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Justert alternativ A2 etter offentlig ettersyn 

Bakgrunn og formål 

Statens vegvesen Region øst (SVRØ) har utarbeidet kommunedelplaner (KDP) med 

konsekvensutredning (KU) for flere alternative krysningsmuligheter av Glomma ved Fetsund. 

I prosessen fram mot offentlig ettersyn ble opprinnelig alternativ A2, med et halvt kryss ved Jan 

Steneruds vei, videreutviklet til å inneholde to viktige justeringer. Det ene var å innlemme gang 

og sykkelbane over Glomma på ny 4-felts brokonstruksjon, som vil medføre at både lokaltrafikk 

og fjerntrafikk samles på samme bru. For å kunne unngå å bygge ny lokalvegbro, ble det også 

introdusert et fullt ruterkryss ved Jan Steneruds vei, slik at trafikk fra øst mot Fetsund sentrum, 

skulle kunne bruke dette krysset.  

Forskjellene mellom alternativ A2 og justert Alternativ A2 med ruterkryss er beskrevet i tidligere 

notat utarbeidet av Sweco til SVRØ, datert den 08.03.2017 (revidert dato). 

Etter offentlig ettersyn har det kommet inn flere kommentarer som bl.a. går på at det er uheldig 

å blande fjern- og lokaltrafikk, og at det er behov for en enkel adkomst fra øst og til Fetsund 

sentrum. Ny lokalvegbro skal derfor legges inn i planene igjen.  

Dette notatet skal vise konsekvensene ved å ivareta følgende forutsetninger etter offentlig 

ettersyn: 

 Ny lokalvegbro med gang og sykkelveg legges så tett på (på sørsiden) eksisterende bro 

som mulig.  

 Ny 4 felts bro for rv. 22 legges så lagt nord (på vestsiden av Glomma) som mulig. 

Avstand til ny lokalvegbro vil være ca. 2 meter. Det er viktig å få så stor avstand fra 

Fetsund lenser sine bygg som mulig, rett sør for ny 4 felts bro. 

 Ny lokalvegbro og 4 felts bro skal ivareta en brokonstruksjon som imøtekommer 

Riksantikvarens krav om å unngå brokar/pilarer i skipsleia langs den vestre elvebanken. 

Det anses som vanskelig å unngå bropilarer i det fredede området overhode, så dette 

vurderes ikke i dette notatet. Nye broer skal unngå Fetsund lensers sine vannfaste 

installasjoner.  
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 Krysset ved Jan Steneruds veg fjernes i sin helhet. Ny adkomst til Fetsund sentrum fra 

vest (Lillestrøm) skal skje fra Gardervegen og ny Gardervei. Adkomst fra øst skal skje 

via avkjøring på østsiden og over lokalvegbru.  

 Hovedlinja justeres nordover for å unngå mer beslag av dyrket mark enn nødvendig, 

samt at eksisterende rv. 22 fra Jan Steneruds vei og østover saneres og vil ikke bli en 

del av vegnettet i fremtiden. Gang og sykkelvegen opprettholdes.  

 Under andre konsekvenser, beskrive og svare ut bemerkninger fra offentlig ettersyn 

rettet mot alternativ A2 og justert alternativ A2. 

 

Eksisterende alternativ A2 med et halvt kryss 

I forbindelse med utarbeidelse av KDP ble alternativ A2 tegnet ut med et halvt kryss ved 

Hovinhøgda. 

Bakgrunnen for dette var at trafikk fra øst og mot Fetsund sentrum skulle ta av i krysset på 

østsiden av Glomma og benytte eksisterende bro over Glomma som lokalveg til Fetsund 

sentrum. Dette for å skille lokaltrafikk og fjerntrafikk.  

 

 

Figur 1 C-tegning som viser kryssløsning ved Hovinhøgda, slik det ligger I alternative A2 oversendt I KDP 
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Justert A2 med ruterkryss 

I forbindelse med utarbeidelse av anbefaling av korridorvalg i KDP har SVRØ beskrevet en 

mulighet for å redusere antall bruelementer over Glomma.  

Ved å etablere et fullt kryss ved Hovinhøgda og tilrettelegge for en gang- og sykkelveg på «ny 

bro over Glomma», vil det være mulig å fjerne eksisterende bro over Glomma. Dette medfører 

at en tenkt fremtidig kostand for å vedlikeholde og til slutt bygge en ny lokalvegbro, kan 

reduseres eller fjernes helt.   

Tidligere notat fra Sweco til SVRØ viste at ruterkryss var mest fordelaktig og ble presentert som 

løsning i en justert variant av Alternativ A2. 

 

Figur 2 C-tegning som viser ruterkryss  

Justert A2 uten kryss og med ny lokalvegbro 

I etterkant av offentlig ettersyn vurderes å tilrettelegge for ny lokalvegbro som gjør det mulig å 

fjerne krysset ved Jan Steneruds vei. Dette fører til redusert arealbehov, men også endring i 

forhold til plassering av bussholdeplasser.  
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Figur 3 C-tegning som viser nytt forslag til linjeføring over Hovinhøgda uten kryss ved Jan Steneruds vei 

Skissen viser at ny veg går inn i eksisterende rv. 22 i øst på tegningen. Det vil i en slik situasjon 
hverken være behov eller mulighet for å føre trafikk på eksisterende rv. 22 mellom Hovinhøgda 
og Gamle Fet vei.  

Ny lokalvegbro kobles sammen med rv. 22 i et planskilt kryss på østsiden av Glomma, som vist 
i opprinnelig Alternativ A2. På vestsiden føres lokalvegbroa direkte inn på Gamle Fet vei og 
eksisterende rv. 22 videre vestover til Hovinhøgda saneres.  

Den nye lokalvegbroa og ny bro for rv. 22 er plassert så langt nord (på sørsiden av eksisterende 
bro over Glomma) som mulig, for å få mest mulig avstand til Fetsund lenser sine bygninger.  
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Figur 4 Skisse som viser justert lokalvegbro og 4 felts bro over Glomma 

Konsekvenser av justert alternativ A2 uten kryss ved 
Jan Steneruds vei vurdert iht. en forenklet 
samfunnsøkonomiske analyse 

Formålet med vurderingen er først og fremst å avklare hvorvidt nytt alternativ A2 uten kryss ved 

Jan Steneruds vei og ny lokalvegbro svekker eller forsterker den samlede konsekvensen for 

enkelte relevante tema, vurdert opp mot alternativ A2 med halvkryss og justert alternativ A2 

med ruterkryss. 

Trafikkmengder og trafikkavvikling 

Nytt alternativ A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei og ny lokalvegbro over Glomma, vil kunne 

sammenliknes trafikalt med alternativ A2 med halvkryss. Forskjellen er at den trafikken som 

kommer fra vest (Lillestrøm) og skal til Fetsund sentrum og visa versa, vil belaste Garderveien 

og ny Gardervei, framfor å belaste eksisterende rv. 22 mellom Jan Steneruds vei og Gamle Fet 

vei.  

Det antas at det vil overføres ca. 3000 kjt/døgn i 2030, fra rv. 22 til Garderveien som en 

konsekvens av at adkomst til og fra vest (Lillestrøm) legges over på Garderveien. Da ny 

Gardervei ned til Fetsund sentrum er vedtatt bygd og finansiering foreligger, ville antakelig noe 

av de nevnte 3000 kjt/døgn benyttet Garderveien selv om rv. 22 skulle vært anlagt med et kryss 

ved Jan Steneruds vei. Denne forskjellen er ikke tatt hensyn til videre i notatet. I tillegg vil 

boligområdet rundt Jan Steneruds vei få adkomst til / fra Garderveien. 

Krysset ved Garderveien x rv. 22 har en utforming som gir enkelte utfordrende 

svingebevegelser. Da krysset får en «ny» funksjon, som naturlig adkomst til og fra Fetsund 

sentrum fra vest, bør det i en videre planfase vurderes om endringer er mulig.  

Krysset på østsiden av Glomma er likt som for alternativ A2, men på grunn av ønske om å 

trekke lokalvegbroa og 4 felts broa så langt nord som mulig, vil det få andre konsekvenser 

under bygging. Her må deler av eksisterende lokalvegbro rives før ny lokalvegbro kan bygges 

opp. Dette vil få trafikale konsekvenser i en anleggsperiode.  
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Gang- og sykkeltrafikken vil ivaretas på samme måte som i opprinnelig alternativ A2, men for 

alternativ A2 uten kryss vil gang og sykkeltrafikken kunne ferdes uten trafikk langs eksisterende 

rv. 22. Likevel vurderes forskjellene som så små at det ikke vil være utslagsgivende i en endelig 

situasjon, ettersom det er tilrettelagt for separat gang og sykkelveg i alle 3 varianter av alternativ 

A2.  

Trafikant- og transportbrukernytte 

Som følge av at det ikke er gjennomført nye RTM23+ beregninger (trafikkberegninger), er det 

heller ikke gjennomført nye beregninger for nytte-kost. Det er gjennomført to runder med nytte-

kost beregninger i prosjektet. I forbindelse med opprinnelig KU som omhandlet alle alternativer 

(A, A2, C2, D2, D 2.1 og E2) viste beregningene en trafikantnytte på 2,314 milliarder for A og 

2,416 milliarder for A2. I hovedsak er det gevinsten for gjennomkjøringstrafikken og nyskapt 

trafikk som gir trafikantnytte. Dette vil være på tilsvarende nivå også i justert A2 (ruterkryss). I 

forhold til tidligere alternativ A vil man i justert A2 (ruterkryss) få en gevinst som følge av at 

forsinkelsene i de rundkjøringene som er lagt inn ikke vil være der. Dette er en gevinst som vil 

komme all trafikk på rv. 22 til gode. På den andre side er det en ulempe at lokaltrafikken må 

kjøre 1,5 km lengre for å komme lokalt til Fetsund sentrum. Det vurderes at disse to momentene 

oppveier hverandre. Dette vil si at justert A2 (ruterkryss) vil ha en trafikantnytte på ca. samme 

nivå som alternativ A. Dette vil si ca. 100 millioner kroner mindre enn opprinnelig A2.  

Det antas at det ikke vil bli ekstra kjørelengde for trafikken til og fra vest (Lillestrøm) i alternativ 

A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei, og at trafikkantnytten kan sammenliknes med alternativ 

A2.   

I forbindelse med utarbeidelse av fult anslag på alternativene som det ble utarbeidet KDP for, 

ble det gjennomført reviderte trafikantnytteberegninger for A2, D2.1 og E2. Disse beregningene 

viste en trafikantnytte på 2,050 milliarder for A2. Ved å trekke fra 100 millioner er det antatt at 

justert A2 med ruterkryss vil ha en trafikantnytte på ca. 1,950 milliarder kroner. For alternativ A2 

uten kryss benyttes samme trafikkantnytte som for A2, 2,050 milliarder.          

Investeringskostnad 

I 2018 har Statens vegvesen Region øst (SVRØ) gjennomført en ny anslagsprosess, uten 

deltakelse av Sweco, for å få ytterligere detaljvurderinger knyttet til investeringskostnader for 

justert alternativ A2 med ruterkryss og alternativ A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei. I den 

sammenheng utførte SVRØ et nytt anslag for alternativ E2 også. Dette fordi krysset på 

vestsiden av Glomma var fjernet og brokonstruksjonen over Glomma var forlenget for å ivareta 

Stintevja. De nye anslagene er oppjustert til 2018 kroner.  

Dette medfører at det er ulikt detaljnivå og kostnandsår, fra anslaget utført tidligere i prosjektet, 

og det som nå tas med som investeringskostnad videre i dette notatet.  

Tidligere forutsetninger rundt at eksisterende bro over Glomma ikke skulle tas med i 

investeringskostnadene, gjelder nå ikke for alternativ A2 uten kryss med Jan Steneruds vei. 

Løsningen medfører bygging av ny lokalveibro, ved etablering av ny rv. 22. Denne bindingen 

gjelder ikke for bl.a. alternativ E2. Det betyr at det ikke vil være riktig å sammenlikne alternativ 

A2 uten kryss med Jan Steneruds vei og alternativ E2, uten også å ta med kostander for ny 

lokalveibro i alternativ E2. Dette er gjort i SVRS sine nye kostnadsberegninger.  
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De nye kostnadstallene SVRS har kommet fram til i anslaget som ble utført i 2018 er: 

 Justert A2 med ruterkryss ved Jan Steneruds vei: 2 446 mill. 

 Alternativ A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei: 2 876 mill. 

 Alternativ E2 uten kryss på vestsiden og forlenget bro over Stintevja: 4 336 mill.  

 

Netto nytte og netto nytte per budsjettkrone 

Netto nytte for opprinnelig A2 ble i den siste runden beregnet til ca. -150 millioner med en netto 

nytte pr. budsjettkrone på -0,10. I justert A2 (ruterkryss), med de antagelser som vist over, vil 

netto nytte bli på omtrent -436 millioner kroner. Netto nytte pr. budsjettkrone er beregnet til -0,26 

i justert A2 (ruterkryss).  

For A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei er netto nytte beregnet til -766 millioner. Netto nytte pr. 

budsjettkrone er beregnet til -0,38 i A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei.  

På bakgrunn av de nye investeringskostnadene for alternativ E2 er netto nytte nå beregnet til    

-2146 millioner. Netto nytte pr. budsjettkrone blir da på -0,62 for alternativ E2.  

  

Støy 

I konsekvensvurderingene er kun veier med vesentlig trafikkmengde eller endring av 

trafikkmengde eller geometri vurdert. Dette er gjort for å forenkle vurderingene, men også fordi 

usikkerheten i trafikkberegningene er stor for de minste veiene. Antall boliger som er berørt av 

støy over grenseverdi for mindre veier er få, og det kan antas at endringer på lokale veier kan 

være positive noen steder og negative på andre slik at de utligner hverandre når effekten av 

tiltaket summeres.  

Når trafikkmengden i justert alternativ A2 med ruterkryss øker på lokal vei øst for Hovinhøgda, 

vil det gi negativ konsekvens for et antall boliger langs eksisterende rv. 22, men i den store 

sammenhengen er antallet lite. Prinsipielt blir det feil å øke detaljeringsgraden lokalt i bare ett av 

alternativene. 

Et snitt gjennom rv. 22 og lokalvei øst for Hovinhøgda vil teoretisk få en trafikkøkning fra 

alternativ A2 til justert alternativ A2 med ruterkryss. Denne endringen representerer en økning i 

støynivå på mindre enn 1 dB. 

Justert alternativ A2 med ruterkryss gir ingen signifikant endring av støyforholdene. 

Støykonsekvensene for en justert A2 (ruterkryss) blir dermed tilsvarende konsekvensene for A2.  

Det antas at alternativ A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei heller ikke medfører signifikant 

endring av støyforholdene inn mot bebyggelsen i nærheten av rv. 22. I dette alternativet 

overføres trafikk fra rv. 22, som kommer til og fra vest (Lillestrøm), til Garderveien. Det antas at 

den vedtatte reguleringen for Ny Gardervei har ivaretatt støyutfordringer i sitt prosjekt.  
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Luftforurensning 

I likhet med støy er endringene i luftforurensning marginale. Konsekvensene for luftforurensning 

for et justert A2 (ruterkryss) og alternativ A2 uten kryss med Jan Steneruds vei, blir dermed 

tilsvarende konsekvensene for opprinnelig alternativ A2. 

 

Landskapsbilde 

Krysset i opprinnelig alternativ A2 og justert alternativ A2 med ruterkryss er anlagt slik at en 

større del av jordet ved Søndre Hovin gård blir berørt, avhengig av hvilket alternativ som sees 

på. Men et kryss er negativt for landskapsbildet i området. Dersom større deler av eksisterende 

rv. 22 hadde blitt tilbakeført til for eksempel jordbruksareal, ville også området ha blitt mindre 

fragmentert og det visuelle bildet mer sammenhengende. De to ulike kryssvariantene har ingen 

betydning for iakttagelsen av landskapsbildet. 

Ved å fjerne krysset helt kan hovedlinja trekkes noe lengere mot nord, samtidig som man står 

friere i forhold til hvor i vertikalnivået man skal legge linja. Dette gjør at alternativ A2 uten kryss 

ved Jan Steneruds vei har potensiale til å bli mindre synlig i landskapsbildet. 

Nå det gjelder ny lokalvegbro antas det at denne ikke vil ha noe store konsekvenser for 

landskapsbildet, ettersom det i alternativ A2 også ligger inne en lokalvegbro som en del av 

alternativet.  

Variantene gir likevel ingen endring av den samlede konsekvensgraden for alternativet. 

 

Nærmiljø- og friluftsliv 

Justert alternativ A2 med ruterkryss innebærer at krysset blir trukket lengre vekk fra 

bebyggelsen i Jan Steneruds vei og at vegkorridoren blir lagt noe dypere i terrenget, i forhold til 

opprinnelig A2. Det er også få verdier i det området der det nye anlegget blir lokalisert. Disse 

aspektene gir positive konsekvenser for nærmiljøet i området. Alternativ A2 uten kryss ved Jan 

Steneruds vei medfører at eksisterende rv. 22 saneres fra Jan Steneruds vei og videre østover 

til Gamle Fet vei. Dette har noe mer positive effekter for nærområdet, samt gang og 

sykkelvegen. Men ettersom gang og sykkeltrafikken har separat system langs eksisterende rv. 

22, vil det ikke være store forbedringen.   

De ulike kryssvariantene har marginal betydning for nærmiljø- og friluftsliv. 

Variantene gir derfor ingen endring av den samlede konsekvensgraden for alternativet. 

 

Naturmangfold 

For fagtema naturmangfold er det kun variant A2 (ruterkryss) som har verdier i det aktuelle 

tiltaksområdet. Varianten berører en del av Holen ravine tilsvarende alternativ D2.1. Omfanget 

av denne er satt til lite negativt. Justert alternativ A2 (ruterkryss) gir derfor en negativ endring av 

konsekvensen med ca. en halv grad i forhold til opprinnelig alternativ A2.  



   

 

9 
 

Alternativ A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei har trukket seg lengre nordover som gjør at 

konsekvensene for naturmangfold kan sammenliknes med opprinnelig A2, men kan oppfattes 

en anelse bedre. Dette gir likevel ingen endring i den samlede konsekvensgraden for 

alternativet. 

 

Kulturmiljø 

Alternativ plassering av kryss på Hovinhøgda kommer ikke i konflikt med registrerte automatisk 

fredede kulturminner. All arealbeslagleggelse på jordbruksland medfører imidlertid potensial for 

funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner, på lik linje med den tidligere vurderte 

kryssløsningen. Et tiltak av en størrelsesorden som justert alternativ A2 med ruterkryss, vil 

visuelt kunne virke inn på gårdsmiljøene på nordre og søndre Hovin med en del Sefrak-

registrerte bygninger. Avstanden til gårdsmiljøene er imidlertid så stor at den visuelle 

konsekvensen for de to gårdsmiljøene vurderes av fagtema landskapsbilde. Alternativ A2 uten 

kryss ved Jan Steneruds vei, vil da heller ikke påvirke kulturmiljøet nevneverdig. De ulike 

kryssvariantene har ingen betydning for fagtemaet. 

I forbindelse med kryssing av Glomma vil alternativ A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei 

trekkes nordover slik at nærføringen til Fetsund lenser sin bebyggelse på vestsiden av Glomma, 

øker fra ca. 15 meter til ca. 32 meter. Dette kan gjøres ettersom det ikke vil være behov for 

eksisterende rv. 22 fra Gamle Fet vei til Jan Steneruds vei. Dette vurderes som noe positivt. 

Utforming av brokonstruksjonen og fundamentering er vurdert på bakgrunn av innsigelse fra 

Riksantikvaren. Løsning for å få lengre brospenn og færre fundamenter i Glomma er vist under 

kapittelet om konstruksjoner.  

Hverken justert alternativ A2 med ruterkryss eller alternativ A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei 

gir noen endring av den samlede konsekvensgraden for alternativet. 

 

Naturressurser 

Tapet av fulldyrket mark på grunn av linjeføring og kryss ved Hovinhøgda i A2 er i 

utgangspunktet vurdert til å gi lite/middels konsekvens for delområdet. Dette er en halv 

konsekvensgrad mer negativt enn for alternativ A som er anlagt uten kryss i dette området. De 

ulike alternative kryssløsningene medfører arealtap av fulldyrket mark, som vist i tabellen under. 

Tabell 1 Oversikt over beregnet arealtap av fulldyrket mark ved alternative kryssutforminger ved alternativ 
A og A2. Alle tall er oppgitt i ca. daa. 

Komponenter Alt. A Alt. A2 (halvkryss) Var. A2 (ruterkryss) Var. A2 (uten kryss) 

Direkte tap av fulldyrket 
areal 

14,5 42 48,2 27 

De påfølgende figurene viser hvordan arealene er beregnet. Den blå skravuren viser hvor stort 

areal vegen med ramper vil ta, mens den røde skravuren viser arealer som ikke vil bli dyrkbare 

og dermed blir en del av arealtapet. 
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Figur 5 viser A2, med halvt kryss, sitt arealtap av fulldyrket mark 

 

Figur 6 viser A2, med ruterkryss, sitt arealtap av fulldyrket mark 
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Figur 7 viser A2, uten kryss, sitt arealtap av fulldyrket mark 

Alternativ A2, uten kryss ved Jan Steneruds vei, medfører et redusert tap av fulldyrket mark på 

ca. 15 daa i forhold til A2, med halvt kryss, og ca. 21 daa i forhold til A2, med ruterkryss. 

Alternativ A2, uten kryss, beslaglegger litt over 12 daa mer enn alternativ A. Totalt sett er det 

vanskelig å vurdere endringen A2, uten kryss ved Jan Steneruds vei, fører med seg i forhold til 

konsekvensgrad. Slik vi tolker det er forskjellene så små at man snakker om mindre enn en halv 

grad. Det anses likevel at A2, uten kryss ved Jan Steneruds vei, er litt mer positiv enn A2, med 

halvt kryss.   

 

Oppsummering – Samfunnsøkonomisk analyse  

I forhold til en total vurdering viser det prissatte konsekvensene at alternativ A2 uten kryss ved 

Jan Steneruds vei og med ny lokalvegbro, kommer dårligst ut av de 3 vurderte A2 alternativene. 

Når det gjelder de ikke prissatte konsekvensene er det veldig lite som skiller mellom de ulike A2 

alternativene. Tilsynelatende er det bare på naturressurser og inngrepet av dyrket mark 

Alternativ A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei kan vurderes som noe mer positivt og redusere 

konsekvensgraden med ca. en halv grad. Når det gjelder kulturmiljø, flyttes broa over Glomma 

lengere nordover, men konsekvensgraden vil ikke justeres på bakgrunn av dette.  

Totalt sett vurderes alternativ A2, uten kryss ved Jan Steneruds vei, som noe dårligere enn de 

to andre A2 variantene, på bakgrunn av en dårligere netto nytte per budsjettkrone. Men A2, 
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uten kryss ved Jan Steneruds vei, og justert broløsning over Glomma, anses som en fornuftig 

og nødvendig løsning for å imøtekomme merknader og innsigelser fra høringsperioden.  

 

Andre konsekvenser 

Konstruksjon 

I opprinnelig alternativ A2 og justert alternativ A2 med ruterkryss lå ny 4 felts bro over Glomma 

likt plassert. Avstanden fra Fetsund lensers nærmeste bygg, uthuset til Sootbrakka, var ca. 15 

meter.  

Brofundamentene var plassert med en avstand på 90 meter, da dette brospennet anses å være 

det som vil være mulig, med den valgte konstruksjonstypen. Brofundamentene i akse 2 og akse 

3 var optimalisert for å ivareta Fetsund lenser sine installasjoner i Glomma. Dette medførte at 

brofundamentet i akse 2 ble plassert noe ut i Glomma, se figur 8. 

 

Figur 8 viser plassering av brofundamentene på vestsiden av Glomma for alternativ A2 og justert alternativ 
A2 
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Riksantikvaren har innsigelse mot plasseringen av brofundamentet ved den vestre elvebredden. 
Ønske er at dette brofundamentet trekkes lengere mot vest, alternativt på land. Når nå alternativ 
A2 uten kryss har justert brokonstruksjonen lengere nordover for å få større avstand fra Fetsund 
lenser sitt bygg, vil samtidig avstanden mellom akse 2 og 3 i figur 8 øke.  

Justert brokonstruksjon på vestsiden av Glomma innbefatter å trekke seg så langt mot nord som 
mulig med både ny lokalvegbro og ny rv. 22 bro. Se figur under. 

  

Figur 9 viser broa I alternative A2 uten kryss.  

Justert brokonstruksjon er flyttet ca. 17 meter lengre nordover, som medfører at det er blitt en 
avstand på ca. 32 meter fra brokonstruksjonen til Fetsund lenser sitt nærmeste bygg. Ettersom 
det ikke er et ønske å rive eksisterende bro før nye brokonstruksjoner bygges over Glomma, vil 
det være utfordrende å legge de nye brokonstruksjonene lengere nord.  

 

Skal det unngås å plassere det vestre brofundamentet (akse 2) i Glomma og på den måten 
unngå en mulig konflikt med «skipsleia» langs vestsiden av Glomma, er det sett på en mulighet 
med skrå søyler. Dette vil svare ut Riksantikvarens innsigelse om å unngå fundamenter i 
«skipsleia» langs vestsiden av Glomma.  Se figur 10 under.  
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Figur 10 viser ny boløsning med skrå søylser som medfører en større fundamentavstand 

 

Figur 11 viser et snitt av ny lokalvegbro og ny rv. 22 bro  
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Løsningen vist i figur 10 vil øke kostnadene på broa med ca. 25 %, samtidig som søylene vil gi 
et annet uttrykk enn de eksisterende søylene.   

Det antas at det i neste fase av prosjektet skal gjennomføres en arkitektkonkurranse som kan gi 
en annen utforming av konstruksjonen. Som grunnlag til arkitektkonkurransen bør premissene 
for fundamentplassering inngå. 

 

Bro ved Hovinhøgda 

Som følge av justert vegtrase for alternativ A2, uten kryss ved Jan Steneruds vei, er hovedlinjen 
justert slik at det blir en frihøyde mellom ny bro og vegbanen på 4,9 meter. Dette medfører noe 
mer skråningsutslag vest for broa. For å forhindre at dette påvirker eksisterende gang- og 
sykkelveg på sørsiden av ny rv. 22, tilrettelegges det for en mur i nødvendig høyde. Høyden på 
murene tilpasses og detaljeres ut i neste fase. Dette medfører at adkomst til bebyggelsen sør 
for gang og sykkelvegen ikke berøres i permanent situasjon.  

 

Grunnforhold 

NVE påpekte i sin uttalelse at det var behov for å omtale grunnforhold og synliggjøre dette 
bedre i plandokumentene. Innsigelsen viser følgende: 

 

Hensynssoner for kvikkleire og flom er lagt inn i kommunedelplankartet, og bestemmelser 
innarbeides. 

Når det gjelder grunnforhold er det som NVE påpeker, utarbeidet en geoteknisk og en geologisk 
rapport som omtaler de forhold NVE er ute etter. Vurderinger rundt mulige byggemetoder som 
for eksempel lettfyllinger eller motfyllinger, er det enda ikke tatt stilling til, da det anses å være 
forhold som detaljeres ytterligere i neste fase. De mest aktuelle byggemetodene i områder med 
dårlig og ustabil grunn, vil erfaringsmessig være: 

Bruk av lette masser 

Bruk av lette masser kan benyttes til oppbygging av vegfyllinger når de geotekniske 
forholdene gjør at vekten er avgjørende for stabilitets- og eller setningsforholdene. I dette 
tilfellet vil blokker av ekspandert polystyren (EPS) være en type fyllmasse som mest 
sannsynlig vil kunne benyttes. Tilsier detaljerte undersøkelser i nest fase bruk av lette 
masser vil dette være med på å redusere vegens påvirkning i ravinedalen i Holen. 
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Kalkstabilisering 

Denne metoden brukes for å bedre bæreevnen og stabiliteten i bløt og sensitiv leire. 
Denne metodikken kan vil i tillegg virke som «dren» slik at setninger vanligvis vil være 
unnagjort i løpet av anleggsperioden. Metodikken brukes bl.a. for å stabilisere naturlige 
skråninger, gjennom at kalk og sement blåses ut i jorda og blandes inn. Om dette vil være 
en fornuftig metode må vurderes i neste fase. 

Bruk av motfylling 

Motfylling vil være aktuelt i områder hvor det kan være fare for utglidning av vegfyllingen. 
Motfylling vil øke stabiliteten. Motfyllingens arealbeslag vil være avhengig av behovet for 
å stabilisere vegfyllingen. Bruk av dette tiltaket i ravinedalen i Holen vil kun gi store 
arealmessige utslag.  

Armering under fylling 

For å bedre bæreevnen kan armering under en fylling brukes. Det vil ha liten innflytelse 
på konsolideringssetningene, men vil bedre forholdene med hensyn på 
skjærdeformasjoner. Bruk av denne metodikken vil kunne brukes i en kombinasjon med 
andre tiltak.   

Men som nevnt tidligere vil valg av byggemetode eller en kombinasjon av byggemetoder gjøres 
i neste fase.  

Båndleggingssonen som vises i kommunedelplankartet skal ivareta alle byggemåter vi ser for 
oss nå, og er derfor bred nok til å bl.a. ivareta motfylling i Holen hvis det skulle bli nødvendig.  

Det må kunne forventes store eller små konsekvenser for arealet innenfor den båndlagte sonen. 
Men alle detaljer er enda ikke ferdig detaljerte.  

 

Kulturminner 

Riksantikvaren reiser innsigelse til alternativene A2 og D2.1, da begge medfører vesentlige 
inngrep og uakseptabel skjemming av kulturminner av nasjonal verdi, henholdsvis Fetsund 
lenser og Fetsund stasjon. Riksantikvaren vurderer alternativ A2 på nytt dersom følgende tas 
med i den videre prosessen og innlemmes i et revidert forslag: 



   

 

17 
 

 

 

Som nevnt tidligere i notatet vil det i reguleringsplanfasen bli utlyst en arkitektkonkurranse for 
utforming av de nye bruene. Som en del av forutsetningene i arkitektkonkurransen, skal 
fundamentering, plassering av brokonstruksjonene og søyleplassering tilfredsstille 
Riksantikvarens krav.  

Det er utført en justering av de planlagte broene over Glomma, som har medført at Statens 
vegvesen kan tilfredsstille de 5 øverste punktene i innsigelsen. Det siste punktet tilfredsstilles 
dersom dette er teknisk mulig. Med det menes at bygningen er i «flyttbar stand», dvs. ikke 
angrepet av råte eller sopp. Det forutsettes at Fet kommune stiller egen tomt til rådighet.  

Med bakgrunn i det ovennevnte revideringene av alternativ A2, har Riksantikvaren trukket sin 
innsigelse rettet mot dette alternativet.  

 

Vedlegg: 

Tegninger av alternativ A2 uten kryss ved Jan Steneruds vei og ny lokalvegbro.  

Tegning av ny bruløsning med skråsøyler.  


