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Rask gjennomgang rapporter



Prissatte tema



Støy, dagens situasjon

• Trafikktall fremskrevet 15-20 år



Støy, 0+



Støy, korridor 4



Støy, korridor 5



Støy, korridor 6



Støy, eksempel på langsgående skjerming

Uten skjerming

Med skjerming



Støy, samlet vurdering

• Linjer med mye tunnel, scorer høyere
• Linje 10 000 og 10 300 skaper «ny» utsatt bebyggelse, grunnet ny veglinje
• Tiltak som må vurderes nærmere:

• Vertikal plassering av linjen, dypere linje skjermer mer
• Lokaletiltak, vurderes i reguleringsplan
• Hastighet vil begrense støy



● Beregningsår 2050

● Nullvekst ikke lagt inn

● Bompenge ikke lagt inn

● Antall felt 2 og 4

● Fartsgrense 60-80-90

● Kryssløsninger både 
ruterkryss og direkteførte 
ramper

● Ferje leie plassert både ved 
dagens og Kleberget

Transportmodellberegninger, grunnlag



Transportmodellberegninger, foreløpige resultater

Generelle tanker
• Uansett valg, fortsatt mye 

lokaltrafikk
• Nullvekst potensialet i alle 

korridorer må beskrives
• Alternativer for «styring» av 

trafikk må vurderes



Ikke prissatte tema



Landskapsbilde

Hva er landskapsbilde
• Landskapets romlige og visuelle egenskaper 

og hvordan landskapet oppleves som fysisk 
form.

• Omfatter alle omgivelsene, fra det tette 
bylandskap til det uberørte naturlandskap.

Hva er aktuelt her
• Visuell kontakt og fjernvirkning mot 

Jeløya, Værlebukta og fjorden
• Topografiske former, vegetasjon og 

grøntområder på Kleberget og Bjørnåsen
• Vansjø/Mosseelva med strandsone.
• Variasjon og visuelle kvaliteter ved 

Nesparken-Tollertangen, Klommesten og 
Øre

Hva er foreløpige funn og resultater
• Alternativ 4 er klart dårligst og har stor 

negativ konsekvens
• 6b og 0+ har middels negativ konsekvens
• 6a, 5a og 5b har noe negativ konsekvens



Friluftsliv, by- og bygdeliv

Hva er friluftsliv, by- og bygdeliv
• Opphold og fysisk aktivitet i friluft og 

byer/tettsteder for miljøforandring og 
naturopplevelse

Hva er aktuelt her
• Kleberget strandsone og grøntkorridor
• Ekholt med barnehager og grøntområde
• Grønnkorridorer ved Årvollkrysset
• Nesparken
• Vansjø

Hva er foreløpige funn og resultater
• Alternativene 4, 5a og 5b er dårligst 

med middels negative konsekvenser
• 6a, 6b og 0+ har noe negative 

konsekvenser



Naturmangfold

Hva er naturmangfold
• Liv og økosystem på land, i ferskvann 

og sjø som er lite menneskepåvirket
• Biologisk mangfold, landskapsmessig

mangfold og geologisk mangfold

Hva er aktuelt her
• Hule eiker/verdifulle trær
• Lågurteikeskog
• Viktig bekkedrag
• Rik kulturlandskapssjø?
• Svartorsumpskog?
• Mosseelva?
• Strandsona?

Hva er foreløpige funn og resultater
• Alternativene 4, 5a og 5b er dårligst
• 6b og 0+ har noe miljøskade
• 6a har ubetydelige konsekvenser



Kulturarv
Hva er kulturarv
• Spor etter menneskers virksomhet 

knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og 
kulturhistoriske landskap/bylandskap

Hva er aktuelt her
• Kallum med automatisk fredete 

kokegroper og vernet forsvarsanlegg
• Sentrum vest med enkeltbygg, 

bygningsmiljø av nasjonal interesse, 
jernbanestasjonen og kanal med 
parkanlegg som er vernet

• Sentrum midtre med viktige 
bygningsmiljø og signalbygg, som 
pikeskolen, brannstasjonen mm.

• Mosseporten med steinalderboplasser

Hva er foreløpige funn og resultater
• Alternativene 5b og 6b er dårligst
• 4 og 6a har stor miljøskade
• 5a og 0+ har middels negative 

konsekvenser



Naturressurser

Hva er naturressurser
• Fornybare og ikke-fornybare ressurser 

som vurderes ut ifra samfunnets 
interesser, behov og tilgang 

• F.eks jordbruk, drikkevann, fiskeri, 
mineralressurser

Hva er aktuelt her
• Vansjø som drikkevannskilde
• Fulldyrka mark Årvoll og Kallumjordet
• Dyrkbare arealer

Hva er funn og resultater
• Alternativ 4 er dårligst
• 5a/5b er nest dårligst
• 6a/6b og 0+ har ingen konsekvenser



Samletabell rangering

4 5a 5b 6a 6b 0+

Landskapsbilde 6 1 2 3 5 4

Friluftsliv, by- og 
bygdeliv

6 5 4 1 3 2

Naturmangfold 6 4 5 1 3 2

Kulturarv 3 2 6 4 5 1

Naturressurser 5 4 4 1 1 1

Samlet 6 3 5 1 4 2

Enkel og lite metodisk rangering basert på hvert alternativs gjennomsnitt…



Videre arbeid

Trinn 1

Trinn 2, rangering


