Åpent informasjonsmøte 24. mai 2022

Rv. 22 Kryssing av Glomma, Garderveien - Kringenkrysset

Agenda
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•
•
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•
•

Innledning
Hensikt (hva vi ønsker å oppnå med møtet)
Bakgrunn (hva som er skjedd tidligere)
Reguleringsplanarbeidet (hvordan vi jobber med planforslaget)
Mål (hva vi ønsker å oppnå med prosjektet)
Rammer og føringer (hva vi må forholde oss til når vi planlegger)
Planområdet (området vi skal bygge i)
Tiltaket (hva vi foreslår å bygge)
Utfordringer (hva vi må gi ekstra oppmerksomhet når vi planlegger og bygger)
Støy (hvordan vi skal begrense støy fra ny vei)
Feltundersøkelser (hva vi skal innhente av ny kunnskap)
Framdrift (når vi skal planlegge og bygge)
Medvirkning (hvordan vi skal involvere de som blir berørt)
Grunnerverv (hvordan vi skal kjøpe det arealet vi trenger for å bygge)
Kontakt
Innspill til varsling av oppstart

Innledning

Hensikt med møtet
● Orientere om prosjektet og
planprosessen
● Motta innspill (om for eksempel
lokale forhold)
● Svare på spørsmål

Satellittbilde av dagens Glomma og Fetsund.

Dronebilde av dagens bru over Glomma og Fetsund lenser.

Dronebilde av dagens kryss mellom rv. 22 og Gamle Fetvei og Herredshuset.

Reguleringsplanarbeidet
● Plan- og bygningsloven og
kommuneplanens arealdel stiller krav
om utarbeidelse av reguleringsplan for
alle større bygge- og anleggstiltak.
● I dette tilfellet stiller også
kommunedelplan for rv. 22 krav om
reguleringsplan.
● En reguleringsplan er en plan som
består av plankart, planbestemmelser
(de juridiske dokumentene) og
planbeskrivelse samt tilleggsrapport,
illustrasjoner, mm.
● En reguleringsplan er også grunnlaget
for erverv av nødvendig eiendom.
Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for rv. 22-strekningen vest for
Garderveien.

Reguleringsplanarbeidet
Mulighet for å
påvirke prosjektet

Oppstartsmøte

Varsel om
oppstart (4
uker)

Utarbeidelse
av planforslag

Her er prosjektet nå

Mulighet for å
påvirke prosjektet

Kommunal
behandling

Off. ettersyn
av
planforslag

Mulighet for å
påvirke prosjektet

Kommunal
behandling

Klagebehandling

Reguleringsplanarbeidet
● Hensikten med varsling av oppstart er å
informere om at man igangsetter arbeid
med reguleringsplanen for å innhente
synspunkter på utvikling av
planområdet samt for eksempel
relevant informasjon om forhold
innenfor planområdet.
● OBS! Anledning til å gi uttalelse til
detaljerte løsningsvalg vil komme
senere i planprosessen.

Illustrasjon som viser planavgrensning ved varsling av oppstart.

Kopi av kunngjøring fra Romerikes Blad og Indre Akershus Blad.

Bakgrunn
NTP 2022-2033
Nasjonal transportplan (NTP)
● Stortinget behandlet NTP før sommeren,
14.06.21
● Rv. 22 Glommakryssing er prioritert med
oppstart i første seksårsperiode

Bakgrunn

Temakart kulturmiljø fra kommunedelplan

● 2012: Mulighetsstudie
– 17 ulike linjer utredet
● 2014-2020: Kommunedelplan
– Planprogram med siling av korridorer
fra mulighetsstudie
– Seks alternativer til
konsekvensutredning (fire fra
mulighetsstudie, to nye)
– Forslag til kommunedelplan oversendt
planmyndighet 2017
– Tre alternativer til offentlig ettersyn
– To alternativer til sluttbehandling etter
offentlig ettersyn (E2, A2)
– Forslag til kommunedelplan vedtatt av
planmyndighet høst 2020

Eksempel på temakart fra kommunedelplanens konsekvensutredning, her for tema kulturmiljø.

Sluttbehandling av kdp 09.09.2020

Bakgrunn (prinsippløsninger)
●
●
●
●

Fire-felts vei
Rundkjøring på vestre side
Planskilt kryss på østre side
Gang- og sykkelveger

● Intern prosess i SVV som følge av
punkt tre 09.09.2020
(nedskalering)

Behandling av løsningsprinsipp 10.11.2021

Mål i Nasjonal transportplan 2022-2033

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050

Mål

Prosjektets mål
● Prosjektet skal bidra til å bedre
framkommeligheten for
kollektiv-/ næringstrafikken
langs rv. 22 over Glomma og
videre inn mot Lillestrøm
● Det skal tilrettelegges for god
tettstedsutvikling i Fet og
grunnlaget for kollektivtrafikk,
sykkel og gange skal styrkes

Rammer og føringer
● Lover og forskrifter
● Statens vegvesens
håndbøker
●
●
●
●

Kommunedelplan
Regionale planer
Kommunale planer
Statlige bestemmelser og
retningslinjer

● Eventuelle avvik mot
overordnede rammer og
føringer vil bli beskrevet
og begrunnet i
planforslaget.

Planområdet
● Fra Garderveien i vest
til Kringenkrysset i øst
● Langs dagens rv. 22
● Ca. 1 050 dekar
● Omfatter også deler
av eksisterende
bebyggelse og LNFområder langs veien

● Varslet
planavgrensning er
bredere enn endelig
planavgrensning
● Endelig
planavgrensning vil bli
avklart gjennom
videre planprosess

Illustrasjon som viser planavgrensning ved varsling av oppstart.

Planområdet (verdier)
Friluftsliv

Naturmangfold

Kulturarv

Naturressurser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Dyrka mark
Dyrkbar mark
Driftsforhold

•

Viktig å begrense inngrep
i dyrka og dyrbar mark
mest mulig, da det er et
nasjonalt mål å holde
dette på et minimumsnivå

Skoler
Hovinhøgda skole
Østersund ungdomsskole
Barnehager
Østersund idrettsbarnehage
Friluftsområder
Fetsund lenser (promenaden)
Leke- og aktivitetsområder
Sundevja
Kringen lek- og idrettsplass
Leikvin Golfpark
Ferdselsforbindelser

•
•
•

Raviner
Holen med dam
Sundevja med dam og hule eiker
Vassdrag
Tien sør
Glomma med kantsoner
(vegetasjon, strandbanker)
Skog
Stintevja (gammel lavlands
blandingsskog)
Kringen (gammel boreal løvskog)

Utsnitt av 3D-modell som viser en del av verdiene på strekningen.

Fetsund lenser
Herredshuset
KULA-landskapet

Planområdet (trafikk)
● Årsdøgntrafikk (ÅDT) på
strekningen varierer fra
ca. 20 500 i vest til ca.
14 900 i øst (2019).
● Ca. 10 % tungtrafikk.
● Prognoser for framtidig
trafikk vil utarbeides
som en del av
planarbeidet.
● Prognoser vil legges til
grunn for utforming av
ny vei.
● Stor forbedring etter
utbygging, men ikke helt
køfritt.
● Utfordringer i
anleggsfasen.

Illustrasjon som viser ÅDT i dagens situasjon.

Planområdet (grunnforhold)

Hovinbakken-Hovinhøgda
- Løsmassenes består i hovedsak av
leire.
- Overgangsbruer tilrås fundamentert
på peler til berg
- Stabilitet av vegskjæringer – tiltak
mot overflateglidninger

Vilberg-Kulturkvartalet
- Bergskjæringer langs g/s-veg
- Fyllinger i sidebratt terreng
- Stedvis berg i dagen

Vegfylling Holen-evja
- Grunnundersøkelser viser bløt leire
- Behov for stabiliserende tiltak
(f.eks. motfylling) ved vegfylling ned
i dammen.

705
Holen
Holen
- Grunnundersøkelser utført i 2022 viser
noen tynne lag med
kvikkleire/sprøbruddmateriale i enkelte
borpunkt
- Bratt ravinedal og bløte leirmasser gir at
det kan bli behov for stabiliserende
tiltak i ravinedalen

Bru over Glomma
- Berg i dagen vest for elva og ved øy i elva
- Stor løsmassemektighet i deler av elveløpet (>80 m)
- Fundamentering av bru kan bli dels på friksjonspeler, dels
direkte på berg og dels på spissbærende peler til berg
- Ved liten avstand mellom nye og gamle fundamenter er
det risiko for skader/deformasjoner på eksisterende bru.

Sundetkrysset
- Kommer i kvikkleiresone hvor det er
påvist kvikkleire i dybden
- Behov for stabiliserende tiltak for å sikre
tilfredsstillende stabilitet (lokal- og
områdestabilitet)
- Aktuelle tiltak kan være motfyllinger,
terrengavlastning, lette fyllmasser, k/sstabilisering

Skred 25.01.1999

Stabilitet østre skråning
- Erosjonshull i elva
- Gamle beregninger viser beregningsmessig
sikkerhet som er for lav i forhold til krav for
bru/lokalstabilitet veg.
- Må påregnes behov for stabiliserende tiltak ifm
brubygging.

709
Sundhagen

Sundhagen - områdestabilitet
- Lav stabilitet av skråninger i Sundevja
- Tilrådd stabiliserende tiltak ved
oppfylling i evjer.
- Strandengevja sør for skole stabilisert
- Ny NVE kvikkleireveileder fra desember
2020 gir noe økte krav til
områdestabilitet

Planområdet (grunnforhold) - Lengdeprofil bru
Veglinje 11300
Bru over Glomma – ca. 600 m

Kongsvingerbanen

80 m

Antatt gjennomsnittlig
bergoverflate

Øy

Kvikkleire

Tolket bergoverflate fra
seismikk
Lavhastighetssone i
berg

Grunnundersøkelser:
- Stor løsmassemektighet i deler av elveløpet (ca. 80 m)
- Topplag av sand over leire med sandlag
- Synketømmer
- Sand/grus fra ca. 25-30 m under elvebunn
- Kvikkleire i skråning øst for elva
Bergkvalitet:
- Generelt er berget i området av god kvalitet (sterkt,
og relativt lite oppsprukket).
- Ikke registrert noen knusningssoner i berget

Vanndybde:
- Varierer mellom ca. 1 m og ca. 10 m ved
normalvannstand (+101,5)

Miljøkrav:
- Ivaretakelse vannkvalitet / naturmangfold ute i elva
under byggearbeider
- Kulturminner (Fetsund lenser, synketømmer, osv.)
- Krav vil berøre framdrift og totale byggekostnader

Tiltaket (det vi foreslår å bygge)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Firefelts veg – 80 km/t, vegbredde 20 meter
Rundkjøring på vestre side av Glomma
Planskilt kryss på østre side av Glomma
Ny bru over Glomma – fire alternativer
Ny bru over rv. 22 på Hovinhøgda
Gang- og sykkelveier
Kollektivholdeplasser
«Park and ride»
Vegserviceanlegg
Stabilisering Sundevja
Støytiltak

ALLE LØSNINGER SOM VISES ER FORELØPIGE – ØNSKER INNSPILL

Garderveien til Kringenkrysset
Tenke - stedstilpasset, tverrfaglig og helhetlig.
Vakker bru og et godt tilpasset veganlegg
Anlegget må gi noe til stedet Fetsund

Sykkelveg med fortau
Planlegger 2 meter fortau og 3 meter sykkelveg.
Jobber for å få til trafikksikre og sammenhengende løsninger for myke trafikanter.

Bussholdeplasser

Forslag: Slå sammen Hovinbakken og Hovinhøgda og Sundet og Kringenveien.
holdeplasser.

Nye

Garderveien – Hovinhøgda
Garderkrysset
● Nye av og på-kjøringsramper retning Lillestrøm.
● Hovinbakken bru må utvides med ett ekstra kjørefelt. Hovinbakken bru foreslås revet
og erstattet med ny bru med 2 feltsveg og fortau (tilsvarende dagens løsning).

FORELØPIG PER 18.05.2022

Garderveien – Hovinhøgda
• Eksist. gang- og sykkelveg og støyskjerm på sørsiden av rv. 22 fra Garderveien til Hovinhøgda
bru beholdes.
• Utvidelse av nytt felt på nordsiden av rv. 22.
• Eksisterende rv. 22 gjenbrukes i størst mulig grad frem til Hovinhøgda bru.
• Beholder bussholdeplassen retning øst i Hovinbakken. Kutter ut bussholdeplass retning vest.
• Fokus på støyskjerming ved Hovinhøgda skole.

FORELØPIG PER 18.05.2022

Kollektivløsninger
● Forslag: Beholde østgående bussholdeplass i Hovinbakken, og etablere ny
bussholdeplass for vestgående trafikk ved Jan Stenerudsvei. Dette alternativet
innebærer sammenslåing av holdeplassene Hovinbakken og Hovinhøgda.

• Reduserer inngrep i dyrka
mark.
• Gjenbruk av en holdeplass.
• Boligområde sør for rv. 22
får noe lenger veg til
vestgående holdeplass enn
i dag.
• Boligområde nord for rv. 22
får noe lenger veg til
østgående holdeplass enn i
dag.

FORELØPIG PER 18.05.2022

Hovinhøgda – Jan Steneruds vei
● Store deler av eksisterende rv. 22 og eksisterende gangveg gjenbrukes til sykkelveg med
fortau (5.5 m inkl. skulder)

Støytiltak vurderes langs hele strekningen. Vurderer støyvoll mellom rv. 22 og
sykkelveg med fortau øst for bussholdeplass.
Ny rv. 22 er flyttet nærmere eksisterende for å spare dyrka mark.
FORELØPIG PER 18.05.2022

Jan Steneruds vei - Kulturkvartalet

• Vurderer støytiltak.
• Mulig behov for motfylling ved fylling i Holen ravine.

FORELØPIG PER 18.05.2022

Kryss vest med løsning for kollektiv og myke trafikanter

•
•
•
•
•

Rundkjøring med filterfelt
Flere alternativer vurdert for bussholdeplasser, foreslår bussterminal nord for rv. 22.
Sykkelveg med fortau krysser Gamle Fetvei i plan. Fortau / gsv langs Gamle Fetvei.
Gamle Fetvei senkes fra Garderveien til rv. 22. Eksisterende murer beholdes.
Fylling ut i Holen ravine
FORELØPIG PER 18.05.2022

Lundveien
● Trasé beholdes
● Eksisterende bru utbedres

Kryssing av Glomma
● Rett bru (på skrå i plan)
● Avstand fra eksisterende bru
● Senket 1,5 m i vest og hevet 3 m øst for Glomma

FORELØPIG PER 18.05.2022

Planskilt kryss på østsiden - Sundet:
Mange alternativer er vurdert

FORELØPIG PER 18.05.2022

Forslag til planskilt kryss på østsiden - Sundet:
● Store høydeforskjeller - utfordrende mhp. universell utforming.
● Kirkeveien i undergang under rv. 22
● Mulig vegserviceanlegg og park & ride
• Sykkelveg med fortau fra
Kringenveien, i undergang under
rv. 22 og på nordsiden av brua.
• Kollektiv-holdeplasser på ramper
• Omlagt atkomstvei til Hvalsenga

FORELØPIG PER 18.05.2022

Kryss Sundet – Kringenkrysset
● Løsninger for gående og syklende. Sykkelveg med fortau frem til Kringenveien.
Forslag videre: Gående i Kringenveien, og sykkelveg langs rv. 22. Flere alternativ
vurderes.

Alternativ uten støttemur.

FORELØPIG PER 18.05.2022

Kringenkrysset
• Økt størrelse på rundkjøring

FORELØPIG PER 18.05.2022

Bruplassen – tekniske utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor del av elveløpet har fredede kulturminner
Stor dybde til berg i elveløpet, men i dagen på øya og
«vestbredden»
Synketømmer i stort sett hele elveløpet
Jernbane på vestsiden
Nærhet til eks bru
Ny bru får nesten 3 ganger så mye vekt som eks. I
tillegg kommer strengere krav til sikkerhet for
bæreevne
Djupåra for vannføring går midt i løpet
Dette gjør at det ikke er mulig med anleggsfylling i elva
unntatt fra østsiden og til øya
Betyr at bygging i elva må foregå fra flåter, noe som er
komplisert og kostbart
Alt dette påvirker også byggetid

Bruplassen – bygging i elveløpet
● Bildene under viser tilsvarende prosjekt med bygging av fundamenter i vann og
midlertidig anleggsfylling.

Fyllinga her har bredde på 60 meter

Bruutforming

FORELØPIG PER 18.05.2022

● 4 bru-alternativer

Skråstagsbru med to tårn.

Skråstagsbru med ett tårn og viadukt.

Extrados.

Viadukt. Referanseprosjekt fra KP

Bruutforming

FORELØPIG PER 18.05.2022

● Skråstagsbru med to tårn

Sett fra lensemuseet.

Sett fra Fetsund.

Sett fra kirken.

Sett fra lufta med lensene i forgrunnen og Fetsund sentrum i bakgrunnen.

Bruutforming

FORELØPIG PER 18.05.2022

● Skråstagsbru med ett tårn og viadukt

Sett fra lensemuseet.

Sett fra Fetsund.

Sett fra kirken.

Sett fra lufta med lensene i forgrunnen og Fetsund sentrum i bakgrunnen.

Bruutforming

FORELØPIG PER 18.05.2022

● Extrados

Sett fra lensemuseet.

Sett fra Fetsund.

Sett fra kirken.

Sett fra lufta med lensene i forgrunnen og Fetsund sentrum i bakgrunnen.

Bruutforming

FORELØPIG PER 18.05.2022

● Viadukt

Sett fra lensemuseet.

Sett fra Fetsund.

Sett fra kirken.

Sett fra lufta med lensene i forgrunnen og Fetsund sentrum i bakgrunnen.

Hovinhøgda bru

• Beholder linjeføring på Hovinveien
• Buebru i tre – her videreføres brutype fra
tidligere parsell mot Lillestrøm. Portal til
Fetsund fra vest….

FORELØPIG PER 18.05.2022

Utfordringer for prosjektet
● Stort behov for inngrep i private eiendommer
● Grunnforhold:
– Kvikkleire
– Ravinedaler og naturverdier
– Jordvern
● Ny bru:
– Plassering av brua i landskapet (fjern- og
nærvirkning)
– Kulturminner; nærhet til Fetsund lenser,
synketømmer
● Kryssing av jernbanen
● Tettstedsutvikling i Fetsund:
– Kryssløsninger
– Gang og sykkelvei
– Kollektivtiltak og innfartsparkering
– Støytiltak
● Flom
● Anleggsgjennomføring:
– Bygging av ny bru – inngrep i Glomma
– Rivning av eksisterende bru
– Nærhet til jernbane
– Trafikkavvikling og universell utforming i
byggeperioden
● Planprosess
● Kostnader/Finansiering

Utsnitt av tidligere kartlegging av faresoner for kvikkleire. Kartet er under revisjon.

Dagens bru over jernbanen vet Fetsund lenser. Brua trenger oppgradering for å
kunne benyttes i anleggsfasen for ny rv. 22.

Herredshuset
● Kommunestyret i Lillestrøm
kommune har vedtatt at
Herredshuset skal bevares.
● Statens vegvesen jobber med å
utrede eventuell flytting.
● Løsning vil foreslås som en del av
planarbeidet.

Historisk flyfoto av Fetsund.

Herredshuset.

Dronebilde av dagens kryss mellom rv. 22 og Gamle Fetvei og Herredshuset.

Fetsund lenser
● Behov for anleggsområde i fredningsområdet for å bygge ny bru
– Vil gi midlertidig inngrep i fredningsområdet
– Anleggstrafikk på Lundveien og gjennom lenseområdet
– Fylling benyttes også ved rivning av eksisterende bru
● Behov for permanente inngrep i fredningsområdet, varierer fra brutype til brutype
– Utvidelse av kantsonen
– Fundament/spuntkasse
– Erosjonssikring
– Mudring

Illustrasjonen viser avgrensning av fredningen for Fetsund lenser med objekter.

Dagens bru over Glomma og Fetsund lenser.

Støy
● SVV forholder seg til Klima og
miljødepartementets Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2021).
● Målet i retningslinjen er at fasade utenfor
rom til støyfølsom bruk og en egnet
uteplass som er under grenseverdien Lden
55 dB.
● Der grenseverdiene likevel overskrides
vurderes avbøtende støytiltak i form av
lokal skjerming og fasadetiltak på bygg.
Innendørs er målsetningen at
støyfølsomme rom ikke skal ha over
LAeq24h 30 dB.
● Redusere miljøulempene (herunder støy)
er et effektmål for prosjektet.

Eksempel på støyvoll med støyskjerm på toppen fra et annet vegprosjekt.

Støy
Mulige avbøtende støytiltak
● Ved kilden (fastsettes i reguleringsplanen)
– Bruke naturlig skjerming i terreng og næringsbebyggelse
– Støyskjermer og støyvoller
● Ved støyfølsom bebyggelse (utredes i byggeplanfasen)
– Lokal skjerming av uteplass
– Utbedring av fasade, skifte vinduer og ventiler m.m

Eksempel på støyskjerm med vegetasjon fra et annet vegprosjekt.

Fremdrift
●
●
●
●
●
●

Varsling av oppstart: mai 2022
Løsningsutvikling: vinter/vår 2022
Planproduksjon: høst/vinter 2022-23
Oversendelse av komplett planforslag til planmyndighet: vår 2023
Offentlig ettersyn: sommer/høst 2023
Vedtak av planforslag: sommer 2024

● Detaljprosjektering, grunnerverv og kontrahering av entreprenør: 2024-2025
● Byggestart: 2026 (forberedende arbeider i 2025)
● Åpning av ny vei: 2028/2029
● OBS! Framdriften kan bli justert underveis.

Feltundersøkelser
● Befaringer og feltundersøkelser for å
kartlegge dagens situasjon i planområdet
gjennomføres.
● Dette gjelder for eksempel grunnforhold,
naturverdier og kulturminner.
● Grunneiere som berøres av
feltundersøkelser som krever inngrep i
grunnen kontaktes før oppstart av disse.
● Medarbeidere fra Statens vegvesen og
Multiconsult skal være lett gjenkjennelige
og identifisere seg på forespørsel.

Eksempel på borerigger som benyttes til geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser.

Illustrasjon med områder for sjakting (gulmarkerte).

Illustrasjon med områder som skal naturtypekartlegges av Miljødirektoratet (rødmarkerte).

Medvirkning
● Åpne informasjonsmøter ifm. varsling av
oppstart og offentlig ettersyn
● Åpne kontordager ifm. utarbeidelse av
planforslaget
● Særmøter/dialogmøter med berørte
aktører etter behov, for eksempel
MIA/Fetsund lenser
● To muligheter for skriftlig medvirkning
etter plan- og bygningsloven:
– Varsling av oppstart
– Offentlig ettersyn av planforslag
● For øvrig tett samhandling med offentlige
myndigheter som berøres av
planarbeidet:
– Lillestrøm kommune (planmyndighet)
– Statsforvalteren i Oslo og Viken
– Viken fylkeskommune
– Bane NOR SF
– Med flere

Åpen kontordag.

Informasjonsmøte.

Grunnerverv

Om grunnerverv:
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/planlegging-prosjektering-oggrunnerverv/grunnerverv/

Grunnerverv i planfasen
Hvordan kan du påvirke planen?
1. Oppstart av reguleringsplanarbeid
• MEDVIRKNING! Frist til uttalelse for berørte
2. Behandling
3. Offentlig ettersyn
4. Andregangs behandling
5. VEDTAK

Grunnervervsprosessen
Planvedtak, hva nå?

 Bevilgning
 Grunnerverv

Grunnervervsprosessen
Mål: tiltre nødvendige arealer for bygging

Tidsbruk: ca. 1 – 2 år

Grunnervervsprosessen – de tre veiene

Grunnervervsprosessen – typer erverv

• Helavståelse

• Hele eiendommen må avstås som følge av prosjektet

• Delavståelse (stripeerverv)

• Deler av eiendommen må avstås som følge av prosjektet

• Midlertidig avståelse

• Eiendommen må avstå areal midlertidig

Grunnervervsprosessen – verdsetting

• Grunnloven § 105:

«Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til
offentlig Brug, saa Bør han have fuld erstatning af Statskassen.»

• Ekspropriasjonserstatningslova
- § 3: Hva vederlaget skal dekke:
-

Vederlag for avståelse av eiendom og for skader og ulemper på gjenværende eiendom

- §§ 5, 6, 7

• Rettspraksis

Grunnervervsprosessen – verdsetting

• Ekspropriasjonserstatningslova, forts.
- § 5: Salgsverdi
-

Bolig-/næringseiendom
Hva vil en «vanlig kjøper» gi for eiendommen?
- Sammenlignbare salg i nærområdet
- Beliggenhet, utnyttelse, tomtestørrelse
- Spesielle kvaliteter
- Fradelings-/utviklingsmulighet

- Differanseprinsippet

Areal som ikke har en selvstendig verdi
Normalt 20 – 50 % av tomteprisen

Verdi av hele eiendommen før inngrepet
- Verdi av resteiendommen etter inngrepet
= Det økonomiske tapet
.

Grunnervervsprosessen – verdsetting

- § 5: Salgsverdi forts.

-

§ 7: Attkjøpsverdi/gjenerverv

Kilde: Brosjyren «Grunneier møter Bane Nor»

-

Unntaksregel dersom §§ 5 og 6 ikke holder eier skadesløs
Bolig, eier bebor eiendommen selv
Ved innløsning av hele eiendommen

-

Vilkår

OBS: ikke ved tidliginnløsning

Grunnervervsprosessen – verdsetting

- § 6: Bruksverdi
-

-

Der avkastningen på eiendommen gir en bruksverdi som er høyere enn
salgsverdien, f.eks.:
- Dyrka mark/skog
- P-plass
- Utleiebolig
- Næring
Påregnelig utnytting, lovlighet
Evt. ressurser

• Ved verdsettingen
-

Påregnelig (og lovlig!) bruk
Ulemper
Tilpasningsplikt/tapsbegrensningsplikt

Grunnervervsprosessen – advokat?

• Grunneier har rett til å la seg bistå av advokat uten vilkår
• Dersom utgifter søkes dekket av Vegvesenet:
- Vegvesenet har ikke plikt til å dekke utgifter i planprosess og ved
minnelige forhandlinger

Ta kontakt med vegvesenet for å finne ut om utgiftene dekkes før du kontakter advokat

- Vegvesenet kan kreve at grunneiere med like interesser samles om én
advokat
Kjennskap til ekspropriasjonsrett

- Vegvesenet har plikt til å dekke nødvendige utgifter i forbindelse med
skjønn, skjønnsprosesslova § 54

Kontakt
● Åpen kontordag i regi av Statens vegvesen
– Tirsdag 31. mai
– Klokken 1400-1800
– Gamle Fet kommunehus (Kirkeveien 85)
– Planleggingsleder og andre medarbeidere er tilgjengelig
for å prate om prosjektet og motta innspill
– Kart er tilgjengelig
● Informasjonsmøte om grunnforhold i Sundevja i regi av
Lillestrøm kommune
– Tirsdag 7. juni
– Klokken 1800-2000
– Gamle Fet kommunehus (Kirkeveien 85)
– Lillestrøm kommune orienterer om grunnforhold
– Statens vegvesen og prosjektets geotekniker deltar

Kontakt
● Statens vegvesen (forslagsstiller)
– Planleggingsleder Jan Terje Løitegård, tlf.: 958 94 852,
(jan.loitegard@vegvesen.no)
– Grunnerverver Øystein Lorentz Vevstad, tlf.: 959 39 110,
(oystein.vevstad@vegvesen.no)
– Grunnerverver Michelle Wedervang Andersson, tlf.: 922 83 672,
(michelle.andersson@vegvesen.no)
● Lillestrøm kommune (planmyndighet)
– Saksbehandler Arne Aukland
(arne.aukland@lillestrom.kommune.no)
● Nettside: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv22glommakryssing/

Innspill til varsling av oppstart innen 8. juni 2022
● Statens vegvesen
– firmapost@vegvesen.no
– Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
– Merk med «Rv. 22 Kryssing av Glomma»
● Kopi til Lillestrøm kommune
– postmottak@lillestrom.kommune.no
– Postboks 313, 2001 Lillestrøm
– Merk med «Saksnummer PLAN-21/01943»
● Innspillet må leveres skriftlig.
● Statens vegvesen vil gjennomgå og kommentere alle innspill i
dialog med Lillestrøm kommune.

