
PLANINITIATIV 

Detaljreguleringsplan for Rv. 22 Kryssing av Glomma, Garderveien - 
Kringenkrysset 

Utarbeidet av:  Multiconsult Norge AS på vegne av Statens vegvesen 

Dato: 28.02.2022, Statens vegvesen 

Tilleggsopplysninger 03.05.22:
Planinitiativet av 28.02.2022 er Statens vegvesens grunnlag for oppstartsmøte med Lillestrøm kommune.
Avgrensningen av planområdet slik den framgår av dette dokumentet, er endret i tråd med konklusjoner i 
oppfølgingen av oppstartsmøtet 30.03.22. Endelig avgrensning av planområdet framgår av kartet i 
kunngjøringen for varsling om planoppstart på Lillestrøm kommunes nettside.



1 Ansvarlige 

Fagkyndig 
Firma Multiconsult Norge AS 
Adresse Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo 
Org.nr 918 836 519 
Kontaktperson Jørgen Langgård 
E-post jorgen.langgard@multiconsult.no 
Telefon 938 38 271 

Forslagsstiller 
Firma Statens vegvesen, Utbygging 
Adresse Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer 
Org.nr. 971 032 081 
Kontaktperson Jan Terje Løitegård, Ellen Agnes Huse 
E-post jan.loitegard@vegvesen.no, 

ellen.agnes.huse@vegvesen.no 
Telefon 958 94 852, 951 56 950 

Hjemmelshaver Navn Statens vegvesen, m.fl. 
E-post / Telefon Statens vegvesen, m.fl.

Fakturaadresse for plansaksgebyr: Statens vegvesen legger til grunn at planmyndighet ikke vil kreve 
gebyr i denne saken. Det vises til uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 
14.04.2016, hvor departementet uttaler følgende: 

Departementet mener det ikke er hjemmel for å kreve gebyr når forslagstiller er en offentlig 
myndighet som har som oppgave å ivareta offentlige interesser, og tiltaket skal finansieres 
med bevilgninger fra stat eller kommune eller med lån med statlig eller kommunal garanti. 
Dette gjelder også planforslag fra offentlige myndigheter som fremmes etter lovens § 12-3 
annet ledd. Det avgjørende for spørsmålet om gebyr etter § 33-1 for planforslag fra offentlig 
myndighet er om forslaget gjelder kommersielle interesser på samme måte som forslag fra 
private, eller om det gjelder offentlige interesser og tiltaket skal finansieres av stat eller 
kommune eller med lån med statlig eller kommunal garanti. 

Se vedlegg 2 for uttalelsen i sin helhet. 

2 Bakgrunn 
2.1 Historikk 
Prosjektet ble første gang nevnt i NTP 2014-2023[1]. I NTP 2018-2029[2] ble det omtalt at bygging av 
ny 4-felts bru over Glomma på rv. 22 med tilstøtende vegnett kan starte opp i siste del av 
planperioden. Statens vegvesen har med dette som bakgrunn lagt til grunn at konseptvalgutredning 
(KVU) ikke kreves. Prosjektet er prioritert med oppstart i første seksårsperiode i NTP 2022-2033[3].  

Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning[4] lå ute på høring med tre alternativer våren 
2017 (A2, D2-1 og E2). Etter høring og offentlig ettersyn anbefalte Statens vegvesen et justert 
alternativ A2. Det justerte alternativet for A2 følger dagens veikorridor med fire felt, 80 km/t og 
toplanskryss og egen lokalvei bru over Glomma. Statens vegvesen anbefalte alt. A2 slik det ble 
justert etter offentlig ettersyn. 
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Lillestrøm kommunestyre fattet vedtak om KDP for Rv. 22 Kryssing av Glomma den 09.09.21, sak 
125/20, med arealbeslag som for ny trasé etter alternativ A2. I kommunestyrevedtaket til Lillestrøm 
kommune pkt. 3, ber kommunen om at valg av veistandard vurderes på ny.  

Det ble i ettertid utarbeidet et trafikknotat for å se på konsekvensene av en redusert standard. Etter 
søknad om fravik ga Vegdirektoratet aksept for å gå videre med redusert standard. Dette innebærer 
80 km/t på strekningen rett vest for Glomma fra avkjørsel til Fetsund sentrum/stasjon til 
Kringenkrysset, rundkjøring med avkjørsel til Fetsund sentrum/stasjon og planskilt kryss med fv. 172 
til Sørumsand. Dette innebærer ingen egen lokalvegforbindelse over Glomma. Dette tilsvarte 
prinsippet for alternativ A i konsekvensutredningen som fulgte KDP til behandling. I 
kommunestyrevedtaket til Lillestrøm kommune 10. november 2021, punkt 1 fastslår kommunen at 
de fortsetter samarbeidet med Statens vegvesen om detaljregulering av rv. 22 basert på 
Vegdirektoratets behandling av fravikssøknad for rundkjøring på riksvei (rundkjøring på vestre side 
og planskilt kryss på østre side av Glomma). 

Det er utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) «Vegforbindelser øst for Oslo»[6]. Rv. 22 vil inngå i 
en slik framtidig forbindelse. KS1-behandlingen (ekstern kvalitetssikring) av KVU foreslår å legge 0- 
alternativet til grunn for videre utvikling av rv. 22. 

2.2 Formålet med planen 
Prosjektet som reguleringsplanarbeidet legger til rette for har følgende samfunnsmål, hentet fra 
kommunedelplanen[4]: 

• Prosjektet skal bidra til å bedre framkommeligheten for kollektiv- og 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.

Prosjektet har også følgende effektmål: 

• Halvering av antall personskadeulykker fra 13 til 6 i en periode på 10 år etter ferdigbygget
veg.

• 7 minutter kortere reisetid i rushtiden mellom kryss Garderveien og Kringenkrysset.
• Tilrettelegge med gode løsninger for gående og syklende med en ambisjon om at 80% av

brukerne er fornøyd med ny løsning

Videre har prosjektet en rekke resultatmål knyttet til helse, sikkerhet, arbeidsmiljø, ytre miljø, 
økonomi og framdrift. 



2.3 Planområdet 
Planområdet strekker seg fra Garderveien i vest, over Glomma ved Fetsund sentrum til 
Kringenkrysset i øst, og omfatter areal både nord og sør for dagens rv. 22. Planområdet utgjør ved 
oppstart ca. 979 dekar.  

Figur 2-1: Foreløpig avgrensning av planområdet. Se vedlegg for større format. 

Planavgrensningen er basert på antatt mulig utbredelse av tiltaket og innehar rom for utvikling og 
optimalisering av tekniske løsninger underveis i reguleringsplanarbeidet. For eksempel er det ved 
oppstart stor usikkerhet knyttet til løsninger for arealkrevende fag som geoteknikk og 
anleggsgjennomføring. Vi forventer at planområdet vil snevres inn som en del av 
reguleringsplanarbeidet, og at planforslaget vil omfatte et mindre areal. 

3 Planønsket 
3.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Tiltaket omfatter en firefelts vei over en strekning på ca. 3,1 km fra Hovinhøgda i vest til 
Kringenkrysset i øst. Det planlegges rundkjøring på vestre side av Glomma og planskilt kryss på østre 
side av Glomma med tilhørende konstruksjoner og anlegg, som for eksempel gang- og sykkelveier, 
bruer, kulverter, kollektivtiltak, støttemurer og støyskjermer. Det endelige omfanget og den endelige 
utformingen av konstruksjoner og anlegg vil utvikles som en del av reguleringsplanarbeidet. 
Foreløpig er det antatt følgende større konstruksjoner: 

• Glomma bru ved profilnr. 6300-6900 (sørsiden av eksisterende, fire felt pluss gang- og
sykkelveg med fortau)

• Hovinbakken bru ved profilnr. 4050 (forlengelse av eksisterende bru mot nordøst, over fv.
279 Fetveien)

• Hovinhøgda bru ved profilnr. 5150 (gang- og sykkelbru på samme sted eller øst for
eksisterende bru på Hovinhøgda)



• Kulvert ved profilnr. 7100 (kulvert for kjøreveg og gang- og sykkelveg for Kirkeveien under rv. 
22) 

• Kulvert ved profilnr. 7450 (kulvert for gang- og sykkelveg under rv. 22 for tilgang til 
kollektivholdeplasser ved Hvalsenga og Kringenveien) 

Profilnummer refererer til teknisk plan fra kommunedelplanen. Endelig avklaring av behov for 
konstruksjoner vil skje som en del av planarbeidet. Ny rv. 22 vil ligge på sørsiden av dagens vei. Figur 
3-1 viser antatt plassering av kryss og gang- og sykkelvegsystem ved oppstart av 
reguleringsplanarbeidet. Dagens bru over Glomma skal rives etter at ny bru er bygget og satt i drift. 

 

Figur 3-1: Foreløpig skjematisk skisse av kryss og gang- og sykkelvegsystem. 

3.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Tiltaket omfatter i utgangspunktet ikke bebyggelse (volum) utover tekniske bygg for veganlegget og 
leskur i tilknytning til kollektivholdeplasser. Det kan imidlertid bli aktuelt å regulere vegserviceanlegg 
og/eller byggeområder under bestemmelsesområder for bygge- og anleggsområder. Sistnevnte som 
følge av reguleringstekniske krav til plankart. Volum og høyder for disse vil vi komme tilbake til i 
reguleringsplanarbeidet, men disse vil være underordnet veganlegget. Høyder for anlegg og 
konstruksjoner vil vi også komme tilbake til i reguleringsplanarbeidet. 

3.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Tiltaket vil ha høy funksjonell og miljømessig kvalitet i tråd med Statens vegvesens tekniske 
håndbøker. Det vil utarbeides en mulighetsstudie og et forprosjekt for ny Glommakryssing, som vil 
legge grunnlaget for utarbeidelse av plankart og planbestemmelser. I arbeidet vil det legges opp til 
samhandling og medvirkning med sentrale premissgivere som Lillestrøm kommune, 



kulturminnemyndigheter og natur- og miljøvernmyndigheter. Prosjektet vil sertifiseres i henhold til 
CEEQUAL (internasjonal klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen). 

4 Planstatus og føringer 
4.1 Forholdet til kommuneplanen 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Fet kommune 2018-2030[7] avsatt til formålene 
nåværende boligbebyggelse, nåværende tjenesteyting, nåværende næringsvirksomhet, veg og LNFR. 
Store deler av planområdet er omfattet av båndleggingssone (H710) og deler av planområdet er 
omfattet av hensynssoner naturmiljø (H550) og båndleggingssone kulturminner (H730). På vestsiden 
av Glomma går det en hensynssone for høyspenningsanlegg i retning nordøst/sørvest. Dagens trasé 
for rv. 22 er vist som samferdselslinje for hovedveg. På deler av strekningen mellom Sundetkrysset 
og Kringenkrysset øst for Glomma er det avsatt en trasé for framtidig gang- og sykkelveg. 

 

Figur 4-1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Fet kommune 2018-2030 

Kommuneplanens arealdel har en rekke planbestemmelser, hvor følgende anses å være mest 
relevante for dette reguleringsplanarbeidet: 

• Punkt 1.7 om byggeforbud langs vassdrag.   
• Punkt 1.8 om jordvern. 
• Punkt 1.9 om vannkvalitet og miljøkvalitet i og langs vassdrag. 
• Punkt 1.10 om flom. 
• Punkt 1.11 om geotekniske undersøkelser. 
• Punkt 1.12 om forurensning. 
• Punkt 1.13 om støy. 



• Punkt 1.15 om overvannshåndtering. 
• Punkt 3 om estetikk. 
• Punkt 4 om universell utforming. 
• Punkt 9.4.4 om båndleggingssone for kulturminnet Fetsund lenser 

Vi vil i planbeskrivelsen redegjøre nærmere for forholdet mellom kommuneplanens 
planbestemmelser og reguleringsplanforslaget. 

 

4.2 Forholdet til kommunedelplaner 

4.2.1 Kommunedelplan (KDP) for rv. 22 
Planområdet er i kommunedelplan for rv. 22 Kryssing av Glomma[4] avsatt til båndleggingssone for 
regulering. Innenfor planområdet er det også avsatt hensynssoner for ras- og skredfare, flomfare, 
høyspenningsanlegg og båndleggingssone etter lov om kulturminner. Framtidig trasé for rv. 22 er 
markert med juridisk linje for hovedveg og kryss er markert med juridisk symbol. 

 

Figur 4-2: Kommunedelplan for rv. 22 Kryssing av Glomma. 

Kommunedelplanen har en rekke planbestemmelser, som omhandler plankart, planvirkning, 
rekkefølgekrav, byggegrenser, bestemmelser til hensynssoner, kulturminner, støy og 
luftforurensning. Kommunedelplanen har også en del retningslinjer. 

Punkt 3.1 i planbestemmelsene fastslår: Det skal utarbeides detaljreguleringsplan, jfr. pbl § 12-1, før 
vegen kan bygges ut. Reguleringsplanen (detaljregulering) skal inkludere ny rv.22, kryss, tunneler, 
bruer, kollektivtiltak og øvrige vegrelaterte servicefunksjoner, arealer for midlertidige anlegg- og 
riggområder, deponiområder og nødvendige tilførselsveger som må etableres eller justeres som følge 
av ny rv.22. I oppstartsmøtet bør det avklares om det med deponiområder må forstås som 
deponiområder innenfor planområdet. 

Punkt 3.2 i planbestemmelsene fastslår: Denne planen går ved motstrid foran eldre plan eller 
planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt. 



Det er avvik mellom kommunedelplanens båndleggingssone og planavgrensning foreslått i 
planinitiativ. Avvikene består av utvidelser eller innskrenkinger på stort sett hele strekningen og er 
tilpasninger til reelle behov. De største avvikene er utvidelser mot sør ved Fetsund lenser, Glomma 
og Sundevja for å ivareta grunnforhold og anleggsgjennomføring. Vi vil i planbeskrivelsen redegjøre 
nærmere for holdet mellom kommuneplanens planbestemmelser og reguleringsplanforslaget. 

4.2.2 Kommunedelplan (KDP) for Fetsund sentrum 
Planområdet er i kommunedelplan for Fetsund sentrum avsatt til bebyggelse og anlegg (bolig, 
kombinert formål), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt grønnstruktur. 

 

Figur 4-3: Kommunedelplan for Fetsund sentrum[5]. 



Vi vil i planbeskrivelsen redegjøre nærmere for holdet mellom kommunedelplanens 
planbestemmelser og reguleringsplanforslaget. 

4.3 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid 
Planområdet omfatter eller berører følgende gjeldende reguleringsplaner[8]: 

• Rv. 22 – Utvidelse til 4-felt mellom Vinsnes og Hovinhøgda (plan-ID 0227_0101R0607) 
• Rv. 22 – Bråten-Lundsten (plan-ID 0227_0103R8201) 
• Rv. 22 – Parsell Hovinhøgda – Fetsund bru (plan-ID 0227_0103R8004) 
• Nye boliger på Balnes, gnr./bnr. 13/39, m.fl (plan-ID 0227_0104R1802) 
• Hovinhøgda boligfelt, gnr./bnr. 13/358, m.fl. (plan-ID 0227_0104R0601) 
• Gardertoppen (plan-ID 0227_0103R6501) 
• Banken, gnr./bnr. 20/26, m.fl. (plan-ID 0227_0103R0102) 
• Rundkjøring rv. 22 Gamle Fetvei (plan-ID 0227_0102R1202) 
• Fetsund sentrum, område H3 (plan-ID 0227_0103R9808) 
• Fetsund lenser (plan-ID 0227_0105R9005) 
• Kryss rv. 22 x rv. 172 x fv. 277 Fetsund øst (plan-ID 0227_0203R0201) 
• Gang- og sykkelveg langs rv. 172, parsell Sundet – Svingen (plan-ID 0227_0203R8102) 
• Fet arena og barnehage (plan-ID 0227_0203R1501) 
• Sundet, rv. 22 x rv. 172 (plan-ID 0227_0203R6701) 
• Østersund, gnr./bnr. 38/43 (plan-ID 0227_0203R7801) 
• Del av Fetsund øst (plan-ID 0227_0203R6301) 
• Kryss rv. 22 / rv. 170 «Kringenkrysset» (plan-ID 0227_0203R0001) 
• Leikvin Golfpark del 2, gnr./bnr. 39/1, m.fl. (plan-ID 0227_0203R0901) 

Planområdet omfatter eller berører også følgende planarbeid det er varslet oppstart av eller som er 
planlagt startet opp: 

• Områderegulering for Fetsund sentrum 
• Detaljregulering for Sundevja (stabilisering) 

4.4 Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus[9] har følgende mål: 

• Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 
• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling 

og bevaring av overordnet grønnstruktur. 
• Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til 

resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 

Reguleringsplanarbeidet bygger opp under den regionale planen gjennom å tilrettelegge for bedre 
framkommelighet for kollektiv- og næringstrafikken langs rv. 22 over Glomma og videre inn mot 
Lillestrøm. I tillegg gjennom å tilrettelegge for god tettstedsutvikling i Fet og styrke grunnlaget for 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

4.5 Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer 
Regional plan for vannregion Glomma 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016–2021[10] gir rammer og føringer for 
hvordan vannmiljøet og vannressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen fastsetter 



miljøkvalitetsnormer for elver, innsjøer, grunnvann og kystvann, og setter frister for når miljømålene 
skal nås. 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 

Hovedmålet i den regionale planen[11] er å: Ta vare på og bruke kulturminner som en positiv ressurs i 
Akershus, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og 
verdiskaping. Delmål er: 

• Bevare et utvalg av kulturminner, kultur-miljøer og kulturlandskap som gjenspeiler 
mangfoldet og særpreget ved kulturhistorien i Akershus. 

• Innhente, skape og formidle kunnskap om kulturarven og gjennom dette øke forståelsen for 
dens betydning i samfunnet. 

• Forvalte kulturminner, kulturmiljøer og kultur-landskap som en integrert del av en helhetlig 
miljø- og ressursforvaltning. 

Reguleringsplanarbeidet vil påvirke eksisterende kulturmiljø og kulturminner i planområdet, men vi 
har som mål å begrense de negative konsekvensene. 

Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

Hensikten med regional plan for masseforvaltning i Akershus[12] er å sikre byggeråstoff og 
uttaksområder for framtidige behov i Akershus, sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig 
deponering, sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser og redusere miljø- og 
samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport. For å nå disse målene, må 
det satses generelt på økt kompetanse, samarbeid og dialog, utvikling av juridiske virkemidler og 
framtidige løsninger.  

Reguleringsplanarbeidet bygger opp under den regionale planen ved å ha som mål å legge til rette 
for hensiktsmessig massehåndtering med akseptabel miljø- og samfunnsbelastning. Konkrete 
løsninger er ikke avklart per dags dato og vil bli utredet som en del av planarbeidet. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging[13] 
er at planlegging av arealbruk og transportsystem skal «fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling» samt «bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling og fremme helse, 
miljø og livskvalitet». For å oppnå dette bør utbyggingsmønster og transportsystem fremme utvikling 
av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehov og legge til rette for klimavennlige 
transportformer. 

Reguleringsplanarbeidet bygger opp planretningslinjene gjennom å tilrettelegge for bedre 
framkommelighet for kollektiv- og næringstrafikken langs rv. 22 over Glomma og videre inn mot 
Lillestrøm. I tillegg gjennom å tilrettelegge for god tettstedsutvikling i Fet og styrke grunnlaget for 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

Formålet med de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning[14] er 
å prioritere arbeidet med å redusere klimagassutslipp og bidra til at klimatilpasning ivaretas som 
hensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven, sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i kommunene, sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og 



virkemidler i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning og bidra til avveining og 
samordning når utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre 
hensyn eller interesser.  

Reguleringsplanarbeidet bygger opp under planretningslinjene gjennom å tilrettelegge for bedre 
framkommelighet for kollektiv- og næringstrafikken langs rv. 22 over Glomma og videre inn mot 
Lillestrøm. I tillegg gjennom å tilrettelegge for god tettstedsutvikling i Fet og styrke grunnlaget for 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. Reguleringsplanarbeidet vil sertifiseres med CEEQUAL, som blant 
annet omfatter klima og energi. Flere av målene til prosjektet bygger opp under positive tiltak for 
klima og energi, se kapittel 2.2. 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

Glomma er vernet, og rikspolitiske retningslinjer[15] gjelder. Verneformålet avgrenset slik: 

• Vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på 
inntil 100 meters bredde langs sidene av disse. 

• Andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 

Smalere vassdragsbelte enn 100 m kan bestemmes gjennom reguleringsplan. De nasjonale mål for 
forvaltningen av de vernede vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av verneplanene for 
vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr. 10 (1980–81). For å oppnå målene må det særlig legges vekt på å: 
Unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, 
kulturminner og kulturmiljø. 

• Sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene. 
• Sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner. 
• Sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt som det 

er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. 
• Sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der disse 

interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket. 

Reguleringsplanarbeidet vil legge retningslinjene til grunn, og prosjektet vil søke å begrense negative 
konsekvenser for vassdraget i midlertidig og permanent situasjon. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Hensikten med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen[16] er 
å sikre at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge er skjermet mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og 
skape sitt eget lekemiljø. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller 
friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal 
også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal 
eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at behovet for lekearealer i nærmiljøet 
ikke blir oppfylt. 

Reguleringsplanarbeidet vil legge retningslinjene til grunn for planarbeidet, men vi kan på 
nåværende tidspunkt ikke se at tiltaket påvirker leke- og aktivitetsarealer. 

For øvrig kan også Riksantikvarens KULA-kartlegging (kulturlandskap av nasjonal interesse) nevnes. 



5 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Tiltaket er konsekvensutredet som en del av arbeidet med kommunedelplan[4] og er en nedskalert 
versjon av alternativ A2. Tiltaket vil gi virkninger både innenfor og utenfor planområdet. 
Konsekvensene av alternativ A2 ble i konsekvensutredningen oppsummert på følgende måte: 

Landskapsbilde: 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 Holen er begrenset og den overordnede landformen og 
vegetasjon til en viss grad lar seg reetablere med tiltaket, vurderes konsekvensen av tiltaket likevel 
som middels negativt. Krysningen av Glomma med ny bro i nærheten av den gamle, vil opprettholde 
store deler av det eksisterende elverommet. Øst for Glomma vil alternativet føre til inngrep i det 
eksisterende terrenget. Dette innebærer gjenfylling av bekkeløp. Anleggelsen av nytt toplanskryss 
mot rv. 172 gir moderate negative virkninger for landskapsbildet fordi krysset i stor grad er tilpasset 
eksisterende terreng. 

Alternativ A2 ble vurdert til middels konsekvens etter metodikken Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser[17]. 

Nærmiljø og friluftsliv: Tiltak (støy-skjerming) vil bli satt inn for å minimalisere ulempene der 
støyberegninger 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 nærmere Hovinhøgda skole. Boligområder sør for 
Støvinåsen kommer lenger vekk fra veien siden den flyttes sørover. Dette vil være positivt for 
bomiljøene der. Broa vil krysse Glomma i nordenden av det sikrede friluftsområdet Fetsund lenser. 
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 hus eller garasjer ligger utsatt til 
og må følges opp med eventuelle tiltak. Økt vegkapasitet vil gi mindre kø og bedre flyt i trafikken 
forbi boligområdene. Alternativet overskrider ikke grenseverdier for luftkvalitet. 

Alternativ A2 ble vurdert til middels konsekvens etter metodikken Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser. 

Naturmangfold: Alternativ A2 medfører stor negativ konsekvens for en ravinedal, som er en sårbar 
naturtype i henhold til Norsk rødliste for naturtyper (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. For Glomma som vannforekomst vil det bli oppvirvling av sedimenter i anleggsfasen som følge 
av bygging av bro. 

Alternativ A2 ble vurdert til stor konsekvens etter metodikken Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser. 

Kulturminner og kulturmiljø: Alternativet vil gi store negative konsekvenser for Fetsund lenser og 
kulturkvartalet, samt middels negativ konsekvens for Fetsund bro. Alternativet er vurdert til å være 
det nest dårligste alternativet, da det vil utradere kulturkvartalet og direkte påvirke det fredete 
kulturmiljøet Fetsund lenser. Den nye broen vil ligge lenger sør enn dagens bilbro, og vil derfor trolig 
skygge noe for anlegget ute i Glomma. Det vil være potensial for funn av nye automatisk fredete 
kulturminner på innmark og gårdsnære skogsområder. Disse områdene vil trolig bli undersøkt av 
fylkeskommunen i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 



Alternativ A2 ble vurdert til middels til stor konsekvens etter metodikken Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser. Ny rv. 22 vil komme i direkte konflikt med Herredshuset på 
vestsiden av Glomma. Statens vegvesen vil vurdere flyttbarhet og utarbeide kostnadsestimat for 
flytting som en del av reguleringsplanarbeidet. 

Naturressurser: Alternativ A2 berører kun randsonen til skiftet sørøst (nordøst? red.adm.) for Søndre 
Hovin gård.  

Alternativ A2 ble vurdert til liten til middels konsekvens etter metodikken Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser. 

Figur 5-1 viser oppsummering av konsekvenser for alternativ A2 fra kommunedelplan med 
konsekvensutredning. 

 

 

Figur 5-1: Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser fra kommunedelplan med konsekvensutredning. 

Tiltaket vil forbedre trafikkforhold gjennom en vesentlig forbedring av framkommelighet og 
trafikksikkerhet for kollektivtrafikk, gående, syklende og øvrige trafikanter. Tiltaket vil planlegges 
etter Statens vegvesens tekniske regelverk for universell utforming.  

Reguleringsplanarbeidet vil medføre enkelte justeringer i tiltaket som ble utredet i kommunedelplan 
med konsekvensutredning, og de endelige virkningene vil derfor ikke bli nøyaktig slik som beskrevet 
ovenfor. En oppdatert beskrivelse av konsekvenser vil inngå i planbeskrivelsen. 

6 Samfunnssikkerhet 
Planarbeidet vil bli basert på risiko- og sårbarhetsanalyse[4] utarbeidet som del av kommunedelplan 
med konsekvensutredning. Risiko- og sårbarhetsanalysen ble oppsummert på følgende måte: 



 

 

Figur 6-1: ROS-oppsummering fra kommunedelplan med konsekvensutredning. 

En oppdatert og mer detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse vil utarbeides som en del av 
reguleringsplanarbeidet.  

7 Krav til planprogram og konsekvensutredning 
Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger. I henhold til § 6, bokstav b skal 
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg 1 alltid konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan- og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 
planen.  

 



Vedlegg 1, punkt 7 omfatter følgende tiltak: 

a) Jernbanelinjer for langdistansetrafikk. Flyplasser med en rullebane på 1600 meter eller lengre 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10d) 
b) Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk 
c) Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt eller utbedring og/eller utvidelse av en eksisterende 
vei som har to kjørefelt slik at den får minst fire kjørefelt, dersom en slik vei har en lengde på 
minst 10 km 
d) Forstads- og T-baner med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr 
e) Andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. (mindre 
jernbaneanlegg omfattes av vedlegg II nr. 10c, mindre veier omfattes av vedlegg II nr. 10e). 

Planarbeidet omfattes av vedlegg 1, punkt 7, bokstav e, da forventet investeringskostnad for tiltaket 
som planarbeidet legger til rette for er 2,955 milliarder kroner (2020). 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for tiltaket ble utarbeidet i perioden 2014-2020 og 
vedtatt av Lillestrøm kommune 9. september 2020. Konsekvensutredningen ble utarbeidet etter et 
fastsatt planprogram og omfatter alle relevante temaer. I forbindelse med kommunestyrets vedtak 
av kommunedelplan med konsekvensutredning ble tiltaket nedskalert, og konsekvensutredningen 
omfatter et mer omfattende tiltak enn det reguleringsplanarbeidet omfatter. Etter vår vurdering er 
tidligere utarbeidet konsekvensutredning tilfredsstillende, og reguleringsplanarbeidet er dermed 
fritatt for krav til ny konsekvensutredning, jf. § 6, bokstav b. Mindre avvik mellom kommunedelplan 
og reguleringsplan vil beskrives og vurderes i planbeskrivelsen. 

8 Planprosess og medvirkning 
8.1 Vesentlige interesser som berøres 
Planarbeidet berører nasjonale, regionale og lokale interesser. Blant de temaene det antas å bli 
størst offentlig interesse rundt er: 

• Landskapsbildet (fjernvirkning, stedstilpasning) 
• Naturmangfold (ravinedaler, kantsoner til Glomma) 
• Kulturarv (Fetsund lenser, Herredshuset) 
• Støy fra veitrafikk på støyfølsom bebyggelse 
• Risiko og sårbarhet (grunnforhold, områdestabilitet) 
• Grunnerverv (arealbeslag) 

I tillegg er trafikk (framkommelighet, trafikksikkerhet), som er selve bakgrunnen for planarbeidet, et 
sentralt og viktig tema. 

8.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører 
Planarbeidet berører nasjonale, regionale og lokale interesser og en lang rekke aktører i form av 
offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og naboer. Foreløpig interessentanalyse 
viser at følgende aktører er de aller mest sentrale: 

• Lillestrøm kommune 
• Statsforvalteren i Oslo og Viken (naturmangfold, forurensning, landbruk, beredskap, mm.) 
• Viken fylkeskommune (kulturarv, planforvaltning, samferdsel mm.) og eventuelt 

Riksantikvaren (kulturarv) 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (grunnforhold, vassdrag) 
• Bane NOR (Kongsvingerbanen) 



• MIA/Fetsund lenser 
• Grunneiere (støy, støv, framkommelighet, osv.) 
• Naboer (støy, støv, framkommelighet, osv.) 

8.3 Medvirkning 
Planarbeidet vil legge opp til omfattende medvirkning og samhandling for å sikre 
kunnskapsinnhenting og løsningsutvikling basert på dialog med interessentene i planområdet. Blant 
tiltakene som planlegges gjennomført er: 

• Varsling av oppstart (brev, annonse, informasjonsmøte) 
• Workshops 
• Åpne kontordager 
• Offentlig ettersyn av planforslag (brev, annonse, informasjonsmøte) 

Statens vegvesen vil legge opp til deltagelse i ungdomsråd og via kontakt med kommunens 
administrasjon stille seg til disposisjon for å ivareta dialog og informasjon til barn og unge, skoler mv. 
Det er utover dette ikke vurdert behov for noen spesielle medvirkningstiltak rettet mot barn og 
unge, da tiltaket i all hovedsak er planlagt langs eksisterende vei og i liten grad berører leke- og 
aktivitetsarealer for barn og unge. 

Statens vegvesen ønsker tett dialog med planmyndighet under både løsningsutviklingen og 
planproduksjonen og vil legge et løp for dette. Det er også ønskelig å drøfte og avklare involvering av 
politikere utover minimumskravet i plan- og bygningsloven, for eksempel gjennom 
orientering/behandling av forprosjektrapport fra løsningsutviklingen. Statens vegvesen vil stille seg 
til disposisjon for kommunale råd og utvalg etter behov. 

8.4 Fremdrift 
Planarbeidet startet opp i november 2021, og vi har estimert at det kan være mulig å få et 
planvedtak sommeren 2024. 

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

Vi ønsker å varsle oppstart av planarbeid umiddelbart etter avholdt oppstartsmøte med 
planmyndighet, som vi antar blir i mars 2022. Vi tar sikte på en tett dialog med planmyndighet 
underveis i planarbeidet og har planlagt innsendelse av komplett planforslag i mars 2023. 
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Vedlegg 1: Foreløpig utkast til planavgrensning (.pdf/.sos) 

Vedlegg 2: Uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Vedlegg 3: Politiske vedtak i Lillestrøm kommune 
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