bergeråsen, Hovin 

og Øya deler utredningsområdet visuelt i to deler. En mindre del av om-

rådet ligger vendt mot Svelle i øst. Hoveddelen av utredningsområdet 

omfatter imidlertid landet på begge sider av Glomma, det som kan kal-

les landskapet Fet. 

http://www.miljodirektoratet.no/
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Delområde LB1-LB4 villmark (v) 

Områder der avtrykket av naturkreftene preger synsbildet 

Overordnede trekk ved karaktertypen:  

Store deler av undersøkelsesområdet er preget av menneskelig bruk og 

virksomhet. Områdene som er preget av naturkreftene er for en stor del 

knyttet til landskapsrommet rundt hovedløpet til Glomma, Svelle og de 

større skogsåsene.  

Landform: Landformen i områdene er for en stor del intakt. Dette gjel-

der både vannene og elvenes randsoner, og de større skogsområdene. 

Området inneholder flere karakteristiske ravinedaler. 

Kretsløp: Til tross for tallrike reguleringer oppstrøms i vassdraget, av-

speiler vannmengden i Glomma årstids- og klimasykluser på en tydelig 

måte. Sammen med en variert og til dels lite menneskepreget randve-

getasjon, danner elveforløpet et sammenhengende rom som følger na-

turlige års- og livssykluser. 

Praksis: Den kulturelle forståelsen og bruken av karaktertypen villmark 

varierer i det undersøkte området. Enkelte skogsområder ligger i forbin-

delse med større rekreasjonsområder og inneholder forskjellige typer 

turstier (Bergeråsen). I områdene ned mot Glomma er opparbeidelses-

graden vekslende og omfatter alt fra elveparken ved Fetsund lenser til 

våtmarksdragene langs elvebredden øst for Faller gård. Dermed er 

også tilgangen til elverommet varierende.  

For delområdet som identifiseres som villmark, der avtrykket av natur-

kreftene preger synsbildet, (se Figur 6-22) er de enkelte delområdene 

gitt verdi og tiltakenes omfang vurdert som følger: 

LB1 Glomma (v)  

Delområdets verdi: Delområdet omfatter elven og tilgrensende landom-

råder som for eksempel Holsevja og Stintevja. Elven utgjør et svært 

sentralt element i landskapet Fet. Både nordover mot innlandet og sør-

over mot Øyeren og åskammene bakenfor åpner rommet for langstrakte 

siktforløp. Det brede og godt definerte elverommet gir også utsyn mot 

variasjon i vannhastighet og vegetasjon. Til sammen gir disse kvalite-

tene delområdet stor verdi. 

 

Figur 6-5 Elverommet nordover sett fra Fetsund bro. Foto: M. Fiskevold 
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Figur 6-6 Elverommet sørover sett fra Fetsund bro. Foto: M. Fiskevold 

 

Figur 6-7 Fra bredden av Glomma nordøst for jernbanebroen der naturforløpet 

gjennom vannkreftene er godt synlig. Foto: M. Fiskevold 

Omfang alt. A: Alternativet krysser Glomma på samme sted som i dag. 

Endringen består i at vegen utvides fra to til fire felt på to nye broer. 

Alternativet vurderes som å ha intet til lite negativt omfang og ubety-

delig til liten negativ konsekvens. 

Omfang alt. A2: Alternativet krysser Glomma sør for eksisterende bro. 

Den planlagte broen ligger parallelt med og har samme helning som 

eksisterende bro. De to brokonstruksjonene bidrar likevel til en begren-

set fragmentering av elverommet. Alternativet vurderes som å ha lite 

negativt omfang og liten negativ konsekvens. 

Omfang alt. C2: Alternativet krysser Glomma nord for eksisterende bro. 

Den planlagte broen ligger horisontalt over elven, men lavere og ikke 

parallelt med eksisterende bro. Tiltaket vil forstyrre sikten langs elve-

rommet og fragmentere rommet mellom eksisterende bro og jernbane-

broen. Innslaget av konstruksjoner i elverommet vil svekke sammen-

hengen mellom elvestreng, randvegetasjon og horisont, særlig på østre 

side av Glomma. Alternativet bevarer likevel en større del av elverom-

met urørt enn alternativene D2 og D2.1. Alternativet vurderes som å ha 

middels til stort negativt omfang og liten til middels negativ konse-

kvens. 

 

Figur 6-8 Illustrasjon av alternativ C2 sett mot øst. 
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Omfang alt D2: Alternativet krysser Glomma nord for eksisterende bro. 

Den planlagte broen har tilnærmet samme helning over elven som ek-

sisterende bro og ligger også nærmest parallelt med denne i plan. Til-

taket vil bryte sikten utover elverommet mellom eksisterende veg- og 

jernbanebroer. Den visuelle oppmerksomheten vil isteden henledes til 

og konsentreres om konstruksjonen. Innslaget av konstruksjoner vil 

særlig være av betydning for opplevelsen av elverommet langs Sta-

sjonsstranda. Den åpne horisonten vil i dette området bli erstattet av en 

bred betongflate. Særlig av sistnevnte grunn vurderes alternativet som 

å ha stort negativt omfang og stor negativ konsekvens. 

Omfang alt D2.1: Alternativet krysser Glomma nord for eksisterende 

bro. Den planlagte broen har noe brattere helning over elven enn eksis-

terende bro, men ligger nærmest parallelt med denne i plan. Alternati-

vets omfang er dermed forholdsvis likt med D2. Særlig på grunn av end-

ringen for Stasjonsstranda vurderes alternativet som å ha stort nega-

tivt omfang og stor negativ konsekvens. 

 

Figur 6-9 Illustrasjon av alternativ D2.1 sett fra Stasjonsstranda mot jernbane-

broen. 

Omfang alt E2: På østsiden av Glomma inneholder alternativet et kryss 

som blant annet innebærer at Stintevja fylles opp. Alternativet krysser 

Glomma i kurve nord for jernbanebroen. Tiltaket vil dermed innebære 

at en ny del av elverommet brytes av en konstruksjon. Den planlagte 

broen ligger horisontalt over elven. Den regelmessige kurven (som kre-

ver en konstruksjon uten tårn) og linjeføringen vil dempe synligheten av 

broen i forhold til de naturgitte omgivelsene. Tiltaket vil likevel svekke 

siktaksen langs elvestrengen nordover. Alternativet vurderes dermed 

som å ha middels negativt omfang og middels negativ konsekvens. 

 

Figur 6-10 Illustrasjon av alternativ E2 sett fra jernbanebroen mot Faller gård. 
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LB2 Merkja (v) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter bukta Merkja mellom jernba-

nen og riksvegen. Området er del av Nordre Øyeren naturreservat, men 

ligger i utkanten av de omfattende og komplekse deltaformene. Det gir 

delområdet middels til stor verdi. 

 

Figur 6-11 Tienåsen og Tien gård (sentralt i bildet) sett fra Vinsnes. Foto: M. 

Fiskevold 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Alternativet berører ikke delområdet.  

Omfang alt E2: Alternativet innebærer at det anlegges en tunnelportal i 

åssiden vendt sørvest mot eksisterende rv. 22. og en kryssløsning som 

ivaretar forbindelsen vestover. Tiltaket er omfangsrikt, men vil til dels bli 

lokalisert i områder som ble berørt av forrige veiutvidelse. Alternativet 

vurderes som å ha lite negativt omfang for delområdet og liten nega-

tiv konsekvens. 

 

 

LB3 Holen (v) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter bebyggelsen og skogen rundt 

Holen. Den intakte skogsbestanden, ravineformene som samles i et lite 

tjern, og det kontrastrike bildet som det noe isolerte området danner i 

forhold til landet rundt, gir delområdet middels verdi. 

Omfang alt. A: Alternativet innebærer at planlagt rv. 22 legges sør for 

eksisterende veg. Linjeføringen gir store fyllinger (og kanskje motfyl-

linger) i ravinelandet og bekkedraget i Holen. Selv om den opprinnelig 

naturgitte ravineformen går tapt, vil daldraget opprettholdes og området 

kunne revegeteres. Innsynet i området er også begrenset. Alternativet 

vurderes som å ha lite til middels negativt omfang for delområdet og 

liten negativ konsekvens. 

Omfang alt. A2: Alternativet innebærer at planlagt rv. 22 legges sør for 

eksisterende veg. Linjeføringen gir meget store fyllinger (og kanskje 

motfyllinger) i ravinelandet og bekkedraget i Holen. Til tross for at den 

opprinnelig naturgitte ravineformen går tapt, vil deler av daldraget kunne 

opprettholdes og revegeteres. Innsynet i området er også begrenset. 

Alternativet vurderes som å ha middels til stort negativt omfang for 

delområdet og middels negativ konsekvens. 

Omfang alt D2.1: Alternativet innebærer at planlagt rv. 22 krysser den 

nordlige delen av delområdet. I tillegg anlegges det av- og påkjørings-

ramper mellom eksisterende og ny rv. 22 i denne delen av området. 

Tiltaket innebærer at den nordlige delen av ravinedalen fylles igjen. 

 

 
E2 
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Endringen er konsentrert til en liten, mindre eksponert del av delområ-

det. I tillegg er denne delen av ravinen allerede påvirket av eksisterende 

veg. Det planlagte veganlegget vil derfor i mindre grad bryte den visu-

elle sammenhengen som landskapsformen i dag danner grunnlaget for. 

Alternativet vurderes som å ha lite negativt omfang for delområdet og 

liten negativ konsekvens. 

Omfang alt. C2, D2, E2: Alternativet berører ikke delområdet. 

 

 

 

LB4 Garderåsen øst (v)  

Delområdets verdi: Delområdet omfatter den ubebygde delen av lia 

mellom bebyggelsen på Garderåsen, åkerlandet til gårdene Tveiter og 

Faller, og småhusbebyggelsen langs Faldalsveien. Det sammenheng-

ende vegetasjonsdekket og den markerte åssiden som strekker seg 

gjennom delområdet fra ytterkanten av Fetsund sentrum i sør, og videre 

nordover mot Bergeråsen, gir delområdet middels verdi. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Alternativet berører ikke delområdet. 

Omfang alt E2: Alternativet innebærer at det anlegges en tunnelportal i 

åssiden vest for Faldalsveien. Tiltaket er lokalt omfattende, men berører 

kun en begrenset del av delområdet. Dessuten vil portalen ligge i åssi-

dens nedre del og dermed være forholdsvis lite synlig. Alternativet vur-

deres som å ha intet til lite negativt omfang for delområdet og ubety-

delig til liten negativ konsekvens. 

 

 

Delområde LB5-LB11 rydning (r) 

Områder der landbruk og ressursuttak preger synsbildet. 

Overordnede trekk ved karaktertypen:  

I store deler av undersøkelsesområdet er synsbildet preget av et stort, 

åpent åkerland med fremtredende gårdstun. Overgangene mellom dyr-

ket mark og omgivelsene er markerte og danner åpne og lukkede rom.  

Landform: Med unntak av områdene ned mot Glomma, ligger hoved-

parten av åkerlandet på havavsetninger av stor mektighet. De åpne jor-

dene danner store landformer som stedvis brytes av tydelige ravinefor-

masjoner. De mange utsiktspunktene og synsfeltene som åkerlandet 

åpner opp for, bidrar til at områder som ellers ligger i stor avstand fra 

hverandre, visuelt knyttes sammen. Et eksempel på dette er den visu-

elle forbindelsen mellom Faller-området og Fet kirke (se Figur 6-22). 

Slike visuelle sammenhenger tilfører delområdene verdi i tillegg til det 

verdigrunnlaget som finnes innenfor hvert enkelt delområde. 

Kretsløp: I undersøkelsesområdet finnes det få vann og vassdrag knyt-

tet til karaktertypen rydning. Det ryddede, åpne jordbrukslandet med ho-

vedsakelig kornproduksjon bidrar til at bildet av årstidsvekslingene 

fremtrer karakteristisk og tydelig. I denne sammenhengen forsterkes det 

kontrastrike bildet mellom skogholt og åkerland. 
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Praksis: Jordbruket er for en stor del knyttet til konvensjonell kornpro-

duksjon og deler av den tilgrensende skogen er på tilsvarende måte 

drevet som produksjonsskog.  

For delområdene som identifiseres som rydning, der landbruk og res-

sursuttak preger synsbildet, (se Figur 6-22) er de enkelte delområdene 

gitt verdier og tiltakenes omfang vurdert som følger: 

LB5 Fet kirke (r) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter området rundt Fet kirke. Belig-

genheten på en svært eksponert kolle som også er synlig fra store deler 

av undersøkelsesområdet, den nyplantede alléen og den tilhørende 

gårdsbebyggelsen gir delområdet middels til stor verdi for delområdet. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1, E2: Alternativene vil visuelt kunne be-

røre delområdet, men også i store deler være skjult av landformer og 

vegetasjon. Alternativene vurderes derfor som å ha intet til lite nega-

tivt omfang for landskapsbildet i delområdet og ubetydelig til liten ne-

gativ konsekvens. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-12 Fet kirke med den tidligere bjørkealléen som nå er felt og erstattet av 

en nyplantet allé. Foto: M. Fiskevold 

LB6 Hov-Løken (r) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter jordbrukslandet mellom og 

rundt gårdene Hov og Løken. Det åpne åkerlandet og de store landfor-

mene er typisk for området. Delområdet gis derfor middels verdi for 

delområdet. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1, E2: Alternativene vil visuelt kunne be-

røre delområdet, men også i store deler være skjult av landformer og 

vegetasjon. Alternativene vurderes derfor som å ha intet til lite nega-

tivt omfang for landskapsbildet i delområdet og ubetydelig til liten ne-

gativ konsekvens. 
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LB7 Hval-Ramstad (r) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter jordbrukslandet mellom og 

rundt gårdene Hval og Ramstad. Det åpne åkerlandet, de store landfor-

mene og den varierte randvegetasjonen er typisk for området. Delom-

rådet gis derfor middels verdi. 

Omfang alt. A, A2: Alternativene innebærer en utvidelse og oppgrade-

ring av eksisterende veg, noe som vil føre til fylling i bekkeløp nord for 

eksisterende veg. Bekkedraget kan imidlertid reetableres med terreng-

forming, eventuelt i kombinasjon med terrengmurer for å begrense fyl-

lingens omfang. Alternativet vurderes som å ha intet til lite negativt 

omfang og ubetydelig til liten negativ konsekvens. 

Omfang alt. C2, D2, D2.1: Alternativene omfatter et landingspunkt for 

en ny bro, en kryssløsning som gir forbindelse vestover og ny rv. 22 

som forløper stedvis parallelt med eksisterende vegtrasé gjennom del-

området. Innslaget vil fragmentere jordbrukslandet og innebærer flere 

fyllinger. Tiltaket innebærer brudd i eksisterende landform(er) ved fyl-

linger på tvers av raviner, samt ramper med skråningsutslag som påvir-

ker eksisterende bebyggelse (forutsatt at områdets grunn består av løs-

masser). Alternativene vurderes som å ha middels negativt omfang 

og middels negativ konsekvens. 

Omfang alt E2: Tiltaket vil fragmentere jordbrukslandet og innebærer én 

stor skjæring og flere mindre til middels store fyllinger. Forutsatt at om-

rådets grunn består av løsmasser, vurderes alternativet som å ha mid-

dels negativt omfang og middels negativ konsekvens. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-13 Utsikt fra Hvalsveien østover i retning Ramstad. Foto: M. Fiskevold 
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LB8 Faller (r) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter jordbrukslandet fra Holsevja i 

sør til gården Faller i nord. Den fremskutte, åpne terrengformen sør for 

Faller gård møter draget som trekker seg vest for Faller gård. Sammen 

med skogsliene på hver side fremviser området en uvanlig og utpreget 

variasjon og dynamikk. Delområdet gis dermed middels til stor verdi. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Alternativet berører ikke delområdet. 

Omfang alt E2: Alternativet omfatter en bro som går over delområdet, 

og et kryss som forbinder fv. 279 med den nye vegen i vestlig retning. I 

tillegg anlegges det en mindre bro som knytter den nordlige rampen til 

fylkesvegen. Riksvegbroen og rampene, som også ligger på bro, vil 

skille den sørlige delen av jordbrukslandet fra det øvrige dyrkede områ-

det både visuelt og fysisk. Tiltaket innebærer en kompleks situasjon 

med vegbaner i flere høyder og retninger, samt store fyllinger. Alterna-

tivet forstyrrer områdets visuelle dynamikk og vurderes som å ha mid-

dels til stort negativt omfang for delområdet og stor negativ konse-

kvens. 

 

 

 

Figur 6-14 Landskapsrommet ved Faller gård sett sørover mot Fet kirke. Foto: M. 

Fiskevold 

 

Figur 6-15 Landskapsrommet ved Faller gård sett nordover mot Tveiter. Foto: M. 

Fiskevold 
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LB9 Hovin-Nerdrum (r) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter jordbrukslandet mellom og 

rundt gårdene Hovin og Nerdrum. Området ligger avgrenset av boligfel-

tet Nerdrum, riksvegen og skogen rundt Holen. Det åpne åkerlandet og 

den svært fremtredende gårdsbebyggelsen på toppen av de store, av-

dekkede landformene gjør likevel området typisk for landskapsbildet. 

Delområdet gis derfor middels verdi. 

Omfang alt. A: Alternativet innebærer at planlagt rv. 22 føres i samme 

trasé som eksisterende veg, men med større horisontalkurver gjennom 

delområdet. Dette innebærer at kun en liten del av jordbrukslandet tas i 

bruk til vegformål. Fordi arealet som omfattes er relativt lite og inngrepet 

gjøres i utkanten av delområdet, vurderes alternativet til å ha intet til 

lite negativt omfang for delområdet og ubetydelig konsekvens. 

Omfang alt A2: Alternativet innebærer at planlagt rv. 22 føres gjennom 

nordre del av delområdet og omfatter en kryssløsning som gir adkomst 

til eksisterende veg. Den nye vegen vil fragmentere jordbrukslandet og 

innebærer enkelte fyllinger. Den planlagte vegen vil dessuten ligge tet-

tere på gårdsbebyggelsen (langs Hovinveien). Alternativet vurderes 

som å ha lite til middels negativt omfang for delområdet og middels 

negativ konsekvens. 

Omfang alt. C2: Alternativet berører delområdet marginalt. Alternativet 

vurderes som å ha intet omfang og ubetydelig konsekvens. 

Omfang alt D2.1: Alternativet innebærer at planlagt rv. 22 føres gjen-

nom nordre del av delområdet og omfatter en kryssløsning som gir ad-

komst til eksisterende veg vestover. Den nye vegen vil fragmentere 

jordbrukslandet og innebærer enkelte fyllinger. Den planlagte vegen vil 

dessuten ligge tettere på gårdsbebyggelsen (langs Hovinveien). Alter-

nativet vurderes som å ha middels negativt omfang for delområdet og 

middels negativ konsekvens. 

Omfang alt D2, E2: Alternativene berører ikke delområdet. 

 

 

 

LB10 Tien-Garder (r) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter jordbrukslandet mellom og 

rundt gårdene Tien og Garder. Delområdet deler likhetstrekk med de 

øvrige områdene som dekkes av karaktertypen der de store landfor-

mene og kretsløpet trer frem gjennom det ryddede åkerlandets fremto-

ning og årstidsvariasjoner. Det at dette forløpet samtidig strekker seg 

mellom rommet som er vendt mot Glomma og det som er vendt mot 

Svelle gir det en tilleggsdimensjon og dermed middels til stor verdi. 

Omfang alt D2.1: Alternativet omfatter anleggelsen av en betongtunnel 

under Garderveien. Vesentlige deler av den markerte åsryggen reetab-

leres. Hver side av tunnelen vil likevel fremstå som et brudd i landfor-

men. Tiltaket innebærer dermed noe inngrep i et høyt verdsatt område. 

Alternativet vurderes som å ha lite negativt omfang for delområdet og 

liten til middels negativ konsekvens. 

Omfang alt A, A2, C2, D2, E2: Alternativene berører ikke delområdet. 
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LB11 Enga (r) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter den oppdyrkede sletta mellom 

skogen og det mer kuperte jordbrukslandet nord for Merkja. Fraværet 

av fremtredende gårdstun, felt med småhusbebyggelse og skogslom-

mer fragmenterer det visuelle bildet og gjør området mindre enhetlig. 

Delområdet gis dermed liten til middels verdi. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1 Alternativet berører ikke delområdet.  

Omfang alt E2: Alternativet innebærer at det anlegges en tunnelportal i 

nærheten av delområdet. Mindre deler av anlegget kan berøre delom-

rådet. Alternativet vurderes som å ha intet omfang for delområdet og 

ubetydelig konsekvens. 

 

 

Delområde LB12-LB17 bygning (b): 

Områder der bygg og anlegg preger synsbildet. 

Overordnede trekk ved karaktertypen:  

I store og godt definerte deler av undersøkelsesområdet er synsbildet 

preget av bebyggelse med tilhørende opparbeidede grøntområder. Del-

områdene består av sentrumsbebyggelsen i Fetsund, flere mindre små-

husfelt og parkbeltet langs Glommas vestbredd. 

Landform: Bebyggelse og anlegg følger stort sett hovedretningene på 

landformen i området. Det gjelder også jernbanen. I enkelte deler av 

Fetsund sentrum er landformen i større grad planert og primært tilpas-

set den anlagte virksomhetens behov og premisser. 

Kretsløp: Med unntak av enkelte små tjern og sidearmer til Glomma, 

slik som for eksempel Holsevja og Stintevja, er det få åpne bekker og 

vann i området. Vegetasjonen i området veksler fra fragmentert rand-

vegetasjon, til hagevekster, parkplantinger og kirkegårdsbeplantning. 

Variasjonen i opparbeidelsesgrad og skjøtselsnivå utgjør en viktig del 

av karakteren til områdets grønnstruktur. 

Praksis: Veganleggene og bebyggelsen sentralt i undersøkelsesområ-

det er preget av betydelige terrenginngrep og fravær av referanser til 

stedets naturgrunnlag og historie. Imidlertid synliggjøres en forståelse 

av naturgrunnlaget på stedet godt gjennom måten småhusbebyggelsen 

er tilpasset terrenget på. 

For delområdene som identifiseres som bygning, der menneskelig virke 

preger synsbildet preger synsbildet, (se Figur 6-22) er de enkelte del-

områdene gitt verdier og tiltakenes omfang vurdert som følger: 

LB12 Fetsund sentrum (b) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter de bebygde områdene i Fet-

sund sentrum mellom jernbanestasjonen og riksvegen. De utydelige re-

feransene til naturgrunnlaget på stedet, innslaget av omfattende ter-

renginngrep, store parkeringsarealer for jernbanen og jernbanefylling-

ens visuelle barrierevirkning mot Glomma gir delområdet liten verdi. 
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Figur 6-16 Adkomstvegen mellom rv.22 og Fetsund sentrum er anlagt med bety-

delige terrenginngrep. Foto: M. Fiskevold 

 

Figur 6-17 Fetsund sentrum er anlagt uten at naturgrunnlaget på stedet tilfører 

området særskilt karakter. Foto: M. Fiskevold 

Omfang alt. A, A2: Alternativene omfatter en utvidelse av eksisterende 

rv. 22 gjennom delområdet. Endringen består i at vegen utvides fra to 

til fire felt på to nye broer. Oppgradering av veg kan føre med seg tiltak 

som kan ha positiv effekt for Fetsund sentrum. Alternativene vurderes 

som å ha intet til lite negativt omfang for delområdet og ubetydelig 

konsekvens. 

Omfang alt. C2: Alternativet innebærer at det anlegges en tunnelportal 

i åssiden på vestsiden av Glomma. Den korte avstanden mellom eksis-

terende og planlagt bro gir en visuell fragmentering av landskapsrom-

met. Tiltaket er lokalt omfattende, men berører kun en begrenset del av 

delområdet. Alternativet vurderes som å ha lite negativt omfang for 

delområdet og ubetydelig til liten negativ konsekvens. 

Omfang alt D2, D2.1: Alternativet innebærer at planlagt rv. 22 føres over 

delområdet med bro. Tiltaket berører ikke forhold på bakken, men den 

nye broen vil skape en visuell fragmentering av landskapsrommet. Al-

ternativet vurderes som å ha middels negativt omfang for delområdet 

og liten negativ konsekvens. 

Omfang alt E2: Alternativet berører ikke delområdet. 
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LB13 Faldalsveien (b) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter småhusbebyggelsen langs 

Faldalsveien nord for Fetsund sentrum. Boligfeltet ligger på et forholds-

vis flatt, smalt område uten et klart særpreg. Delområdet gis derfor liten 

til middels verdi. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Alternativet berører ikke delområdet 

Omfang alt E2: Alternativet innebærer at planlagt rv. 22 føres over del-

området på bro. Den visuelle fragmenteringen av området som broen 

medfører, vil kunne iakttas fra store deler av delområdet. Alternativet gir 

dermed middels negativt omfang for delområdet og liten til middels 

negativ konsekvens. 

 

 

LB14 Støvinåsen (b) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter småhusbebyggelsen på Stø-

vinåsen. Videreføringen av den opprinnelige landformen i bygg og an-

legg, mangfoldet av hage- og randvegetasjon, og innslaget av lommer 

med jordbruksland gir delområdet middels verdi. 

Omfang alt. C2: Alternativet innebærer at det anlegges en tunnelportal 

og et kryss i samme område. Anleggelsen av kryssets nordlige rampe 

vil berøre eksisterende boligbebyggelse. Tiltaket er begrenset til en liten 

del av delområdet. Alternativet vurderes derfor som å ha lite negativt 

omfang for delområdet og liten negativ konsekvens. 

Omfang alt D2: Alternativet omfatter at planlagt rv. 22 føres gjennom 

området delvis i fjelltunnel, delvis i betongtunnel. Anleggelsen av be-

tongtunnelen innebærer store endringer i landformen og vil berøre deler 

av bebyggelsesstrukturen i området. Alternativet vurderes som å ha 

middels til stort negativt omfang for delområdet og middels negativ 

konsekvens. 

Omfang alt D2.1: Alternativet omfatter at planlagt rv. 22 føres gjennom 

området i skjæringer og på fylling, samt etablering av et kryss som ska-

per forbindelse østover. Tiltaket innebærer store skjæringer på hver 

side av betongtunnelen. Sammenhengen i den overordnede landfor-

men svekkes. Alternativet vurderes som å ha middels negativt om-

fang for delområdet og middels negativ konsekvens. 

Omfang alt A, A2, E2: Alternativene berører ikke delområdet. 

 

 

LB15 Nerdrum (b) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter småhusbebyggelsen mellom 

Merkja og Nerdrum.  I likhet med Støvinåsen gir videreføringen av den 

opprinnelige landformen i bygg og anlegg, mangfoldet av hage- og 

randvegetasjon, og innslaget av fragmentert jordbruksland gir delområ-

det middels verdi. 

Omfang alt. A, A2 C2, D2, D2.1, E2: Alternativet vil visuelt kunne berøre 

delområdet marginalt. Alternativet vurderes derfor som å ha intet om-

fang for landskapsbildet i delområdet og ubetydelig negativ konse-

kvens. 
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LB16 Hvalsenga-Løkenåsen (b) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter småhus-, forretnings-, institu-

sjons- og servicebebyggelsen mellom Fetsund bro og Løkenåsen. Store 

deler av småhusbebyggelsen viderefører den opprinnelige landformen 

i området. I tillegg finnes det innslag av karaktersterk randvegetasjon 

og ravineformasjoner. Nyere tids anleggspraksis i boligfeltet Løkenåsen 

og de svake referansene til naturgrunnlaget i bebyggelsen ved Fetsund 

bro, svekker imidlertid karakterens tydelighet. Delområdet gis dermed 

liten til middels verdi. 

Omfang alt. A, A2: Alternativene innebærer en utvidelse av eksiste-

rende rv. 22 gjennom delområdet. Endringen består i at vegen utvides 

fra to til fire felt. Skjæringer og anleggelse av støttemurer vil forsterke 

synligheten av vegkorridoren i området. Begge kryssløsningene er for-

holdsvis godt terrengtilpasset. Alternativene vurderes derfor som å ha 

lite negativt omfang for delområdet og liten negativ konsekvens. 

Omfang alt. C2, D2, D2.1, E2: Alternativet berører ikke delområdet. 

 

 

LB17 Varå (b) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter småshusbebyggelsen med til-

hørende randvegetasjon rundt Varåa. Bebyggelse og anlegg viderefø-

rer delvis den opprinnelige landformen i området, men likevel uten at 

landformen fremheves spesielt. Varåravinen med vannføring og vege-

tasjon preger områdets sentrale deler, men referansene til naturgrunn-

laget avtar i de øvrige delene. Delområdet gis derfor liten til middels 

verdi. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Alternativet berører ikke delområdet. 

Omfang alt E2: Alternativet vil visuelt påvirke delområdet, men også til 

en viss grad være skjult av landformer og vegetasjon. Alternativet vur-

deres derfor som å ha lite negativt omfang for landskapsbildet i del-

området og liten negativ konsekvens. 
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Figur 6-18 Deler av Varåa sett fra Rovenveien. Foto: M. Fiskevold 

 

LB18 Stasjonsstranda (b) 

Delområdets verdi: Delområdet omfatter de opparbeidede områdene 

langs Glomma fra Fetsund stasjon i nord til lensemuseet i sør. Land-

skapet ligger i umiddelbar nærhet til elverommet og synliggjør svært 

godt hvordan mennesket har nyttiggjort seg vannløpet. Høy grad av 

opparbeidelse og den sammenhengende forbindelsen mellom Fetsund 

sentrum og områdene sør for eksisterende rv. 22 vitner om at disse 

kvalitetene samtidig verdsettes lokalt. Delområdet gis derfor stor verdi. 

 

Figur 6-19 Det åpne landskapsrommet som dannes i overgangen mellom Sta-

sjonsstranda og Glomma. Foto: M. Fiskevold 

 

Figur 6-20 Den sørlige delen av delområdet preges av bygninger fra perioden da 

Fetsund lenser fortsatt var i drift. Foto: M. Fiskevold 
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Omfang alt. A, A2, C2: Alternativene omfatter en utvidelse av eksiste-

rende rv. 22 gjennom delområdet. Endringen består i at vegen utvides 

fra to til fire felt på to nye broer. Utvidelsen foregår i nærheten av eksis-

terende bro og vil kun berøre en avgrenset del av delområdet. Alterna-

tivene vurderes som å ha intet til lite negativt omfang for delområdet 

og liten negativ konsekvens. 

Omfang alt D2, D2.1: Alternativet innebærer at planlagt rv. 22 føres over 

delområdet med bro. Tiltaket berører ikke forhold på bakken, men den 

nye broen vil skape en betydelig visuell fragmentering av landskaps-

rommet. Alternativet vurderes som å ha middels negativt omfang for 

delområdet og stor negativ konsekvens. 

Omfang alt E2: Alternativet berører ikke delområdet. 
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Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konse-
kvens 

Delområde  

 Alternativ – verdi (V), omfang 
(O), konsekvens (K) 

A
 

A
2

 

C
2

 

D
2

 

D
2
.1

 

E
2

 

LB1 Glomma (v) 

V S S S S S S 

O I/L L L/M S S M 

K 0/- - --- --- --- -- 

LB2 Merkja (v) 

V      M/S 

O      L 

K      - 

LB3 Holen (v) 

V M M   M  

O L/M L/M   L  

K - --   -  

LB4 Garderåsen øst (v) 

V      M 

O      I/L 

K      0/- 

LB5 Fet kirke (r) 

V M/S M/S M/S M/S M/S M/S 

O I/L I/L I/L I/L I/L I/L 

K 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

LB6 Hov – Løken (r) 

V M M M M M M 

O I/L I/L I/L I/L I/L I/L 

K 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

LB7 Hval – Ramstad (r) 

V M M M M M M 

O I/L I/L M M M M 

K 0/- 0/- -- -- -- -- 

LB8 Faller (r) 

V      M/S 

O      M/S 

K      --- 

LB9 Hovin – Nerdrum (r) 

V M M M  M  

O I/L L/M I  M  

K 0 -- 0  --  

LBr10 Tien – Garder (r) 

V     M/S  

O     L  

K     -/--  

LB11 Enga (r) V      L/M 

O      L 

K      0 

LB12 Fetsund sentrum (b) 

V L L L L L  

O I/N I/N N M M  

K 0 0 0/- - -  

LB13 Faldalsveien (b) 

V      L/M 

O      M 

K      -/-- 

LB14 Støvinåsen (b) 

V   M M M  

O   L M/S M  

K   - -- --  

LB15 Nerdrum (b) 

V M M M M M M 

O I I I I I I 

K 0 0 0 0 0 0 

LB16 Hvalsenga – Løken-
åsen (b) 

V L/M L/M     

O L L     

K - -     

LB17 Varå (b) 

V      L/M 

O      L 

K      - 

LB18 Stasjonsstranda (b) 

V S S S S S  

O I/L I/L I/L M M  

K - - - --- ---  

Samlet konsekvens  - -- --/--- --/--- --/--- -- 

  1 3 4 5 6 2 

Figur 6-21. Tabellen gir en oppsummering av verdivurderingene for hvert enkelt 

delområde. For hvert alternativ oppgis verdi (V), omfang (O) og den samlede kon-

sekvensgraden (K). Åpne felt indikerer at alternativet ikke berører området.  

 

 



  

INNLEDNING TILTAK SITUASJON PRISSATTE IKKE-PRISSATTE SAMMENSTILLING ANBEFALING VEDLEGG 

 

20.10.2016 

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA: KONSEKVENSUTREDNING 

 

 
71 

 
 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

6.2.4 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

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

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Den samlede vurderingen av hvert alternativ vektlegger områder med 

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

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

og visuelle virkninger som hver enkelt trasé vil gi. 

Alternativer som fremmer nye traseer er generelt svært arealkrevende 

og beslaglegger nye områder. I tillegg fragmenterer de områder både 

visuelt og funksjonelt. Særlig nye brukonstruksjoner over Glomma bi-

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

eventuell ny brukonstruksjon er hengebro, skråstagsbro eller en bro på 

søyler vil være avgjørende for siktbegrensingen, synligheten og følgelig 

konsekvensen av broen i det aktuelle delområdet og undersøkelsesom-

rådet for øvrig. Selve den estetiske vurderingen av brokonstruksjonen 

og det formmessige samspillet mellom konstruksjonene inngår ikke i 

vurderingen av landskapsbildet av området. 

Karaktersterke landformer, som enten har sin opprinnelige, naturskapte 

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

passet, veier tungt i rangeringen. 

Alternativ A – liten negativ konsekvens (-) 

Med unntak av ravinedalen i Holen vil vegutvidelsen hovedsakelig føre 

til mindre terrengendringer. Siden innsynet i Holen er begrenset og den 

overordnede landformen og vegetasjon til en viss grad lar seg reetab-

lere med tiltaket, vurderes konsekvensen av tiltaket likevel som mode-

rat. Øst for Glomma vil alternativet føre til inngrep i det eksisterende 

terrenget. Dette innebærer igjenfylling av bekkeløp. Alternativet vil også 

medføre to nye broer som krysser Glomma i parallelle løp. 

Reiseopplevelse: Alternativet vil gi en reiseopplevelse tilsvarende da-

gens rv. 22.  

Konklusjon: Gjenbruk av vegareal reduserer totalarealet som dispone-

res til vegformål, forhindrer ytterligere arealfragmentering og reduserer 

omfanget av irreversible inngrep. Alternativet fremstår dermed som det 

minst negative for landskapsbildet. Alternativet rangeres dermed som 

nummer 1. 

Alternativ A2 – middels negativ konsekvens (--) 

Over Hovinhøgda vil alternativet gi endringer av eksisterende landform 

og fragmentering av jordbruksarealer. Gjennom Holen gir alternativet 

store fyllinger og et brudd i eksisterende dalbunn. Siden innsynet i Ho-

len er begrenset og den overordnede landformen og vegetasjon til en 

viss grad lar seg reetablere med tiltaket, vurderes konsekvensen av til-

taket likevel som middels negativt. Krysningen av Glomma med ny bro 

i nærheten av den gamle, vil opprettholde store deler av det eksiste-

rende elverommet. Øst for Glomma vil alternativet føre til inngrep i det 

eksisterende terrenget. Dette innebærer gjenfylling av bekkeløp. Anleg-

gelsen av nytt toplanskryss mot rv. 172 gir moderate negative virkninger 

for landskapsbildet fordi krysset i stor grad er tilpasset eksisterende ter-

reng. 

Reiseopplevelse: Vest for Glomma vil reiseopplevelsen være nokså til-

svarende eksisterende situasjon. Krysningen over Glomma vil gi den 

farende utsyn over elverommet, spesielt sørover. Mot nord vil sikten 

hindres noe eksisterende brokonstruksjon. Øst for Glomma vil alterna-

tivet vil gi en reiseopplevelse tilsvarende dagens rv. 22.  

Konklusjon: Alternativet gir hovedsakelig negative konsekvenser for 

landskapsbildet på vestsiden av Glomma. Disposisjonen av nytt land til 

vegformål øker det totale vegarealet i området, bidrar til arealfragmen-

tering og øker omfanget av irreversible inngrep vesentlig. Ut fra disse 

forholdene er alternativet lavere rangert enn A og E2. Mindre fragmen-

tering av elverommet bidrar til at alternativet er rangert foran C2, D2 og 

D2.1. På østsiden av Glomma bidrar gjenbruk av vegareal til at de ne-

gative virkningene av tiltaket begrenses. Alternativet rangeres dermed 

som nummer 3. 
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Alternativ C2 – middels / stor negativ konsekvens (--/---) 

Vest for Glomma gir alternativets linjeføring forholdsvis få konsekven-

ser. Endring av landform rundt tunnelportalene vil representere de mest 

synlige endringene. Øst for Glomma vil den nye traséen fragmentere 

jordbrukslandet og gi fyllinger og skjæringer som bryter den naturlige 

landformen. Dette vil særlig være fremtredende i kryssområdet.  Krys-

ningen av Glomma i ny bro vil medføre en uheldig fragmentering av 

elverommet, særlig sett fra Glommas østbredd. Sett fra gangvegen som 

går over eksisterende bro for rv. 22, vil en ny bro forstyrre det lang-

strakte siktforløpet nordover langs Glomma selv om broen ligger lavere 

enn eksisterende bro.  

Reiseopplevelse: På strekningen mellom Kringen og Glomma vil den 

farende i varierende grad ha mulighet for utsyn ut over jordbruksland 

ettersom den planlagte vegen vil ligge både på fylling og i skjæring. 

Krysningen over Glomma vil gi den farende utsyn over elverommet, 

men fordi broen er lokalisert mellom og lavere enn to eksisterende krys-

ninger gir alternativ C2 et mindre spektakulært utsyn enn alternativ A og 

E2. Tunnelen bidrar negativt til reiseopplevelsen. På ferden østover vil 

tunnelen imidlertid bidra til en sterk kontrasteffekt for opplevelsen fra et 

lukket rom med direkte overgang til det store åpne landskapsrommet 

som elva tilbyr. For dagsonen i vest, som følger eksisterende trasé, har 

alternativet tilsvarende reiseopplevelse som dagens situasjon. 

Konklusjon: Disposisjonen av nytt land til vegformål øker det totale veg-

arealet i området, bidrar til arealfragmentering og øker omfanget av ir-

reversible inngrep. Ut fra disse forholdene er alternativet lavere rangert 

enn A og E2. Den nye broen over Glomma innebærer imidlertid at det 

åpne elverommet mellom veg- og jernbanebro i mindre grad fragmen-

teres enn i tilfellet med D2 og D2.1. Alternativet rangeres dermed som 

nummer 4. 

Alternativ D2– middels / stor negativ konsekvens (--/---) 

Den dype skjæringen på Hovinhøgda og terrengarbeidene i forbindelse 

med betongtunnelen i boligfeltet på Støvinåsen gir vesentlige konse-

kvenser for landskapsbildet i alternativets vestlige del. Øst for Glomma 

vil den nye traséen i likhet med C2 og D2.1 fragmentere jordbrukslandet 

og gi fyllinger og skjæringer som bryter den naturlige landformen. Dette 

vil særlig være fremtredende i kryssområdet.  Krysningen av Glomma i 

ny bro vil medføre en uheldig fragmentering av elverommet. I motset-

ning til alternativ C2, gjør fragmenteringen seg gjeldende på begge si-

der av Glomma. Sett fra gangvegen som går over eksisterende bro for 

rv. 22, vil en ny bro forstyrre det langstrakte siktforløpet nordover langs 

Glomma.  

Reiseopplevelse: På strekningen mellom Kringen og Glomma vil den 

farende i varierende grad ha mulighet for utsyn ut over jordbruksland 

ettersom den planlagte vegen vil ligge både på fylling og i skjæring. 

Krysningen over Glomma vil gi den farende utsyn over elverommet. Si-

den broen i likhet med alternativ C2 er lokalisert mellom eksisterende 

jernbanebro og rv. 22, gir alternativ D2 et mindre spektakulært utsyn 

enn alternativ A og E2. Tunnelen bidrar negativt til reiseopplevelsen. På 

ferden østover vil tunnelen imidlertid bidra til en sterk kontrasteffekt for 

opplevelsen fra et lukket rom med direkte overgang til det store åpne 

landskapsrommet som elva tilbyr. For dagsonen i vest, som følger ek-

sisterende trasé, har alternativet tilsvarende reiseopplevelse som da-

gens situasjon. 

Konklusjon: Disposisjonen av nytt land til vegformål øker det totale veg-

arealet i området, bidrar til arealfragmentering og øker omfanget av ir-

reversible inngrep. I tillegg gir alternativet større negative konsekvenser 

for elverommet enn C2. Ut fra disse forholdene er alternativet lavere 

rangert enn A, E2 og C2. Tunnel og ikke dagsone vest for Glomma bi-

drar imidlertid til at alternativet i vesentlig grad skiller seg positivt ut fra 

D2.1. Alternativet rangeres dermed som nummer 5. 

Alternativ D2.1– middels / stor negativ konsekvens (--/---) 

I motsetning til alternativ C2 og D2 føres alternativet i en åpen dagsone 

fra Hovinhøgda til Fetsund sentrum, avbrutt av en betongtunnel som 

gjør det mulig å reetablere terrengryggen som Garderveien ligger på. 

Over Hovinhøgda vil alternativet derimot gi omfattende endringer av ek-

sisterende landform og fragmentering av arealer. Øst for Glomma vil 

den nye traséen i likhet med C2 og D2 fragmentere jordbrukslandet og 

gi fyllinger og skjæringer som bryter den naturlige landformen. Dette vil 

særlig være fremtredende i kryssområdet.  Krysningen av Glomma i ny 
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bro vil medføre en uheldig fragmentering av elverommet. I motsetning 

til alternativ C2, gjør fragmenteringen seg gjeldende på begge sider av 

Glomma. Sett fra gangvegen som går over eksisterende bro for rv. 22, 

vil en ny bro forstyrre det langstrakte siktforløpet nordover langs 

Glomma.  

Reiseopplevelse: På strekningen mellom Kringen og Glomma vil den 

farende i varierende grad ha mulighet for utsyn ut over jordbruksland 

ettersom den planlagte vegen vil ligge både på fylling og i skjæring. 

Krysningen over Glomma vil gi den farende utsyn over elverommet, 

men fordi broen er lokalisert mellom to eksisterende krysninger, i likhet 

med alternativene C2 og D2, gir alternativ D2.1 et mindre spektakulært 

utsyn enn alternativ A og E2. Alternativet vil kunne bidra til variasjon i 

reiseopplevelsen, fra vei på fylling gjennom åpne jordbruksområder og 

føring gjennom den store skjæringen. Vegen føres nærmere gårdsbe-

byggelsen langs Hovinveien, hvilket bidrar positivt til reiseopplevelsen 

på ferden vestover. 

Konklusjon: Disposisjonen av nytt land til vegformål øker det totale veg-

arealet i området, bidrar til arealfragmentering og øker omfanget av ir-

reversible inngrep vesentlig. I likhet med alternativ D2 gir også alterna-

tivet store negative konsekvenser for elverommet. På grunn av skjæ-

ringen gjennom åkerlandet på Hovinhøgda vurderes alternativet som 

dårligere enn D2 og rangeres som nummer 6. 

Alternativ E2 – middels negativ konsekvens (--) 

Vest for Glomma gir alternativets linjeføring ulik grad av konsekvenser. 

Den lange tunnelen bidrar til at konsekvensene gjerne vil fremstå som 

store, men likevel gjelde begrensede områder. Dette gjelder spesielt 

krysset og rampene ved Holsevja som bryter det flate landet mellom 

evja og Glomma. 

Øst for Glomma vil den nye traséen fragmentere jordbrukslandet og gi 

fyllinger og skjæringer som bryter den naturlige landformen. Dette gjel-

der spesielt området rundt Stintevja og jordet mellom Vestre Ramstad 

og Hval. Krysningen av Glomma i ny bro vil medføre en uheldig frag-

mentering av elverommet, særlig sett fra Glommas østbredde og jern-

banebroen. Også fra gangvegen som går over eksisterende bro på rv. 

22, vil en ny bro forstyrre det langstrakte siktforløpet nordover langs 

Glomma. Vinklingen og den buede formen på alternativets broforslag, 

samt broens skala og avstanden til eksisterende broer, innebærer imid-

lertid at den nye broen visuelt fremstår som adskilt fra broforbindelsene 

lenger sør. Dette gir elverommet større plass i synsbildet og reduserer 

tiltakets negative konsekvens. 

Reiseopplevelse: Fra Kringenkrysset og vestover ligger alternativets 

veg i en skjæring som ikke tillater særlig utsikt på sidene og som dermed 

gir begrenset reiseopplevelse. Ved reise i vestlig retning ledes imidlertid 

blikket frem mot broen og det åpne elverommet. Krysningen av Glomma 

over ny bro vil den farende kunne få et spektakulært utblikk utover 

Glommas forløp nordover og utover elverommet og Stasjonsstranda, 

Fetsund sentrum, jernbanebroen og bro for eksisterende rv. 22, samt 

fortsettelsen av elveløpet mot sør. Tunnelen bidrar negativt til reiseopp-

levelsen. På ferden østover vil tunnelen imidlertid bidra til en sterk kon-

trasteffekt for opplevelsen fra et lukket rom med direkte overgang til det 

store åpne landskapsrommet som elva tilbyr. Traséens vestre dagsone 

knytter seg raskt inn på eksisterende trasé og vil ha tilsvarende reise-

opplevelse som denne. 

Konklusjon: Disposisjonen av nytt land til vegformål øker det totale veg-

arealet i området, bidrar til arealfragmentering og øker omfanget av ir-

reversible inngrep vesentlig. Den lange tunnelen, potensialet for god 

terrengtilpasning og reiseopplevelsen ved Glomma fører imidlertid til at 

alternativet rangeres som nummer 2. 

Virkninger i anleggsfasen 

For fagtema landskapsbilde vil anleggsperioden representere en fortlø-

pende endring av tiltaksområdet. Ingen av disse endringene vil utgjøre 

en varig tilstand. Alle områder som berøres i anleggsperioden, vil opp-

arbeides og istandsettes som en del av tiltaket. Fagvurderingen har der-

for ikke skilt ut virkninger i anleggsfasen som en egen del av utred-

ningen. 
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Forslag til avbøtende tiltak 

Alternativ A, A2 

Bekkeløpet øst for Glomma kan ivaretas med terrengforming, eventuelt 

i kombinasjon med terrengmurer for å begrense fyllingens omfang. Ho-

vedformen og bekkeløpet til ravinedalen som ligger på vestsiden av 

Glomma, kan ivaretas på tilsvarende måte. I dette området vil også 

halvbro kunne representere et avbøtende tiltak. 

Alternativ C2, D2, D2.1 (øst for Glomma) 

Aktuelle avbøtende tiltak kan være finjustering av veglinjen, eventuelt i 

kombinasjon med terrengmurer, som kan begrense fyllingers og skjæ-

ringers innvirkning på eksisterende gårdsbebyggelse i enden av Hval-

veien. 

Alternativ C2, D2, D2.1 (vest for Glomma) 

Konsekvensene av brokonstruksjonene vest for Glomma er i stor grad 

knyttet til innvirkningen de får for synet av det frie elverommet. Dette 

gjelder enten de betraktes fra høyereliggende eller lavereliggende 

standpunkter. Virkningen er med andre ord primært knyttet til om de 

lokaliseres i dette området eller ikke. Sett fra standpunkter som ligger 

høyere enn konstruksjonen, vil likevel fravær av sikthindrende tårn eller 

skråstag representere et avbøtende tiltak. Sett fra standpunkter som 

ligger lavere enn broen, vil en arkitektonisk behandling av konstruksjo-

nens underside kunne være en form for avbøtende tiltak. 

Alternativ E2 

Skjæringen i jordbruksområdet øst for Glomma kan formes som en del 

av eksisterende søkk i terrenget. Mulighetene omkring skjæringens ut-

forming er imidlertid ikke avklart på grunn av usikkerhet omkring grunn-

forholdene. Komplisert kryssløsning vest for Glomma som innebærer 

ramper som må ta opp svært store høydeforskjeller. Et avbøtende tiltak 

kan være å fjerne dette krysset. 
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Figur 6-22 Temakart for landskapsbilde som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser karaktertyper og enhetlige delområder 
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Figur 6-23 Temakart for landskapsbilde som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder. 
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6.3 Nærmiljø og friluftsliv 

6.3.1 Definisjon av tema og influensområde  

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og bru-

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

helheten i menneskers daglige livsmiljø. Her inkluderes områder og 

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

omfatter også områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller 

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

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

arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. Omfangsvurde-

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

ringer tiltaket antas å medføre for nærmiljøene i området. 

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelser. Rekreasjonsareal og nærturter-

reng må være over en viss størrelse (minst 5 dekar) for å regnes som 

friluftslivsområde. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for 

brukerne av området. Arealbeslag, endret tilgjengelighet, barrierevirk-

ninger, lokal luftforurensning og støynivå kan påvirke arealenes egnet-

het for å utøve friluftsliv. 

Influensområdet er det området som kan bli påvirket av vegalternati-

vene. Virkningen kan inntreffe enten direkte ved bygging, arealforbruk 

og barrierevirkning eller mer indirekte ved støy, støv, luftforurensning 

og endret opplevelsesverdi i nærområdet. For tema nærmiljø og frilufts-

liv avgrenser vi dette området til Løken og Nerdrum i sør, Ramstad i øst, 

Falleråsen-Tientjernet i nord og Vinsnesveien i vest. 

 

Figur 6-24 Kart som viser utredningsområde og delområder for nærmiljø og fri-

luftsliv. 

6.3.2 Kunnskapsgrunnlag og datainnsamling  

Til grunn for utredningen ligger: 

 Kommuneplan for Fet kommune 2007-2019, Arealdel og tekst-

del 

 Kommunedelplan Fetsund sentrum 2011 

 Vedlegg til kommunedelplan for Fetsund sentrum, delutred-

ninger (Rambøll 2010) 

 Informasjon om kommuneplanens arealdel og reguleringspla-

ner (kommunens kartportal) 

 Barne- og ungdomstråkk – viktige veger og møtesteder (i Fet 

kommune) (A. Kinn Vidste 2009) 

 Informasjon om sikrede friluftsområder fra Naturbase (Miljødi-

rektoratets kartløsning) 

 Informasjon om turer og friluftslivstilbud fra UT.no, GodTur.no, 

inatur.no, Akershus fylkeskommunes kartportal, gansvika.no 
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 Turkart Fet-marka 1:20.000 

 O-kart for Garderåsen 1:10.000 

 O-kart for Gullsmedåsen 1:10.000 

 O-kart for Gransdammen 1:10.000 

 Informasjon om Fetsund lenser (Brosjyre fra Akershusmuseet 

2014 og fetsundlenser.no) 

 Stedsinformasjon fra Google Earth 

 Bilder fra befaring 18.6.2014 

 Rapport om Andre samfunnsmessige virkninger av ny Rv. 22 

(Oslo Economics 2015) 

Informasjon fra kontaktpersoner: 

 Marit Solstrand, kultursjef 

 Rolf Haviken, Fet O-lag 

 Mai Elin Larsen, Hovinhøgda skole 

 Ina Holt, Østersund ungdomsskole 

6.3.3 Verdi og omfangsvurdering av delområder  

Generelt om nærmiljø og friluftsliv i området 

Fet kommune har en befolkning på ca. 11.200 innbyggere (ssb.no 

19.10.2015). De fleste bor i sentrumsnære områder på begge sider av 

Glomma. Kommunen har 13 barnehager, 4 barneskoler og en ung-

domsskole, men ingen videregående skoler.  

De viktigste ski- og turområdene finnes på østsiden av Glomma, blant 

annet i områdene ved Hvalstjern som ligger sentralt i Fetmarka. Disse 

områdene oppsøkes gjerne av mange folk samtidig og er derfor mest 

intensivt brukt. Vinterstid er det et godt utviklet nettverk av skiløyper i 

Fetmarka.  I denne årstiden er områder lenger sør i kommunen også 

mye brukt. Garderåsen er et viktig utfartsområde vest for elva. 

Langs Glomma, mellom jernbanebroen, Fetsund lenser og Nordre Øye-

ren Våtmarkssenter, går det en turveg som er særlig mye brukt. Vegen 

brukes blant annet til jogging og sykling, og til gåturer for folk i alle aldre. 

Den 1,8 km lange traséen er flat og brukes hele året.  

Gangveien kobler sammen to sikrede friluftslivsområder i Fet kommune; 

Fetsund lenser og Stasjonsstranda. Fetsund lenser er et statlig sikret 

friluftslivsområde på 242 daa. Området er tilrettelagt med benker/bord, 

bro, brygge, p-plass m.m. Like nord for dette ligger Stasjonsstranda (21 

daa), som også er statlig sikra til friluftsliv. Også her er det en viss grad 

av tilrettelegging.  

Det foreligger planer om småbåtbrygge ved Fetsund lenser, og en 

større brygge ved Stasjonsstranda for M/S Øyeren, som tilbyr sightsee-

ing blant annet i Nordre Øyeren og på Glomma om sommeren. 

Resultater fra støy og luftforurensning er blitt brukt i vurderingen. Det er 

lagt til grunn at alle bygninger som overskrider grenseverdiene for luft-

forurensning innløses som en følge av tiltakets arealbeslag. 

Delområder 

Influensområdet er delt inn i 14 mindre områder (delområder), se verdi-

kart. Betegnelsen n eller f etter delområdenavnet (for eksempel NF1 

Merkja – Skjelver (f) angir hvorvidt det er friluftsliv (f) eller nærmiljø (n) 

som verdien henviser til. Deltemaet med høyest verdi er vist på kartet 

(se Figur 6-34). 

NF1 Merkja – Skjelver (f) 

Delområdets verdi: Delområdet preges av et større våtmarksområde 

ved Merkja (del av Nordre Øyeren naturreservat) hvor det raster, hekker 

og overvintrer et stort antall fuglearter. Det er utsikt over våtmarksom-

rådet fra rv. 22. Ved nyetablert gang- og sykkelveg er det etablert ut-

kikksplass med benker, kikkert og plakater over fuglelivet i naturreser-

vatet. Dette øker verdien av området. Utover det finnes spredt boligbe-

byggelse og dyrka mark. Rv. 22 Fetveien med gang- og sykkelsti pas-

serer gjennom delområdet. Gang- og sykkelstien mellom Lillestrøm og 

Fetsund er mye brukt til sykling og rulleski. Åkrene stadion ved Åkrene 

gamle skole (grendehus) befinner seg helt i vest. 

Verdi for nærmiljø: Liten (bomiljøene) 

Verdi for friluftsliv: Middels  
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Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Alternativene berører ikke delområdet. 

Omfang alt E2: Det bygges en 4-felts veg og tunnelportal i østkanten av 

delområdet. Vegen etableres i nærheten av eksisterende veg og vurde-

res å ha liten innvirkning på nærmiljø og friluftslivsverdier i delområdet. 

Tiltaket vil først og fremst øke størrelsen på inngrepet i området. Ved 

tunnelmunningen vil det bli høy konsentrasjon av støv og forurensning. 

Omfanget vurderes som intet/lite negativt for nærmiljø og friluftsliv og 

konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten. 

 

 

NF2 Balnes – Hovin – Nerdrum (n)  

Delområdets verdi: Dette er et tettbebygd område med småhusbebyg-

gelse, kjedede eneboliger og rekkehus med hager. Det finnes nærleke-

plasser og små skogsholt med tråkk/stier. Disse utgjør en viktig del av 

nærmiljøverdien. Sør i området ligger det to barnehager. Jernbanen er 

en barriere mot våtmarksområdene ved Øyeren i sør og Glomma i øst, 

og rv. 22 danner en barriere i nord.  

Verdi for nærmiljø: Stor 

Verdi for friluftsliv: Liten  

Omfang alt. A, A2, C2, D2: Alternativene tangerer delområdet i nord, 

som en utvidelse av dagens veg. Tiltak vil bli satt inn (støyskjerming) for 

å minimalisere ulempene for boområder i delområdet dersom støybe-

regninger viser at det er påkrevd. Det er delvis støyskjerming av vegen 

i dag. Ny veg medfører at det vil bli mindre kø i dette området, men vil 

også kunne gi mer trafikk over tid. Grenseverdier for luftkvalitet over-

skrides ikke i dette delområdet. Omfanget vurderes som intet for del-

området og konsekvensen som ubetydelig. 

Omfang alt D2.1: Delområdet berøres marginalt ved at vegen kommer 

noe nærmere boligområdet ved Åsaveien enn dagens veg. Et lite vege-

tasjonsområde skiller veg og boligområde i dag. Dette vil bli smalere. 

Støyskjerming vil bli satt inn ved behov for å minimalisere ulempene for 

delområdet. Grenseverdier for luftkvalitet overskrides ikke. Omfanget 

vurderes som intet/lite negativt og konsekvensen som liten negativ. 

Omfang alt E2: Alternativet berører ikke delområdet direkte, men en 

omlegging av vegen og overføring av trafikk, vil redusere trafikken i del-

området betydelig. Omfanget vurderes som middels positivt og kon-

sekvensen som middels positiv. 

 

 

 

 

NF3 Holen og Søndre Nerdrum (n) 

Delområdets verdi: Delområdet er kupert, med dyrka mark, skog og 

spredt småhusbebyggelse og gårdsbruk. Også i dette området fremstår 

rv. 22 som en barriere i nord, mens jernbanen danner en barriere i sør. 

Dyrka mark brukes til skilek om vinteren. 

Verdi for nærmiljø: Liten/middels (bomiljøene) 

Verdi for friluftsliv: Liten 
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Omfang alt. A: Alternativet passerer gjennom nordre og østre del av 

delområdet, i et område hvor det ikke er registrert spesielle nærmiljø- 

eller friluftslivsverdier. Vegen trekkes noen titalls meter nærmere bolig-

områder på Holen og enkelte boliger og en bensinstasjon på sørsiden 

av rv. 22 må innløses. Ny veg ligger lenger vekk fra boliger på nordsiden 

av eksisterende veg. Vegen vil bli skjermet ved behov. Omfanget vur-

deres samlet som lite negativt og konsekvensen som liten negativ. 

Omfang alt A2: Alternativet passerer gjennom nordre del av delområdet, 

i et område hvor det ikke er registrert spesielle nærmiljø- eller frilufts-

livsverdier, men noen boliger må innløses. Omfanget vurderes samlet 

som lite negativt og konsekvensen som liten negativ. 

Omfang alt C2, D2: Alternativet berører ikke delområdet. 

Omfang alt D2.1: Alternativet passerer gjennom nordre del av delområ-

det, i et område hvor det ikke er registrert spesielle nærmiljø- eller fri-

luftslivsverdier. Omfanget vurderes som intet og konsekvensen som 

ubetydelig. 

Omfang E2: Alternativet berører ikke delområdet direkte, men en om-

legging av vegen og overføring av trafikk, vil redusere trafikken i delom-

rådet betydelig. Omfanget vurderes som middels positivt for delområ-

det og konsekvensen som liten positiv til stor positiv. 

 

 

 

NF4 Hovinhøgda – Støvinåsen (n) 

Delområdets verdi: Delområdet preges av småhusbebyggelse og dyrka 

mark. Helt vest i området ligger Hovinhøgda barneskole (1.-7. kl.), som 

er en viktig møteplass. Jordet øst for skolen brukes mye til skilek om 

vinteren. Garderveien (fv. 279) og gang- og sykkelveg langs rv. 22 er 

mye brukt av elevene ved skolen. I tillegg er Garderveien (fv. 279), som 

raskeste veg mellom det store boligområdet på Garderåsen og Øster-

sund ungdomsskole (øst for Glomma), mye brukt av elevene der. Rv. 

22 fungerer som en barriere mot områder i sør. Gangbroa reduserer 

barrierevirkningen noe.  

Verdi for nærmiljø: Stor 

Verdi for friluftsliv: Liten  

Omfang alt. A, A2: Alternativet innebærer at rv. 22 trekkes noe nærmere 

Hovinhøgda skole (veien ligger ikke innenfor delområdet her) og at na-

boboligen til skolen i vest, må rives. Ut over denne «tilnærmelsen» be-

rører alternativet ikke delområdet. Tvert imot medfører det at boligom-

råder sør for Støvinåsen kommer lenger vekk fra veien siden den flyttes 

sørover. Dette vil være positivt for bomiljøene der. Støytiltak vil bli gjort. 

Grenseverdier for luftkvalitet overskrides ikke. Omfanget vurderes sam-

let som intet/lite negativt og konsekvensen som liten negativ. 

Omfang alt. C2: Hovinhøgda skoles nabobygning må rives. Alternativet 

går i tunnel gjennom søndre del av delområdet. Tunnelmunningen lig-

ger innenfor delområdet og nær boligområder i Jan Steneruds vei sør 

på Støvinåsen, som vil få munningen i sin bakhage. Ved utløpet av tun-

nelen vil det bli forhøyet konsentrasjon av svevestøv, forurensning og 

støy. Alternativet medfører overskridelse av grenseverdier for luftfor-

urensning for boliger ved tunnelmunning. Påkjøringsrampe retning vest 

vil kreve rivning av boliger og ta enda mer at boområdene ved Jan Ste-

neruds vei. Omfanget vurderes som middels/stort negativt for nær-

miljø og konsekvensen som stor negativ. 

Omfang alt D2: Alternativet går i tunnel under Støvinåsen. Løsningen 

krever etablering av en åpen byggegrop og riving av mange boliger sør 

på Støvinåsen, før det kan bygges en betongtunnel. Tunnelmunningen 
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er planlagt på et jorde som i dag brukes til skilek for barn ved Hovin-

høgda barneskole. Tunnelutløpet vil også ligge nær boligbebyggelse på 

Støvinåsen. Ved utløpet av tunnelen vil det bli forhøyet konsentrasjon 

av svevestøv og forurensning, og grenseverdier overskrides. Nødven-

dige av-/påkjøringsveger på begge sider av tunnelutløp vil ta enda mer 

av skilekarealene (jordet) ved skolen.  Nærheten til skole- og lekeområ-

der samt bomiljø gjør at omfanget vurderes som stort negativt og kon-

sekvensen som stor til meget stor negativ. 

 

Figur 6-25 Alternativ D2 innebærer at mange hus må rives øst for Hovinhøgda i 

forbindelse med anleggelse av en betongtunnel (korridoren er markert med lilla 

farge). 

Omfang alt D2.1: Alternativet innebærer at vegen legges i en skjæring 

gjennom sørsiden av Støvinåsen. Dette medfører at noen boliger i Kon-

vallveien må rives. Alle tilførselsveger til rv. 22 fra boligområdet på Stø-

vinåsen må legges om, og to veger kuttes av en stor byggegrop (150-

200 m lang), hvor ny veg må gå i betongkulvert. Garderveien avskjæres 

av tiltaket. Omfanget vurderes som middels/stort negativt for nærmiljø 

(intet for friluftsliv) og konsekvensen som stor negativ. 

Omfang alt E2: Alternativet berører ikke delområdet direkte, men en 

omlegging av vegen og overføring av trafikk, vil redusere trafikken i del-

området betydelig. Omfanget vurderes som middels positivt for del-

området og konsekvensen som middels positiv. 

 

 

 

NF5 Fetsund sentrum (nf) 

Delområdets verdi: Arealbruken i delområdet består av næringsareal, 

kvartalsbebyggelse, spredt boligbebyggelse, friområder, veger, skog og 

dyrka mark. Rv. 22 og dagens bro passerer gjennom søndre del av om-

rådet. Jernbanebroa krysser Glomma og kommer inn sentralt i delom-

rådet rett ved det statlig sikrede friluftslivsområdet Stasjonsstranda. 

Stranda er opparbeidet med brygge og gressletter. Området er lokalt 

viktig og ble sikret i forbindelse med fredningen av Fetsund lenser. Det 

går en tursti gjennom området og sørover til Nordre Øyeren våtmark-

senter (1,8 km). Nord for sentrumsdelen finnes en barnehage. I ytter-

kanten av delområdet ligger Kulturkvartalet med bibliotek, ungdoms-

klubb, musikkskole og selskapslokale. 

Verdi for nærmiljø: Stor  

Verdi for friluftsliv: Stor (Stasjonsstranda)  
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Figur 6-26 Turstien gjennom Stasjonsstranda. Foto: M. Fiskevold 

 

Figur 6-27 Fetsund bro sett fra Stasjonsstranda. Foto: M.Fiskevold 

Omfang alt. A og A2: Vestre ende av broalternativene ender opp i del-

området. Endringen består i at vegen utvides fra to til fire felt på to broer. 

Boliger på nordsiden, i Gamle Fetvei blir innløst. Turveien langs 

Glomma påvirkes midlertidig av bygging av to ny broer, men for drifts-

fasen forutsettes turveien å være like fremkommelig som nå. Alternati-

vene vurderes som å ha lite/middels negativt omfang og konsekven-

sen settes til liten til middels negativ. 

Omfang alt. C2: Alternativet krysser Glomma nord for eksisterende bro 

og vil ligge i nærheten av det sikrede friluftsområdet Stasjonsstranda. 

Turveien vil krysses i likhet med alt. A. Lokalveger må legges om ved 

vestre brohode. Ved utløpet av tunnelen vil det bli forhøyet konsentra-

sjon av svevestøv og forurensning, og grenseverdier overskrides. Alter-

nativet vurderes å ha lite/middels negativt omfang for nærmiljø og 

friluftsliv. Konsekvensen blir dermed liten til middels negativ. 

Omfang alt D2: Løsningen medfører at noen boliger ved broende vest 

(Fredhøyveien) må rives. Alternativet krysser Glomma nord for eksiste-

rende bro. Opplevelsesverdien i det sikra friluftsområdet Stasjons-

stranda vil bli redusert siden ny bro vil krysse over området. Støy, støv 

og annen forurensning vil prege friluftsområdet under og på begge sider 

av broa, inkludert turvei og badestrand. Grenseverdier for luftforurens-

ning overskrides. En ca. 20 m bred bro vil også gi skygge i parkområdet. 

Omfanget vurderes som stort negativt for nærmiljø og friluftsliv. Kon-

sekvensen blir dermed stor negativ. 

 

Figur 6-28 Alternativ D2 ligger nærmest Fetsund sentrum. Her sett fra stasjonen. 
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Omfang alt D2.1: Et stort område i sørenden av Garderveien må graves 

ut for å gi plass til en betongkulvert. Alternativet krysser Glomma nord 

for eksisterende bro. Opplevelsesverdien i det sikra friluftsområdet Sta-

sjonsstranda vil bli redusert siden ny bro vil krysse over området, som 

beskrevet for alt. D2. Broa ligger noen meter lenger sør enn alt. D2 og 

dermed badestranda, og er derfor marginalt bedre. Omfanget vurderes 

likevel som middels/stort negativt for nærmiljø og friluftsliv. Konse-

kvensen blir dermed stor negativ. 

Omfang alt E2: Alternativet berører ikke delområde direkte, men vil 

medføre større trafikk fra nord og sør på Faldalsveien. Det vurderes 

som mer negativt at nye områder får trafikkstøy enn at eksisterende 

områder får en liten reduksjon. Omfanget vurderes som intet/lite nega-

tivt for delområdet. Konsekvensen blir dermed liten negativ. 

 

 

 

 

 

NF6 Faller (nf) 

Delområdets verdi: Dette er i hovedsak jordbruksområder, med enkelte 

store gårder. I Falldalen finnes spredt boligbebyggelse. Faldalsveien 

(blindveg) går gjennom området. 

Verdi for nærmiljø: Middels (bomiljøene)   

Verdi for friluftsliv: Middels (Falleråsen) 

 

Figur 6-29 Den nordlige delen av bebyggelsen langs Faldalsveien. Foto: M. Fiske-

vold 

 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Alternativet berører ikke delområdet. 

Omfang alt E2: Alternativet innebærer at det etableres et omfattende 

kryss med ny 4-felts bro inn i tunnelmunning i åssiden og nye av- og 

påkjøringsramper i vid bue under broa for å koble seg på Faldalsveien. 

Det må også bygges en bro over Holsevja til rampene. Boliger like over 

tunnelmunningen må rives. Ved tunnelportalen vil det bli forhøyet kon-

sentrasjon av støv og luftforurensning. Dette vil ramme bomiljøet nær 

portalen. I tillegg vil skyggevirkning fra broen ha negativ virkning for en-

kelte boliger. Trafikkstøy flyttes fra sentrumsområdene og ut hit. Dette 

er negativt for bomiljøene ved Faldalsveien.  Omfanget vurderes samlet 

som middels/stort negativt for nærmiljø. Alternativet har intet omfang 

for friluftsliv. Konsekvensen blir dermed middels negativ. 
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Figur 6-30 Illustrasjon av E2 sett fra Faldalsveien mot sør. 

 

 

 

NF7 Glommavassdraget inkludert Fetsund lenser (f) 

Delområdets verdi: Elva renner rolig forbi Fetsund og ut i nordre del av 

Øyeren. Elva er en kulturbærer for tidligere tiders tømmerfløtingstradi-

sjon, og brukes til båttrafikk, bading og innlandsfiske. Området ved Fet-

sund lenser like sør for Fetsundbroa, er statlig sikret til friluftsliv. Det er 

tilrettelagt med benker, bro og brygge, merka sti osv. Området har re-

gional bruk, har lang historie og vurderes å være viktig for stedets iden-

titet. Rv. 22 og jernbanen krysser elva med ca. 500 meters mellomrom. 

På begge broene er det gang- og sykkelveger. Dette gir gode mulighe-

ter for turer langs og på tvers av vassdraget. Det er flere anlegg for 

småbåter langs elva.    

Verdi for nærmiljø: Middels til stor    

Verdi for friluftsliv: Stor 

Omfang alt. A: Alternativet krysser Glomma på samme sted som i dag. 

Endringen består i at vegen utvides fra to til fire felt på to broer. Gang- 

og sykkelsti langs Glomma mellom Stasjonsstranda og lensene vil krys-

ses av disse. Det forutsettes at gang- og sykkelveg opprettholdes langs 

broa. Alternativet vurderes som å ha lite negativt omfang og liten til 

middels negativ konsekvens. 

Omfang alt. A2: Plassering av en ny bro like sør for eksisterende bro vil 

øke omfanget av inngrep i området. Dette vurderes å redusere områ-

dets opplevelsesverdi for friluftsliv. Broa vil passere i nordenden av det 

sikrede friluftsområdet Fetsund lenser. Omfanget vurderes som 

lite/middels negativt og konsekvensen som middels til stor negativ. 

Omfang alt. C2: Alternativet krysser Glomma nord for eksisterende bro 

og innebærer at det vil være to broer med ulik vinkling over Glomma. 

Broa vil øke omfanget av inngrep i luftrommet over elvestrengen, ligge 

lavere enn eksisterende bro, og vil i så måte påvirke opplevelsesverdien 

for friluftslivet negativt. Omfanget vurderes som lite/middels negativt 

og konsekvensen som middels til stor negativ. 

Omfang alt D2, D2.1: Alternativet krysser Glomma nord for eksisterende 

bro. Broene ligger på vestsiden av Glomma ca. 5 m høyere enn eksis-

terende. Til tross for høyden vil broene øke omfanget av inngrep i luft-

rommet over elvestrengen, og vil i så måte påvirke opplevelsesverdien 

for friluftslivet. Vurderingen bygger på landskapsvirkningen. Omfanget 

vurderes som middels negativt og konsekvensen som middels nega-

tiv. 

Omfang alt E2: Alternativet krysser Glomma nord for eksisterende bro. 

Broa vil ligge ca. 16 m over elvestrengen og vil i så måte påvirke opple-

velsesverdien for friluftslivet. Ny bro vil stenge for utsikten nordover 
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Glomma for gående og syklende på jernbanebroa. Omfanget vurderes 

som lite negativt og konsekvensen som liten negativ. 

 

 

 

 

 

NF8 Sundet – Granåsen (n)  

Delområdets verdi: I dette delområdet øst for Glomma ligger det en ung-

domsskole (Østersund 8.-10. klasse), en barneskole (Riddersand, 1.-7-

kl.), og to barnehager. Området er forholdsvis tett bebygd, med enebo-

liger og rekkehus, brutt opp av jorder og små skoger som fungerer som 

nærturområder. Leikvin golfpark avgrenser området i sør. Rv. 22 med 

kort g/s-veg på sørsiden, tangerer boligområdet i nord. Vegen har en 

viss barriervirkning.  

Barne- og ungdomstråkkundersøkelser viser at Kirkeveien ved skolen 

og rv. 22 er mye brukt. Skolen er en viktig møteplass. Østersund ung-

domsskole bruker områdene ved Hvalstjern til skidag og lignende ute-

aktiviteter, dvs. områder som ligger langt øst for ny rv. 22. 

Verdi for nærmiljø: Stor  

Verdi for friluftsliv: Liten 

 

Figur 6-31 Krysset mellom Løkenveien og Løken terrasse viser et typisk bilde av 

den mer etablerte småhusbebyggelsen i området. Foto: M. Fiskevold 

 

Omfang alt. A: Alternativet er en utvidelse av dagens rv. 22 fra 2 til 4 felt 

gjennom et boligområde. Det forutsettes etablering av g/s-veger som 

betjener dette området siden dagens g/s-veg mellom Kirkeveien og 

Kringenveien vil forsvinne. Breddeutvidelsen innebærer noen skjæ-

ringer mellom rundkjøringen ved Kirkeveien og ny rundkjøring ved 

Kringenkrysset. Noen få hus og garasjer ligger utsatt til. Økt vegkapasi-

tet vil gi mindre kø og bedre flyt i trafikken forbi boligområdene. Om-

fanget vurderes som middels negativt for nærmiljø (og intet for frilufts-

liv). Konsekvensen blir dermed middels negativ. 

Omfang alt. A2: Alternativet innebærer at dagens rundkjøring mellom 

Kirkeveien og Fetveien suppleres av et toplanskryss, en rundkjøring i 

nord og en i sør og veiforbindelse mellom disse. Ett bolighus må rives 

som følge av dette. Inngrepet vil ligge mellom Østersund ungdomsskole 

og bebyggelse. I tillegg blir det breddeutvidelse av veien som i alt. A. 

Omfanget vurderes som middels/stort negativt for nærmiljø. Konse-

kvensen blir dermed middels til stor negativ. 
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Figur 6-32 Utvidelsen av eksisterende rv. 22 mellom Kringenkrysset og Sundet øst 

for Glomma, alternativ A. 

Omfang alt. C2, D2, D2.1: Alternativene berører ikke delområdet fysisk, 

men innebærer at trafikken flyttes fra tettbebygde til mindre tettbygde 

områder. Alternativet vil derfor ha en positiv virkning for hovedparten av 

delområdet. Omfanget vurderes som lite positivt. Konsekvensen blir 

dermed liten positiv. 

Omfang alt E2: Alternativet berører ikke delområdet fysisk, men inne-

bærer at trafikken flyttes (lengst vekk av alle alternativene) fra tettbe-

bygde områder til mindre befolkede områder. Alternativet vil derfor ha 

en positiv virkning for delområdet. Omfanget vurderes som middels po-

sitivt. Konsekvensen blir dermed middels positiv. 

 

 

NF9 Hval – Visperud (n) 

Delområdets verdi: Jordbruksområder og gårdsbebyggelse preger del-

området. Fv. 170 går gjennom østlige deler av området og fv. 172 går 

langs elva i vest. Området inngår i Turkart for Fetmarka, men utgjør en 

typisk randsone. Friluftslivsverdier er knyttet til et lite bryggeanlegg for 

småbåter, som finnes ved Varåas utløp i Glomma. 

Verdi for nærmiljø: Liten    

Verdi for friluftsliv: Liten 

Omfang alt. A, A2: Alternativet berører ikke delområdet.  

Omfang alt. C2, D2, D2.1: Alternativet innebærer bygging av ny 4-felts 

veg gjennom jordbruksområder. Vegen vil passere mellom boligområ-

det ved Hvalsenga og Hval gård. Alternativet vil flytte trafikk, støy og 

støv fra boligområder ved dagens rv. 22 (Hvalsenga-Kringenveien) til et 

nytt område. Omfanget vurderes samlet som lite negativt for nærmiljø 

og intet for friluftsliv. Konsekvensen blir dermed liten negativ. 

Omfang alt E2: Alternativet innebærer bygging av ny 4-felts veg gjen-

nom jordbruksområder nordøst for Hvalveien. Omfattende systemer for 

av- og påkjøringsramper er det som gir størst virkning i nærmiljøet. Fri-

luftslivsområder berøres ikke. Tilførselsveg vil splitte bomiljøer i Hval-

veien med en dyp skjæring og sannsynliggjøre rivning av én bolig. Om-

fanget vurderes samlet som middels negativt for nærmiljø og intet for 

friluftsliv. Konsekvensen blir dermed liten til middels negativ. 
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Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konse-
kvens  

 

Delområde  

 Alternativ – verdi (V), omfang (O), 
konsekvens (K) 

A
 

A
2

 

C
2

 

D
2

 

D
2
.

1
 

E
2

 

NF1 Merkja – Skjelver (f) 

V      M 

O      I/L 

K      0/- 

NF2 Balnes - Hovin – 
Nerdrum (n) 

V S  S S S S 

O I  I I I/L M 

K 0  0 0 - ++ 

NF3 Holen og Søndre 
Nerdrum (n) 

V L/M L/M   L/M L/M 

O L L   I M 

K - -   0 +/++ 

NF4 Hovinhøgda – Støvin-
åsen (n) 

V S S S S S S 

O I/L I/L M/S S M/S M 

K - - --- ---/---- --- ++ 

NF5 Fetsund sentrum (nf) 

V S S S S S S 

O L/M L/M L/M S M/S I/L 

K -/-- -/-- -/-- --- --- - 

NF6 Faller (nf) 

V      M 

O      M/S 

K      -- 

NF7 Glommavassdraget 
og Fetsund lenser (f) 

V M/S M/S M/S M/S M/S M/S 

O L L/M L/M M M L 

K -/-- --/--- --/--- -- -- - 

NF8. Sundet – Granåsen 
(n) 

V S S S S S S 

O M M/S L L L M 

K -- --/--- + + + ++ 

NF9 Hval – Visperud (n) 

V   L L L L 

O   L L L M 

K   - - - -/-- 

Samlet konsekvens  -/-- -- --/--- --- --/--- -/-- 

Rangering  2 3 4 6 5 1 

Figur 6-33. Tabellen gir en oppsummering av verdivurderingene for hvert enkelt del-

område. For hvert alternativ oppgis verdi (V), omfang (O) og den samlede kon-

sekvensgraden (K). Åpne felt indikerer at alternativet ikke berører området. E2 gir 

indirekte virkninger i andre delområder ved at trafikken flyttes.  
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6.3.5 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

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

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Alternativ A  

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

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

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

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

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

ligområder sør for Støvinåsen kommer lenger vekk fra veien siden den 

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

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

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

Glomma mellom Stasjonsstranda og lensene vil krysses av flere broer. 

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

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

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

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

forbi boligområdene. Alternativet overskrider ikke grenseverdier for luft-

kvalitet.  

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

kvens for nærmiljø og friluftsliv. 

Alternativ A2 

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

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

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

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

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

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

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

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

forbi boligområdene. Alternativet overskrider ikke grenseverdier for luft-

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

kvens for nærmiljø og friluftsliv. 

Alternativ C2  

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

vinåsen. Tunnelmunningen ligger nær boligområder i Jan Steneruds 

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

urensning, og grenseverdier vil overskrides. Påkjøringsrampe retning 

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

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

sentrasjon av svevestøv og forurensning. Tunnel på strekningen Stø-

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

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

rede friluftslivsområdet enn dagens bro, og innebærer to bilbroer med 

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

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

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

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

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

positivt for dette området. Det er positivt at gang- og sykkelveg vil gå 

langs dagens rv. 22, hvor trafikken da vil være betydelig redusert. Dette 

gjelder også for alt. D2, D2.1 og E. 

Samlet vurderes alternativ C2 å ha middels til stor negativ konsekvens 

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

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

Alternativ D2  

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

nordover under Støvinåsen. Manglende fjelloverdekning medfører gra-

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

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

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

fekter av av- og påkjøringsramper, svevestøv og forurensning ved 

begge utløp av tunnelen, nær skilekområde og boliger. Trafikkstøy ved 
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tunnel vil forekomme nærmere sentrum enn i alt. C2. Tunnel på strek-

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

i dette området. Opplevelsesverdien av det statlig sikrede friluftsområ-

det på Stasjonsstranda og elvestrengen på Glomma reduseres. I likhet 

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

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

luftslivsverdier ved Stasjonsstranda bidrar imidlertid til at alternativet 

rangeres lavest. 

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

miljø og friluftsliv. 

Alternativ D2.1  

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

gjennom ryggen som Garderveien følger, innebærer at enkelte hus må 

rives og vegsystemet reetableres. Grenseverdier for luftforurensning 

overskrides ikke ved tunnelutløp. Opplevelsesverdien i det statlig sik-

rede friluftsområdet på Stasjonsstranda reduseres. Løsningen skiller 

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

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

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

sund sentrum og badestranda på Stasjonsstranda. 

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

kvens for nærmiljø og friluftsliv. 

Alternativ E2 

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

flytter trafikk, støy og luftforurensning vekk fra tettbebygde områder 

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

som alternativet reduserer trafikkbelastningen for boområder mellom 

Merkja og Kringenkrysset, blir belastingen betydelig for boområdet ved 

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

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

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

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

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

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

ternativet få negative virkninger for nærmiljø og friluftsliv.  Når fordelene 

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

sekvens. Alternativet rangeres dermed høyest. 

Virkninger i anleggsfasen 

Anleggsfasen vil innebære graving, sprenging og trafikk med tilhørende 

støy og støv. Arbeider langs vegen vil foregå over en periode på ca. 3 

år. 

Alternativ A 

Arbeidene vil foregå mer eller mindre langs dagens rv. 22, forbi bolig-

områder på Hovinhøgda, Støvinåsen og frem mot eksisterende bro. 

Ombygging av kryss med Gamle Fetvei og utvidelse av dagens bro vil 

utfordre tilgjengeligheten til Fet sentrum. På østsiden av elva må arbei-

det ta hensyn til g/s-veg under broa. Videre østover vil arbeidene berøre 

boligområder i varierende grad.  

Alternativ A2 

Alternativet vil i forhold til alternativ A gi mindre ulemper for eksisterende 

boligområder på vestsiden av Glomma, mens ulempene for nærmiljø-

verdier vil være større på østsiden av Glomma. 

Alternativ C2 

Frem til tunnelportalen ved Jan Steneruds vei vil arbeidene foregå om-

trent i dagens veg. Ved østre tunnelmunning vil anleggsfasen kompli-

sere adkomsten til Fet sentrum og jernbanestasjonen.  

Alternativ D2 

Det er ikke tilstrekkelig overdekning for tunnelen under Støvinåsen, og 

deler av arbeidet må foregå ved at det bygges en åpen grøft (cut&cover) 

over en strekning på ca. 400 m mellom Hellefaret og tunnelportal i vest. 

Dette innebærer riving av mange boliger. 
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Alternativ D2.1 

Alternativet innebærer graving av en lang og bred veggrøft mellom vest-

lig broende og dagens rv. 22 (ca. 500 m). Denne vil kutte to tilførsels-

veger til boligområder/sentrum, hvor av ett område ikke har alternativ 

veg (Konvallveien).  

Alternativ E2 

Østlig tunnelmunning må etableres et stykke opp i åssiden i Garder-

åsen. Det antas at eksisterende veg opp fra Faldalsveien (Engerveien) 

benyttes til anleggsarbeid for tunnel og bro. Boligene like ovenfor tun-

nelmunningen må rives og de nedenfor vil bli sterkt utsatt for anleggs-

aktivitet (trafikk, støy og støv). Det vil også bli stor trafikk av anleggs-

maskiner gjennom Fet sentrum. 

Forslag til avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er endringer som skal redusere negative virkninger av 

tiltaket. Tiltakene ligger ikke inne i kostnadene. 

Alternativ C2, D2 og D2.1 

Det må vurderes om det er mulig å bygge støttemur i stedet for høy 

jordskjæring langs av- og påkjøringsveg vest for Hval gård. Dette vil i 

så fall kunne redusere det negative omfanget av alternativene betydelig. 

I tillegg bør det vurderes behov for støyskjerm/gjerde på toppen av støt-

temur/skjæring ved Hval gård og for det sikra friluftsområdet Stasjons-

stranda. 

Alternativ D2.1 

For boligområder som blir avsondret som følge av skjæringen mellom 

vestlig broende og rv. 22 må det etableres midlertidige adkomster (inntil 

vegene er reetablert over grøfta).  

Det må vurderes støyskjerming for det sikra friluftsområdet Stasjons-

stranda. 

Alternativ E2 

Dersom alt. E2 velges som ny veg, bør det tilrettelegges for gang- og 

sykkeltrafikk langs gammel rv. 22 fra bussholdeplass Kringenveien og 

frem til Kringenkrysset i øst. 
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Figur 6-34 Temakart for nærmiljø og friluftsliv som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder. 
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Figur 6-35 Verdikart for nærmiljø og friluftsliv som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder. 
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6.4 Naturmangfold 

6.4.1 Definisjon av tema og influensområde  

Tema naturmangfold omhandler landskapsøkologiske sammenhenger, 

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

samt geologiske forekomster.  

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

kalitetsnivå og enkeltforekomster. I konsekvensutredningen legges 

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

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

naturtyper (2011).  

Influensområdet er området omkring tiltaket der dyr og planter kan ten-

kes å bli berørt. Normalt vil større dyr påvirkes i en bredere buffersone 

omkring tiltaket enn planter. Ny veg og bro planlegges her i et bynært 

område, der dyrelivet er tilpasset tett bosetting, mange veger og jern-

bane. Derfor har vi vurdert at en ekstra veg, eller utvidelse av en eksis-

terende veg, i liten grad påvirker viltet langt unna tiltaket. Det er i første 

rekke gjennom eventuelle brodd i sammenhengen i landskapet at viltet 

i et større geografisk område vil kunne påvirkes. Litt grovt har vi vurdert 

et område innenfor en grense ca. 500 m nord for det nordligste alterna-

tivet og ca. 500 m sør for det sørligste alternativet. Denne grensen er 

antydet med en stiplet linje på kartet i Figur 6-43.  

I tillegg vil Glomma og Øyeren-deltaet kunne påvirkes lengre nedstrøms 

tiltaket. Eksakt grense for hvor langt nedstrøms vannmiljøet kan påvir-

kes er vanskelig å vurdere. Det vil i første rekke være partikkelforurens-

ning som følge av byggearbeid nært og i elva, og eventuelle utslipp som 

følge av uhell i anleggsperioden. Det vil også være partikkelforurens-

ning og forurensing fra salting av vegen i driftsfasen. Strømhastigheten 

er størst i selve Glomma, og vil avta mot deltaområdet og videre ned-

over i Øyeren. På grunn av den store mengden vann i Glomma, vil det 

bli en relativt rask uttynning av forurensing nedstrøms vegen. Vi har satt 

en grense for influensområdet ved grensen til Nordre Øyeren naturre-

servat, som er ca. 1,5 km nedstrøms det nederste broalternativet. 

 

Figur 6-36 Kart som viser utredningsområde og delområder for naturmangfold.   

6.4.2 Kunnskapsgrunnlag og datainnsamling  

Influensområdet vurderes som godt kartlagt – både gjennom systema-

tisk kartlegging av hele kommunen (MIS-2Fkartlegging/Miljøregistrering i 

skogbruket, og vilt-/naturtypekartlegging), og flere kartlegginger i områ-

det i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Det er i september 2014 

også gjennomført en egen undersøkelse av naturkvaliteter innenfor in-

fluensområdet til de nye trasé-forslagene. Undersøkelsen er gjort av 

Biofokus på oppdrag fra Sweco (Lønnve og Blindheim 2014). 

Informasjon om naturmangfoldet i området er samlet inn fra følgende 

kilder: 

Internett: 

 Naturbase (www.naturbase.no) – offentlige data og data unntatt of-

fentlighet 

 Artskart (www.artsdatabanken.no) – offentlige og skjermete data 

http://www.artsdatabanken.no/
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 Kilden (www.skogoglandskap.no) – oversikt over Miljøregistrering i 

skog (MIS) 

 Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no/Fallvilt) – informa-

sjon om fallvilt som indirekte gir kunnskap om viltets trekkveger. 

 Vannportalen (www.vannportalen.no) – gir informasjon om miljøtil-

stand i vannforekomster 

 Norges geologiske utredninger (www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/) 

– berggrunns- og løsmassekart. 

Rapporter: 

 Abel, K. (2002).  Naturtypekartlegging og oppdatering av viltkart i 

Fet kommune. Siste Sjanse – notat 2002-3 

 Bjørkøyli, T., Haaverstad, O., Røsok, Ø., og Dervo, L. 2013. For-

valtningsplan for Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservat na-

turreservat. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rapport nr. 2/2013. 

 Fjeldstad, H & Larsen, B. H. 2013. Kartlegging av biologisk mang-

fold langs trase for avløpsnettet for MIRA IKS. Miljøfaglig Utredning 

rapport 2013:42 

 Gjerde, L. og Bendiksen, E. 2009. Undersøkelser av naturverdier 

langs planlagt ny Gardervei.  Naturveilederne Oppdragsrapport 8. 

 Kvebæk, Y., Sæther, T. Aspelund, T. og Hobøl, E. 2009. Trend 

trekkprofil og preferanseområde for viktige vannfuglarter. Komplett 

statusliste og øvrige artsvurderinger. Rapport nr. 2/2009. Fylkes-

mannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. 67 s.   

 Lønnve, O og Blindeheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter 

ved Fetsund, Fet kommune, i forbindelse med vurdering av ny 

Rv22. Biofokus notat 2014-36. 

 Olsen, K.M. og Reiso, S. 2005. Viktige naturtyper og artsmangfold i 

ferskvann i Akershus. Siste Sjanse rapport 2005 – 5 

 Rydell, J., Engström, H., Hedenström, A., Larsen, J.K., Pettersson, 

J., & Green, M. 2011. Vindkraftens effekter på fåglar och 

fladdermöss - En syntesrapport. Vindval rapport 6467 – november 

2011. 156 s. 

 Sandaas, K. 2008. Stintevja – en dam i Fet kommune. Rapport 10 

s.  

Følgende personer er kontaktet for informasjon: 

 Ann Katrin Kristensen, Fet kommune 

 Bjørn Kvaal, Viltnemnda Fet kommune 

 Håvard Kristoffersen, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 

6.4.3 Verdi og omfangsvurdering av delområder  

Overordnete trekk 

Planområdet ligger på grensen mellom sørboreal og boreonemoral 

sone, og har derfor både innslag av edelløvskog og rene barskoger. 

Store deler av området ligger under marin grense, og har derfor dype 

hav og fjordavsetninger. Menneskelig påvirkning i området er stor. En 

stor andel av arealet er dyrket mark, veg og jernbane, tettsteder og 

spredt bebyggelse. 

Landskapsnivå 

Vurderinger på landskapsnivå inneholder to kategorier – landskapsøko-

logiske sammenhenger og vannmiljø. Betegnelsen ø eller v etter del-

områdenavnet, for eksempel NM1 Glomma, fugletrekk (ø), angir hvor-

vidt det er landskapsøkologiske sammenhenger (ø) eller vannmiljø (v) 

som verdien henviser til. 

Landskapsøkologiske sammenhenger 

I Fet kommune er skogsområdene sterkt oppsplittet av veger, bebyg-

gelse og jordbruksområder. Nye tekniske inngrep kan svekke sammen-

hengen i landskapet eller den såkalte grønnstrukturen, og dermed bidra 

til økt oppsplitting og isolasjon av gjenværende skog.  Vi har laget en 

enkel illustrasjon som viser skogområdene omkring influensområdet for 

å identifisere områder som er viktig for sammenbinding av grøntområ-

dene i kommunen i Figur 6-43. I tillegg har vi sett på fallviltstatistikk for 

kommunen i perioden 2006-2015. Denne viser hvor det skjer trafikkulyk-

ker med vilt, og gir dermed en indikasjon på hvor viltet trekker.  

Vest for Glomma er det ikke avdekket aktuelle flaskehalser eller viktige 

områder for sammenhengen i landskapet. Øst for Glomma er det en 

http://www.skogoglandskap.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/Fallvilt
http://www.vannportalen.no/
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/
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mulig trekkveg for hjortevilt via skogsøyene øst for jernbanebroa og 

gjennom boligfeltet sør og vest for dagens rv. 22. Mulig trasé er markert 

med lyserød pil i Figur 6-43. På grunn av få ulykker (4 påkjørsler av 

rådyr på 10 år) vurderer vi ikke trekkvegen langs den lyserøde pila som 

verdifull for hjortevilt. 

NM1 Glomma, fugletrekk (ø) 

Nordre Øyeren naturreservat er et svært viktig område for fugl – både 

hekkende fugl og fugl på trekk (Kvebæk m.fl. 2009). Det er ikke kjent at 

det er gjort noen systematisk registrering av trekkruter til og fra raste-

områdene i Nordre Øyeren, men ut fra topografien virker det sannsynlig 

at fugl som flyr til og fra rasteområde i Øyeren-deltaet vil ha en naturlig 

trekkrute langs Glomma – dvs. tvers gjennom influensområdet (markert 

med svart pil i Figur 6-43). På grunn av nærhet til Øyeren vil fugl anta-

gelig ha en relativt lav flukt gjennom området. Trekkveg for fugl gjennom 

området vurderes å ha stor verdi. 

Omfang for alle alternativer:  

Alle alternativer inkluderer bygging av en ny vegbro over Glomma, og 

vil derfor å påvirke trekkveg for fugl noenlunde likt.  

Utforming av den nye broa er ikke ennå bestemt, og omfang av påvirk-

ning på fugletrekket til og fra Øyeren vil være avhengig av høyde og 

utforming av broa. En aktuell brotype er skråstagbro (Figur 6-37), som 

vil få høyere risiko for kollisjoner med fugl enn nåværende brotyper. 

Både jernbanebro og vegbro for rv. 22 er konstruert slik at de bygger 

relativt lavt over elva. 

 

Figur 6-37 Eksempel på skråstagbro med to tårn. Uddevallabroen. 

Studier av effekter av høye installasjoner som vindkraftverk langs trekk-

ruta til fugl viser imidlertid at de aller fleste fugler styrer unna turbinene 

i god tid før det oppstår kollisjonsfare (se f.eks. Rydell mfl. 2011).  

Det antas at hvis man velger en høy brukonstruksjon for ny vegbro vil 

denne bli godt merket, og ha lyssetting i den mørke tiden av døgnet slik 

at de fleste fugler som trekker gjennom området vil kunne oppdage broa 

og endre kurs i tide. En ekstra bro over Glomma, spesielt en brokon-

struksjon med høye tårn, vil allikevel kunne medføre noe økt kollisjons-

fare for trekkende fugl langs Glomma. Vi vurderer at trekkvegen for fugl 

kan bli noe forringet selv om majoriteten av fugl forventes å styre vekk 

fra brokonstruksjonen. Omfang av påvirkning vil da bli liten negativ. 

Konsekvensen blir liten til middels negativ. 

 

 

 

 
A 
A2 
C2 
D2 

D2.1 
E2 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXgnOWk1MgCFcQlcgodMs0IWw&url=http://broer.no/bro/index.php?ID%3D25&psig=AFQjCNFJyb-M5ICLJhV0E-r7AhLrZejglQ&ust=1445541682592695


  

INNLEDNING TILTAK SITUASJON PRISSATTE IKKE-PRISSATTE SAMMENSTILLING ANBEFALING VEDLEGG 

 

20.10.2016 

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA: KONSEKVENSUTREDNING 

 

 
96 

 
 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

Vannmiljø 

Vannmiljø er også et tema som registreres på landskapsnivå. Det er da 

snakk om større vannforekomster som Glomma, og ikke mindre fore-

komster som f.eks. amfibiedammer eller enkelt-lokaliteter i elva. 

Glomma renner gjennom influensområdet og alle traséforslagene vil 

krysse elva med bro. Denne delen av vassdraget har en rik fiskefauna. 

I Nordre Øyeren og Sørumneset naturreservat er det registrert hele 25 

fiskearter (høyeste antallet som er påvist i noen norsk innsjø, Bjørkøyli 

m.fl. 2013). Mange av disse artene vil også finnes i Glomma. Glomma 

har kaldere vann enn de grunne områdene i Nordre Øyeren og har der-

for en noe annerledes artssammensetning. Fiskesamfunnet her er do-

minert av abbor, mort, gullbust, harr, sik og lake. I tillegg er Glomma 

særlig viktig for arten gjørs, som har sin hovedutbredelse i Norge nett-

opp i dette området (Bjørkøyli m.fl. 2013).   

NM2 Glomma (v) 

Vannforekomsten Glomma (strekningen fra Fet til Maarud, 002-2812-

R) er klassifisert med god miljøtilstand (www.vann-nett.no). Tilstanden 

klassifiseres som god både for bunnfauna og påvekstalger, og svært 

god for forsuringstilstand og næringsforhold. Av negative påvirknings-

faktor er kategoriene fremmede arter, utslipp fra punktkilder, og hydro-

morfologiske endringer alle vurdert å påvirke elva i middels grad, mens 

avrenning fra diffuse kilder vurderes å påvirke vannmiljøet i stor grad. 

Fordi vanntilstanden er satt til god vurderes vannmiljøet i Glomma å ha 

middels verdi. 

Omfang for alle alternativer: 

Bygging av en ny vegbro over Glomma vil kunne påvirke vannmiljøet i 

elva negativt ved økt erosjon i byggefasen, og endrete strømforhold om-

kring og nedstrøms bropilarer. Alle trasé-alternativene planlegges med 

bro-kryssing i noenlunde det samme området (ca. 1 km mellom nord-

ligste og sørligste alternativ) og påvirkning på vannmiljøet vurderes der-

for som likt for de ulike alternativene. Det sørligste alternativet vil kunne 

påvirke en registrert verdifull naturtype. Omfang av påvirkning på denne 

vurderes i kapittel om påvirkning på enkeltlokaliteter. 

I anleggsfasen vil det kunne bli økt erosjon langs elvekanten der broa 

bygges og oppvirvling av slam i vannmassene der det skal bygges bro-

pilarer. Nedslamming kan påvirke gyteområder for fisk, samt flora og 

fauna som lever på elvebunnen. Glomma har tidvis svært stor vannfø-

ring. Slam som avsettes etter byggeaktiviteten uttynnes raskt, og vil 

vaskes vekk etter kort tid. I tillegg er trolig miljøet i de grunne partiene i 

Nordre Øyeren tilpasset avsetting av sedimenter som føres med 

Glomma. Deltaområdet i Nordre Øyeren er et dynamisk system som 

mottar store mengder sedimenter fra elvene Nitelva, Leira og Glomma. 

Det er en pågående naturlig prosess med stadige endringer og dan-

nelse av sandbanker. I løpet av de siste hundre år er landarealet i del-

taet mer enn fordoblet (Bjørkøyli 2013). 

I driftsfasen vil biltrafikk på bro over Glomma føre til utslipp av salt fra 

vegsalting, støv fra vegslitasje og utslipp fra biler. Denne belastningen 

vil imidlertid være til stede uavhengig av om det bygges ny bro, og hvil-

ket alternativ som velges, og vil ikke medføre endring i forhold til 0-al-

ternativet. Det forventes at ny bro ikke medfører økte utslipp til elva 

sammenlignet med situasjonen om man skulle beholde gammel bro.  

Som en oppsummering vurderes vannmiljøet i Glomma å være relativt 

robust i forhold til utslipp av bunnslam fra byggefasen. Ny bro forventes 

ikke å gi økte utslipp til Glomma fra vegtrafikken. Omfang av påvirkning 

ved bygging av ny bro over Glomma vurderes derfor som lite/intet. Kon-

sekvensen blir ubetydelig til liten negativ.
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Lokalitetsnivå   

Det aller meste av berggrunnen i området består av diorittisk til granit-

tisk gneis. I nordre del, og litt sør for tiltaket, går det ca. 300 m brede 

ganger med mylonitt og fyllonitt i nordvest-sørøstretning. I et område 

ved rv. 22 nordøst for Hovin er det kvartsdioritt. Dette er bergarter med 

lite kalkinnhold, og som forvitrer normalt til seint. De gir derfor ikke 

grunnlag for kalkholdig jord og gode vekstbetingelser for planter. Den 

rike floraen som finnes i området skyldes tykke hav- og fjordavset-

ninger. 

Store deler av området der vegen skal bygges, er dekket av et tykt lag 

med hav- og fjordavsetninger med en mektighet på 0,5 m til flere ti-talls 

meter. De marine avsetningene avtar i tykkelse, opp til ca. 180 moh. der 

bart fjell med et tynt løsmassedekke overtar. Glomma har avsatt sand 

og grus i en sone på ca. 0-50 m langs elvebredden. Mektigheten varie-

rer fra 0,5 til mer enn 10 m. 

Betegnelsen l, f eller g etter delområdenavnet (for eksempel NM-(l)) 

angir hvorvidt lokaliteten befinner seg på land (l), i ferskvann (f), eller 

har geologisk opphav (g). 

NM3 Holen (g) 

Like vest for rv. 22 ved Holen er det registrert en ravinedal i marin leire 

med gjennomgående bekk (Lønnve og Blindheim 2014). Ravinedal er i 

utgangspunktet en geotop, og vurderes først og fremst som et geomor-

fologisk system, men er også klassifisert som en naturtype. Denne na-

turtypen er truet av blant annet bakkeplanering og fylling av masser, og 

er klassifisert som sårbar (VU) på Norsk rødliste for naturtyper (2011). 

Ravinedalen ved Holen består av to intakte ravinesystemer på 400 m 

og 600 m (Lønnve, O og Blindeheim, T. 2014). Området er negativt på-

virket av to kraftlinjer som krysser dalene og noe påvirket av bebyg-

gelse, veg og jordbruk i kantsonene. Det er registrert de fremmede ar-

tene kanadagullris og rødhyll i området. Systemet er rest av et større 

ravinedalsystem som ikke lengre er intakt, og er derfor vurdert å ha verdi 

viktig (B). Verdien av delområdet settes derfor til stor (se kriterier for 

verdisetting i Tabell  9-4). 

Omfang alt. A, A2: Ved disse alternativene vil vegtraséen gå nærmere 

ravinen enn dagens rv. 22. Vegen vil bygges i den nordre skråningen til 

ravinen, og det vil bli lange partier med fyllinger helt ned til bunnen av 

ravinen. Motfyllinger kan også bli aktuelt. Ca. halvparten av den nordre 

skråningen til ravinen vil bli omgjort til veg og vegfylling. Fordi vegen må 

stabiliseres vil det bli nødvendig å kontrollere erosjonen til bekken i bun-

nen av ravinen. Dette vil føre til en sterk forringelse av ravinen som et 

naturlig system. Alternativ A2 vil påvirke lokaliteten på samme måte, 

men i noe sterkere grad fordi dette alternative vil gå litt nærmere ravi-

nen. Fordi forskjellen er liten vurderes omfanget likt. Påvirkningen av 

ravinene vurderes å få stort/middels negativt omfang for begge alter-

nativ. Konsekvensen blir stor negativ. 
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Figur 6-38 Fyllingen i Holen i alternativ A2. 

Omfang alt D2.1: Dette alternativet vil krysse ravinedalen helt i nord-

østre hjørne. Det vil bli noe fyllinger helt i nordenden av ravinedalen – 

ca. 100 m fra dagens trasé for rv. 22. Dette alternativet vil også påvirke 

verdien til ravinen, men i langt mindre grad enn i A-alternativene. A. Vi 

vurderer omfanget av påvirkningen til lite negativt. Konsekvensen blir 

liten til middels negativ. 

Omfang alt C2, D2 og E2: Ingen påvirkning. 

 

 

NM4 Dam sør for Herredshuset (f) 

Dette er en intakt dam i kulturlandskapet, og det er registrert blodrød 

høstlibelle (NT). Det forventes at dammen kan være levested for et rikt 

mangfold av insekter. Det er ikke kjent om det yngler amfibier i dammen, 

men dette vurderes som sannsynlig. Dammen er vurdert som en viktig 

naturtype, og verdien er satt til stor.  

Omfang/konsekvens alt. A: Alternativ A vil forbi dammen følge dagens 

trasé for rv. 22, men den nye vegen vil utvides noe og derfor komme 

noe nærmere dammen. Dagens veg går ca. 60 m nord for dammen, og 

ligger 30 meter høyere i terrenget.  Det er en relativt bratt skråning sør 

for dagens rv. 22. Det legges til grunn at alt. A derfor ikke vil trekkes 

mye lengre sør, og at påvirkning på nærområdet til dammen bare vil 

endres i liten grad ved bygging av ny vei. Vegalternativet vil primært 

kunne påvirke påvirkning på overvintringsområder eller vandringsveger 

til ev. ynglende amfibier i dammen. Omfang av påvirkning blir intet/lite 

negativ. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ. 

Omfang/konsekvens alt A2: Alternativ A2 vil gå lengre syd enn alternativ 

A forbi denne dammen, og gi større påvirkning på dammen. Fyllingene 

vil strekke seg helt ned til nordre bredd av dammen og forringe denne. 

Omfang av påvirkning vurderes å bli lite/middels negativt. Konsekven-

sen blir middels negativ. 

Omfang alt. C2, D2, D2.1, E2: Ingen påvirkning. 
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NM5 Mudderbank i Glomma (f) 

Mudderbanken ligger på østsiden av Glomma. I selve Glomma er det 

registrert verdifulle mudderbanker sør for dagens rv. 22. Området har 

flere registreringer av kransalgen broddglattkrans (VU – sårbar, Norsk 

rødliste 2010, Fjeldstad og Larsen 2013), og det er også potensial for 

flere rødlistede pusleplanter. Området er følsomt for byggeaktivitet i 

nærområdet. Naturtypen er vurdert som svært viktig og får derfor stor 

verdi (Tabell  9-4).  

Omfang alt. A, A2: Ved alternativ A vil nye broer bygges helt i nærheten 

av nordenden av den verdifulle mudderbanken. Det er naturlig å anta at 

byggeaktiviteten også vil påvirke naturtypen noe nedstrøms broa. I hvor 

stor grad er avhengig av hvor bropilarer plasseres. Sannsynligvis vil en 

bropilar plasseres på land, og neste pilar et stykke ut i elva. De samme 

vurderinger gjelder for alternativ A2, selv om broa vil komme noe nær-

mere mudderbanken. Omfang av påvirkning vurderes å bli liten/mid-

dels negativt for begge alternativer. Konsekvensen blir middels nega-

tiv. 

For de øvrige alternativene vil bro bygges fra 200-900 m nord for mud-

derbanken. På grunn av den store resipienten (Glomma) vurderes ikke 

de øvrige alternativene å påvirke mudderbanken i vesentlig grad.  

Omfang alt. C2, D2, D2.1 og E2: Ingen påvirkning. 

 

 

 

NM6 Holsevja (f) 

Delområdet er registrert som naturtypen evjer, bukter og viker. Evja har 

et stort mangfold av vannlevende planter og insekter herunder flere rød-

listede arter. Naturtypen er vurdert som svært viktig (A), og får derfor 

stor verdi.  

Omfang alt E2: Dette traséalternativet vil krysse midtre del av Holsevja 

i bro. I tillegg skal av- og påkjøringsveg til fv. 279 gå i bro over evja og 

under ny rv. 22. Vannstrengen er her relativt smal (ca. 30 m). Det vil 

derfor ikke bli bropilarer i vannet. Det kan imidlertid bli noe påvirkning 

på kantvegetasjon av broa med lokalvegen. Vegkryssingen vil gi noe 

økt forurensing til evja i form av vegstøv, salt fra vegsalting og lignende. 

Det vil også kunne være behov for noe rydding av vegetasjon under 

anleggsarbeidet, men dette vil ikke gi noen varig påvirkning. Fordi elva 

vil krysses med bro vil den direkte påvirkningen bli begrenset. Omfang 

av påvirkning settes til middels negativ. Konsekvensen blir middels 

negativ. 

 

Figur 6-39 Broen i Holsevja i alternativ E2. Tiltaket vil også påvirke nærmiljø nega-

tivt. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Ingen påvirkning 
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NM7 Dam ved Kringenveien (f) 

Delområdet har ifølge Artskart både yngling av spissnutefrosk (NT2) og 

småsalamander (NT). Intakte dammer i kulturlandskapet som ikke er 

ødelagt av forurensing eller gjengroing skal vurderes som en viktig na-

turtype (DN – håndbok 13). Dammen settes derfor til stor verdi. 

Omfang alt. A, A2: Dammen ligger sørvest for Kringenveien, ca. 100 m 

sør for dagens rv. 22. Alternativ A og A2 vil være en utvidelse av dagens 

trasé i dette området. Sør for dagens trasé faller terrenget bratt ned mot 

et dalsøkk som leder sørover til dammen. Vi regner det som lite sann-

synlig at vegen bygges særlig langt sør for dagens rv. 22 i dette området 

på grunn av terrengets beskaffenhet. Ny veg vil derfor bare kunne 

komme marginalt nærmere dammen sammenlignet med dagens trasé. 

Amfibier overvintrer opp til flere hundre meter vekk fra yngledammen. 

Det er derfor ikke bare påvirkning på selve dammen som kan være ne-

gativ, men også tiltak i nærområdet som kan ødelegge overvintringslo-

kaliteter og medføre økt dødelighet under vandring til og fra dammen. 

Dammen ved Kringen har god skogdekning i nærområdet og sørøst-

over, og det er lite sannsynlig at amfibier vandrer nordover med krys-

ning av rv. 22 til overvintringsområdene. Fordi verken overvintringsom-

råder eller yngledammen berøres, vurderer vi at alternativ A ikke påvir-

ker forekomsten i vesentlig grad (intet omfang). Konsekvensen blir 

ubetydelig. 

Omfang alt. C2, D2, D2.1, E2: Ingen påvirkning. 

 

 

 

 

NM8 Dam Stintevja (f) 

Dammen har yngling av amfibier, og det er registrert spissnutefrosk 

(NT) i dammen. Dammen har også et rikt insektliv, og det er registrert 

blodrød høstlibelle (NT). Dammen er relativt mye begrodd av vannplan-

ter, og dominerende vannplanter er tjønnaks og stor andemat. Det er 

en betydelig bestand av fisk i dammen, som reduserer verdien for am-

fibier. Dammen er gitt verdien viktig i Naturbase, og settes til stor verdi. 

Omfang alt E2: Ved valg av alternativ E2 vil dammen bli gjenfylt av 

masse og dermed bli totalt ødelagt. Omfang av påvirkning vil bli stor 

negativ. Konsekvensen blir meget stor negativ. 
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Figur 6-40 Fyllingen i Stintevja i alternativ E2. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Ingen påvirkning. 

 

 

NM9 Gammel lavlandsblandingsskog Stubberud øst (l) 

Lokaliteten ligger sørøst for dammen Stintevja, og grenser til denne. 

Området har stor treslagsvariasjon med innslag av gran, hassel, osp, 

selje, gråor, spisslønn, hegg og lind. Stedvis mye død ved. Det er ikke 

gjort registrering av rødlistearter, men vurderes som potensial for dette 

i området. Området vurderes å ha naturtypeverdi viktig, og settes derfor 

til stor verdi (se verdikriterier i Tabell  9-4). 

Omfang alt E2: Dette alternativet går tvers gjennom lokaliteten. I tillegg 

til vegens bredde vil det bli store skjæringer på begge sider av vegen. 

Under anleggsarbeidet vil antagelig det meste av den gjenværende sko-

gen i lokaliteten måtte hogges. Vi vurderer det slik at lokaliteten vil bli 

ødelagt ved valg av dette alternativet og omfang av påvirkning vil bli 

stor negativ. Konsekvensen blir meget stor negativ. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Ingen påvirkning 

 

 

NM10 Gammel boreal lauvskog Kringen (l) 

Skogområdet ligger sørvest for krysset mellom rv. 22 og fv. 170, og be-

står av et mindre ravinesystem med en bekk som renner gjennom om-

rådet. Utformingen er gammel gråorskog, som domineres av gråor og 

hegg, men innslag av grov selje.  Det er ikke registrert mye død ved 

eller sjeldne arter. På grunn av at området er relativt lite, har begrenset 

artsmangfold og få gammelskogelementer er det vurdert å være lokalt 

viktig og får dermed middels verdi.  

Omfang alt. A, A2: Alternativ A og A2 innebærer utvidelse av dagens rv. 

22 fra krysset med fv. 170. Den verdisatte lokaliteten grenser opp mot 

dagens rv. 22 i dette området. Ved valg av dette alternativet vil fyllinger 

til ny veg strekke seg noe sørover inn i skogen sør for rv. 22 like vest 

for rundkjøringen der denne møter rv. 22. Det vil trolig også måtte ryd-

des et bredere belte i anleggsfasen som vil forringe lokaliteten ytterli-

gere. Vi antar at den nordre delen av lokaliteten blir ødelagt, og at sko-

gen på sørsiden også blir forringet. Lokaliteten er relativt liten i dag, og 

en reduksjon i størrelse vil i seg selv redusere verdien. I en liten skogteig 
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er det et lavere biologisk mangfold bare på grunn av størrelsen. I tillegg 

vil kanteffekter (lys, tørke, vind) i bestanden øke som følge av forholdet 

mellom areal og omkrets blir mindre. I sum vurderer vi at omfang av 

påvirkning på naturtypen blir middels til stort negativt. Konsekvensen 

blir middels negativ. 

Omfang alt. C2, D2, D2.1, E2: Ingen påvirkning. 

 

 

 

 

NM11 Rik barskog Fetsund stasjon vest (l) 

Området har utformingen lågurtfuruskog. Skogen er dominert av furu 

med innslag av gran, einer og løvtrær som eik, ask, spisslønn, hassel 

og hegg. Området har enkelte grove eiker, og enkelte relativt grove trær 

av gran og furu, men relativt lite død ved. Ingen spesielle artsfunn er 

registrert, og naturtypen er vurdert å ha lokal verdi. Verdien settes derfor 

til middels.  

Omfang alt D2: Traséalternativ D2 vil gå i bro inn mot den bratte skrå-

ningen med rik barskog. Her vil broa gå rett inn i tunnel. Det vil bli et 

tunnelpåslag som vil påvirke en stor del av skogen i skråninga. Det an-

tas at over halvparten av den registrerte naturtypen vil bli ødelagt, og 

verdien av den resterende delen vil bli sterkt forringet – både fordi area-

let blir mindre, men også fordi kanteffekter i skogen blir større. Et så 

stort inngrep i en naturtype med et relativt lite areal er vurdert å få stort 

negativt omfang. Konsekvensen blir middels til stor negativ. 

Omfang alt. A, A2, C2, D2.1, E2: Ingen påvirkning 

 

 

NM12 Nordre Øyeren naturreservat (l) 

Reservatet inneholder Nord-Europas største deltaområde med et rikt 

biologisk mangfold både over og under vannflaten. Området er særlig 

kjent som et svært viktig fugleområde, både for arter som hekker i om-

råder og fugl på trekk, og ble utpekt som Ramsar-område i 1985. I ut-

redningsområdet finnes det flere amfibiedammer med store forekoms-

ter av spissnutefrosk. Området har stor verdi.  

Omfang alt E2: Dette alternativet vil gi et tunnelpåslag i grenseområdet 

til naturreservatet i nordøst, ved Merkja. Vegen mellom tunnelpåslaget 

og eksisterende rv. 22 går i naturreservatet. Vi vurderer at denne vegen 

påvirke dammene negativt. Omfang av påvirkning er vurdert som lite til 

middels negativt. Konsekvensen blir liten til middels negativ. 

 

 
A 
A2 

 

 
D2 
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Figur 6-41 Fyllingen i Merkja i alternativ E2.  

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Ingen påvirkning 

 

 

  

 

 
E2 
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Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konse-
kvens  

 

Delområde/økologisk 
funksjon 

 

 Alternativ – verdi (V), omfang 
(O), konsekvens (K) 

A
 

A
2

 

C
2

 

D
2

 

D
2

1
 

E
2

 

NM1 Glomma, fugletrekk 

V S S S S S S 

O L L L L L L 

K -/-- -/-- -/-- -/-- -/-- -/-- 

NM2 Glomma (v) 

V M M M M M M 

O I/L I/L I/L I/L I/L I/L 

K 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

NM3 Holen (g) 

V S S   S  

O M/S M/S   L  

K --- ---   -/--  

NM4 Dam sør for Her-
redshuset (f) 

V S S     

O I/L L/M     

K 0/- --     

NM5 Mudderbank i 
Glomma (f) 

V S S     

O L/M L/M     

K -- --     

NM6 Holsevja (f) 

V      S 

O      M 

K      -- 

NM7 Dam ved Kringen-
veien (f) 

V S S     

O I I     

K 0 0     

NM8 Dam Stintevja (f) 

V      S 

O      S 

K      ---- 

NM9 Gammel lavlands-
blandingsskog Stubberud 
øst (l) 

V      S 

O      S 

K      ---- 

NM10 Gammel boreal 
lauvskog Kringen (l) 

V M M     

O M/S M/S     

K -- --     

NM11 Rik barskog Fet-
sund stasjon vest (l) 

V    M   

O    S   

K    --/---   

NM12 Nordre Øyeren NR 
(l) 

V      S 

O      L/M 

K      -/-- 

Samlet konsekvens  - - - - - - 0/- - - - - - - 

Rangering  4 5 1 3 2 6 

Figur 6-42. Tabellen gir en oppsummering av verdivurderingene for 

hvert enkelt delområde. For hvert alternativ oppgis verdi (V), omfang 

(O) og den samlede konsekvensgraden (K). Åpne felt indikerer at alter-

nativet ikke berører området.  
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6.4.4 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

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

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Alternativ A, A2 og E2 

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

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

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

A2. Alternativ E2 vil ødelegge to viktige naturtypeområder med stor 

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

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

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

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

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

naturtypen gammel lavlandsblandingsskog som er en naturtype med 

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

den kommer nærmere dammen ved Holen. 

Alternativ C2 og D2 

Alternativ D2 får stor negativ påvirkning på naturtypen rik barskog vest 

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

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

mangfold.  

Alternativ D2.1 

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

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

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

en sårbar (VU) naturtype.  

Alle alternativene vil gi lik konsekvens for vannforekomsten Glomma og 

fugletrekket til og fra Nordre Øyeren NR.  

Virkninger i anleggsfasen 

For Glomma som vannforekomst vil det bli oppvirvling av sedimenter i 

anleggsfasen som følge av bygging av bro. Omfang av varig påvirkning 

er vurdert lite negativt/intet og konsekvens som ubetydelig/liten negativ. 

Påvirkning vil naturlig nok bli størst under anleggsarbeidet, men grad av 

påvirkning vurderes likt for alle alternativer. 

Det samme gjelder for delområde NM5 Mudderbank i Glomma, som 

også potensielt vil får størst påvirkning i anleggsfasen.  

Forslag til avbøtende tiltak 

For fagtema naturmangfold vil større bruk av brokonstruksjoner gi 

mindre inngrep i registrerte naturtyper. Dette gjelder både for fyllinger i 

ravinedaler som Holen og for krysning av evjer som Holsevja og Stint-

evja. Blant annet kan trolig bærepunktene for broene trolig trekkes noe 

inn på land på begge sider av evjene, slik at det ikke vil skje større ter-

renginngrep i selve skråningen ned mot vannflaten. Halvbro, for eksem-

pel i Holen, er også et avbøtende tiltak. 
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Figur 6-43 Skogområder og mulig trekkveg for rådyr i området markert med rød og lyserrød pil. Trekkveg for fugl til og fra Nordre Øyeren naturreservat markert med svart pil. 

Røde prikker viser trafikkulykker med rådyr og blå prikker viser ulykker med elg. 
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Figur 6-44 Temakart for naturmangfold som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder.
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6.5 Kulturmiljø 

6.5.1 Definisjon av tema og influensområde  

Temaet kulturmiljø omfatter alle spor etter menneskelig virksomhet. I 

kulturminneloven defineres kulturminner som enkeltobjekter mens kul-

turmiljø er to eller flere kulturminner som er vurdert å ha en romlig eller 

tematisk sammenheng. Det skilles videre mellom automatisk fredete 

kulturminner, det vil si fra før 1537 og nyere tids kulturminner. Nyere tids 

kulturminner og kulturmiljø har ikke et formelt vern i kulturminneloven, 

men kan være vedtaksfredet etter kulturminneloven eller vernes gjen-

nom plan- og bygningsloven.  

Influensområdet defineres som det området som kan bli påvirket av til-

taket. Dette området vil som regel være større enn tiltaksområdet. I 

dette tilfellet er en korridor på ca. 100 meter langs veglinjen vurdert i 

forhold til fysisk influens. For Fetsund lenser er influensområdet utvidet 

for å kunne inkludere hele dette verdifulle kulturmiljøet. For kulturmiljø 

har det vært nødvendig å se hvordan tiltaket visuelt kan virke inn. For 

disse er det brukt et større influensområde. 

 

Figur 6-45 Kart som viser utredningsområde og delområder for kulturmiljø. 

 

6.5.2 Kunnskapsgrunnlag og datainnsamling  

Følgende kilder er brukt: 

 Askeladden per 04.08.2014 (Riksantikvarens database over fredete 

kulturminner og listeførte kirker) 

 Sefrak-registeret (oversikt over bygninger bygget før år1900) 

 Vedlegg kommunedelplan for Fetsund sentrum, delutredninger, 

2010 

 Kulturminner i Fet, registrering av faste og immaterielle kulturminner 

i Fet kommune (2012) 

 NSBs verneplan for jernbanebygninger (1997) 

 Forsvarets verneplan http://www.verneplaner.no/?f=landsverne-

plan&k=Fetsund&id=215178&a=5)  

 Kontakt med kulturminnesjef i Fet kommune og med Akershusmu-

seet, avdeling Fetsund lenser 

 Befaring i området 

http://www.verneplaner.no/?f=landsverneplan&k=Fetsund&id=215178&a=5
http://www.verneplaner.no/?f=landsverneplan&k=Fetsund&id=215178&a=5
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Datakildene anses som tilfredsstillende.  

6.5.3 Verdi og omfangsvurdering av delområder  

Fetsunds generelle kulturhistorie 

Kommunenavnet Fet kommer av det gammelnorske ordet "feet" som 

betyr "frodige sletter mot vann". Slik kommunen er lokalisert langs inn-

sjøen Øyerens øst- og nordside og Glommas utløp i Øyeren, er dette 

en betegnende karakteristikk og en viktig premiss for områdets kultur-

historie. Så lenge det har bodd folk langs Glomma, har Fetsund vært et 

sentralt sundsted. Den eldste bosetningen skriver seg tilbake til steinal-

der, men størsteparten av funnene er fra jernalder. Graver og gravfelt 

samt kokegroper er vanlige funn i kommunen. Stedets rolle som sentralt 

sundsted fortsatte gjennom middelalderen, etter hvert også som en vik-

tig del av Kongevegen over Rælingen i Akershus. Etter at Fetsund sta-

sjon åpnet i forbindelse med Kongsvingerbanen i 1862 og Fetchauséen 

åpnet i 1878, vokste Fetsund raskt fram som stasjonsby. Som en kon-

sekvens av denne strategiske beliggenheten ble Fetsund lenser oppret-

tet i 1861. Lensene ble anlagt i 1861 for å samle, sortere og transportere 

videre tømmer som ble fløtet i Glomma. Det ble anlagt driftsbygninger 

og boliger, både for arbeidere og administrasjon på land. I elva ble det 

anlagt sluser og andre nødvendige anlegg. Omtrent 800 mann arbeidet 

her på det meste. I dag er lensene et nasjonalt kulturminne og er ved-

taksfredet. 

Kommunen er tradisjonelt en rik jordbrukskommune. Denne virksomhe-

ten preger fortsatt landskapet, både på vestsiden og østsiden av 

Glomma. På vestsiden er Faller en av de store hovedgårdene som fort-

satt har et intakt gårdstun, men også Nerdrum preges av tradisjonell 

gårdstun-struktur med en del Sefrak-registrerte bygninger bygget før 

1900. På østsiden er det særlig Hval, Falla, Ramstad-gårdene og na-

turligvis prestegården Fet samt «urgården» Hov som utmerker seg som 

kulturmiljøer med kulturhistorisk verdi. Disse gårdene kan også vise til 

automatisk fredete kulturminner i form av gravminner/-felt og tjærebren-

ningsanlegg. Det er kun kulturmiljøene som er vurdert å kunne bli visuelt 

eller fysisk berørt av tiltaket, som er verdivurdert. 

Undersøkelsesområdet 

Undersøkelsesområdet er inndelt i 9 kulturhistoriske lokaliteter som er 

gitt en registreringskategori. Disse utgjør et utvalg av verdifulle kultur-

miljøer i Fet kommune, som er vurdert å kunne bli visuelt eller fysisk 

berørt av tiltaket. 

Registreringskategorien er bestemt ut fra en helhetlig vurdering av en 

eller flere enkeltobjekter og er basert på registreringskategorier for kul-

turminner, figur 6-14 i V712, (Statens vegvesen 2014). Hver lokalitet er 

verdivurdert.  Vurdering av verdi er basert på Riksantikvarens hoved- 

og delverdier for verdivurdering (se Tabell 9-3) og begrunnet under lo-

kalitetens kvaliteter. Både fysisk og visuell påvirkning er vurdert. 
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KM1 Fetsund batteri Vilberg 

Fredet krigsminne 

Fetsund batteri ble bygget ut i 1898 for å kunne forsvare overgangen 

over Glomma ved Fetsund. Anlegget er et av de tidligste i det som skulle 

bli et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs 

grensen anlagt i tiden fram mot løsrivelsen fra unionen med Sverige. 

Selve batteriet er et enkelt buet batteri med kanonstillinger. Det ble i 

tillegg opprettet en depotleir på baksiden av åsryggen for å være godt 

dekket. Denne består av et telthus, et kanonskur, et ammunisjonsma-

gasin og depot. Bygningene står fortsatt. Fetsund batteri var åsted for 

en delvis mobilisering i 1905 da i overkant av 1400 mann ble beordret 

til fortet. Fetsund batteri med depotleiren er i Forsvarets verneplan klas-

sifisert i verneklasse 1 og ble fredet ved forskrift 06.05.2004. Vernet 

omfatter alle spor etter militær aktivitet på lokaliteten. 

Delområdets verdi: Anlegget på Fetsund har stor symbolverdi i forbin-

delse med nasjonens løsrivelse fra unionen. Bevarte bygninger for lag-

ring av kanoner i tilknytning til batteriet er sjeldent ved de enkle grense-

befestningene. Anlegget har derfor kunnskapsverdi knyttet til militærhis-

torien. Militæranleggene fra denne perioden vurderes som verdifulle i 

en nasjonal sammenheng. Det har også pedagogisk verdi, da anlegget 

fortsatt står relativt intakt. 

Verdi: Middels-stor 

 

Figur 6-46 Fra Fetsund batteri kunne en kontrollere østbredden ved Glommas ut-

løp i Øyeren. (Foto: Forsvaret) 

Omfang alt. A og A2: Alternativ A og A2 vil gå flere hundre meter sørvest 

for Fetsund batteri. I alternativ A vil ny bro med veganlegg på østsiden 

av Glomma bli en utvidelse av eksisterende vegbro og vegtrasé. Alter-

nativ A2 vil også få et noe bredere anleggsbelte enn alt. A. Det vil i 

driftsfasen også komme flere påkjørselsveger både i nordvestlige deler 

av tiltaket og øst for Glomma. Tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet, verken 

fysisk eller visuelt. Omfanget er derfor satt til intet og konsekvensen blir 

ubetydelig. 

Omfang alt. C2, D2 og D2.1: Alternativene C2, D2 og D2.1 har ulik av-

stand til kulturmiljøet Fetsund batteri. Ny bro blir liggende mellom de to 

eksisterende, med nytt veganlegg på østsiden av Glomma. Alternati-

vene vil ikke endre kulturmiljøet fysisk. Den relativt korte avstanden mel-

lom det nye veganlegget og batteriet vil kunne forringe kulturmiljøets 

opplevelsesverdi, men ettersom tilførselsveger og tunnelpåhugg blir lig-

gende på et lavere terrengnivå enn høyden der batteriet ligger, vurderes 

dette som en lite merkbar forringelse, sammenlignet med dagens situa-

sjon. Traséene med tilhørende bro og veganlegg på østsiden av 
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Glomma vil være et nytt element som vil endre dagens utsikt fra batteriet 

mot Glomma. Ettersom både jernbanebroa og vegbroa er kommet til 

etter at batteriet ble opprettet, vurderes det som at denne visuelle end-

ringen ikke vil endre kulturmiljøets autentisitet, men til en viss grad 

endre dets opplevelsesverdi. Omfanget er derfor satt til intet til lite ne-

gativt. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ. 

Omfang alt E2: Alternativ E2 vil gå i tunnel nesten 1000 m nord for Fet-

sund batteri. Den visuelle endringen på grunn av denne traséen vil ikke 

endre kulturmiljøets autentisitet, men til en viss grad endre dets opple-

velsesverdi. Omfanget er derfor satt til intet til lite negativt. Konse-

kvensen blir ubetydelig til liten negativ. 

 

 

 

 

 

KM2 Faller 

Gårdsmiljø med automatisk fredet kulturminne 

Faller skal være urgården i Faldalen, med datering tilbake til tidlig jern-

alder (Fet kommune 2012). Her er registrert en gravhaug på Finsnes 

(Askeladden id 31192), på neset øst for tunet, samt to fjernede grav-

hauger like nord for denne. Det er registrert to spyd fra vikingtid (Aske-

ladden id 31213 og 31215). I middelalderen skal det ha stått en kirke på 

Faller med en «kirkeveg» som gikk fra Faller ned til Glomma (Askelad-

den id 62125 og 41214). Det er ikke kjente materielle spor etter denne 

vegen. Den eldste bygningen på tunet skal, ifølge Sefrak-registret, være 

fra slutten av 1700-tallet, de andre bygningene er fra 1800-tallet og be-

gynnelsen av 1900-tallet. 

Delområdets verdi: Gårdsmiljøet har, med sin eldre bebyggelse om-

kranset av jordbruksmark, opplevelsesverdi knyttet til identitetsverdi. Vi-

dere gir bebyggelsen og kirketradisjonen med de automatisk fredete 

kulturminnene stor kunnskapsverdi. Denne er knyttet til representativi-

tet, historisk kildeverdi, alder samt både det sjeldne og typiske for går-

der i regionen.  

Verdi: Middels-stor 

 

Figur 6-47 Gårdstunet på Faller med eldre bebyggelse ligger på en høyde omgitt 

av jordbruksmark (standpunkt jernbanebroen). Foto: M. Fiskevold 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1:  Alternativ A, A2, C2, D2 og D2.1 ligger 

alle ca. 1000 meter sør for Faller. De vil ikke få fysisk påvirkning på 

kulturmiljøet, men vil av ulik grad få visuell påvirkning på utsikten mot 

Glomma fra gården. Omfanget er satt til intet og konsekvensen blir ube-

tydelig. 

 

 
A 
A2 

 
C2 
D2 

D2.1 
E2 
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Omfang alt E2: Alternativ E2 vil gå gjennom sørlige delen av Faller. Til-

komstvegene vil bli liggende i ytterkant av den dyrka marken innenfor 

det definerte gårdsmiljøet. Dette vil til en viss grad forringe autentisite-

ten og opplevelsesverdien. Den nye broa med veganlegg på østsiden 

av Glomma vil være et nytt element som kommer tett på gårdsmiljøet 

og som vil endre dagens utsikt fra gårdsmiljøet mot Glomma. Ettersom 

tiltakene vil ligge i utkanten av kulturmiljøet og de visuelt kun vil virke 

inn på opplevelsen av utsynet fra gårdstunet mot Glomma, er verdien 

vurdert å bli noe forringet. Omfanget er derfor satt til lite til middels 

negativt. Konsekvensen blir liten til middels negativ. 

 

 

 

 

 

KM3 Fetsund stasjonsby 

Fetsund vokste fram som stasjonsby etter at Kongsvingerbanen ble an-

lagt i 1862. Stasjonsstedet gav grunnlag for at et tømmersorteringsan-

legg i Sørum ble flyttet til Fetsund lenser. Dette førte med seg blomst-

rende handelsvirksomhet som igjen gav grunnlag for etablering av 

dampskipsbrygge i Fetsund. Den gamle Fetveien (Fetchausséen) ble 

bygget i perioden 1873-78 og Fetsund utviklet seg i tiårene før og etter 

århundreskiftet til en stasjonsby. Fortsatt står en rekke eldre bygninger 

i Fetsund, ifølge Sefrak-registeret. Flesteparten er bygget i andre halv-

part av 1800-tallet og de første tiårene av 1900-tallet. Jernbanestasjo-

nen fra 1862 er fredet etter kultuminneloven. Stasjonsparken og lager-

huset «Sparebua», faller inn under den nasjonale verneplanen for kul-

turminner i jernbanen (1996). De er blant de best bevarte stasjonsmil-

jøene på Kongsvingerbanen. Det planlegges en kulturhistorisk område-

plan for stasjonen. 

Delområdets verdi: Stasjonen har opplevelsesverdi knyttet til arkitektur 

og identitet. Kulturmiljøet har kunnskapsverdi knyttet til historisk kilde-

verdi og autentisitet. Med sin beliggenhet på et «nytt» sted og som star-

ten på et nytt sentrumsområde er stasjonen typisk for stasjoner langs 

de første jernbanelinjene i landet. Den er også sjeldent i kraft at sta-

sjonsmiljøet er godt bevart. 

Verdi: Middels-stor 

 

Figur 6-48 Fetsund jernbanestasjon. Foto: M.Mortensen, Sweco aug. 2014. 

Omfang alt. A og A2: Alternativ A og A2 blir liggende ca. 300 m sør for 

Fetsund stasjon. Den nye broa med veganlegg på østsiden av Glomma 

vil innebære at det bygges to parallelle tofeltsbroer. Tiltaket vil ikke 

endre kulturmiljøet, verken fysisk eller visuelt. Omfanget er derfor satt 

til intet og konsekvensen blir ubetydelig. 
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Omfang alt. C2, D2, D2.1: Alternativ C2 vil krysse jernbanen ca. 75 m 

(D2) – 300 m (C2) sør for Fetsund stasjonsbygning. Alternativene inne-

bærer ny bro og veganlegg på østsiden av Glomma og tunnel på vest-

siden. Tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet fysisk, men den nye broa og 

tunnelpåhugget vil komme tett inn på sentrumsmiljøet og dermed endre 

opplevelsesverdien. Dette gjelder prinsipielt alle løsningene, men i 

størst grad D2. Omfanget er satt til lite til middels negativt. Konse-

kvensen blir liten til middels negativ. 

Omfang alt E2: Alternativ E2 blir liggende ca. 200 m nord for Fetsund 

sentrum. Alternativet innebærer ny bro og veganlegg på østsiden av 

Glomma og tunnel på vestsiden. Tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet fy-

sisk, men den nye broa og tunnelpåhugget vil ligge i kort avstand fra 

sentrumsmiljøet. Opplevelsesverdien vil trolig bli moderat redusert, da 

naturlig utsynsretning fra sentrale deler av sentrum ser ut til å være mot 

øst og sør, snarere enn mot nord. Omfanget er derfor satt til lite nega-

tivt. Konsekvensen blir liten negativ. 

 

 

 

 

 

KM4 Kulturkvartalet 

Sentrumsstruktur 

Delområdets verdi: Kulturkvartalet er betegnelsen på et lite tunmiljø 

som ligger tett ved rv. 22, ved nedkjøringen til Fetsund sentrum. Her 

står det gamle herredshuset fra 1931 (Vidsyn I), som i dag huser kom-

munens bibliotek, Fetsund skole fra 1914 og en lagerbygning bygget på 

begynnelsen av 1900-tallet. Fet kommune valgte Fetsund skole til årets 

kulturminne i 1997. Byggene vender inn mot en plass. Fetsund gamle 

skole er i så dårlig forfatning at bygningen vil bli revet. 

Kulturmiljøet har opplevelsesverdi som et identitetsskapende sted. Det 

har kunnskapsverdi knyttet til historisk kildeverdi og en viss autentisitet. 

Selv om enkeltbygg rives vil fortsatt området ha en identitetsskapende 

betydning. 

Verdi: Middels 

   

Figur 6-49 Kulturkvartalet ligger kloss opp i eksisterende rv. 22. Skolebygningen 

(til venstre) vil bli revet. Foto: M.Mortensen, Sweco aug. 2014. 

Omfang alt. A: Alternativ A, som innebærer bygging av to nye broer, vil 

gå gjennom Kulturkvartalet. Tiltaket vil ødelegge kulturmiljøet ved at nye 

veielementer blir anlagt svært tett på bygningene og dermed skaper en 
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barrierevirkning. Omfanget er derfor satt til middels negativt og konse-

kvensen blir middels negativ. 

Omfang alt. A2: Alternativet vil direkte berøre kulturmiljøet da byg-

ningene som utgjør miljøet rives, og kulturmiljøet fjernes. Omfang er 

vurdert til svært stort negativt og konsekvensen til stor negativ. 

Omfang alt. C2: Alternativ C2, med ny bro og veganlegg på østsiden av 

Glomma og tunnel på vestsiden, vil ligge ca. 100 m nord for Kulturkvar-

talet. Tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet fysisk. Selv om den nye broa 

og tunnelpåhugget vil komme tett inn på kulturmiljøet, vil opplevelses-

verdien i liten grad forringes sammenlignet med dagens situasjon. Om-

fanget er derfor satt til intet til lite negativt. Konsekvensen blir ubety-

delig til liten negativ. 

Omfang alt D2 og D2.1: Alternativene, med ny bro og veganlegg på 

østsiden av Glomma og tunnel på vestsiden, vil ligge mer enn 300 m 

nord for Kulturkvartalet. Tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet fysisk og gra-

den av redusert opplevelsesverdi er vurdert å være svært liten, da den 

nye broa vil bli lite framtredende mellom de eksisterende broene. Om-

fanget er derfor satt til intet. Konsekvensen blir ubetydelig. 

Omfang alt E2: Alternativet berører ikke delområdet. 

 

 

 

 

 

KM5 Fetsund lenser 

Fredet teknisk-industrielt kulturminne 

Fetsund lenser er et sorterings- og bunteanlegg for fløtingen som fore-

gikk i Glomma og var i bruk fra 1861 til 1985. Det er det eneste gjenvæ-

rende anlegg av sitt slag i Norge og har status som nasjonalt kultur-

minne. Anlegget er bevart slik det sto ved nedleggelsen i 1985 og er i 

dag et museum. I Glomma står lenser og ulike samleanlegg samt 11 

slepe- og varpebåter. På land står 26 bygninger med tilknytning til Fet-

sund lenser. Bygningene omfatter våningshus i sveitserstil, verksteds-

bygg, smie, lagerbygninger og hvilebrakker. De eldste bygningene/an-

leggene er fra 1861, da anlegget startet opp. Soothbrakka er eldste byg-

ning. Anlegget, inkludert bebyggelse på land og i vannet, er vedtaksfre-

det og er avsatt som hensynssone i gjeldende kommuneplan. 

Delområdets verdi: Kulturmiljøet har både identitets- og symbolverdi. 

Det synlige anlegget i Glomma har også estetisk verdi. Kunnskapsverdi 

er knyttet til historisk kildeverdi, alder, variasjon i type anlegg og byg-

ninger, autentisitet og innslag av både det typiske og det sjeldne (fløt-

ningsanlegg finnes det mange av i Glomma, men få som er så store 

som Fetsund). Miljøet i sin helhet og særdeles installasjonene i Glomma 

er tydelig lesbare og har bruksverdi knyttet til pedagogisk verdi. Den 

pedagogiske verdien er også knyttet til museumsvirksomheten.  

Verdi: Stor 
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Figur 6-50 I og ved Glomma står fortsatt mange av konstruksjonene som ble bruk i 

forbindelse med tømmerlensing. Foto: M. Mortensen, Sweco aug. 2014. 

   

Figur 6-51 Til venstre: Sooth-brakka ble brukt som arbeiderboliger og er oppført i 

1861. Til høyre: Trådbua fra 1948 ble bygget som lager for vaier og huser i dag 

kafé og utstilling på fløtermuséet. Foto: M.Mortensen, Sweco aug. 2014 og Fet-

sund lenser 

 

Figur 6-52 De godt synlige restene av Fetsund lenser sett fra Stasjonsstranda. 

Foto: M.Fiskevold. 

 

Omfang alt. A: Alternativ A, som innebærer bygging av to nye to-

feltsbroer og vegtrasé, vil delvis gå over Fetsund lenser. Tiltaket kan 

virke fysisk inn på kulturmiljøet hvis fundament og pilarer blir bygget/ 

utvidet. Tiltaket vil til en viss grad også endre opplevelsesverdien, ved 

at bro og veganlegg blir et mer dominerende element, sammenlignet 

med dagens situasjon. Omfanget er derfor satt til middels negativt. 

Konsekvensen blir middels negativ. 

Omfang alt. A2: Alternativet vil direkte berøre kulturmiljøet, og vil legge 

seg helt inntil Soothbrakka og tilhørende uthus. Omfang er vurdert til 

stort negativt og konsekvensen blir meget stor negativ. 

Omfang alt. C2: Alternativet blir liggende som et nytt veganlegg og vil 

delvis gå over Fetsund lenser. Tiltaket kan virke fysisk inn på kulturmil-

jøet da fundamenter og pilarer vil kunne berøre fredet miljø. Opplevel-

sesverdien vil kunne bli endret når det tilføres nye vegelementer gjen-

nom kulturmiljøet. Alternativet berører likevel i mindre grad den delen 

av elverommet der den synlige konsentrasjonen av kulturminner er 
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størst enn alternativene D2 og D2.1. Omfanget er derfor satt til middels 

til stort negativt. Konsekvensen blir stor negativ. 

Omfang alt. D2 og D2.1: Alternativene blir liggende som et nytt vegan-

legg og vil delvis gå over Fetsund lenser. Tiltaket kan virke fysisk inn på 

kulturmiljøet da fundamenter og pilarer vil kunne berøre fredet miljø. 

Opplevelsesverdien vil kunne bli vesentlig endret når det tilføres nye 

vegelementer gjennom kulturmiljøet. Omfanget er derfor satt til stort 

negativt og konsekvensen blir meget stor negativ. 

 

Figur 6-53 Illustrasjon av ny bro over Glomma i alternativ D2.1. 

Omfang alt. E2: Alternativ E2 vil bli liggende ca. 500 m nord for Fetsund 

lenser. Tiltaket vil ikke virke fysisk inn på kulturmiljøet. Opplevelsesver-

dien vil i liten grad endres, da broa trolig vil være lite synlig fra sentrale 

deler av kulturmiljøet. Omfanget er derfor satt til lite negativ til intet. 

Konsekvensen blir ubetydelig til liten.

 

 

 

KM6 Fet jernbanebro 

Teknisk-industrielt kulturminne 

Jernbanebroa ble åpnet i 1919 og består av 7 spenn utført i stål, hvil-

ende på murte steinfundament. Den ble bygget som kombinert jern-

bane- og vegbro med en kjørebane på hver side. Denne erstattet en bro 

bygget i 1870-årene, som igjen erstattet den opprinnelige broa fra 1862, 

da Kongsvingerbanen åpnet. Etter at den nye broa over Fetsund, like 

nedstrøms, ble åpnet i 1959 ble vegbroene stengt for kjørende. En av 

disse ble revet på 1980-tallet, den andre benyttes til gang- og sykkel-

bane. Jernbanebroa er vurdert som fredningsverdig av Fet kommune 

(Fet kommune 2012). 

Delområdets verdi: Broa har opplevelsesverdi knyttet til arkitektonisk 

verdi. I tillegg har den kunnskapsverdi knyttet til representativitet, histo-

risk kildeverdi, alder og autentisitet. Den har bruksverdi som økonomisk 

ressurs. 

Verdi: Middels-stor 
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Figur 6-54 Fetsund jernbanestasjon og -bro sett fra bilbroa. Foto: M. Mortensen, 

Sweco aug. 2014. 

 

Ingen av traséene har fysisk innvirkning på kulturmiljøet, men vil i ulik 

grad gi visuell påvirkning. Alt. C2, D2 og D2.1 ligger alle ca. 500 meter 

sør for Fet jernbanebro. Disse innebærer ny bro og veganlegg. 

Omfang alt. A og A2: Alternativ A, som innebærer bygging av to nye 

tofeltsbroer og vegtrasé, vil ligge ca. 500 m sør for Fet jernbanebro. Ny 

bro kan endre noe av opplevelsesverdien når bro og veganlegg blir et 

mer dominerende element, men avstanden tilsier at forringelsen blir mi-

nimal. Alt. A2 vil bli liggende bak dagens vegbro og vil bli lite synlig. 

Omfanget er derfor satt til intet til lite negativt. Konsekvensen blir ube-

tydelig til liten negativ. 

Omfang alt. C2, D2, D2.1: Tiltaket vil ikke virke fysisk inn på kulturmil-

jøet, men ny bro kan endre noe av opplevelsesverdien når det anlegges 

enda en bro over Fetsund. Dette vil til en viss grad forringe opplevel-

sesverdien. Omfanget er derfor satt til lite negativt og konsekvensen 

blir liten negativ. 

Omfang alt E2: Alternativ E2 blir liggende som et nytt veganlegg og bro 

like nord for Fet jernbanebro. Tiltaket vil ikke virke fysisk inn på kultur-

miljøet, men ny bro kan endre opplevelsesverdien når det anlegges 

enda en bro over Fetsund. Dette vil til en viss grad forringe opplevel-

sesverdien. Omfanget er derfor satt til middels til lite negativt og kon-

sekvensen blir liten til middels negativ. 

 

 

 

 

KM7 Fetsund bro 

Teknisk-industrielt kulturminne 

Fetsund bro ble åpnet i 1959 og erstattet kjørebanene på den kombi-

nerte jernbane- og vegbroen som ligger like oppstrøms Fetsund bro. 

Broen er en fagverksbro med tilsammen 10 fagverk. Broen er 595 meter 

lang inkludert landkarene. Fagverk er en svært vanlig konstruksjonsme-

tode ved brobygging og broen har således ikke fått plass som vernever-

dig i Vegdirektoratets verneplan. 

Delområdets verdi: Broa har opplevelsesverdi knyttet til arkitektonisk 

verdi og kunnskapsverdi knyttet til representativitet og autentisitet. Den 

har bruksverdi som økonomisk ressurs. 
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Verdi: Middels 

Omfang alt. A: Alternativ A innebærer at eksisterende Fetsund bro rives. 

Tiltaket vil virke fysisk inn på kulturminnet ettersom dagens bro vil for-

svinne til fordel for en ny konstruksjon med et annet uttrykk. Dette vil 

fysisk ødelegge kulturminnet, men så lenge broen blir liggende i omtrent 

samme trasé som i dag vil opplevelsesverdien reduseres kun i liten 

grad. Omfanget er derfor satt til middels til stort negativt. Konsekven-

sen blir middels negativ. 

Omfang alt. A2: Alt. A2 medfører ny bro parallelt/ tett inntil Fetsund bro. 

Alternativet forutsetter at dagens bilbro vil bli bevart, men den vil få re-

dusert innsyn/ -utsyn sørover. Omfanget er derfor vurdert til lite til mid-

dels negativt. Konsekvensen blir middels negativ. 

Omfang alt. C2, D2, D2.1: Alternativene vil bli liggende 50-250 m fra 

Fetsund bro på vestsiden. Tiltakene vil ikke virke fysisk inn på kultur-

minnet, men en ny bro så tett inn til Fetsund bro vil visuelt virke til endret 

utsyn oppstrøms Glomma. Dette vil redusere opplevelsesverdien. Om-

fanget er satt til middels negativt. Konsekvensen blir middels negativ. 

Omfang alt E2: Alternativet berører ikke delområdet. 

 

 

 

 

KM8 Kokegroper ved Fetveien 

Automatisk fredet kulturminne 

Det er registrert kokegroper mellom rekkehusbebyggelsen og eksiste-

rende rv. 22. Her er opprinnelig flere lokaliteter, men det er kun en som 

har status som automatisk fredet kulturminne (Askeladden id. 112715).  

Delområdets verdi: Liten 

 

Figur 6-55 Utsnittet fra Askeladden viser plasseringen av kokegropene sør for og 

tett ved rv. 22. Hovinhøgda skole skimtes over riksvegen. Den grå markeringen 

(112718) har status som fjernet, mens den rødmarkerte (112715) fortsatt skal 

være intakt. (Kart hentet fra Askeladden 05.08.2014) 

Omfang alt. A, A2, C2, D2, D2.1: Alle disse alternativene vil bli liggende 

omtrent 100 m nord for kokegropene. Tiltaket vi ikke virke inn verken 

fysisk eller visuelt på denne lokaliteten. Omfanget er satt til intet. Kon-

sekvensen blir ubetydelig. 

Omfang alt E2: Alternativ E2 vil bli liggende omtrent 500 m nord for 

kokegropene. Tiltaket vi ikke virke inn verken fysisk eller visuelt på 

denne lokaliteten. Omfanget er satt til intet. Konsekvensen blir ubety-

delig. 
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KM9 Hval 

Gården er første gang omtalt i middelalderskrifter fra 1387, hvilket betyr 

at den trolig var av såpass størrelse at den aldri ble fraflyttet etter Svar-

tedauden som herjet i 1349-50. Et løsfunnet tveegget sverd fra jernalder 

(Askeladden id. 76291) tyder på at gården ble anlagt allerede i forhisto-

risk tid. Hval gård er trolig utskilt fra urgården Hov, som ligger et stykke 

sør for Hval. På hovedbruket står det i dag to eldre bygninger bestående 

av et bolighus bygget i tidsrommet 1850-1900 og et stabbur bygget i 

siste kvartal av 1800-tallet. I tillegg er her til sammen fire eldre bygninger 

på noen av underbrukene. Alle er fra andre halvpart av 1800-tallet. To 

stykker plassert ved Glomma er i dag bolighus, men er oppført i Sefrak 

som tjenestemannsboliger. Det antas derfor at bygningene er oppført 

av NSB. 

Delområdets verdi: Gårdsmiljøet har noe eldre bebyggelse og er om-

kranset av jordbruksmark. Dette gir opplevelsesverdi knyttet til identi-

tetsverdi. Jernaldersverdet gir en viss kunnskapsverdi. Dersom de to 

eldre bygningene ved Glomma er bygget av NSB gir dette i tillegg en 

variasjon i funksjon. Samlet er kulturmiljøet representativt for den ty-

piske gård i regionen. Fornminnet, den eldre bebyggelsen og kulturland-

skapet gir tidsdybde og en viss historisk kildeverdi. Fv. 172 ligger som 

en barriere mellom Glomma og gårdstunet, noe som reduserer verdien 

på kulturmiljøet. 

Verdi: Liten-middels 

.

 

Figur 6-56 Utsikt fra Hvalveien vestover i retning Fetsund. Foto: M. Fiskevold 

Omfang alt. A: Alternativ A blir liggende mer enn 200 meter sør for tunet 

på gården, med et byggefelt mellom seg. Tiltaket vil ikke endre kultur-

miljøet, verken fysisk eller visuelt. Omfanget er vurdert til intet. Konse-

kvensen blir ubetydelig. 

Alternativ A2: Alternativet medfører en rekke nye tilførelsveger fra rund-

kjøring på østsiden av Glomma. Kulturmiljøet vil trolig bli direkte berørt 

av tiltaket i sørvestilg del, da ny tilførselsveg mot nord legger seg i ytter-

kant av kulturmiljøet. Det er allerede veg (Kirkeveien) sørvest for kultur-

miljøet, så det tåler en omlegging av vegen. Øst for rundkjøringen har 

alt. A2 samme omfang som alt. A. Omfanget er vurdert til middels ne-

gativt og konsekvensen blir middels negativt. 

Omfang alt. C2: Rundkjøring/rampe i krysset på østsiden av Glomma 

vil bli liggende mellom de eldre bygningene ved Glomma og tunet på 

Hval. Dette vil skape ytterligere en barriere gjennom kulturmiljøet og det 

moderne vegtiltaket vil komme betydelig nærmere gårdstunet på Hval. 

Ettersom eksisterende fv. 172 allerede gir en barrierevirkning er tiltaket 
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samlet vurdert å gi mindre effekt. Alternativet vil gå over funnstedet for 

løsfunnet av et sverd (Askeladden id 76291). Alternativet vil ikke virke 

inn på kulturminneverdier, men indikerer potensial for funn i området 

(nærmere omtalt under eget avsnitt). Omfanget er derfor satt til lite ne-

gativt. Konsekvensen blir liten negativ. 

Omfang alt D2: Rundkjøring/rampe i krysset på østsiden av Glomma vil 

bli liggende mellom de eldre bygningene ved Glomma og tunet på Hval. 

Dette vil skape ytterligere en barriere gjennom kulturmiljøet og det mo-

derne vegtiltaket vil komme betydelig nærmere gårdstunet på Hval. Et-

tersom eksisterende fv. 172 allerede gir en barrierevirkning er tiltaket 

samlet vurdert å gi mindre effekt. Alternativet vil gå over funnstedet for 

løsfunnet av et sverd (Askeladden id 76291). Alternativet vil ikke virke 

inn på kulturminneverdier, men indikerer potensial for funn i området 

(nærmere omtalt under eget avsnitt). Omfanget er derfor satt til lite ne-

gativt. Konsekvensen blir liten negativ. 

Omfang alt E2: Rundkjøring/rampe vil skape en barriere gjennom kul-

turmiljøet. En av de eldre bygningene på gnr 37/2 (Askeladden objektid 

318285) vil bli fysisk berørt av vegen og det må rives. Omfanget er der-

for satt til middels negativt. Konsekvensen blir liten negativ. 
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Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konse-
kvens  

Delområde  

Alternativ – verdi (V), omfang (O), 
konsekvens (K) 

A
 

A
2

 

C
2

 

D
2

 

D
2
.1

 

E
2

 

KM1 Fetsund bat-
teri 

V M/S M/S M/S M/S M/S M/S 

O I I I/L I/L I/L I/L 

K 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 

KM2 Faller 

V M/S M/S M/S M/S M/S M/S 

O I I I I I L/M 

K 0 0 0 0 0 -/-- 

KM3 Fetsund sta-
sjonsby 

V M/S M/S M/S M/S M/S M/S 

O I I L/M L/M L/M L 

K 0 0 -/-- -/-- -/-- - 

KM4 Kulturkvartalet 

V M M M M M  

O M S I/L I I  

K -- --- 0/- 0 0  

KM5 Fetsund len-
ser 

V S S S S S S 

O M S M/S S S I/L 

K -- ---- --- ---- ---- 0/- 

KM6 Fet jernbane-
bro 

V M/S M/S M/S M/S M/S M/S 

O I/L I/L L L L L/M 

K 0/- 0/- - - - -/-- 

KM7 Fetsund bro 

V M M M M M  

O M/S M/S M L/M L/M  I 

K -- -- -- -- --  

KM8 Kokegroper 
ved Fetveien 

V L L L L L L 

O I I I I I I 

K 0 0 0 0 0 0 

KM9 Hval 

V L/M L/M L/M L/M L/M L/M 

O I I L L L M 

K 0 -- - - - - 

Samlet konse-
kvens 

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

Rangering  2 4 3 5 5 1 

 

Figur 6-57. Tabellen gir en oppsummering av verdivurderingene for hvert enkelt 

delområde. For hvert alternativ oppgis verdi (V), omfang (O) og den samlede kon-

sekvensgraden (K). Åpne felt indikerer at alternativet ikke berører området. 
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6.5.4 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

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

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Innen influensområdet er det registrert 9 kulturhistoriske lokaliteter. Av 

disse verdivurderte lokalitetene utmerker Fetsund lenser seg. Dette er 

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

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

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

større områder som hadde betydning for anleggets funksjon. I tillegg er 

de to broene som i dag krysser Glomma (jernbanebroa og Fetsund bro), 

Fetsund batteri samt Fetsund sentrum viktige kulturminner knyttet land-

skapet her ved Glomma.  

Alternativ A 

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

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

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

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

set grad endrer Fetsund lensers opplevelsesverdi, sammenlignet med 

å få inn en ny bru tett ved den eksisterende. 

Alternativ A2 

Alternativet vil gi store negative konsekvenser for Fetsund lenser og 

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

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

utradere kulturkvartalet og direkte påvirke det fredete kulturmiljøet Fet-

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

vil derfor trolig skygge noe for anlegget ute i Glomma.  

Alternativ C2, D2 og D2.1 

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

for tema kultur. Det er lagt særlig vekt på den fysiske og visuelle virk-

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

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

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

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

ligge visuelt urørt. Det er ikke funnet utslagsgivende forskjeller mellom 

D2 og D2.1. 

Alternativ E2  

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

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

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

visuelt på Fetsund jernbanebro, men tiltakets forhold til Fet og doku-

mentasjon av bygningene. 

Potensial for funn sund lenser veier tyngst i denne vurderingen. 

Virkninger i anleggsfasen 

Det er få konsekvenser som vil påvirke kulturmiljøene kun i anleggsfa-

sen. Hvis det blir fysiske inngrep i jorda innenfor kulturmiljøene, vil disse 

være permanente skader som ikke kan reverseres.  

Det vil være potensial for funn av nye automatisk fredete kulturminner 

på innmark og gårdsnære skogsområder. Disse områdene vil trolig bli 

undersøkt av Akershus fylkeskommune i forbindelse med krav om §9-

undersøkelser. Dersom man oppretter kontakt med fylkeskommunen i 

god tid før anleggsfasen igangsettes, vil disse undersøkelsene kunne 

tilpasses framdriften i denne fasen.  

Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø som består av tekniske installasjoner vil kunne tilbakeføres 

med tilsvarende materialer og teknikker etter en eventuell påvirkning i 

anleggsfasen. Dette gjelder særlig for kulturmiljøet Fetsund lenser. Det 

anbefales ikke å gjøre slike inngrep. Dersom det likevel blir aktuelt, må 

inngrepene vurderes nøye i samråd med kulturminneforvaltningen. For 

eksempel vil bro uten fundamenter i elven kunne redusere de fysiske 

inngrepene. 
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Avbøtende tiltak for alternativ A kan være å bygge bro i tre omganger; 

først en ny tofelts, rive eksisterende og bygge siste tofelts. Denne frem-

gangsmåten forlenger imidlertid anleggsfasen og forsinker realisering 

av firefelts veg. 

Et avbøtende tiltak for de verneverdige bygningene i Kulturkvartalet kan 

være å flytte disse til et annet sted. Et slikt tiltak gjør at disse bygningene 

bevares til tross for at deres autentisitet, og dermed deres kulturhisto-

riske verdi, reduseres. Før rivning av disse husene bør det uansett fo-

retas en grundig dokumentasjon. 

Potensial for funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturmin-
ner 

I følge planprogrammet skal det utarbeides en faglig begrunnet prog-

nose for funn av automatisk fredete kulturminner. Både kategori av kul-

turminner som kan forventes å finnes, begrunnet sannsynlighetsgrad og 

antatt mengde og utbredelse skal vurderes. I det følgende er det sett på 

forventede kulturminnekategorier samt en begrunnelse for sannsynlig-

hetsgraden. Antatt mengde og utbredelse er ikke vurdert, da dette vil 

kreve undersøkelser under bakkenivå. Det vil være relevant å under-

søke et stykke utenfor selve traséen, for å sikre kunnskap om nærlig-

gende områder. Ettersom en vernesone på 10 meter er vanlig rundt et 

automatisk fredet kulturminne, kan også kulturminner som avdekkes 

like utenfor traséen komme i konflikt med traséen. Det er også en fare 

for at eventuelle kulturminner utenfor traséen blir berørt i anleggsfasen 

eller i den videre vedlikeholdsdriften av vegen. 

Vestsiden av Glomma 

Det er tidligere utført to undersøkelser i forbindelse med vegutbygging i 

nærområdene til vårt planområde. I forbindelse med utvidelse av rv. 22 

til 4-felts veg over Tuensletta foretok Akershus fylkeskommune en re-

gistrering i 2006. Det ble sjaktet i området som omfattes av utvidelsen. 

Det ble ikke registrert funn. Akershus fylkeskommune foretok i 2008 en 

registrering i trasé for ny Garderveg. Også her ble det sjaktet, i tillegg til 

utmarksregistrering (overflateregistrering). Det ble registrert to kullgro-

per og en gravhaug.  

Begge disse rapportene er relevante for vurdering av potensial for funn 

av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner på vestsiden. I tillegg må 

kunnskap om andre kjente funn i influensområdet og nærområdene 

trekkes inn. Askeladden viser at det er registrert automatisk fredete kul-

turminner i form av konstruksjoner som gravhauger og –felt, bosetnings-

aktivitetsområde med kull, skjørbrente stein og knokler samt kokegro-

per. I tillegg er det registrert en rekke funnsteder med enkeltfunn fra 

jernalder uten kontekst. Det er også kjent enkeltfunn fra steinalder 

(Akershus fylkeskommune 2006, 2008). 

Den mest aktuelle funnkategorien på vestsiden av Glomma vil være 

kokegroper, men også løsfunn eller bosetningsspor fra jernalder kan 

være aktuelt. Det anbefales sjakting på jordbruksmark og overflateregi-

strering i utmark. 

Alternativ A og A2 

Basert på disse opplysningene er det vurdert å være lite potensial for 

funn langs alternativ A – Akershus fylkeskommunes undersøkelse langs 

eksisterende rv. 22 avdekket ingen nye funn. I tillegg ligger mesteparten 

av arealet til ny rv. 22 i områder som er sterkt berørt av moderne utbyg-

ging. Potensialet vil imidlertid være tilstede der ny veg legges over dyrka 

mark eller i utmarksområder (skogsarealer/ravinedal).  

Alternativ C2 og D2 

Videre er det vurdert å være middels-lite potensial for funn langs alter-

nativ C2 og D2 – dette gjelder på dyrka mark og skogsareal i kryssom-

rådet der ny rv. 22 møter dagens rv. 22.  

Alternativ D2.1 

Det er vurdert å være middels-stort potensial for funn langs alternativ 

D2.1 – dette alternativet går i dagen fra brofestet fram til påkoblings-

punktet med dagens rv. 22. På store deler av strekningen vil alternativet 

gå over dyrka mark og delvis gjennom skogsholt. I disse områdene er 

potensialet definitivt tilstede.  
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Alternativ E2 

Det er vurdert å være middels potensial for funn langs alternativ E2 – 

dette alternativet går stort sett i tunnel eller i brokonstruksjoner. Påkob-

lingen til dagens rv. 22 vil skje på dyrka mark og delvis i et skogsholt. 

Det er dette området som er vurdert å ha potensial for funn. 

Østsiden av Glomma 

Det er ikke kjente undersøkelser som er utført i dette området. Kunn-

skapsgrunnlaget er derfor svakt. Askeladden viser at det er registrert 

automatisk fredete kulturminner som gravhauger og –felt, bosetnings-

aktivitetsområder, dyrkingsspor, kokegroper og tjærebrenningsanlegg.  

I tillegg er det registrert en rekke funnsteder med enkeltfunn (løsfunn). 

Slike kulturminner ligger ikke i tilknytning til andre gjenstander, kulturlag 

eller registrerte kulturmiljø. De er likevel viktige faktorer for å vurdere 

potensiale for nye funn av hittil ikke kjente automatisk fredete kulturmin-

ner.  

Den mest aktuelle funnkategorien på østsiden av Glomma vil være løs-

funn eller bosetningsspor fra jernalder. Det anbefales sjakting på jord-

bruksmark og overflateregistrering i utmark. 

Alternativ A 

Basert på disse opplysningene er det vurdert å være lite potensial for 

funn langs alternativ A –mesteparten av arealet til ny rv. 22 ligger i om-

råder som er sterkt berørt av moderne utbygging. Potensialet vil imid-

lertid være tilstede der ny veg legges over dyrka mark eller i utmarks-

områder (skogsholt).  

Alternativ A2 

Det er registrert et løsfunn på Hval (Askeladden id. 76291). Funnopp-

lysningen viser at det er funnet et sverd under pløying, men funnet er 

ikke kartfestet. Opplysningen indikerer at det er potensial for funn i om-

rådet ved Hval. Ettersom det ikke er gjort faglige undersøkelser i tilta-

kets influensområde tidligere, er dette absolutt reelt å gjøre dette i for-

bindelse med ny rv. 22. 

Alternativ C2, D2, D2.1 

Videre er det vurdert å være middels-stort potensial for funn langs alter-

nativ C2, D2 og D2.1 – disse alternativene vil gå over dyrka mark på 

Hval, i det området der sverdet nevnt over, er funnet. Potensialet for 

funn er også tilstede der den nye rv. 22 går over dyrka mark eller gjen-

nom skogsholt fram til påkoblingspunkt til dagens rv. 22. 

Alternativ E2 

Det er vurdert å være middels potensial for funn langs alternativ E2 – 

dette alternativet går delvis gjennom bratt terreng, men der den nye rv. 

22 går over dyrka markflater, er potensialet høyere. 
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Figur 6-58 Temakart for kulturmiljø som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder. 
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Figur 6-59 Temakart for kulturmiljø som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder. 
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6.6 Naturressurser 

6.6.1 Definisjon av tema og influensområde  

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

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

neraler. 

I dette prosjektet vil kartlegging av konsekvens for dyrket mark, berg-

grunn og løsmasser og ressurser knyttet til Glomma være særlig viktig. 

For landbruk vil grensen for influensområdet settes slik at hele enheten 

som blir berørt (åker, skogteig) faller innenfor. Det samme gjelder for 

verdifulle bergrunns- og løsmasseforekomster. 

6.6.2 Kunnskapsgrunnlag og datainnsamling  

Kunnskapsgrunnlaget er innsamlet gjennom kartverk som viser natur-

ressurser (kilden.skogoglandskap.no, www.ngu.no, og grunnvannsba-

sen GRANADA), og ved kontakt med ressurspersoner i Fet kommune 

(Ann Katrin Kristensen, landbrukssjef i Fet kommune). 

6.6.3 Verdi og omfangsvurdering av delområder  

Overordnede trekk 

Fet kommune er en typisk landbrukskommune. Store deler av planom-

rådet ligger på næringsrike hav- og fjordavsetninger som gir gunstige 

betingelser for både jord- og skogbruk.  

Jordbruksarealene i kommunen er på ca. 25 500 dekar, noe som utgjør 

14,5 % av kommunens totalareal. Hovedproduksjonen er korn og gras 

til melke- og ammekyr. I tillegg er det noen bruk med svineproduksjon, 

noen bruk med fjørfe (kalkun og høns) og flere bruk med hest. Vestsi-

den av Glomma har store lettdyrkete arealer egnet for kornproduksjon, 

mens østsiden i større grad er preget av raviner som delvis er bakke-

planert. 

65 % av Fet kommune er dekket av skog. Det produktive arealet er på 

78 000 daa fordelt på 30 % høy bonitets mark, 60 % middels og 10 % 

på lav bonitet. Størsteparten av skogarealet består av gårdsskoger men 

også noen større skogeiendommer. Blant annet eier Fet kommune ca. 

18 000 daa hvorav ca. 16 500 er produktivt skogareal. 

På grunn av nærhet til større befolkningssentre er planområdet sterkt 

påvirket av boligområder og infrastruktur. Samtidig ligger området i en 

buffersone utenfor sterkt urbaniserte områder nærmere Lillestrøm. I Fet 

er landbruket aktivt og godt synlig i landskapsbildet. 

Jordbruk 

Jordsmonnskartlegging viser at den fulldyrkete marka i området i ho-

vedsak er av god og svært god kvalitet. Størrelsen på jordstykkene er 

litt varierende. På vestsiden av Glomma nærmest elva er skiftene 

mindre og noe dårligere arrondert enn på østsiden. Fetsund er i en 

gunstig klimatisk sone som gir godt grunnlag for dyrking av matkorn.  

I henhold til kriterier i verditabellen (se vedlegg Tabell 9-5) er all fulldyrka 

mark i området satt til stor verdi. 

Figur 6-60 Oversikt over beregnet arealtap av fulldyrket mark ved ulike alternati-

ver. Det er i beregningen lagt til grunn at vegen vil omdisponere dyrket mark i en 

bredde på 40 m. Alle tall er oppgitt i m2. 

 

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

Direkte tap av fulldyrket 
areal 

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

Direkte tap av innmarksbeite 0 0 0 0 0 3 180 

Restarealer som får vanske-
ligere driftsforhold kan gå ut 
av drift eller som kan gå ut 
av drift 

0 491 0 0 15 295 19 150 

TOTAL 14 580 35 419 49 525 55 490 88 875 92 395 
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De ulike alternativene til ny rv. 22 vil gi fra ca. 15-75 daa tapte innmarks-

arealer. Noen av alternativene vil i tillegg vanskeliggjøre driften på rest-

arealer. Alle vurderte områder består av fulldyrka mark og har samme 

verdivurdering. De blir derfor omfangsvurdert som ett delområde. 

Omfang alternativ A: Dette alternativet følger i store trekk dagens rv. 22, 

som utvides til 4-felts veg. Alternativet vil i begrenset grad beslaglegge 

dyrket mark eller splitte opp større skifter. På østsiden følges dagens 

trasé, som utvides til 4-felts veg. Dyrka mark vurderes å påvirkes i liten 

grad her. På vestsiden av Glomma vil alt. A gå noe lengre sør enn da-

gens trasé, og vil på en strekning på 350 m gå over et jorde med full-

dyrket mark øst for gården søndre Hovin. Med en vegbredde på ca. 40 

m. vil ca. 15 daa dyrket mark beslaglegges. Vegtraséen for begge alter-

nativ vil ligge i randsonen av jordet, og vil derfor i liten grad påvirke ar-

rondering og driftsforhold på jordet. Omfang av påvirkning er vurdert å 

bli lite negativt. Konsekvensen blir liten negativ. 

Omfang alternativ A2: Alternativ A2 er i stor grad likt som alternativ A, 

men vil beslaglegge et større areal av jordet øst for Hovin gård. Tap av 

fulldyrket mark vil bli ca. dobbelt så stort som alternativ A. Omfang av 

påvirkning er vurdert å bli lite/middels negativt. Konsekvensen blir 

middels negativ. 

Omfang alt. C2 og D2: Hoveddelen av traséen på østsiden av Glomma 

vil ligge på fulldyrka mark. Til sammen ca. 670 m. I tillegg til direkte 

arealbeslag vil de større skiftene omkring gården Hval deles opp. Åker-

lappene på sørsiden av ny trasé vil få vanskeliggjort adkomst, og de vil 

bli små og uhensiktsmessig å drive. Fordi alternativene direkte berører 

ca. 50 daa fulldyrka jord, og påvirker driftsforholdene på et større areal 

negativt, vurderes omfang og påvirkning å bli middels negativt. Kon-

sekvensen blir middels til stor negativ. 

Omfang alt D2.1: På østsiden av Glomma tilsvarer alternativet C2 og 

D2. Vest for Glomma vil dette alternativet krysse fulldyrka mark på 

begge sider av Garderveien. Anleggelse av betongtunnelen vil gjøre det 

mulig å reetablere jordbruksareal på deler av strekningen. Også på det 

store skiftet sørøst for Søndre Hovin vil alternativ D2.1 dele opp et større 

skifte, og etterlate et mindre langstrakt jorde mellom ny og gammel trasé 

for rv. 22 (ca. 15 daa). Slike små restarealer er tungdrevne og vil ofte 

gå ut av bruk. Direkte tap av fulldyrket jord blir ca. 74 daa. I tillegg vil 

vegen gjøre driftsforholdene vanskeligere på innmarka mellom ny og 

gammel trasé øst for Glomma. I sum vurderes dette å gi middels/stort 

negativt omfang. Konsekvensen blir stor negativ. 

 

Figur 6-61 Skiftet sørøst for Søndre Hovin gård som deles opp av alternativ D2.1. 

Omfang alt E2: Øst for Glomma vil dette alternativet gå over fulldyrka 

mark over en strekning på ca. 385 m som gir et arealtap på 15 daa. 

Vegen vil krysse 3 skifter. Skiftene vil deles omtrent på midten. Vegen 

vil derfor i liten grad avsnøre små innmarksområder som kan gå ut av 

bruk her. På vestsiden av Glomma, nær elva, vil ny trasé krysse et annet 

jorde, men her vil vegen gå på bro. Fordi det på dette jordet også plan-

legges av- og påkjørsler til Faldalsveien , som delvis vil ligge på bakken 

med til dels store fyllinger, vil driften av den sørlige delen av dette skiftet 

gå tapt som landbruksareal. Totalt medfører alternativet et direkte tap 

av fulldyrket areal på ca. 70 daa. I sum vurderes dette å gi mid-

dels/stort negativt omfang. Konsekvensen blir stor negativ. 
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Figur 6-62 Kryssområdet ved Holsevja i E2. 

 

 

 

 

Skogbruk 

Skogen er for det meste av høy og middels høy bonitet. Som det frem-

går av kartet, er terrenget bratt, og driftsforholdene vurderes de fleste 

steder som vanskelige.  Bestandenes funksjon som ressurs vurderes 

generelt som liten.  

Verdien av bar- og blandingsskog med høy bonitet og vanskelige drifts-

forhold settes til middels. Er boniteten middels, men driftsforholdene 

vanskelige, settes verdien til liten (Tabell 9-5).  

NR1 Kringenkrysset 

Dette er en liten skogbestand på ca. 7 daa med høy bonitet. Området 

er et restbestand med lauvskog inneklemt mellom innmarka og krysset 

mellom rv. 22 og fv. 170. Normalt ville bonitet og driftsforhold tilsi mid-

dels verdi, men på grunn av at området er så lite settes det til liten 

verdi. 

Omfang alt. A, A2: Svært begrenset påvirkning. Utvidelse av eksiste-

rende trasé vil påvirke ytterkant av bestanden. Omfang er vurdert å bli 

intet/lite negativt og konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ. 

Omfang alt. C2, D2, D2.1 og E2: Dette alternativet vil krysse gjennom 

bestanden og den vestre halvparten av bestanden vil bli omdisponert. 

Omfang av påvirkning vil bli lite negativt. Konsekvensen blir liten ne-

gativ. 

 

 

 

NR2 Stintevja 

Området ligger øst for Hvalveien og strekker seg fra Rovenveien og ca. 

350 m sørøstover. Det har høy bonitets barskog og bestanden har et 

areal på 66 daa. Fordi det er bratt og noe vanskelig tilgjengelig vurderes 

bestanden å ha liten til middels verdi. 

 

 
A 

 
C2 
D2 

 

 
D2.1 
E2 

 
A, 
A2 

 
C2 
D2 

D2.1 
E2 
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Omfang alt. A, A2, C2, D2 og D2.1: Ingen påvirkning. 

Omfang alt E2: Med dette alternativet vil ca. 250 m ny veg gå tvers 

gjennom bestandet. Med 40 m bredde gir dette en omdisponering på 10 

daa. Det skal i tillegg bli av- og påkjøringsramper fra Rovenveien i dette 

området. Bratt terreng gjør det nødvendig med forholdsvis store skjæ-

ringer og fyllinger både på rv. 22 og av- og påkjøringsvegene. Ytterli-

gere ca. 10 daa vil trolig omdisponeres til vegformål som følge av dette. 

Vegen vil også splitte opp skogbestanden og etterlate en mindre rest-

bestand i sørvest. I forbindelse med vegbyggingen vil det bygges drifts-

veger, som trolig vil kunne benyttes til skogbruk i etterkant av vegpro-

sjektet. Dette kan forenkle driften i den østre del av bestanden noe og 

virker i positiv retning. En stor del av bestanden omdisponeres til veg, 

og drift av restbestanden vil bli noe forenklet. Det vil være både positiv 

og negativ påvirkning av tiltaket. I sum vurderes omfang av påvirkning 

på dette skogbestandet som lite negativt. Konsekvensen blir liten ne-

gativ. 

 

 

NR3 Holen 

Dette er et område med blandingsskog (bar/lauv) på ca. 70 daa og har 

høy bonitet. Området er en ravinedal med bratte sidekanter. Driftsfor-

holdene er derfor vurdert som vanskelige og området er vurdert å ha 

liten til middels verdi for skogbruk. 

Omfang alt. A, A2: Disse alternativet vil berøre delområdet over en 

strekning på ca. 350 m. På grunn av det bratte terrenget vil det bli til 

dels store fyllinger helt ned til bunnen av ravinedalen. Sammen med 

arealbeslag av selve vegen er det vurdert at ca. 25 daa av bestandet vil 

omdisponeres. Fordi en stor del (ca. 1/3) av skogsbestandet går ut av 

drift vurderes omfang av påvirkning på bestanden å bli middels nega-

tivt. Konsekvensen blir liten til middels negativ. 

Omfang alt D2.1: Dette alternativet vil påvirke nordre del av skogbe-

standen over en strekning på ca. 120 m. Vi vurderer arealbeslaget til 

ca. 4 daa. Omfang av påvirkning på skogbestanden er vurdert å bli in-

tet/lite negativt. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ. 

Omfang alt C2, E2 og D2: Ingen påvirkning 

 

 

 

NR4 Fredhøyveien 

Skogområdet består av furudominert skog av middels bonitet og ligger 

i den bratte skråningen vest for Gamle Fetvei. Bestanden er på ca. 10 

daa, og driftsforholdene vurderes som vanskelige. På grunn av middels 

bonitet og vanskelige driftsforhold er verdien av området er vurdert til 

liten. 

Omfang alt D2: Dette alternativet vil gå i bro over Glomma og helt inn i 

den bratte skråningen med skogbestanden. Her vil broa går rett inn i 

tunnel. Tunnelpåslag til to tunnelløp med sikring vil beslaglegge en stor 

del av skogbestanden. Vi anslår at et sted mellom 3 og 5 daa av be-

standen blir omdisponert til vegformål, og dette vurderes å gi middels 

negativt omfang. Konsekvensen blir liten negativ. 

 

 
E3 

 

 

A 
A2  

 
  D2.1 
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Omfang alt A, A2, C2, D2.1 og E2: Ingen påvirkning. 

 

 

 

Berggrunn og løsmasser 

Det er ikke registrert massetak, pukkressurser eller steintippressurser 

innenfor influensområdet. 

Det er ingen kjente forekomster av mineralressurser i influensområdet. 

Vannressurser 

Det er antatt betydelig grunnvannspotensial i lavereliggende områder 

langs Glomma og Øyeren. I boligområdene på begge sider av elva er 

det et stort antall brønner i fjell – de fleste av dem energibrønner. 

Når det gjelder overflatevann, er Glomma en stor vannforekomst i om-

rådet (002-2812-R Glomma fra Fet til Maarud). Vannforekomsten er 

klassifisert som god både for bunnfauna og påvekstalger, og som svært 

god for forsuringstilstand og næringsforhold. Av negative påvirknings-

faktor er kategoriene fremmede arter, utslipp fra punktkilder, og hydro-

morfologiske endringer alle vurdert å påvirke elva i middels grad, mens 

avrenning fra diffuse kilder vurderes å påvirke vannmiljøet i stor grad 

(www.vann-nett.no). Glomma har tidligere hatt svært stor betydning for 

fløting av tømmer, men denne driften har opphørt for flere tiår siden. I 

elva finnes en rekke kraftverk, både nord og sør for planområdet.  

Det er ingen kjent næringsmessig utnyttelse av Glomma i influensom-

rådet til ny rv. 22, men elva har godt potensial for næringsmessig utnyt-

ting for samfunnet både med hensyn til kvalitet og mengde vann. 

Omfang alle alternativer: Ingen av alternativene er vurdert å få vesentlig 

omfang for den næringsmessige utnyttelsen av Glomma. 

Fiskeressurser i Glomma 

Det drives ikke næringsfiske i dette området. Verdier av fiske i Glomma 

er knyttet til fritidsfiske og fisketurisme som næring. Dette behandles 

ikke som en del av tema naturressurser. 

  

 

 
D2 

http://www.vann-nett.no/
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Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konse-
kvens  

Delområde  

 Alternativ – verdi (V), omfang (O), 
konsekvens (K) 

A
 

A
2

 

C
2

 

D
2

 

D
2
.1

 

E
2

 

Dyrket mark 

V S S S S S S 

O L L/M M M M/S M/S 

K - -- ---/-- ---/-- --- --- 

NR1 Kringenkrysset 

V L L L L L L 

O I/L I/L L L L L 

K 0/- 0/- - - - - 

NR2 Stintevja 

V      L/M 

O      - 

K      - 

NR3 Holen 

V L/M L/M   L/M  

O M M   I/L  

K -/-- -/--   0/-  

NR4 Fredhøyveien 

V   -/-- L   

O    M   

K    -   

Samlet konsekvens  - --/- --/- --/- --- ---/-- 

Rangering  1 2 3 3 5 4 

Figur 6-63. Tabellen gir en oppsummering av verdivurderingene for hvert enkelt del-

område. For hvert alternativ oppgis verdi (V), omfang (O) og den samlede kon-

sekvensgraden (K). Åpne felt indikerer at alternativet ikke berører området. 
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6.6.4 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

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

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Diskusjon av alternativenes konsekvens 

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

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

samlede konsekvensvurderingen. Den dyrkede marka i planområdet 

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

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

på dyrket mark i den samlete konsekvensvurderingen. Som det fremgår 

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

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

ha liten og middels verdi. 

Det nasjonale målet er å avgrense omdisponeringen av dyrka mark til 

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

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

innmarksbeite. 

Alternativ A og A2 

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

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

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

Alternativ C2 og D2 

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

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

Alternativ D2.1 

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

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

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

på vestsiden langs Garderveien og et skifte sørøst for Søndre Hovin 

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

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

Alternativ E2 

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

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

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

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

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

ger ned mot Glomma og Holsevja. 

Virkninger i anleggsfasen 

I anleggsfasen vil dyrket mark som ligger inntil traséene, kunne bli be-

nyttet som midlertidig anleggsområde. Dette gjelder alle alternativene. 

Anleggsdriften vil også kunne begrense tilgangen til randsoner av 

marka. Driften vil dermed vanskeliggjøres eller utføres på en lite rasjo-

nell måte. 

Alternativ D2.1 

Anleggelsen av betongtunnelen i alternativ D2.1 vil umuliggjøre drift i 

anleggsperioden. I tillegg knytter det seg usikkerhet til hvor lang tid det 

vil ta før arealet er reetablert som produktivt jordbruksareal. 

Forslag til avbøtende tiltak 

For fagtema naturressurser vil lite arealbeslag og kort anleggsperiode 

redusere de negative virkningene for jordbruket. 

Alternativ C2, D2 og D2.1 øst for Glomma 

På østsiden av Glomma kan det anlegges kulverter eller korte broer i 

områder der vegen ligger på fylling. Slik kan forbindelsen mellom skifter 

opprettholdes og driftsulempene reduseres. 
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Alternativ D2.1 ved Søndre Hovin gård 

Skiftet som avskjæres sørøst for Søndre Hovin gård, kan ved en større 

omdisponering av arealbruken i området, slås sammen med skiftet øst 

for Hovinhøgda skole. Dette forutsetter også at eksisterende rv. 22 sa-

neres på denne strekningen. 

Alternativ E2 

Utstrakt bruk av broer fremfor fyllinger i kryssområdet på jordet sør for 

Faller gård vil redusere arealbeslag og driftsulemper for jordbruket. 

Generelt 

Tidspunkt for anleggsarbeid bør i størst mulig grad tilpasses jordbruket 

i området, og planlegges i samråd med brukerne av innmarka. Hvilke 

hensyn som er mest hensiktsmessige vil avhenge av type tiltak og bør 

detaljplanlegges i seinere faser av prosjektet. Midlertidig plassering av 

masser på innmark bør f.eks. gjøres utenfor dyrkingsperioden, mens 

graving på innmark, som potensielt kan gi stor erosjon og jordtap bør 

kanskje gjøres i vekstsesongen slik at det raskt kan tilplantes. Type 

vekster (korn/gress) vil også påvirke hvilke avbøtende tiltak som er 

mest hensiktsmessig.  
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Figur 6-64 Temakart over jord- og skogbruksområder som blir påvirket av tiltaket. 
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Figur 6-65 Verdikart for jord- og skogbruksområder som blir påvirket av tiltaket. 
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6.7 Oppsummering av ikke prissatte fagtema 

De ikke prissatte natur- og kulturverdiene kan oppsummeres på følgende måte. 

R 

 
Rangering 

 
K Konsekvensgrad 

 
V+ Alternativets verdibidrag På hvilken måte forsterker alternativet de faglig vurderte samfunnsverdiene i området. 

V- Alternativets verdireduksjon På hvilken måte svekker alternativet de faglig vurderte samfunnsverdiene i området. 

 
Figur 6-66. Tabellen viser en sammenstilling av hvordan hvert enkelt alternativ forsterker eller svekker de enkelte fagverdiene i området. 

Landskapsbilde 

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

R 1 3 4 5 6 2 

K - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - 

V
+ 

Gjenbruk av eksisterende 
vegareal. 

Gjenbruk av eksisterende 
vegareal. 

Tunnel reduserer tiltaks-
området. 

Tunnel reduserer tiltaks-
området. 

 Lang tunnel reduserer til-
taksområdet. 

V- Fylling i deler av ravine-
dalen Holen. 

Fylling i store deler av ra-
vinedalen Holen. 

Fragmentering av elve-
rommet og det visuelle 
siktforløpet langs 
Glomma. Brudd i landfor-
men og fragmentering av 
jordbrukslandet på østsi-
den av Glomma. 

Fragmentering av elve-
rommet og det visuelle 
siktforløpet langs 
Glomma. Brudd i landfor-
men og fragmentering av 
jordbrukslandet på østsi-
den av Glomma. 

Fragmentering av elve-
rommet og det visuelle 
siktforløpet langs 
Glomma. Brudd i vesent-
lige landformer og frag-
mentering av jordbruks-
landet på begge sider av 
Glomma. 

Fragmentering av det vi-
suelle siktforløpet langs 
Glomma. Brudd i landfor-
men i jordbrukslandet på 
hver side av Glomma. 

 
Nærmiljø og friluftsliv 

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

R 2 3 4 6 5 1 

K - / - - - - - - / - - - - - - - - / - - - - / - - 

V
+ 

Veg lenger vekk fra bo-
områder på Støvinåsen. 

Økt vegkapasitet og 
mindre kø forbi boligom-
råder. 

Tunnel på strekningen 
Støvinåsen-Fetsund redu-
serer trafikkstøy og frigjør 
områder. 
Trafikk flyttes vekk fra bo-
områder på østsiden. 
G/s-veg frigjort fra ny rv. 
22 over elva. 

Tunnel på strekningen 
Støvinåsen-Fetsund sen-
trum reduserer trafikkstøy 
på strekningen og frigjør 
områder. 
Trafikk flyttes vekk fra bo-
områder på østsiden. 
G/s-veg frigjort fra ny rv. 
22 over elva. 

G/s-veg frigjort fra ny rv. 
22 over elva. 

Flytter trafikk, støy og 
støv vekk fra verdifulle 
nærmiljø langs rv. 22 mel-
lom Merkja i vest og 
Kringen i øst.  
G/s-veg frigjort fra ny rv. 
22 over elva 

V- Noen store skjæringer på 
østsiden, hvor bygninger 
ligger utsatt til. 

G/S-veg langs trafikkert 
veg 

Tunnelmunning og for-
urensning nær boligom-
råde, riving av boliger. 
Nærhet til sikret frilufts-
område (Stasjonsstranda) 

Byggegrop inebærer ri-
ving av mange boliger på 
Støvinåsen. Reetablering 
av vegsystem.  

Riving av noen boliger. 
Reetablering av vegsys-
tem. 
Krysser sikret friluftsom-
råde (Stasjonsstranda).  

Trafikk og forurensning 
flyttes til områder som i 
dag er lite påvirket av 
dette (Hval/Stubberud og 
Falldalen).  
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Tunnelmunning og ram-
per ved skilekområde og 
nær boligområde på Stø-
vinåsen. 
Krysser sikret friluftsom-
råde (Stasjonsstranda). 

En stor trafikkmaskin ved 
Falldalen vil prege nær-
miljøet negativt 

Naturmangfold 

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

R 4 5 1 3 2 6 

K - - - - - - 0 / - - - - - - - 

V
+ 

Berørte områder som lig-
ger i tilknytning til eksiste-
rende veianlegg. 

Berørte områder som lig-
ger i tilknytning til eksiste-
rende veianlegg. 

Berører ingen registrerte 
naturtyper. 

  Lang tunnel. 

V- Endrer ravinedal Holen 
med tilhørende naturtype-
lokaliteter. 

Endrer ravinedal Holen 
med tilhørende naturtype-
lokaliteter. 

 Berører naturtypelokalite-
tene rik barskog i den 
vestlige delen av Fetsund 
sentrum. 

Endrer deler av ravinedal 
Holen. 

Berører naturtypelokalite-
tene dam (5), gammel 
lavblandingsskog (4) og 
Holsevja (8). 

 
Kulturmiljø 

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

R 2 4 3 5 5 1 

K - - - - / - - - - - / - - - - - - - - - - 
V
+ 

Medfører relativt liten 
endring for Fetsund len-
ser, både fysisk og visuelt 

 Medfører i liten grad visu-
elt inngrep på Kulturkvart-
alet og Fetsund batteri  

Medfører i liten grad visu-
elt inngrep på Kulturkvart-
alet og Fetsund batteri. 
Broa blir liggende et 
stykke unna lensemuséet. 

Medfører i liten grad visu-
elt fysiske inngrep på Fet-
sund lenser og Fetsund 
sentrums opplevelses-
verdi. Broa blir liggende et 
stykke unna lensemuséet. 

Medfører i liten grad visu-
elt inngrep for Fetsund 
lenser og Fetsund batteri 

V- Kulturkvartalet ødelegges. Vil trolig direkte berøre 
Fetsund lenser, samt re-
dusere Fetsund lensers 
og Fetsund sentrums 
opplevelsesverdi. Dette 
går særlig utover Fetsund 
lenser som får en ny bro i 
nærmeste synsfelt. 

Vil trolig direkte berøre 
Fetsund lenser, samt re-
dusere Fetsund lensers 
og Fetsund sentrums 
opplevelsesverdi. Dette 
går særlig utover Fetsund 
lenser som får en ny bro i 
nærmeste synsfelt. 

Vil direkte berøre Fetsund 
lenser, samt redusere 
Fetsund lensers og Fet-
sund sentrums opplevel-
sesverdi 

Vil direkte berøre og redu-
sere Fetsund lensers opp-
levelsesverdi 

Vil virke visuelt negativt 
på opplevelsesverdien til 
Fetsund jernbanebro. 
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Naturressurser 

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

R 1 2 3 3 5 4 

K - - - / - - - / - - - / - - - - - - - / - - 

V
+ 

      

V- Berører kun randsonen til 
ett jordbruksareal. 

Fragmenterer jordbruks-
områder på vestsiden av 
Glomma slik at driftsitua-
sjonen forverres. 

Fragmenterer jordbruks-
områder på østsiden av 
Glomma. 

Fragmenterer jordbruks-
områder på østsiden av 
Glomma. 

Stort arealbeslag. Frag-
menterer jordbruksområ-
der på begge sider av 
Glomma slik at driftsitua-
sjonen forverres vesent-
lig. 

Stort arealbeslag. Frag-
menterer jordbruksområ-
der på begge sider av 
Glomma slik at driftsitua-
sjonen forverres vesent-
lig. 
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7 Sammenstilling 

 

Figur 7-1 Utredergruppens sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analy-

sen med andre samfunnsmessige virkninger skal gi en samlet vurdering av kon-

sekvensanalysens resultater. 

I dette kapittelet sammenstilles resultatene fra de prissatte og ikke-pris-

satte konsekvensutredningene. I tillegg vurderes andre samfunnsmes-

sige virkninger og avklaringer fra risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS). 

7.1 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk 
analyse 

I dette kapittelet trekkes konklusjonene og vurderingene fra kapittel 5 

og 6 sammen, for å gi leseren en lettlest og oversiktlig sammenstilling 

og anbefaling iht. den samfunnsøkonomiske analysen. 

7.1.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser  
Tabell 7-1 Sammenstillingstabell av prissatte konsekvenser av vurderte alternativ, 

mill. Kroner diskontert 

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

Trafikant- og transportbru-
kernytte 

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

Operatørnytte - - - - - - 

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

Ulykker 284 240 240 240 240 332 

Støy 0 -3 3 24 17 31 

Global og regional luft-
forurensning 

-49 -36 -38 -28 -38 -16 

Restverdi - - - - - - 

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

Netto nytte 470 501 305 -81 635 -667 

Netto nytte pr. budsjett-
krone 

0,27 0,28 0,16 -0,04 0,38  -0,22 

Supplerende kriterier: -  - - - - 

 Internrente (%) 5,0 % 5,0 % 4,5 % 3,.5 % 5,5 % 3,0 % 

 Første års avkastning (%) 4,2 % 4,3 % 3,9 % 3,3 % 4,6 % 2,8 % 

Rangering prissatte kon-
sekvenser 

3 2 4 5 1 6 
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Samlet vurdering av prissatte konsekvenser 

Trafikant- og transportbrukernytte 

Trafikantnytte er et resultat av redusert reisetid. Samfunnet får en trafi-

kantnytte som varierer fra ca. 2,3 milliard til 2,7 milliarder kroner av-

hengig av alternativ. Det beste alternativet er alternativ E2. Dette er pri-

mært fordi trafikken fra Sørumsand får en kortere reisetid i dette alter-

nativet. Alternativ A2, C2, D2 og D2.1 fungerer i prinsippet likt trafikalt 

og har lik trafikantnytte. Alternativ A kommer dårligst ut fordi det er noe 

forsinkelse knyttet til rundkjøringene på rv. 22. For gjennomkjøringstra-

fikken på rv. 22 medfører alternativene i prinsippet lik endret reise-

lengde. Med hensyn på dette er alternativene like og dette medfører at 

alternativene er forholdsvis like med hensyn på trafikantnytte totalt sett.  

Budsjettvirkning for det offentlige 

I budsjettvirkning for det offentlige er det investeringskostnadene som 

er dominerende. Alternativ D2.1 er det rimeligste alternativet. Deretter 

følger alternativ A2, A og C2. Alternativ E2 skiller seg ut som det klart 

dyreste alternativet, mens kostnadene for alternativ D2 befinner seg i 

sjiktet mellom E2 og A, C2. Det skiller ca. 1,4 milliarder mellom E2 og 

D2.1 som det billigste alternativet. 

Samfunnet for øvrig 

Resultatene for samfunnet for øvrig inneholder postene ulykker, miljø-

kostnader og skattekostnad. Gevinsten med hensyn på ulykker er stor. 

Beregningene viser en nytte på 240–330 millioner kroner. Det har 

skjedd mange ulykker langs dagens rv. 22, og ny 4-felts veg med midt-

deler vil bli en betydelig mer trafikksikker veg. 

Det mest effektive vegsystemet er alternativ E2. Hovedårsaken til dette 

er at trafikken fra Sørumsand får en kortere reiselengde. Også kob-

lingen til Fetsund sentrum vurderes å slå positivt inn. Dette medfører at 

alternativ E2 kommer best ut med hensyn på ulykkene, men også med 

hensyn på støy og luftforurensning.  

Skattekostnaden er en betydelig kostnad og er et direkte resultat av in-

vesteringskostnaden. Således kommer det rimeligste alternativet (alt 

D2.1) best ut og det dyreste alternativet (alt E2) dårligst ut.  

I forhold til størrelsen på trafikantnytten og investeringskostnadene er 

det forholdsvis små kostnader og forskjeller knyttet til samfunnet for øv-

rig.   

Netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone 

Fire av alternativene har positiv netto nytte, mens to har negativ netto 

nytte. Det vil si at beregningene viser at for 4 av alternativene er gevins-

ten samfunnet får igjen større enn kostnadene. Største netto nytte gir 

alternativ D2.1. Denne har en netto nytte på ca. 635 millioner kroner.  

Deretter følger alternativ A2 med en gevinst for samfunnet på ca. 500 

millioner kroner, alternativ A har en gevinst på ca. 470 millioner kroner, 

mens alternativ C2 har en gevinst for samfunnet på ca. 300 millioner 

kroner. Alternativ D2 har en negativ nytte på ca -80 millioner kroner, 

mens alternativ E2 har den størst negativ netto nytte på ca. -670 millio-

ner kroner.  

Når vi ser på netto nytte per budsjettkrone er det i prinsippet de samme 

resultatene og den samme rangeringen. Alternativ D2.1 kommer best 

ut med en netto nytte per budsjettkrone på 0,38, mens alternativ A2, A 

og C2 har henholdsvis 0,28, 0,27 og 0,16. Alternativ D2 ligger på -0,04, 

mens Alternativ E2 har -0,22 og kommer dårligst ut.   Det som slår klart 

mest ut i regnestykket er investeringskostnadene. Det rimeligste alter-

nativet er også best samfunnsøkonomisk, mens det dyreste alternativet 

er dårligst. 
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7.1.2 Sammenstilling av ikke-prissatte konse-

kvenser  
Tabell 7-2 Sammenstilling av ikke-prissatte temaer 

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

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

Nærmiljø og fri-
luftsliv 

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

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

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

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

Samlet 
vurdering 

Negativ Negativ 
Svært ne-
gativ 

Svært ne-
gativ 

Svært ne-
gativ 

Negativ 

Rangering 2 3 4 6 5 1 

Samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 

For de ikke-prissatte temaene er alle virkningene av utbyggingsalterna-

tivene negative i forhold til 0-alternativet. Sammenstillingen har derfor 

tatt sikte på å identifisere det minst negative alternativet for krysningen 

av Glomma. Dette arbeidet har vært styrt ut fra hensynet til å ivareta 

samfunnsverdiene i områder der de enkelte temaene styrker og utfyller 

hverandre. Denne tilnærmingen er også i tråd med intensjonen i den 

europeiske landskapskonvensjonen som er førende for alle de ikke-

prissatte fagtemaene. Ved siden av denne tverrfaglige tilnærmingen har 

også hensynet til lokalmiljøet som bosted og sosial møteplass blitt vekt-

lagt. På tilsvarende måte er områdets rike jordbruksressurser brukt for 

å korrigere den tverrfaglige vurderingen. 

 

 

Den tverrfaglige verdien av Glomma-rommet 

Den samlede vurderingen av de ikke-prissatte fagtemaene viser at de 

viktigste samfunnsverdiene som tiltaket berører, er knyttet til Glommas 

elvestreng og randsoner. For landskapsbilde har selve landskapsrom-

met og muligheten det gir for dannelsen av siktakser og visuelle sam-

menhenger i hele Fet-landskapet en stor betydning. Nærheten til elva 

er spesielt god på Stasjonsstranda som nærmiljø og friluftsliv har verd-

satt høyt. Verdien av området forsterkes ytterligere av samlokalise-

ringen med lenseanlegget, den gamle jernbanebroa og stasjonsmiljøet 

(kulturmiljø). Hele elvestrengen fremheves av naturmangfold som en 

viktig trekkvei for fugl. I tillegg finnes det mange mindre naturtyper (ra-

viner) langs elvebredden, eller i evjer som Holsevja, Stintevja og nær 

Holen sør for rv. 22. 

Konsekvenser for Glomma-rommet og Fetsund lenser 

Alle alternativene krysser Glomma, men med forskjellig konsekvens for 

de ikke-prissatte fagene. Konsekvensen for Fetsund lenser har vært ut-

slagsgivende for vurderingen. Fetsund lenser er ett av få anlegg av sitt 

slag i verden, av nasjonal betydning, vedtaksfredet og med bevarte byg-

ninger og installasjoner som gjør driften av anlegget svært godt lesbar i 

landskapet. Alternativ E2 og A, som i mindre grad påvirker dette kultur-

minnet, har derfor blitt rangert høyest. 

Konsekvenser for lokalmiljøet 

Foruten verdiene knyttet til rommet rundt Glomma finnes det særlig for 

fagtema nærmiljø og friluftsliv store verdier knyttet til områder med små-

husbebyggelse og offentlige institusjoner og barnehager. Alternativ E2 

er klart best for lokalmiljøet siden det innebærer redusert trafikkmengde, 

støy- og støvplager for hoveddelen av eksisterende bebyggelse. Alter-

nativ C2, D2 og D2.1 har noen av de samme fordelene på østsiden av 

Glomma, men krysser til gjengjeld Stasjonsstranda og vil ligge nær Fet-

sund sentrum. Alternativ D2 gir store inngrep i boligfeltet mellom Støvin 

og Vilberg (Jan Steneruds vei m.fl.) og rangeres dermed lavest. Alter-

nativene A og A2 medfører økt behov for støyskjerming av tilgrensende 

bebyggelse. 
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Konsekvenser for jordbruket 

For fagtema naturressurser er store deler av områdene med fulldyrket 

mark gitt stor verdi. Både alternativ E2 og D2.1 gir forholdsvis stort 

arealbeslag og fragmentering av dyrket mark både øst og vest for 

Glomma. Alternativene D2 og C2 gir de samme ulempene som D2.1 øst 

for Glomma. Alternativ A2 gir marginalt arealbeslag øst for Glomma, 

men et beslag tilsvarende D2.1 på Hovinhøgda. Alternativ A gir margi-

nalt arealbeslag og vurderes som best for jordbruk. 

7.1.3 Sammenstilling av prissatte og ikke -pris-

satte konsekvenser  

Sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene av-

veier fordeler ved de ulike alternativene opp mot ulempene de fører med 

seg. Sammenstillingen deles i to trinn:  

3. De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene vurderes sam-

men for hvert alternativ. 

4. Alternativene rangeres. Rangeringen begrunnes. 

Selv om resultatet av de prissatte konsekvensene indikeres med en kro-

neverdi, og de ikke-prissatte konsekvensene indikeres med en ni-delt 

verdiskala, vil de begge være uttrykk for ulike aspekter ved velferden i 

samfunnet. Det er tiltakets samlede betydning for denne velferden som 

diskuteres i sammenstillingen. I denne diskusjonen vil skillet mellom de 

ulike konsekvensgruppene være underordnet den overordnede avvei-

ningen av tiltaket som helhet. 

Samfunnsøkonomisk vurdering av alternativene 

Tabell 7-3 Alternativer fordelt på hvilke utslag de gir for prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser: 

 Samlet vurdering ikke-pris-
satte: Positiv 

Samlet vurdering ikke-pris-
satte: Negativ 

Netto nytte prissatte 
større enn null 

I Fordelaktig for samfunnet II Tvetydig utfall 

Alt. A 

Alt. A2 

Alt. C2 

Alt. D2.1 

Netto nytte prissatte 
mindre enn null 

III Tvetydig utfall IV Ufordelaktig for samfunnet 

Alt. D2 

Alt. E2 

Når de utredede alternativene fordeles på kombinasjonen av netto nytte 

for henholdsvis de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene, hav-

ner alt. A, A2, C2 og D2.1 i gruppe II, og alt. D2 og E2 i gruppe IV.  

D2 og E2 (gruppe IV) 

Gruppe IV inneholder alternativer som gir negativ nytte for både de pris-

satte og de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativer i denne gruppen 

er definert som ufordelaktige for samfunnet. 

Ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering kan verken alt. D2 eller alt. E2 

anbefales videreført. For alt. E2 kan dette begrunnes med svært høye 

investeringskostnader i forhold til de øvrige alternativene. Alternativet 

vil i tillegg gi stort arealbeslag av dyrket mark og store inngrep i Holsevja 

og Stintevja. D2 gir i tillegg til høye investeringskostnader, vesentlige 

visuelle endringer i Fetsund lenser og omfattende inngrep i boligfeltet 

mellom Støvin og Vilberg (Jan Steneruds vei m.fl.). På grunn av vesent-

lig forskjell i investeringskostnaden rangeres E2 som det alternativet 

med lavest samfunnsøkonomisk nytte. 
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A, A2, C2 og D2.1 (gruppe II) 

Gruppe II inneholder alternativer som gir positiv nytte for de prissatte 

konsekvensene og negativ nytte for de ikke-prissatte konsekvensene. 

Den samfunnsøkonomiske velferden er uklar for alternativer i denne 

gruppen. 

A gir høy netto nytte, men likevel bare tredje høyest av de ulike alterna-

tivene. Grunnen til dette er først og fremst investeringskostnadene. Al-

ternativet er også dårlig på støy- og luftforurensning. Selv om alternati-

vet gir negative konsekvenser for nærmiljø, er det rangert nest høyest 

blant de ikke-prissatte konsekvensene. Dette skyldes at situasjonsend-

ringen ved krysningen av Glomma blir relativt liten. Utstrakt gjenbruk av 

eksisterende vegareal bidrar også til liten grad av arealfragmentering. 

A2 gir høy netto nytte, marginalt bedre enn A. Grunnen til dette er først 

og fremst investeringskostnadene. Alternativet er også dårlig på støy- 

og luftforurensning. Alternativet er rangert tredje høyest blant de ikke-

prissatte konsekvensene. Lokaliseringen av veien gjennom ravinedalen 

nordøst for Holen og arealbeslaget av dyrket mark på Hovinhøgda gir 

negative konsekvenser for naturressurser og naturmangfold. To paral-

lelle broer, den nye sør for eksisterende, vil også vil visuelt endre ka-

rakteren ved Fetsund lenser. Karakterendringen vil være større enn for 

alternativ A, men likevel i mindre grad enn for D2 og D2.1. Utstrakt gjen-

bruk av eksisterende vegareal på østsiden av Glomma gir ingen ny frag-

mentering av arealer. 

C2 gir høy netto nytte, men likevel i det nedre sjiktet av de ulike alterna-

tivene. Grunnen til dette nivået er først og fremst investeringskostna-

dene. Lang tunnel gir også høyere drifts- og vedlikeholdskostnader. Al-

ternativet er dårlig på støy- og luftforurensning. Alternativet er rangert 

som nummer fire blant de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativet vil 

visuelt endre karakteren ved Fetsund lenser, men i mindre grad enn 

med D2 og D2.1. Utstrakt gjenbruk av eksisterende vegareal på vestsi-

den av Glomma og tunnel medfører mindre arealfragmentering. På øst-

siden av Glomma gir derimot alternativet vesentlig reduksjon av produk-

tiv jord og betydelige driftsulemper for de gjenværende skiftene mellom 

planlagt og eksisterende rv. 22. 

D2.1 gir høyest netto nytte av de ulike alternativene. Den viktigste grun-

nen til dette er investeringskostnadene. Alternativet er derimot rangert 

nest lavest blant de ikke-prissatte konsekvensene. Årsaken ligger i det 

at alternativet vil medføre en stor visuell endring av den nordlige delen 

av Fetsund lenser. Alternativet gir arealbeslag og fragmentering av jord-

bruksareal øst for Glomma. I tillegg medfører alternativet til en tilsva-

rende endring av situasjonen ved Hovinhøgda vest for Glomma. Sam-

men med E2 gir alternativet en vesentlig reduksjon av produktiv jord og 

betydelige driftsulemper for de gjenværende skiftene mellom ny og ek-

sisterende rv. 22. 
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Tabell 7-4 Sammenstilling med summen fra prissatte og ikke-prissatte konsekven-

ser 

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

Prissatte virkninger       

Netto nytte (netto nå-
verdi i kroner) 

470 501 305 -81 635 -667 

Netto nytte pr. budsjett-
krone 

0,27 0,28 0,16 -0,04 0,38  -0,22 

I Rangering prissatte 
konsekvenser 

3 2 4 5 1 6 

Ikke-prissatte  
virkninger 

      

Samlet vurdering Negativ Negativ Svært ne-
gativ 

Svært ne-
gativ 

Svært ne-
gativ 

Negativ 

 II Rangering ikke-pris-
satte konsekvenser 

2 3 4 6 5 1 

Samlet samfunnsøko-
nomisk vurdering 

      

III Samlet samfunns-
økonomisk rangering 

1 2 3 5 4 6 

 

Rangering av alternativer 

Målet med den samfunnsøkonomiske analysen er å gi en systematisk 

og etterprøvbar fremstilling av hvordan tiltaket påvirker velferden for 

samfunnet. Uavhengig om denne velferdsvurderingen fremstilles gjen-

nom beregninger eller beskrivelser innebærer analysen mange verdi-

valg. Alle verdivalgene knyttes opp til spørsmålet om hvordan arealet 

innenfor utredningsområdet disponeres til samfunnets beste. 

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

prissatte konsekvensene. Trafikantnytten i alle alternativene er for-

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

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

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

slagsgivende for den samlede rangeringen av alternativene. 

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

Fetsund jernbanebro. Begge alternativene vil dermed medføre en stor 

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

ringen er vurdert som svært negativ både av fagtemaene kulturmiljø, 

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

vedtaksfredet kulturminne på nasjonalt nivå, er disse vurderingene vekt-

lagt som utslagsgivende. Alternativer som best ivaretar anlegget og 

sammenhengen mellom anlegget og omgivelsene, rangeres dermed 

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

rangeres med samme begrunnelse høyere enn alternativ D2.1. 

Den samfunnsøkonomiske analysen viser dermed at alternativ A samlet 

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

derbygger dette valget. 
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Tabell 7-5 Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse 

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

I Prissatte konsekvenser (nåverdi) 

Trafikant- og transportbru-
kernytte 

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

Operatørnytte - - - - - - 

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

Ulykker 284 240 240 240 240 332 

Støy 0 -3 3 24 17 31 

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

Restverdi - - - - - - 

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

Netto nytte 
470 501 305 -81 635 -667 

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

I Rangering prissatte kon-
sekvenser 

3 2 4 5 1 6 

II Ikke-prissatte konsekvenser 

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

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

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

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

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

Samlet vurdering ikke-
prissatte konsekvenser 

Negativ Negativ Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Negativ 

 II Rangering ikke-pris-
satte konsekvenser 

2 3 4 6 5 1 

Samlet samfunnsøkono-
misk vurdering (I+II) 

1 2 3 5 4 6 

7.1.4 Usikkerhet og robusthet  

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

sak trafikantnytten som blir beregnet i RTM23+. Trafikantnytten regnes 

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

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

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

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

kø ved Fetsund vil forskyve seg nærmere Lillestrøm. Trafikkmodellen er 

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

usikkerhet knyttet til størrelsen på trafikantnytten. Slik beregningene ut-

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

des ikke påvirke rangeringen i stor grad.  

Med hensyn på alternativene er det knyttet størst usikkerhet til spart 

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

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

nadsberegningene basert på kapasitetsberegningene. 

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

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

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

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

spillseffektene mellom støy og luftforurensning. Usikkerhetene vil også 

variere mellom alternativene på bakgrunn av tunnel/ikke tunnel. 

Tidsperiode 

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

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

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

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

seperiode. Mange av disse verdiene er knyttet til fornybare ressurser 

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

sible inngrep (landskap) og økologiske sammenhenger der mange arter 

er involvert og virker over store arealer.  
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7.2 Andre samfunnsmessige virkninger 

Netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og lokale og regionale virk-

ninger tas med 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 gi 

nevnte strekning bedre kapasitet gjennom å utvide fra 2 til 4 felt.  

7.2.1 Metodisk tilnærming  

Statens vegvesens håndbok V712 inneholder en veiledning i hvordan 

analyser av andre samfunnsmessige virkninger kan gjennomføres, men 

stiller ingen spesifikke krav til metodikk. Utgangspunktet for vurde-

ringene gjort i denne rapporten er kapittel 8.1, 8.2 og 8.3 i håndbok 

V712, som omtaler henholdsvis netto ringvirkninger, fordelingsvirk-

ninger 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. Vurderingen belyser også eventuelle fordelingsvirk-

ninger tiltaket medfører og hvordan enkelte grupper kan komme bedre 

eller dårligere ut ved ulike alternativer. 

Analysen søker å fange opp andre samfunnsmessige virkninger enn 

virkningene i nytte-kostnadsanalysen. Formålet er å synliggjøre konse-

kvenser som ikke i tilstrekkelig grad kommer frem i den samfunnsøko-

nomiske analysen. Dette gjelder hovedsakelig konsekvenser for grup-

per av befolkingen, lokalsamfunn, kommuner eller større regioner. 

7.2.2 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 opp-

står i andre markeder enn transportmarkedene når forutsetningene om 

fri konkurranse i de berørte markedene ikke er oppfylt. Netto ringvirk-

ninger 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 an-

satte, 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. Ek-

sempelvis 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 nødven-

digvis være store. Store deler av de lokale virkningene skyldes at man 

fortrenger virksomhet fra andre steder. Brutto ringvirkninger er vesentlig 

større enn netto ringvirkninger. 

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 vel-

ges. Det er derfor ikke grunn til å tro at de ulike alternativene vil gi for-

skjeller i netto ringvirkninger.  

7.2.3 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. 

Tabell 7-6 Oppsummering fordelingseffekter 
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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 lo-
kalisert øst for 
Glomma 

Næringslivet øst for Glomma vil komme noe bedre ut ved alle al-
ternativer. Dette fordi bedre fremkommelighet vil gi større gevins-

ter for næringslivet på østsiden. 

Beboere i Fal-
dalen 

Beboere i Faldalen kommer dårlig ut i alternativ E2 grunnet støy 
og arealinngrep som følge av ny trasé gjennom Faldalen. Avbø-

tende tiltak kan vurderes. 

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

Beboere, næringsliv og andre aktører i Fetsund sentrum vil 
komme dårligere ut i alternativ D2 eller D2.1 på grunn av støy og 

andre ulemper som følge av ny trasé nær Fetsund sentrum. Bebo-
ere, næringsliv og andre aktører i nordlige deler av Fetsund sen-
trum vil komme dårligere ut i alternativ E2, på grunn av gjennom-

fartstrafikk til og fra ny rv. 22 på lokalvegene  
Avbøtende tiltak bør vurderes. Trafikkdempende som gjør at far-

ten senkes vil bidra til redusert støy og færre ulykker.  

Beboere 
langs dagens 
trasé 

Dersom alternativ A eller A2 velges kommer beboere langs da-
gens trasé dårligere ut på grunn av støy og andre ulemper som 
følger av å være bosatt nær hovedvegen. Noen av disse eien-

dommene må innløses. Avbøtende tiltak i form av støyskjermer vil 
antakelig komme. 

Fetsund Len-
ser 

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

sammenlignet med alternativ E2. 

 

Samlet vurdering er at fordelingsvirkninger er av betydning for kryssing 

av Glomma, avhengig av hvilket alternativ man velger. Disse fordelings-

virkningene 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. 

7.2.4 Lokale og regionale virkninger  

Med utgangspunktet i sjekklisten for vurdering av lokale og regionale 

virkninger i håndbok V712 har vi valgt å analysere fagområdene «sam-

funnsutvikling», «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, arbeids-

marked, fritidsaktiviteter og møteplasser, samt offentlig tjenestetilbud i 

influensområdet. 

De største virkningene av dette prosjektet for samfunnsutviklingen an-

tas 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-Hø-

land kommune. Samfunnsutviklingen antas å påvirkes positivt i alle al-

ternativene. 

Alternativene A, A2, C2 og E2 vurderes alle å være gode for samfunns-

utviklingen, og utfra en helhetsvurdering er det lite å skille mellom dem 

trass i noe ulik vurdering på enkeltpunkter.  

Alternativene D2 og D2.1 kommer til dels i konflikt med kommunens 

arealplaner fordi de krysser over Fetsund sentrum, dette gir også nega-

tive 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 fremti-

den. Næringsutviklingen kan påvirkes ved at det blir enklere for næ-

ringslivet å transportere varer og personer, eller at næringslivet langs 

vegen, som lever av at kunder kommer forbi, får endret markedsmulig-

hetene sine.  

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 næringsvirksom-

het 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 kon-

sekvensene 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 har få negative konsekvenser for hverken Fetsund sentrum el-

ler Fetsund Lenser. For alternativ A vil det bli kort veg fra rv. 22 til Fet-

sund sentrum, slik at faren for handelslekkasje blir litt mindre. Alternativ 

A og E2 blir derfor vurdert litt bedre enn A2, C2, D2 og D2.1. Alternativ 

A2 vil i stor grad komme i konflikt med Fetsund lenser, mens alternativ 

D2 og D2.1 kan virke litt negativt på lokalt næringsliv i Fetsund sentrum 

fordi ei dominerende bro kan gjøre det mindre attraktivt å ferdes der. 

Konsekvenser for tettstedsutvikling 

Med konsekvenser for tettstedutvikling mener vi i denne rapporten hvor-

dan vegprosjektet kan bidra til å skape attraktive, levende og bærekraf-

tige tettsteder eller byer.  

De største virkningene for tettstedutvikling er i Fetsund, siden både ek-

sisterende og planlagte alternative krysninger av Glomma for rv. 22 går 

gjennom tettstedet. Alle alternativene vil gi positive virkninger ved at da-

gens trafikkproblemer i tettstedet langt på veg blir løst. I alternativ D2 

og D2.1 vil traseen gå i utkanten av dagens etablerte sentrum i Fetsund, 

slik at de negative virkningene antas å utligne de positive.  

For andre tettsteder vil tiltaket gi en liten positiv virkning ved at tilgjeng-

eligheten 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. 

 

Oppsummering 

For mer utfyllende informasjon henvises til vedlagt rapport om andre 

samfunnsmessige virkninger. 

En samlet rangering for de ulike alternativene blir som følger: 

Tabell 7-7 Oppsummeringstabell 

 

Alternativ 

0-
al
t 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Netto ring-
virkninger 

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

Fordelings-
virkninger 

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

Lokale og 
regionale 
virkninger: 
Samfunns-
utvikling 

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

Lokale og 
regionale 
virkninger: 
Næringsut-
vikling 

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

Lokale og 
regionale 
virkninger: 
Tettstedsut-
vikling 

0 Tiltaket med ny kryssing av Glomma for rv. 22 antas å gi po-
sitive effekter for tettstedutviklingen både i Fetsund og i tett-
steder øst og nord for Fetsund. Hovedårsaken er bedre til-
gjengelighet 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 vanskeli-
gere å komme ut av Fetsund sentrum i rushtiden i alternativ 
A. 
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7.3 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 

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

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

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

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

mere grunnundersøkelser. Ytterligere grunnundersøkelser forutsettes 

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

er registrert kvikkleire her.  

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

Merkja. 

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

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

anleggsperioden.  Ytterligere seismikk og grunnboringer må gjennom-

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

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

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

linje T1442/2012, informere nærmiljø og utarbeide faseplaner. 

Alle alternativene får skjæringer som må vurderes sikret mot fall og 

steinsprang. 

Det er registrert forurenset grunn ved Statoil og Fetsund stasjon som 

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

må leveres godkjent deponi.  

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

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

og sikkerhetstiltak vurderes i den videre planleggingen. 

Forebyggende tiltak for øvrig mot vannforurensning, støy og støv og 

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

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

skrive tiltak som forebygger miljørisiko som er avdekket gjennom ROS-

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

skrift og retningslinjer. 

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

hvert alternativ som påpeker risikoreduserende tiltak som er nødvendig 

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

med i oversikten under. For ytterligere detaljert informasjon henvises 

det til vedlagt ROS-analyse. 

Tabell 7-8 Samletabell 

Nr Alternativ A og A2 

1 Kvikkleireskred Lette masser/masseutskifting, stabiliserende tiltak 

(kalk-sementpeler), motfylling. Ev brokonstruksjon 

over kvikkleireområdene. Grunnundersøkelser må 

gjennomføres. 

2 Forurenset 

grunn 

Masser fra Statoil må leveres godkjent deponi. Det tas 

prøver av masser fra veigrøfter langs eksisterende fv. 

22. Tiltaksplan utarbeides hvis prøvene viser for høye 

verdier. 

3 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 

Nr Alternativ C2 

1 Forurenset 

grunn 

Masser fra Fetsund stasjonsområde må leveres god-

kjent deponi. Det tas prøver av masser fra veigrøfter 

langs eksisterende fv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis 

prøvene viser for høye verdier. 

2 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 

Nr Alternativ D2.1 

1 Forurenset 

grunn 

Masser fra Statoil og Fetsund stasjon må leveres god-

kjent deponi. Det tas prøver av masser fra veigrøfter 

langs eksisterende fv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis 

prøvene viser for høye verdier. 

2 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 

3 Høy skjæring Sikring mot fall fra 25 m høy skjæring på vestsida av 

Glomma må gjennomføres. 
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Nr Alternativ D2 

1 Forurenset 

grunn 

Masser fra Fetsund stasjonsområde må leveres god-

kjent deponi. Det tas prøver av masser fra veigrøfter 

langs eksisterende fv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis 

prøvene viser for høye verdier. 

2 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 

3 Støy, vibrasjo-

ner og tilgjeng-

elighet i an-

leggsfase 

Særlig viktig å følge opp støyretningslinje T1442/2012, 

informere nærmiljø og utarbeide faseplaner. 

Nr Alternativ E2 

1 Kvikkleireskred Lette masser/masseutskifting, stabiliserende tiltak 

(kalk-sementpeler) eller andre forebyggende tiltak må 

gjennomføres. Nærmere grunnundersøkelser må gjen-

nomføres. 

2 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 
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8 Anbefaling 

Statens vegvesen har utarbeidet en egen anbefalingsrapport.  I denne 

rapporten angis og begrunnes hvilket alternativ som anbefales videre-

ført til reguleringsplanfasen.
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9 Vedlegg 

9.1 Planprogram og konsekvensutredning 

Følgende tabell angir sammenhengen mellom planprogram, håndbok 

V712 og planbeskrivelse. 

Tabell 9-1 Sammenhengen mellom planprogram, håndbok V712 og planbeskrivel-

sen er vist i følgende tabell.  

V 712 (2014) 

Komponent/fagtema 

Innhold fra planprogrammet 

Kommentar 

 

5.2 Trafikant og transportbrukernytte 6.1.1 Trafikk og trafikkavvikling 

5.3 Operatørnytte 6.1.2 Operatørnytte 

 6.6 Kollektivtrafikk 

5.4 Budsjettvirkning for det offentlige 6.1.3 Drifts- og vedlikeholdskostna-

der 

5.5 Ulykker 6.1.4 Ulykker 

 6.4 Trafikkbelastning og trafikksikker-

het 

5.6 Støy, luftforurensning og klimagass-

utslipp 

6.1.5 Støy og luftforurensning 

5.8 Skattekostnad 6.1.7 Skattekostnad 

6.3 Landskapsbilde 6.2.1 Landskapsbilde/bybilde 

6.4 Nærmiljø og friluftsliv 6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

 

 6.5 Gang- og sykkeltrafikk 

6.5 Naturmangfold 6.2.3 Naturmiljø 

6.6 Kulturmiljø 6.2.4 Kulturmiljø 

 6.3.3 Fetsund lenser 

Gjelder verneverdi 

6.7 Naturressurser 6.2.5 Naturressurser 

7 Sammenstilling av samfunnsøkono-

misk analyse 

Vurdering av alternativer / anbefaling 

8.1 Netto ringvirkninger  

8.2 Fordelingsvirkninger  

8.3 Lokale og regionale virkninger 6.3.1 Sentrumsutvikling 

Se egen rapport 

 6.3.2 Jernbanen 

 6.3.3 Fetsund lenser 

Gjelder adkomst 

 
 

Andre konsekvenser nevnt i plan-

programmet Kommentar 

6.7 Universell utforming 

 

Se planbeskrivelsen 

6.8 ROS-analyse 

 

Se egen rapport 

6.9 Etappevis utbygging 

 

Se planbeskrivelsen 

6.10 Konsekvenser i anleggsperioden 

 

Se planbeskrivelsen 

6.11 Plan for ytre miljø (YM-plan) / 

Miljøoppfølgingsprogram (MOP) 

 

Utarbeides i reguleringsplanfasen. 

6.12 Tekniske installasjoner 

 

Se planbeskrivelsen 
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9.2 Begrepsavklaringer 

9.2.1 Begreper i V712  

Nullalternativet 

= 

referansealter-

nativet 

Nullalternativet beskriver forholdene i analysepe-

rioden dersom det ikke bygges ny veg. I nullalter-

nativet inngår derfor trafikkveksten og vedtatte ut-

bygginger som ventes fullført før sammenlig-

ningsåret. Nullalternativet er sammenlignings-

grunnlaget for vurderingen av konsekvensene 

ved alternativene. Konsekvensene av alternati-

vene viser hvor mye alternativene avviker fra null-

alternativet (referansesituasjonen). 

Levetid Den perioden tiltaket som analyseres faktisk vil 

være i bruk. 

Analyseperiode Den perioden der de årlige nytte- og kostnader 

anslås i detalj i den samfunnsøkonomiske analy-

sen. Analyseperioden angis som 40 år regnes fra 

anleggets åpningsår. 

 Ikke-prissatte konsekvenser 

Planområde Området som fysisk kan bli berørt av tiltaket. 

Influensområde 

= undersøkel-

sesområde 

Området som kan bli påvirket av tiltaket – inklu-

dert planområdet. Utgjør undersøkelsesområdet 

og vil variere fra tema til tema  

Delområder  Mindre og enhetlige områder innenfor undersøel-

sesområdet.  

Verdikart  Kart som viser delområdene med verdivurde-

ringer. 

Registreringskart  Kart som gir oversikt over registrerte data  

9.3 Verdikriterier for ikke-prissatte konsekven-
ser 

9.3.1 Landskapsbilde  
Tabell 9-2 Tabell som viser hvordan landskapsbildet i et område verdisettes. 

 

 

V
E
R
D
I 

KARAKTERTREKK 
Landskapets visuelle kvaliteter slik det billedlig kommer til uttrykk gjennom 

områdets: 

 ↓ ↓ ↓ 

KARAKTER-
TYPE 

Landform Kretsløp Praksis 

Villmark 
Områder der 
avtrykket av 
naturkreftene 
preger 
synsbildet 
(natur og 
naturpregede 
områder) 

S 
t 
o 

r 

Områder der 
landformen er intakt og 
preger store deler av 
tilgrensende områder. 

Områder der vann og 
vegetasjon følger 
naturlige års- og 
livssykluser og utgjør 
deler av større 
naturområder. 

Områder med formelt 
vern eller høy nasjonal 
status, herunder 
landskapsvernområder. 

M
i 

d
d
e 

ls 

Områder der 
landformen er intakt og 
preger deler av 
tilgrensende områder. 

Områder der vann og 
vegetasjon følger 
naturlige års- og 
livssykluser. 

Områder med lokalt 
vern og høy regional 
status. 

L 

i 
t 
e

n 

Områder der 
landformen er intakt og 
preger begrensede deler 
av tilgrensende 
områder. 

Områder der vann og 
vegetasjon følger 
naturlige års- og 
livssykluser. 

Områder uten vern, men 
med høy lokal status. 

Rydning 
Områder der 
landbruk og 
ressursuttak 
preger 
synsbildet 
(spredtbygde 
områder) 

S 
t 
o 

r 

Områder der 
landformen er lite 
endret eller naturlig 
rekonstruert. 

Områder der store deler 
av vann og vegetasjon er 
bevart i randsoner og 
delområder, og bidrar til 
å fremheve den 
naturlige landformen. 

Områder som drives 
tradisjonelt. 

M
i 

d
d
e 

ls 

Områder der 
landformen er moderat 
endret. 

Områder der store deler 
av vann og vegetasjon er 
fjernet. 

Områder som drives 
både industrielt og 
tradisjonelt. 

L 

i 
t 
e

n 

Områder der 
landformen er sterkt 
endret. 

Områder der vann og 
vegetasjon er fjernet, 
eller der marka er under 
tilgroing. 

Områder som drives 
industrielt. 

Bygning 
Områder der 
bygg og anlegg 
preger 
synsbildet 
(tettbygde og 
urbane 
områder) 

S 
t 
o 

r 

Områder der 
landformen er videreført 
i bygg og anlegg. 

Områder der vann og 
vegetasjon er integrert i 
en overordnet 
grøntstruktur. 

Områder der 
lokaliseringen av bygg og 
anlegg gjenspeiler en 
grunnleggende 
forståelse for de lokale 
naturforholdene. 

M
i 

d
d
e 

ls 

Områder der deler av 
landformen er videreført 
i bygg og anlegg. 

Områder der vann og 
vegetasjon er integrert i 
en lokal grøntstruktur. 

Områder der bygg og 
anlegg delvis er 
lokalisert i henhold til en 
forståelse for de lokale 
naturforholdene. 

L 

i 
t 
e

n 

Områder der 
landformen er betydelig 
endret av bygg og 
anlegg. 

Områder der vann og 
vegetasjon kun finnes 
som restarealer. 

Områder der bygg og 
anlegg er lokalisert på 
tvers av de lokale 
naturforholdene. 

 



  

INNLEDNING TILTAK SITUASJON PRISSATTE IKKE-PRISSATTE SAMMENSTILLING ANBEFALING VEDLEGG 

 

20.10.2016 

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA: KONSEKVENSUTREDNING 

 

 
155 

 
 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

9.3.2 Kulturmiljø  
Tabell 9-3 Hoved- og delverdier ved verdivurdering av kulturminner og kulturmiljø 

(basert på Riksantikvaren 2001, 2003). 

Opplevelsesverdi Kunnskapsverdi Bruksverdi 

Identitetsverdi 

Symbolverdi  

Estetisk verdi (Arki-

tektonisk/ kunstne-

risk verdi) 

Autentisitet 

Representativitet 

Historisk/vitenskape-

lig killdeverdi 

Alder 

Variasjon/mangfold 

Autentisitet 

Typisk – uvanlig 

Tidsdybde 

 Miljøverdi 

Bruksressurser 

Økologisk verdi 

Næringsverdi 

Pedagogisk verdi  

9.3.3 Naturmangfold  
Tabell  9-4 Kriterier for verdisetting av naturmiljø (SVV håndbok V 712). 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskaps-

økologiske 

sammen-

henger 

Områder uten land-

skapsøkologisk be-

tydning 

Områder med lokal el-

ler regional landskaps-

økologisk funksjon. 

Arealer med noe sam-

men-bindingsfunksjon 

mellom verdisatte del-

områder (f.eks.naturty-

per). 

Grøntstruktur som er 

viktig på lokalt/regionalt 

nivå 

Områder med nasjonal, 

landskapsøkologisk-

funksjon. 

Arealer med sentral 

sammen-bindingsfunk-

sjon mellom verdisatte 

delområder (f.eks. na-

turtyper) 

Grøntstruktur som er 

viktig på regionalt/na-

sjonalt nivå 

Vannmiljø/ 

Miljøtilstand 

Vannforekomster i 

tilstandsklasser 

svært dårlig eller 

dårlig 

Sterkt modifiserte 

forekomster 

Vannforekomster i til-

standsklassene mode-

rat eller god/lite påvirket 

av inngrep 

Vannforekomster nær 

natur-tilstand eller i til-

standsklasse svært god 

Verneområ-

der etter nml 

 Landskapsvernområder 

(nml. § 36) uten store 

naturfaglige verdier 

Verneområder (nml §§ 

35, 37, 38 og 39) 

Naturtyper på 

land og i 

ferskvann 

Areal som ikke kva-

lifiserer som viktig 

naturtype  

Lokaliteter i verdikate-

gori C, herunder ut-

valgte naturtyper i ver-

dikategori C 

Lokaliteter i verdikategori 

B og A, herunder ut-

valgte naturtyper i verdi-

kategori B og A 
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Viltområder Ikke vurderte områ-

der (verdi C) 

Viltområder og vilt-

trekk med viltvekt 1 

Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 2-3 

Viktige viltområder 

(verdi B) 

Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 4-5  

Svært viktige viltområder 

(verdi A) 

Funksjons-

områder for 

fisk og andre 

ferskvannsar-

ter 

Ordinære bestan-

der av innlandsfisk, 

ferskvannsfore-

komster uten kjente 

registreringer av 

rødlistearter 

Verdifulle fiskebestan-

der, f.eks. laks, sjøør-

ret, sjørøye, harr m.fl. 

Forekomst av ål Vass-

drag med gytebe-

standsmål/årlig fangst 

av anadrome fiskearter 

< 500 kg 

Mindre viktig områder 

for elvemusling eller 

rødlistearter i kategori-

ene terkt truet EN og 

kritisk truet CR 

Viktig område for arter i 

kategoriene sårbar VU, 

nær truet NT 

Viktig funksjonsområde for 

verdifulle bestander av 

ferskvannsfisk, f.eks. laks, 

sjøørret, sjørøye, ål, harr 

m.fl. 

Nasjonale laksevassdrag 

Vassdrag med gytebe-

standsmål/årlig fangst av 

anadrome fiskearter > 500 

kg. 

Viktig område for elve-

musling eller rødlistearter i 

kategoriene sterkt truet EN 

og kritisk truet CR 

Geologiske 

forekoms-

ter 

Områder med 

geologiske fore-

komster som er 

vanlige for dis-

triktets geolo-

giske mangfold 

og karakter 

Geologiske fore-

komster og områder 

(geotoper) som i 

stor grad bidrar til 

distriktets eller re-

gionens geologiske 

mangfold og karak-

ter 

Prioriteringsgruppe 

2 og 3 for kvartær-

geologi 

Geologiske fore-

komster og områder 

(geotoper) som i stor 

grad bidrar til lands-

delens eller landets 

geologiske mangfold 

og karakter 

Prioriteringsgruppe 1 

for kvartær-geologi 

Arts-fore-

komster 

 Forekomster av nær 

truede arter og arter 

med manglende da-

tagrunnlag etter 

gjeldende versjon 

av Norsk rødliste, 

dvs. kategoriene 

nær truet NT og da-

tamangel DD. 

Fredete arter som 

ikke er rødlistet.  

Forekomster av 

truete arter, etter 

gjeldende versjon 

av Norsk rødliste: 

dvs. kategoriene 

sårbar VU, sterkt 

truet EN og kritisk 

truet CR 

 

 



  

INNLEDNING TILTAK SITUASJON PRISSATTE IKKE-PRISSATTE SAMMENSTILLING ANBEFALING VEDLEGG 

 

20.10.2016 

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA: KONSEKVENSUTREDNING 

 

 
157 

 
 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

9.3.4 Naturressurser  
Tabell 9-5 Kriterier for verdisetting av naturressurser (Statens vegvesen V712) 

Type 

natur-

ressurs 

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jord-

bruks-

områ-

der 

- Innmarksbeite som 

ikke er dyrkbar 

- Overflatedyrket jord 

som ikke er dyrkbar 

- Fulldyrket jord samt 

annen jord som er 

dyrkbar. 

 

Skog-

bruks-

områ-

der 

- Skogarealer med 

lav bonitet 

- Skogarealer med 

middels bonitet og 

vanskelige driftsfor-

hold 

Større skogarealer 

med middels bonitet 

og gode driftsforhold 

Skogarealer med høy 

bonitet og vanlige 

driftsforhold 

- Større skogarealer 

med høy bonitet og 

gode drifts- forhold 

Områ-

der 

med ut-

marks-

beite 

- Utmarksarealer 

med liten beitebruk 

(0-25 sau/km2) 

- Flekkvis og skrinn 

vegetasjon 

Utmarksarealer med 

middels beitebruk 

(26-75 sau/km2) 

Lavdekt og Sammen-

hengende vegetasjon 

Utmarksarealer med 

mye beitebruk (>76 

sau/km2) 

Frisk vegetasjon 

Områ-

der 

med 

bergar-

ter/ 

malmer 

- Små forekomster av 

egnete bergarter/ 

malmer som er vanlig 

forekommende 

Større forekomster 

av berg- arter/malmer 

som er vanlig fore-

kommende og godt 

egnet for mineralut-

vinning eller til byg-

ningsstein/ byggerå-

stoff (pukk) 

Store/rike forekoms-

ter av bergarter/mal-

mer som er av nasjo-

nal interesse 

Områ-

der 

med 

løs-

masser 

- Små forekomster av 

nyttbare løsmasser 

som er vanlig fore-

- Større forekomster 

av løs- masser som 

er vanlig fore- kom-

mende og meget 

godt egnet til 

- Store løsmasse-fo-

rekomster som er av 

nasjonal interesse 

kommende, større fo-

rekomster av dårlig 

kvalitet 

byggeråstoff 

(grus/sand/leire) 

Områ-

der 

med 

overfla-

tevann/ 

grunn-

vann 

Vannressurser med 

ingen eller liten verdi 

til drikkevann eller 

næringsvirksomhet 

Vannressurser med 

verdi til drikkevann 

eller næringsvirksom-

het 

Vannressurser med 

stor verdi til drikke-

vann eller nærings-

virksomhet 
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