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Innledning 

Delrapporten KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Ikke-prissatte vurderinger 
omhandler følgende fagtema i tråd med Håndbok V712 Konsekvensanalyser (V712), og 
mandat gitt i bestilling: 

• Landskapsbilde 
• Nærmiljø og friluftsliv 
• Naturmangfold 
• Kulturminner/kulturmiljø 
• Naturressurser 

I tillegg er det gjort en overordnet vurdering av byutvikling og arealbruk i Gjøvik og 
naturfare. Prosjektgruppa har gjennomført to samlinger med fagressurser innen temaene, 
der vi har drøftet oss igjennom metode og temavise vurderinger.  



1.1 Metodikk 

1.1.1 Viktige ikke-prissatte tema for KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-
Moelv 

Det er ikke formulert krav for de ikke-prissatte virkningene, men det er løftet fram viktige 
behov og tema som skal vurderes i analysen av alternative løsninger. Dette gjelder blant 
annet nasjonale behov knyttet til klima og miljø, jordvern, naturmangfold, kulturlandskap og 
kulturminner. Dette er tema som er forankret i lover og forskrifter, og som vil være sentrale 
gjennom videre planprosesser etter plan- og bygningsloven.  

Viktige ikke-prissatte tema for KVU-
området 

Målemetode 

Unngå inngrep i viktige naturmiljø og 
naturressurser 

• Ivareta viktige naturområder  
• Ivareta viktige økologiske korridorer 
• Minimere inngrep og omdisponering 

i dyrka mark  
 

 
 
Kvalitative vurderinger 

Avgrense inngrep og negative virkninger for 
nærmiljø, friluftsliv, landskap og kulturmiljø 

• Hensyn til kulturmiljø og landskap 
• Barrierevirkning, støy og luftkvalitet  
• Hensyn til stasjonsplassering, 

inngrep i by og tettsteder  

 
 
Kvalitative vurderinger 

Deponi – mulig deponering og bruk av 
overskuddsmasser 

• Miljømessig forsvarlig og 
samfunnsnyttig deponering av 
masser  

 

 
 
Kvalitative vurderinger 

 

1.1.2 Metode fra Håndbok V712 

Håndbok V712 angir metode for hvordan en konsekvensutredning (KU) skal utføres. 
Metodikken er primært rettet mot planer som har som mål å avklare valg av alternativ, og 
der prosjektene er i en fase som omfattes av Plan- og bygningsloven slik at plikten til 
konsekvensutredning utløses.  

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte 
konsekvenser: 

• Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 
• Omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes. 



• Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil 
medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av 
områdets verdi og omfanget på påvirkning på området.  

Metodikk etter V712 legger opp til følgende gjennomgang for vurdering og analyse av 
konsekvenser for de ikke-prissatte temaene: 

1. Fagtema som skal utredes er landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, 
kulturmiljø og naturressurser. 

2. Registrere ensartede områder innenfor influensområdet (varierer mellom 
fagtemaene). 

3. Dele inn planområdet i delområder og verdisette disse etter en tredelt skala; liten, 
middels og stor.  

4. Vurdere tiltakenes innvirkning på de enkelte delområdene (omfangsvurdering) etter 
en femdelt skala; stort positivt, middels positivt, lite/ingen, middels negativt, stort 
negativt).  

5. Vurdere konsekvensgrad ved å sammenholde delområdets verdi med omfanget av 
tiltaket. Konsekvensgrad fastsettes ved bruk av konsekvensvifte. Det gjøres en samlet 
konsekvensvurdering for hvert alternativ. Den må være etterprøvbar og alternativ 
med svært stor negativ konsekvens skal forkastes. 

6. Alternativene rangeres fra best til dårligst. 
7. Det skal gjøres en samlet vurdering for alle de ikke-prissatte temaene.  

1.1.3 Metode tilpasset KVU 

Det finnes ingen offisiell metode for ikke-prissatte vurderinger i KVU-sammenheng, men 
etablert praksis er å tilpasse metodikken fra V712. Med utgangspunkt i håndboka har vi 
gjort følgende tilpasninger: 

1. Følgende fem temaer er vurdert: landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, 
kulturminner/kulturmiljø og naturressurser. I tillegg er det gjennomført en 
overordnet vurdering av byutvikling og arealbruk i Gjøvik, og av naturfare. 

2. Strekningen er oppdelt i parseller med ulike alternative løsninger. Disse er satt 
sammen til 3 gjennomgående konsepter. IP-temaene er vurdert per parsell og 
løsning, og vurdert samlet til slutt med utgangspunkt i de 3 gjennomgående 
konseptene.  

3. Det er benyttet offentlig tilgjengelige databaser gjennom Innlands-GIS. Det er 
bare de nasjonalt og regionalt viktige data som er analysert og verdivurdert 
innenfor de utvalgte temaene. Lokale data spesielt innenfor naturmiljø og 
friluftsliv har betydning ved by og tettsteder. Det er ikke lagt opp til supplerende 
kartlegging på dette nivået. 

4. Løsningene er omfangsvurdert på et overordnet nivå med utgangspunkt i 
nødvendige investeringstiltak på strekningen og i Gjøvik by. Skala som er benyttet 
er 7-delt fra stort negativt til stort positivt.   

5. Løsningene er verdivurdert på et overordnet nivå ut i fra kart generert for hvert 
IP-tema. Skala benyttet er: liten, middels og høy.  



6. De kvalitative verdivurderingene fra hvert fagtema er vektet og lagt oppå 
hverandre i kart som viser konfliktareal i korridoren i en rød fargeskala. Arealer 
med overlappende konfliktareal for flere fagtema, altså økende grad av konflikt, 
vil framgå i dyp rød farge.  

7. Basert på omfang og verdivurderingene, er det gjort en konsekvensvurdering med 
utgangspunkt i konsekvensvifta beskrevet i V712, men med en 7-delt skala fra 
stort negativt til stort positivt. Konsekvensvurderingene er på svært overordnet 
nivå, da vi ikke vet eksakt hvor veg og jernbanetraséene vil bli plassert.  

8. Konfliktpotensialet for hvert tema er vurdert med utgangspunkt i 
konsekvensvurderingene. Slik får vi fram parsellene og løsningene med størst 
konfliktpotensial. Konfliktpotensialet er delt inn i potensiell stor konflikt, middels 
eller liten/ingen potensiell konflikt og vist i tabell fra rødt til grønt.  

9. Avslutningsvis er de kvalitative vurderingene fra hvert fagtema satt inn i en felles 
matrise som viser samlet vurdering av konfliktpotensialet i forhold til de 
foreslåtte gjennomgående konseptene.  

Det er verdt å merke seg at konfliktpotensialet ikke er en matematisk øvelse basert på 
gjennomsnittlig konsekvens i parsellene og løsningene. Det ligger en faglig vurdering til 
grunn for konfliktpotensialet, bl.a. basert på viktige behov og tema (jf. kap. 1.1.1). Et høyt 
konliktpotensial innebærer ikke at det ikke er mulig å finne løsninger på neste plannivå. 

Vurderingene er diskutert med fagressurser i Statens vegvesen Region øst, gjennom to 
fagsamlinger. I tillegg er resultatene drøftet i administrativ kontaktgruppe bestående av 
deltakere fra berørte kommuner og Oppland fylkeskommune.  

1.1.4 Datagrunnlag 

Tabell 1 på neste side, viser offentlige datasett som er benyttet som grunnlag for 
vurderingene av de ulike IP-temaene. Lista er ikke uttømmende.  



 

 

1.1.5 Usikkerhet 

Konsekvensvurderingene og konfliktpotensialet skal gi en vurdering av forhold i framtida. 
Det vil alltid være knyttet en usikkerhet til slike vurderinger. Det er sannsynlig at 
klassifisering av verdier og sårbarhet vil endres over tid. Selve omfanget på løsningene er 
også usikkert. Det kan være endringer i tekniske og økonomiske forhold som gjør at 
investeringstiltakene slik de framkommer i dag, ikke er gjennomførbare eller må tilpasses. 
Fordi KVU er på et svært overordnet nivå, er det ikke usannsynlig at videre planlegging vil 
avdekke andre konsekvenser og konflikter enn de vi har vurdert i denne rapporten. 

Den viktigste årsaken til usikkerhet er likevel kunnskapsmangel om verdiene og måten 
investeringstiltakene (omfanget) vil påvirke disse. Denne usikkerheten videreføres til 
vurderingene av konsekvenser og konfliktpotensial.  

1.1.6 Oppfølging i seinere planfaser 

I seinere planfaser må en fullstendig konsekvensutredning gjennomføres. Da kan det også 
være aktuelt å gjennomføre kartlegginger for å få et bedre vurderingsgrunnlag. Det blir 

KATEGORI Datasett Dataeier / dataforvalter
BEREDSKAP Aktsomhetskart for radon Norges geologiske undersøkelse
BEREDSKAP Aktsomhetskart for snøskred Norges vassdrags- og energidirektorat
BEREDSKAP Aktsomhetskart for steinsprang Norges vassdrags- og energidirektorat
BEREDSKAP Avløpsanlegg Miljødirektoratet
BEREDSKAP Flomsoner Norges vassdrags- og energidirektorat
BEREDSKAP Forurenset grunn Miljødirektoratet
BEREDSKAP Sikringstiltak langs vassdrag Norges vassdrags- og energidirektorat
BEREDSKAP Vannkraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat
BEREDSKAP Vannkraftverk, dam Norges vassdrags- og energidirektorat
KULTURMINNE Arkeologiske enkeltminner Riksantikvaren
KULTURMINNE Arkeologiske lokaliteter Riksantikvaren
KULTURMINNE Fredede bygninger Riksantikvaren

KULTURMINNE Helhetlige kulturlandskap Miljødirektoratet

KULTURMINNE Nasjonale kulturminneinteresser i by NB registeret, 
KULTURMINNE Pilgrimsleden Miljødirektoratet
KULTURMINNE SEFRAK Riksantikvaren
KULTURMINNE Vedtaksfrede kulturminner Riksantikvaren
KULTURMINNE Vedtaksfrede sikringssoner Riksantikvaren

NÆRMILJØ SSB_Tettsteder_i_Norge SSB
NÆRMILJØ Statlig sikra friluftsområder Miljødirektoratet
NATURMANGFOLD Artsforekomst av nasjonal forvaltningsinteresse Miljødirektoratet
NATURMANGFOLD Artsforekomst fra Artskart (Skjermede objekter) Artsdatabanken
NATURMANGFOLD Artsforekomst fra Naturbase (skjermede objekter) Miljødirektoratet
NATURMANGFOLD Inngrepsfri natur (INON) Miljødirektoratet
NATURMANGFOLD Miljøregistreringer i skog (MIS) Norsk institutt for skog og landskap

NATURMANGFOLD Naturtyper Miljødirektoratet
NATURMANGFOLD Verneområder Miljødirektoratet
NATURMANGFOLD Verneplan for vassdrag Norges vassdrags- og energidirektorat
NATURRESSURS AR50 Norsk institutt for skog og landskap
NATURRESSURS Elver/bekker m/ 20m buffer InnlandsGIS
NATURRESSURS Grunnvannsoppkomme Norges geologiske undersøkelse
NATURRESSURS Grunnvannspotensiale Norges geologiske undersøkelse

NATURRESSURS Grus og Pukk NGU
NATURRESSURS Jordressurs NIBIO
NATURRESSURS Vassdrag Norges vassdrags- og energidirektorat



viktig å vurdere justeringer som reduserer negative konsekvenser og konfliktpotensialet. 
Dette kan være justeringer i selve investeringstiltaket, eller avbøtende eventuelt 
kompenserende tiltak. Det er viktig at det først vurderes å unngå eller begrense inngrepet i 
områdene/lokalitetene med størst konfliktpotensial, før avbøtende eller kompenserende 
tiltak vurderes.  

I henhold til håndbok R760 om prosjektstyring (Statens vegvesen 2012a) skal det utarbeides 
en plan for ytre miljø (YM-plan) for ethvert vegprosjekt. YM-planen skal utarbeides før 
konkurransegrunnlaget for utbyggingsfasen utarbeides. YM-planen skal være et systematisk 
verktøy som sikrer at eventuelle avbøtende tiltak, krav og andre føringer som er vedtatt i 
reguleringsplanen eller annen måte i prosjektet, blir videreført gjennom prosjekterings- og 
byggefasen og videre i driftsfasen.  

 

1.2 Beskrivelse av temaene og grunnlaget for vurderingene 

1.2.1 Landskapsbilde og bybilde 

Dette temaet omhandler virkninger på visuelle kvaliteter i landskapet og bybildet. Dette 
gjelder både endringer i kvalitetene som følge av investeringstiltakene og hvordan 
landskapet og byen oppleves av de reisende.  

Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet og 
bybildet i all planlegging. Begrepet landskap er definert i den Europeiske 
landskapskonvensjonen (ELK) og lyder slik: 

Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning 
fra, og samspill mellom, naturlige/eller menneskelige faktorer.  

Definisjonen av landskap er svært vid og inneholder flere perspektiver. Vi har vurdert 
virkningene med utgangspunkt i om investeringstiltaket bedrer eller svekker de visuelle 
kvalitetene. Folks opplevelse av landskapet inngår i tema nærmiljø/friluftsliv. 
Naturgrunnlaget er behandlet under tema naturmangfold. Tema kulturmiljø tar for seg de 
kulturhistoriske sporene i landskapet. 

1.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø og friluftsliv er begreper som knytter seg til mennersker som brukere og/eller 
beboere, og til de fysiske omgivelsene som har betydning for dem. I V712 blir nærmiljø 
definert som menneskers daglige livsmiljø. Det er områder og ferdselsårer som ligger i 
umiddelbar nærhet til der folk bor og områder der beboerne til daglig ferdes til fots eller på 
sykkel. Friluftsliv defineres i V712 som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte 
på miljøforandring og naturopplevelse.  

Det er et overordnet mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen.  



Spesielt barn og unge skal sikres gode oppvektsvilkår og gis mulighet til å utvikle 
ferdigheter i friluftsliv. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i 
planleggingen (Lovdata.no), framhever blant annet at oppvekstmiljøet skal gi barn og unge 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal ha de fysiske, sosiale og 
kulturelle kvalitetene som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og 
unges behov. Arealer som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Folkehelseloven (Lovdata.no) har som formål å sørge for at kommunal, fylkeskommunal og 
statlig planlegging bidrar til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner 
sosiale helseforskjeller.  

Virkningene av investeringstiltakene på nærmiljø og friluftsliv er vurdert med utgangspunkt i 
om de svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet. Vi 
har også vurdert forholdet til støy. 

1.2.3 Naturmangfold 

Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat 
av menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse 
behandles under landskapstemaet, for øvrig dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper. 

Vi har vurdert virkningene med utgangspunkt i om investeringstiltakene berører 
naturmangfold av nasjonal og regional verdi (hhv A og B-områder). Det er i tillegg lagt vekt 
på områder som har et spesielt vern etter naturmangfoldloven f.eks. verneområder og 
utvalgte naturtyper. Med i verdivurderingen er også trua arter, og kritisk eller sterkt truede 
naturtyper. 

1.2.4 Kulturmiljø  

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner (Lovdata.no). Kulturminner 
er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter der knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Dette kan være 
boplasser, graver, dyrkingslag, fangstanlegg, jernvinneanlegg, kirker osv. Kulturmiljø er et 
område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. 
Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet.  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens levevilkår. De 
representerer viktige ressurser både som kilde-, opplevelse- og bruksverdi. Det er et 
nasjonalt mål å forvalte og ivareta et representativt utvalg kulturminner, slik at de kan 
overleveres til nye generasjoner. Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og 
variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig 
miljø- og ressursforvaltning.  

Virkningene på kulturmiljøet er vurdert med utgangspunkt i om investeringstiltakene berører 
automatisk freda kulturminner (inkludert potensial for funn), utvalgte kulturlandskap og om 
de kan påvirke sammenhenger mellom kulturmiljøet og omgivelsene. Endringer i 



omgivelsene kan påvirke den kulturhistoriske konteksten eller sammenhengen mellom 
kulturmiljøer.  

1.2.5 Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestand i sjø og 
ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet 
omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et 
ressursperspektiv (V712).  

Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og 
sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av 
ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen 
av ressursen.  

Lov om jord (Lovdata.no) har som formål å legge forholdene til rette for en samfunnstjenlig 
bruk av arealressursene. Dette innebærer at en tar hensyn til at ressursene skal disponeres 
ut fra framtidige generasjoner sine behov. Forvaltningen av arealressursane skal være 
miljøforsvarlig og blant anna ta hensyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og 
ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for mennesker, dyr 
og planter. 

Forholdet til jordvern er sentralt i vurderingene. Virkningene på naturressursene er vurdert 
med utgangspunkt i om investeringstiltakene vil føre til nedbygging av dyrka mark og behov 
for omdisponering av jordbruksareal. Forholdet til skog av middels til høy bonitet, og 
inngrep eller berøring av grusressurser av nasjonal verdi, og viktige drikkevannskilder er 
også vurdert.  

1.2.6 Naturfare 

Naturfare er i utgangspunktet ikke en del av vurderingene av ikke-prissatte virkninger i hht 
V712. Vi har definert temaet til å omhandle forhold som kan føre til store negative virkninger 
på de ikke-prissatte temaene. Dette dreier seg blant annet om utfordrende grunnforhold, 
overskudd av masse og deponeringsbehov, og ras- og flomfare.  

Virkningene på naturfare er vurdert med utgangspunkt i om investeringstiltakene vil øke 
faren for flom og ras, og om masseoverskudd som følge av tunneler og høye skjæringer vil 
skape utfordringer med hensyn til plassering og deponering. Spesielt for den nordlige delen 
av korridoren fra Hunndalen sør for Gjøvik, og nordover til Mjøsbrua, kan det være aktuelt å 
bygge flere lengre tunneler. Dette gjelder først og fremst for jernbane, men også for veg. 
Dette vil gi store masseoverskudd. Masseoverskuddet kan ses på som et samfunnsmessig 
gode, da det blant annet kan benyttes til bolig og næringsutvikling, nye landbruksareal osv. 
Det vil likevel være en utfordring å plassere massene på en slik måte at de ikke fører til store 
negative virkninger på de ikke-prissatte temaene.  

Det er gjennomført en egen vurdering av tekniske gjennomførbarhet for Gjøvikbanen 
(vedleggxx). I den nordlige parsellen fra Gjøvik til Mjøsbrua er det store forekomster av 
alunskifer. Den er kraftig foldet og tykkelsen kan derfor variere mye. Vi kan for eksempel 



forvente en tykkelse på rundt 20-40 meter i Redalen, mens den andre steder i overflaten kun 
er noen få meter. Ved utløpet til Bråstadelva, under Osendekket, er alunskiferen ca. 50 
meter. Selv om alunskiferen i dette området ikke er av dominerende art, må den behandles 
som forurenset masse og den største utfordringen er derfor behovet for trygg deponering.  

1.2.7 Byutvikling og arealbruk 

Kvalitet i ulike transportløsninger påvirker by og arealutvikling. I henhold til bystrategien for 
Gjøvik, er det behov for fortetting og knutepunktsutvikling framfor videre utvidelse av 
byarealet. Det er også ønsker om å utvikle Mjøsstranda som friluftsområde og som bolig- og 
næringsområde. Løsninger og transportmønster som kan bidra til å frigjøre eller 
transformere areal til tettere bo- og næringsområder, vil skape en mernytte. Dette er 
nærmere vurdert i egen delrapport om regionale og lokale virkninger.  

Virkningene er vurdert med utgangspunkt i om investeringstiltakene vil berøre områder som 
i dag er regulert til bo- og næring, og om de vil bidra til en ønsket byutvikling og arealbruk 
slik den fremgår i bystrategien for Gjøvik.  

 

1.3 Virkninger av mulige løsninger 

Vurderingene av virkningene av mulige løsninger i korridoren fra sør til nord, framgår av de 
etterfølgende prosjektarkene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektark_Uten KU_Ikke prissatte konsekvenser 

Navn på prosjektet/strekningen: Gjøvikbanen Oslo-Nittedal-Roa: dobbeltspor 

Stedsangivelse (til og fra): Oslo – Nittedal- 
Roa 

Fylke: Oppland 

Planstatus: KVU 

Bakgrunnsmateriale: Kart, nasjonale og regionale databaser 

Er det flere alternativer? Hvis ja, hvilket alternativ vil de ikke prissatte konsekvensene bli vurdert for, 
begrunnelse: Det er beskrevet tre alternativer i transportanalysen for strekningen Oslo-Roa. Alle 
alternativene innebærer tunnel fra Oslo til Nittedal, delvis tunnel, delvis ny trasé og utbedring i 
eksisterende trasé fra Nittedal til Roa. Dobbeltspor hele veien. Eksisterende jernbane fra Oslo til 
Nittedal beholdes med lokaltog. 

Tidligere faglige vurderinger: Citiplan har gjort en vurdering av IP-temaene i forbindelse med 
Mulighetsstudiet for Gjøvikbanen i 2015. I denne vurderingen har de også sett på regionale og lokale 
virkninger. Konsekvensvurderingene for IP-temaene i denne KVU`en baserer seg på Citiplans 
utredning uten vurdering av de regionale og lokale virkningene, som vil bli vurdert for seg.  

Beskrivelse av prosjektet/strekningen (omfang):  

• Forslag til tre nye linjeføringer for Gjøvikbanen fra Oslo til Nittedal hvorav alle i tunnel (lite 
positivt ved tunnel) 

• Utretting av eksisterende linjer, delvis i dagen, delvis i tunnel fra Nittedal til Roa (lite negativt 
ved strekning i dagen, lite postivt ved tunnel) 

Spesielle forhold/utfordringer (verdi):  

• Landbruks- og skogsområde karakterisert som innsjø- og silurbygdene, skogtraktene og 
leirjordsbygdene på Østlandet (høy verdi landskap) 

• Helhetlig kulturlandskap ved Maridalsvannet (høy verdi landskap) 
• Verneplan for vassdrag fra Grua og sørøver (høy verdi naturmangfold og naturressurser) 
• Kulturminner knyttet til tettstedene (middels verdi kulturminner) 
• Landbruksarealer i dalbunnen (høy verdi naturressurser) og skogsarealer med delvis høg 

bonitet (middels verdi naturressurser) 
• Naturreservater både på østsiden og vestsiden av de foreslåtte jernbanetraséene (høy verdi 

naturmangfold) 
• Svært viktige og vktige naturtyper knyttet til deler av Hakadalselva, Lillomarka (høy verdi 

naturmangfold) 
• Statlig sikret friluftsområde nord-vest for Varingskollen (høy verdi nærmiljø og friluftsliv) 
• Støy langs med traséen i dagen og ved inn- og utløp av tunnel (middels verdi nærmiljø) 
• Grusressurser ved Huken og Bjørndalen (høy verdi naturressurser) 

 



Kartillustrasjon:  

 



 

 

 

 

 

 



Tema Beskrivelse / Faglig vurdering Virkning 

Landskapsbilde  

 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.3) 
 
Dobbeltspor vil forsterke barrierevirkningen i landskapet og det er viktig at 
jernbanelinja plasseres og utformes slik at den i størst mulig grad glir inn i 
landskapet og bevarer landskapsverdiene. Deler av jernbanetraséen er 
foreslått i tunnel, noe som vil redusere barrierevirkningen og den visuelle 
forurensningen. Dette vil også kunne frigjøre arealer. For strekningene i 
dagen, vil barrierevirkningene forsterkes fordi kravene til utforming og 
sikkerhet fører til større arealbeslag. Forslaget antas å ha postiv effekt på 
landskapsbildet fra Oslo til Nittedal pga tunnel, ingen til liten negativ effekt 
på dagstrekningene.  

0   

 

Nærmiljø og 
friluftsliv  
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.4) 
 
Økt støy og barrierevirkning på strekninger i dagen. Bedre tilgang til større 
friluftsområder for befolkningen i og rundt Oslo. Opprettholde 
eksisterende jernbane med lokaltog er viktig.  

0 

Naturmangfold  
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
Direkte arealbeslag på verdifulle arealer vil føre til negativ konsekvenser 
for naturmangfoldet. Potensialet for negative virkninger vurderes som 
stort, med mindre store deler av traséene legges i tunnel. Størst negativ 
effekt langs Hakadalselva der traséen vil gå i dagen og evt. krysse elva.  

                                      -2 

Kulturminner/ 
kulturmiljø  

 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.6) 
 
Kulturminner langs med traséen, men først og fremst knyttet til 
tettstedene. Kan berøre kulturmiljøarealer i Groruddalen og i Slattum. Nytt 
dobbeltspor vil passere Grua. På og rundt Grua ligger det spor etter 
omfattende bergverksdrift på ulike mineraler over lang tid. Det er 
imidlertid bare delvis gjennomført systematiske registreringer av 
kulturminnene etter bergverksdrifta. Gitt omfanget av verksdrifta og den 
store tidsdybden, antakelig Norges eldste jernproduksjon på bergmalm, 
har fylkeskommunen vurdert mange av kulturminnene til å ha høy regional 
til nasjonal verneverdi. Da registreringene kun har vært sporadiske, er 
disse verneverdiene vanskelig å fange opp i de nasjonale databasene. 
 
Store deler av traséen er foreslått lagt i tunnel. Liten negativ effekt. Dersom 
dagalternativ i eksistrende trasé er aktuelt, vil Maridalen kunne bli berørt.  

-1  

Naturressurser 
 

 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.7) 
 
Direkte arealbeslag vil gi betydelig negative konsekvenser for dyrka mark. 
For skogressursene vurderes areaIbeslaget som mindre negativt. I den grad 
deler av traséen legges i tunnel, vil dette ha positiv effekt på arealbeslaget. 
De to østre alternativene går gjennom viktige grusområder/pukkverk 
(Huken og Bjørndalen).   

 -2 

Naturfare  Mulig fare for ras i tilknytning til elv og bekker i flomsituasjoner. 
Naturfaren anses likevel som liten til uendret. Dominerende 
alunskiferbestand ved Slattum får betydning for østre alternativ.  

 -1  

 

 

 

 



Summert konfliktpotensial (vektet areal) i korridoren fra Oslo i sør til Roa i nord:  

 

 

 



Vurdering av konfliktpotensialet:  

1: Ingen/lite konfliktpotensial 

2: Middels konfliktpotensial 

3: Stort konfliktpotensial 

Tema Konfliktpotensial  
Landskapsbilde 1 
Nærmiljø og friluftsliv 1 
Naturmangfold 2 
Kulturminner/kulturmiljø 1 
Naturressurser 2 
Naturfare 1 
Samlet vurdering Ingen/lite 

 

Kommentar: Det samlede konfliktpotensialet vurderes som lite da store deler av 
alternativene innebærer tunnel. Utfordrende for naturressursene og naturmangfoldet på de 
strekningene som innebærer trasé i dagen. Regional og nasjonal verdi for kulturminner ved 
Grua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektark_Uten KU_Ikke prissatte konsekvenser 

Navn på prosjektet/strekningen: Gjøvikbanen Roa-Jaren: dobbeltspor 

Stedsangivelse (til og fra): Roa-Jaren Fylke: Oppland 

Planstatus: KVU 

Bakgrunnsmateriale: Kart, nasjonale og regionale databaser 

Er det flere alternativer? Hvis ja, hvilket alternativ vil de ikke prissatte konsekvensene bli vurdert for, 
begrunnelse: Det er beskrevet to alternativer i transportanalysen for strekningen Roa-Jaren. Fra 
utbedring av dagens Gjøvikbane til dobbelstpor. Dette prosjektarket tar for seg vurdering av 
alternativet som viser dobbeltspor fra Roa til Jaren.  

Beskrivelse av prosjektet/strekningen (omfang):  

• Utvidelse av dagens jernbane til dobbeltspor.  
• Utretting av spor, ny linjeføring enkelte steder.  

Spesielle forhold/utfordringer (verdi):  

• Utpreget landbruksområde som brytes opp av tettsteder som Jaren, Gran, Lunner og Roa (høy 
verdi naturressurser) 

• Området er rikt på kulturminner og kulturmiljøer (høy verdi kulturminner)  
• Området vest for Jarenvannet er vernet som helhetlig kulturlandskap, Tingelstad (høy verdi 

naturmangfold) 
• Jarenvatnet er registrert som kalksjøområde under utvalgte naturtyper (høy verdi 

naturmangfold) 
• Utvalgt naturtype slåttemark på begge sider av jernbanen (høy verdi naturmangfold) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kartillustrasjon:  

 

Bilder: 

  

Vegbygging i kulturlandskap Gran. Foto Frank Andersen 

 

 

 



Tema Beskrivelse / Faglig vurdering Virkning 

Landskapsbilde  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.3) 
 
Området er et utpreget landbruksområde som brytes opp av tettstedene 
Jaren, Gran, Lunner og Roa (spredtbygde områder med gode visuelle 
kvaliteter og betydelige landskapsverdier). Tettstedene er situert i 
dalbunnen med landbrukseiendommer på begge sider. Jernbanen følger i 
stor grad dalbunnen fra Lunner til Jaren. Må påregne høye 
skjæringer/fyllinger enkelte steder. Selv om ikke tiltaket direkte vil berøre 
det nasjonalt viktige kulturlandskapet på Tingelstadhøgda, så vil 
betydelige terrenginngrep tett opp til, også kunne forringe 
landskapskvalitetene i det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet. En 
utvidelse vil antas å ha middels negativ effekt på landskapsbildet.  

-2 

 

Nærmiljø og 
friluftsliv  
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.4) 
 
Dobbelstspor jernbane vil føre til noe økt støy. Bedre kollektivtilgang til 
friluftsområder sør i området.  

-1 

Naturmangfold  
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
Det er utvalgte naturtyper (kalkrik sjø og slåttemark) i umiddelbar nærhet 
til jernbanen (Jarenvatnet). En utvidelse av jernbanen må ta hensyn til disse 
områdene. Nærføring til vassdrag med tilhørende utfylling av masser vil 
være utfordrende.  

                                      -2 

Kulturminner/ 
kulturmiljø  

 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.6) 
 
Området er rikt på kulturminner, de fleste i dalsidene, men også noen i 
direkte berøring med jernbanen. Helhetlig kulturlandskap Tingelstad. 
Freda kulturminner med sikringssone i Gran sentrum.  En utvidelse av 
jernbanen må ta hensyn til disse områdene. Tiltaket vil antas å ha middels 
til liten negativ effekt.  

-2 til -1  

Naturressurser 
 

 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.7) 
 
Avgang av dyrka mark må påregnes i forbindelse med en utvidelse til 
dobbeltspor. 

-3 

Naturfare  En utvidelse antas å ha liten effekt. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summert konfliktpotensial (vektet areal) i korridoren fra Stryken i sør til Lygna i nord: 

 



Vurdering av konfliktpotensialet:  

1: Ingen/lite konfliktpotensial 

2: Middels konfliktpotensial 

3: Stort konfliktpotensial 

Tema Konfliktpotensial  
Landskapsbilde 2 
Nærmiljø og friluftsliv 1 
Naturmangfold 2 
Kulturminner/kulturmiljø 2 
Naturressurser 3 
Naturfare 1 
Samlet vurdering Middels 

 

Kommentar: Det samlede konfliktpotensialet vurderes som middels. Utfordringer knyttet til 
avgang dyrka mark og nærføringen til viktige naturmangfold- og kulturmiljøområder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektark_Uten KU_Ikke prissatte konsekvenser 

Navn på prosjektet/strekningen: Rv. 4 Jaren-Raufoss, alternativ 1 utbedring av 
eksisterende veg  

Stedsangivelse (til og fra): 
5_3_12430 til 5_7_6908 

Fylke: Oppland 

Vegnummer: Rv. 4 Rutenummer: 6a 

Lengde: 45,1 km Dimensjoneringsklasse: U-H5 

Planstatus: KVU 

Bakgrunnsmateriale: Kart, nasjonale og regionale databaser 

Er det flere alternativer? Hvis ja, hvilket alternativ vil de ikke prissatte konsekvensene bli vurdert for, 
begrunnelse: Det er beskrevet flere alternativer i trafikkanalysen for strekningen Jaren-Raufoss. Alt 
fra utvidelse av dagens rv. 4 til ulike varianter av ny vegtrasé. Dette prosjektarket tar for seg 
vurdering av alternativet som viser utbedring av eksisterende veg. 

Beskrivelse av prosjektet/strekningen (omfang):  

• Det må bygges lokalveg/GSV på det meste av strekningen mellom Einavollen og Reinsvoll (21 
km) (stor negativ) 

• 3,2 km av strekningen (Lygna sør) er ferdig utbygd (stor positiv) 
• Standard U-H5. Terreng relativt lett, men mye landbruksjord (middels negativ) 
• Det må bygges nye planskilte kryss ved Moshagen, Lygna, Einavollen, Mjølund, x fv 111 og x 

fv 81, Eina N og Reinsvoll (middels til svært negativ) 
• Fra Reinsvoll til Gjøvik 7,7 km er vegen rimelig god, men mangler midtrekkverk (lite omfang) 

Spesielle forhold/utfordringer (verdi):  

• Mye landbruksjord (høy verdi naturressurser) 
• Naturreservatet Stormyra ved Einavollen med et rikt biologisk mangfold (høy verdi 

naturmangfold) 
• Geitmyra naturreservat øst for Bråtan (høy verdi naturmangfold) 
• Einavatnet er et mye brukt friluftsområde spesielt i forbindelse med krepsefisket, og 

tilgangen til området kan bli sterkt berørt (høy verdi friluftsliv) 
• Einavatnet er en rik kulturlandskapsinnsjø med funksjon som raste- og beiteområde for flere 

fuglearter (høy verdi naturmangfold) 
• Stor bestand av ferskvannskreps i Einavatnet (høy verdi naturmangfold) 
• Freda kulturminnelokalitet øst for Bråtan (høy verdi kulturminner/kulturmiljø) 
• Støyproblematikk pga ny lokal veg (middels verdi nærmiljø) 
• Fragmentering av nærmiljøet ved at ny lokalveg må bygges på deler av strekningen (middels 

verdi nærmiljø) 
• Grusressurser (middels verdi naturressurser) 
  



Kartillustrasjon:  

 

Bilder: 

 

Utløpet av Einavatnet, ved Einavollen. Foto: Statens vegvesen 



 

Ved Einavollen – starten på vegen opp til Lygna. Foto: Statens vegvesen 

 

Ved Einavollen. Stormyra naturreservat. Foto: Statens vegvesen  

 

 

 

 



Tema Beskrivelse / Faglig vurdering Virkning 

Landskapsbilde  

 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.3) 
 
Området fra Skjerva til Lygna er preget av noe spredt bebyggelse og 
landbruksnæring, ellers en del skog. Fra Lygnasæter til Einavollen er det 
skogs- og myrområder. Området rundt Einavatnet er utpreget 
landbruksområde med mange gårder på hver side av veien. En utbedring 
av vegen og ny lokalveg, vil splitte opp landskapet ytterligere.  

-3 

Nærmiljø og 
friluftsliv  

 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.4) 
 
Tilgangen til Einavatnet som friluftsområde vil bli berørt av en utbedring av 
eksisterende trasé. Tilgangen må sikres både under anleggsfasen og ferdig 
utbygd veg. Noe økt støy og oppsplitting av nærmiljø ved bygging av ny 
lokalveg. Lokalvegen kan imidlertid bedre forholdene for gående og 
syklende. Barrierevirkning.  

-1 

Naturmangfold  
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
Einavatnet er en rik kulturlandskapsinnsjø med funksjon som raste- og 
beiteområde for flere fuglearter. Utvalgte naturtyper som slåttemark og 
kalksjø rett sør for Blilisanden. Utbedring av eksisterende trasé vil 
sannsynligvis ikke ha så stor betydning for dette. På Einavollen ligger 
Stormyra naturreservat som har en viktig funksjon for biologisk mangfold. 
Naturreservat øst for Bråtan.  

-2  

Kulturminner/ 
kulturmiljø  

 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.6) 
 
Spredte arkeologiske forekomster. Mye gårdsbebyggelse fra 1800-tallet. 
Utvidelse av eksisterende veg og bygging av ny lokalveg, vil føre til 
innløsing av eiendommer og muligens også oppsplitting av gårdsmiljøene. 
Det kan bli utfordringer med å sikre pilegrimsleden, spesielt ved 
Einavollen, hvor det er få gode, alternative løsninger. Kjølvegen fra 
Brandbu og over til Eina er et meget gammelt vegfar. Vegfaret går trolig 
tilbake til middelalder og muligens tilbake til jernalder. Vegfaret er i liten 
grad registrert i Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden. Både 
vegfar og pilegrimsled må hensyntas ved en eventuell utvidelse av 
eksisterende veg. Det er gjort få eller ingen systematiske registreringer 
etter aktivitet og bosetning fra steinalder rundt Eina. Av erfaring er 
potensialet for nyregistreringer av kulturminner knyttet til steinalderen 
vurdert som høyt rundt denne type vann og vassdrag - spesielt ved 
Einavollen. Fangstanlegget for elg ved Bråtan (Geitryggen) er et av få 
fangstanlegg av denne typen sør i Oppland fylke. Det innehar således 
svært høy verneverdi. Fangstanlegget er også valgt ut av Vestre Toten 
kommune som deres BARK-kulturminne (Bevaringsprogrammet for 
utvalgte arkeologiske kulturminne) - dvs. at det skal legges til rette for 
langsiktig skjøtsel av kulturminnet og tilgjengelighet for publikum. 
Lokaliteten blir ikke direkte berørt av en utbedring av eksisterende veg. 
Viktig at en ny lokalveg legges vest for Bråtan.  

-1 til -2 

Naturressurser 
 

 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.7) 
 
Fulldyrka jord på begge sider av eksisterende veg. Skogsområder av til dels 
høg bonitet. Det må påregnes tap av landbruksareal som følge av utvidelse 
av eksisterende veg og ved bygging av ny lokal veg. Det er viktig å få 
avklart bruken av grusressurser i forbindelse med vegbyggingen.  

-3 

Naturfare Anses som liten. 0 

 



Summert konfliktpotensial (vektet areal) i korridoren fra Jaren i sør til Reinsvoll i nord: 

 



Vurdering av konfliktpotensialet:  

1: Ingen/lite konfliktpotensial 

2: Middels konfliktpotensial 

3: Stort konfliktpotensial 

Tema Konfliktpotensial  
Landskapsbilde 3 
Nærmiljø og friluftsliv 2 
Naturmangfold 2 
Kulturminner/kulturmiljø 2 
Naturressurser 3 
Naturfare 1 
Samlet vurdering Middels 

 

Kommentar: Konfliktpotensialet grenser til stort ved Einavollen og Stormyra naturreservat. 
Konfliktpotensialet vurderes likevel som middels for naturmangfold sett under ett for hele 
strekningen. Fangstanlegget for elg ved Bråtan (Geitryggen) er et av få fangstanlegg av 
denne typen sør i Oppland fylke og har derfor svært høy verneverdi. Det er utfordringer 
knyttet til avgang av dyrka mark på grunn av omfanget av løsningen. Samlet 
konfliktpotensialet grenser til stort, men på grunn av mindre konfliktpotensial for 4 av de 6 
vurderte temaene er det samlet vurdert til middels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektark_Uten KU_Ikke prissatte konsekvenser 

Navn på prosjektet/strekningen: Rv. 4 Jaren-Raufoss, alternativ 2 Hennung. Dobbeltspor 
jernbane parallelt med veg.  

Stedsangivelse (til og fra): 
5_3_12430 til 5_7_6908 

Fylke: Oppland 

Vegnummer: Rv. 4 Rutenummer: 6a 

Lengde veg: 45,1 

Lengde ny løsning: 41 km, hvorav 33,3 i ny 
trasé 

Jernbanen: følger eksisterende trasé. 

Dimensjoneringsklasse:  

Veg: H5/H8 

Jernbane: dobbeltspor 

Planstatus: KVU 

Bakgrunnsmateriale: Kart, nasjonale og regionale databaser 

Er det flere alternativer? Hvis ja, hvilket alternativ vil de ikke prissatte konsekvensene bli vurdert for, 
begrunnelse: Det er beskrevet flere alternativer i trafikkanalysen for strekningen Jaren-Raufoss. Alt 
fra utvidelse av dagens rv. 4 til ulike varianter av ny vegtrasé. Dette prosjektarket tar for seg 
vurdering av alternativet som viser full omlegging fra Eina til Jaren over Hennung. 

Beskrivelse av prosjektet/strekningen:  

• Ny veg tilnærmet i jernbanetraseen Jaren – Reinsvoll 33,3 km. To felt med forbikjøringsfelt 
(stor negativ) 

• 5 planskilte kryss ved Jaren, Bleiken, før Eina, Eina N og Reinsvoll (middels negativ) 
• Midtrekkverk på strekningen Reinsvoll-Gjøvik, 7,7 km (liten betydning) 
• Dobbeltspor jernbane i eksisterende trasé (stor negativ) 

Spesielle forhold/utfordringer (verdi): 

• Nærføring til Skjelbreia drikkevannskilde og tettstedet Eina (høy verdi naturressurser og 
nærmiljø)  

• Elgtrekk over Hennung mellom Hadeland og Einastrand (middels verdi naturmangfold) 
• Forsterkende barrierevirkning for befolkning og vilttrekk ved at veien legges ved siden av 

jernbanen (høy verdi nærmiljø/friluftsliv og naturmangfold).  
• Naturreservat ved Kutjern (myrområde vest for jernbanelinja). (Høy verdi naturmangfold) 
• Slåttemark (utvalgt naturtype) ved Nedre Teslo (høy verdi naturmangfold). 
• Bekkekløft nordøst for Svingen (Brandu) (middels verdi naturmangfold) 
• Det er flere svært viktige friluftsområder langs dagens jernbanetrase nord for Jaren (bl.a. 

Dæhlenmoen), som vil kunne bli sterkt berørt av en ny vegtrase (høy verdi 
nærmiljø/friluftsliv) 



• Inngrepsfrie naturområder ved Kvitingen/Kvitingsmyrene ca 1,5 km vest for jernbanetraséen 
(høy verdi naturmangfold).  

• Spredte kulturminner langs strekningen. Området vest for Bleiken og inn til Jaren: omfattende 
kulturminneregistreringer og definert som helhetlig kulturlandskap (høy verdi), Bleiken-Eina: 
gamle seterområder (middels verdi kulturmiljøer). Hågår gravfelt sørvest for Eina (høy verdi 
kulturminner/kulturmiljøer)  

• Grusressurser: Pukkverk i drift ved Strømstad (sør for Eina tettsted) (høg verdi 
naturressurser). Nedlagt massetak ved Moen.  
 

Kartillustrasjon:  

Veg:                                                                     Jernbane: 

                        

 



Bilder: 

 

Skjelbreia. Foto: Vestre Toten kommune 

 

Eina sentrum sett fra nord. Foto: Vestre Toten kommune 

 



Tema Beskrivelse / Faglig vurdering Virkning 

Landskapsbilde  

 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.3) 
 
Hennung er et utpreget skogsområde med noe landbrukslandskap og 
spredt bebyggelse (naturområde/naturpreget område). Fra Bleiken til Jaren 
vil vegen og jernbanen gå på oppsiden av tettstedet Brandbu (spredtbygd 
område). En utvidelse av jernbanen og bygging av ny veg parallelt, vil antas 
å ha en negativ visuell og fysisk effekt på landskapsbildet, ved at 
eksistrende barriere blir forsterket. Utbyggingen vil likevel oppfattes som 
konsentrert. Viktig å skape muligheter for krysning av veg og jernbane.  

-2  

 

Nærmiljø og 
friluftsliv  

 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.4) 
 
Forsterket barrierevirkning og redusert tilgang til viktige friluftsområder. 
Økt støy (med høy tungtransportandel) spesielt ved Eina, Sønstebygrenda, 
Hennung og Bleiken. Går fra å være et tilnærmet stille område til et område 
med betydelig økt støy.  

-2 

Naturmangfold  
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
I den grad det legges viltoverganger og traséen unngår direkte berøring av 
utvalgte naturtyper og bekkekløfter, vil konseptet ha en liten negativ 
effekt.  

-1 

Kulturminner/ 
kulturmiljø   

 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.6) 
 
Hågår er et av få gravfelt i Vestre Toten kommune og har høy verdi. Høyt 
potensiale for nyregistreringer av aktivitet fra steinalder langs Einavatnet 
og gravhauger/bosetningsspor nærmere gårdsbebyggelsen. 
Fylkeskommunen opplyser at de har informasjon om finnebosetninger ved 
Einavatnet. Skogfinner er sammen med kvener, jøder, rom og romani en av 
fem nasjonale minoriteter. Riksantikvaren har i 2016 satt i gang et arbeid 
som skal sette økt fokus på kulturminner etter disse minoritetene. 
Kulturminner etter skogfinner ved Eina kan derfor ha høy verneverdi. Det 
er gjort få systematiske registreringer etter denne type kulturminner per i 
dag. Bleiken er en bygd med flere gravhauger og har derfor et høyt 
potensial for nyregistreringer av gravminner og bosetningsspor fra 
jernalder. Vegen bør i størst mulig grad følge øst for jernbanen.  

-2 

Naturressurser 
 

 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.7) 
 
Må påregne noe beslaglegging av dyrka mark. Nærføring til Skjelbreia som 
er drikkevannsressurs. Pukkverk i drift ved Strømstad sør for Eina.  

 -2 

Naturfare  Liten negativ effekt.  

 
0 

 

 

 

 

 

 

 



Summert konfliktpotensial (vekta areal) i korridoren fra Jaren i sør til Reinsvoll i nord:  

 



Vurdering av konfliktpotensialet:  

1: Ingen/liten konfliktpotensial 

2: Middels potensiell konflikt 

3: Stor potensiell konflikt 

Tema Konfliktpotensial  
Landskapsbilde 2 
Nærmiljø og friluftsliv 2 
Naturmangfold 2 
Kulturminner/kulturmiljø 2 
Naturressurser 2 
Naturfare 1 
Samlet vurdering Middels 

 

Kommentar: Konfliktpotensialet grenser til stort rundt Bleiken, og Eina fra Hågår i sørvest, 
forbi Skjelbreia og rett nord for Eina tettsted. Det kan bli utfordrende å finne gode linjer for 
både jernbane og veg i disse områdene. Totalt sett vurderes det samlede konfliktpotensialet 
for denne løsningen som middels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektark_Uten KU_Ikke prissatte konsekvenser 

Navn på prosjektet/strekningen: Rv. 4 Jaren-Raufoss, alternativ 3 Einastrand 

Stedsangivelse (til og fra): 
5_3_12430 til 5_7_6908 

Fylke: Oppland 

Vegnummer: Rv. 4 Rutenummer: 6a 

Lengde: 45,1 km 

Lengde ny løsning: Sum 44,3, hvorav 20,2 i 
ny trasé 

Dimensjoneringsklasse: H5/U-H5 

Planstatus: KVU 

Bakgrunnsmateriale: Kart, nasjonale og regionale databaser 

Er det flere alternativer? Hvis ja, hvilket alternativ vil de ikke prissatte konsekvensene bli vurdert for, 
begrunnelse: Det er beskrevet flere alternativer i trafikkanalysen for strekningen Jaren-Raufoss. Alt 
fra utvidelse av dagens rv. 4 til ulike varianter av ny vegtrasé. Dette prosjektarket tar for seg 
vurdering av alternativet som viser utbedring i eksisterende trasé fra Jaren over Lygna til Einavollen. 
Ny trasé på vestsiden av Einavannet til Reinsvoll, deretter i eksisterende trasé.  

Beskrivelse av prosjektet/strekningen (omfang):  

• 3,2 km av strekningen (Lygna sør) er ferdig utbygd (stort positivt) 
• Standard U-H5 på utbedringene, H5/(H8) på ny veg. Terreng relativt lett, ny veg kan legges i 

relativt mye skogsområder (middels negativt) 
• Det må bygges nye planskilte kryss ved Moshagen, Lygna, Einavollen, sør for Eina, Eina Nord 

og Reinsvoll (middels negativt) 
• Fra Reinsvoll til Gjøvik 7,7 km er vegen rimelig god, men mangler midtrekkverk (liten 

betydning) 
 

Spesielle forhold/utfordringer (verdi)  

• Mye landbruksjord, viktig å få lagt traséen så tett opp mot skogsområdet som mulig (høy 
verdi naturressurser).  

• Naturreservatet Stormyra ved Einavollen med et rikt biologisk mangfold (høy verdi 
naturmangfold). 

• Einavatnet er en rik kulturlandskapsinnsjø med funksjon som raste- og beiteområde for flere 
fuglearter (høy verdi naturmangfold) 

• Stor bestand av ferskvannskreps i Einavatnet (høy verdi naturmangfold). 
• Spredte kulturminner langs Einavatnet vest (lav til middels verdi). Fredet lokalitet med 

sikringssone ved Hågår gravfelt og fra Skjelbreia og ned til Elvevegen i Eina N (høy verdi) 
• Barrierevirkning for boligmiljøet langs Einavatnet og friluftsområdene vest for traséen (høy 

verdi nærmiljø/friluftsliv) 



• Økt støybelastning spesielt ved Eina (middels verdi nærmiljø) 
• Skjelbreia drikkevannskilde (høy verdi naturressurs) 
• Grusressurser (middels verdi naturressurser) 

Kartillustrasjon:  

 

 

 



Tema Beskrivelse / Faglig vurdering Virkning 

Landskapsbilde  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.3) 
 
Landskapet er preget av landbruks- og skogsområder med spredt 
bebyggelse og Eina som tettstedsområd. En veg gjennom dette vil påvirke 
det visuelle landskapsbildet i negativ retning.  Dette kan avbøtes noe ved 
at veien legges på oppsiden av landbrukseiendommene og så nær 
skoggrensa som mulig. Dersom deler av vegen kan legges i tunnel, vil 
dette avbøte delvis den negative effekten på landskapsbildet.  

-2 

 

Nærmiljø og 
friluftsliv   
 

 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.4) 
 
Veg i dagen vil skape en barriere for bruk av friluftsområdene vest for 
traséen ved Einavatnet. Dette kan avbøtes noe dersom deler av strekningen 
kan legges i tunnel. Lygna er et mye brukt frilufts- og 
idrettsanleggsområde. Viktig å sikre tilgjengelighet hit.  
 
Ny veg på vestsiden av tettstedet Eina, bidrar til økt støy.  

-2 

Naturmangfold  
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
Noen registreringer av arter med særlig stor forvaltningsinteresse sør ved 
Einavatnet, og mellom fv. 117 og Sønstebugrenda. Einavatnet er et vann 
med særlig stor forvaltningsinteresse pga stor forekomst av 
ferskvannskreps. Forslag til trasé langs med Einavatnet, bør ikke ha noen 
negativ konsekvens for dette.  

-1 

Kulturminner/ 
kulturmiljø  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.6) 
 
Høyt potensial for nyregistreringer av kulturminner knyttet til aktivitet i 
steinalder og andre spor knyttet til fiske og transport ved og på Einavatnet. 
Dersom traséen blir lagt på oversiden av landbrukseiendommene langs 
med Einavatnet, vil det være en fordel. Mye lik alternativ 2 Hennung hva 
gjelder gravfeltet på Hågår og finnebosetning langs Eina. Eina/Skjelbreia - 
spor etter fangst på elg - fangstanlegg. 

-1 til -2 

Naturressurser 
 

 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.7) 
 
Må ta hensyn til Skjelbreia drikkevannskilde. Dersom traséen legges på 
vestsiden av landbrukseiendommene, vil det mimimere behovet for 
beslaglegging av dyrka jord.  
 
Utfordinger mht grusressurser. 

-2 

Naturfare  Vurderes som liten eller ingen betydning.  0 

 

 

 

 

 

 



Summert konfliktpotensial (vekta areal) i korridoren fra Jaren i sør til Reinsvoll i nord: 

 



Vurdering av konfliktpotensialet:  

1: Ingen/lite konfliktpotensial 

2: Middels konfliktpotensial 

3: Stort konfliktpotensial 

Tema Konfliktpotensial  
Landskapsbilde 2 
Nærmiljø og friluftsliv 2 
Naturmangfold 1 
Kulturminner/kulturmiljø 2 
Naturressurser 2 
Naturfare 1 
Samlet vurdering Middels 

 

Kommentar: Det grenser til stor konflikt i området fra Hågår sørvest for Eina, ved Skjelbreia 
drikkevannskilde og nord for Eina tettsted. Det kan bli utfordrende å finne en god linjeføring 
her. Samlet konfliktpotensial vurderes som middels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektark_Uten KU_Ikke prissatte konsekvenser 

Navn på prosjektet/strekningen: Rv. 4 Jaren-Raufoss, alternativ 4 Einavatnet øst 

Stedsangivelse (til og fra): 
5_3_12430 til 5_7_6908 

Fylke: Oppland 

Vegnummer: Rv. 4 Rutenummer: 6a 

Lengde: 45,1 km 

Lengde ny løsning: Sum 44,9, hvorav 20,8 i 
ny trasé. 

Dimensjoneringsklasse: H5/U-H5 

Planstatus: KVU 

Bakgrunnsmateriale: Kart, nasjonale og regionale databaser 

Er det flere alternativer? Hvis ja, hvilket alternativ vil de ikke prissatte konsekvensene bli vurdert for, 
begrunnelse: Det er beskrevet flere alternativer i trafikkanalysen for strekningen Jaren-Raufoss. Alt 
fra utvidelse av dagens rv. 4 til ulike varianter ny vegtrasé. Dette prosjektarket tar for seg vurdering 
av alternativet som viser utbedring i eksisterende trasé fra Jaren over Lygna til Einavollen. Ny trasé på 
østsiden av Einafjorden til Reinsvoll, deretter i eksisterende trasé. 

Beskrivelse av prosjektet/strekningen (omfang):  

• 3,2 km av strekningen (Lygna sør) er ferdig utbygd (stort positivt) 
• Standard U-H5 på utbedringene, H5/(H8) på ny veg. Terreng relativt lett, ny veg må legges i 

landbruksjord/bebygd område/skog (middels negativ) 
• Det må bygges nye planskilte kryss ved Moshagen, Lygna, Einavollen, Mjølund, Blilie, x fv. 91, 

Eina Nord og Reinsvoll (middels negativt) 
• Fra Reinsvoll til Gjøvik 7,7 km er vegen rimelig god, men mangler midtrekkverk (liten 

betydning) 

Spesielle forhold/utfordringer (verdi)  

• Mye landbruksjord. Viktig å få lagt vegen så tett opp til skogsområdet som mulig på østsiden 
av landbrukseiendommene ved Einavatnet (høy verdi naturressurs).  

• Skogsområde med varierende bonitet fra middels til høg (middels verdi naturressurser) 
• Mye skog og myr i området som har betydning mht vannhusholdning (middels verdi 

naturressurser, middels verdi naturfare) 
• Naturreservatet Stormyra ved Einavollen med et rikt biologisk mangfold (høy verdi 

naturmangfold) 
• Naturreservat Geiteryggmyra, rett øst for Bråten (høy verdi naturmangfold) 
• Fredet kulturminneområde med sikringssone rett øst for Bråten (høy verdi kulturminner)  

 



Kartillustrasjon:  

 

 

 

 



Tema Beskrivelse / Faglig vurdering Virkning 

Landskapsbilde  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.3) 
 
Området er preget av spredt bebyggelse med landbrukseiendommer og 
skogsarealer. Dette sammen med Einavatnet, gir et landskapsbilde med 
gode visuelle karakterer i dette området. En ny veg øst for eksistrende veg 
vil dele opp landskapet ytterligere og påvirke det visuelle bildet i negativ 
retning. Å legge vegen så tett opp til skoggrensa som mulig vil avbøte noe, 
samtidig som vi får et nytt område som påvirker harmonien i landskapet.  

-1 til - 2 

 

Nærmiljø og 
friluftsliv   

 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.4) 
 
Veg i dagen vil skape en barriere for bruk av friluftsområdene for beboere 
fra vestsiden av traséen. Ny veg bidrar til økt støy for bebyggelse nær den 
nye vegen. Støybelastningen langs med eksisterende veg vil reduseres og 
det har stor betydning for tettstedet Eina, Thune skole og landbruks-
eiendommene som ligger inntil eksisterende veg.  

                         -1  

Naturmangfold  
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
Ny veg vil direkte berøre Stormyra naturreservat og komme i nærføring 
med Geiteryggmyra naturreservat rett øst for Bråten. Stedvis forekomster 
av arter med særlig stor forvaltningsinteresse.  

 -2 

Kulturminner/ 
kulturmiljø   

 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.6) 
 
Utfordringer knyttet til sikring av pilegrimsleden og Kjølvegen. Ved 
Einavatnet er det høyt potensial for nyregistreringer av kulturminner 
knyttet til aktivitet i steinalder og andre spor knyttet til fiske og transport. 
Potensialet for steinalderaktivitet ved Einavollen må vurderes som høyt. 
Fangstanlegget for elg ved Bråten (Geiteryggen) er et av få fangstanlegg av 
denne typen sør i Oppland fylke. Det har derfor svært høy verneverdi. 
Fangstanlegget er også valgt ut av Vestre Toten kommune som deres 
BARK-kulturminne (Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske 
kulturminne) - dvs. at det skal legges til rette for langsiktig skjøtsel av 
kulturminnet og tilgjengelighet for publikum. Vegen bør søkes å legges 
tett opp til skogsområdet for på den måten å unngå landbrukseiendommer 
og gårdsmiljøer.  

-1  

Naturressurser 

 
(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.7) 
 
Dersom traséen blir lagt så nær skogsgrensa som mulig vil dette minimere 
behovet for beslaglegging av dyrka mark. Tilgangen til skogen i området 
vil bli berørt. Skogs- og myrområder har betydning for vannhusholdningen 
og ny veg som medfører mye hogst og drenering av myrområdene vil ha 
negativ betydning for dette. 

-1 til - 2  

Naturfare  Drenering av myr og hogst av store mengder skog, vil øke erosjonsfaren. 
Naturfaren anses for øvrig som liten eller ubetydelig.  
 

-1 til 0 

 

 

 

 

 



Summert konfliktpotensial (vekta areal) i korridoren fra Jaren i sør til Reinsvoll i nord: 

 



Vurdering av konfliktpotensialet:  

1: ingen/liten konfliktpotensial 

2: middels konfliktpotensial 

3: stort konfliktpotensial 

Tema Konfliktpotensial  
Landskapsbilde 1 
Nærmiljø og friluftsliv 1 
Naturmangfold 2 
Kulturminner/kulturmiljø 1 
Naturressurser 2 
Naturfare 1 
Samlet vurdering Ingen/lite 

 

Kommentar: Dette alternativet anses å ha minst konfliktpotensial av de fire alternative 
løsningene som er vurdert i parsellen Jaren-Raufoss. Det er likevel utfordringer ved 
Einavollen og Stormyra naturreservat og øst for Bråten ved Geiteryggmyra naturreservat. 
Skogs- og myrområder har betydning for vannhusholdningen og ny veg som medfører mye 
hogst og drenering av myrområdene vil ha negativ betydning for dette. Konfliktpotensialet 
vurderes likevel samlet som lite.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prosjektark_Uten KU_Ikke prissatte konsekvenser 

Navn på prosjektet/strekningen: Rv. 4 Raufoss-Gjøvik N (Ramberget)  

Stedsangivelse (til og fra): 
5_7_0 til 5_9_4800 

Fylke: Oppland 

Vegnummer: Rv. 4 Rutenummer: 6a 

Lengde: 19,2 km 

Lengde ny veg: 17,5 km (rv.4 i tunnel).  

Jernbane: ca. 18 km (gods og persontog i 
tunnel).  

Dimensjoneringsklasse: H8 og H2/U-H2 

Jernbane: eksisterende enkeltspor eller dobbeltspor  

Planstatus: KVU 

Bakgrunnsmateriale: Kart, nasjonale og regionale databaser 

Er det flere alternativer? Hvis ja, hvilket alternativ vil de ikke prissatte konsekvensene bli vurdert for, 
begrunnelse: Det er beskrevet 5 alternative løsninger for strekningen Raufoss – Gjøvik N 
(Ramberget). To omhandler byutvikling Gjøvik og 3 alternativer beskriver ulike bilbaserte løsninger. 
De bilbaserte løsningene omhandler alt fra utbedring av rv. 4 i eksisterende trasé, varianter med 
delvis ny rv. 4 og utbedringstiltak på innfartsårer på fv.33 og fv.246. Mest omfattende variant 
omfatter gjennomgående opprusting av rv.4 fra Raufoss til Hunndalen, ny veg i tunnel forbi Gjøvik 
sentrum, og gjennomgående opprusting av fv.246 og fv.33 fra Totenvika til Gjøvik med ny kobling 
av fv. 33 til rv. 4 ved Kallerud. Dette alternativet har et regionalt fokus og inneholder alle elementer 
som omhandles i alternativ 1 og 2. Alternativ 3 legges derfor til grunn for vurdering av IP.  

Jernbanetiltak i de ulike alternativene omfatter fra eksisterende infrastruktur til dobbeltspor enten i 
tunnel forbi Gjøvik, for både gods og persontrafikk med ny stasjon på Kallerud, eller tunnel for gods 
forbi Gjøvik og persontrafikk gjennom Gjøvik sentrum med kobling til gods i Gjøvik N (Ramberget). 

Beskrivelse av prosjektet/strekningen (omfang):  

• Utvidelse av rv. 4 til H8 (firefelts veg) på strekningen Reinsvoll-Hunndalen (middels negativt)  
• Rv. 4 i tunnel på strekningen Hunndalen-Gjøvik N (Ramberget) (middels negativt) 
• Ny kulvert over rv. 4 på Mjøsstranda (stor negativ) 
• Ny trase for fv. 33 i tunnel fra Rambekk opp til rundkjøring Allfarvegen/Vestre Totenveg 

(middels negativt) 
• Utbedring av kombinert veg fv.33/ fv. 111 over Kallerud (X rv. 4) til X Fv.172 Raufossvegen 

(middels negativt) 



• Delvis ny trasé, og utbedring i eksisterende trasé fv. 33 fra Totenvika –Kallerud (middels 
negativ) 

• Gjennomgående utbedring av fv.246 Raufoss sør/Reinsvoll-Lena (liten negativ) 
• Jernbane: alt. 1: utbedring av eksisterende trasé (liten negativ) 
• Jernbane: alt. 2: tunnel for gods og bane forbi Gjøvik og ny stasjon på Kallerud (middels 

negativ) 
• Jernbane: alt. 3: tunnel for gods forbi Gjøvik, persontog gjennom sentrum og påkobling til 

gods ved Gjøvik N (høy negativ) 

Spesielle forhold/utfordringer (verdi).  

• Byggeperiode for tiltak under 0+ konseptet vil skje over tid - avvikling av trafikk kan bli 
utfordrende for enkelte av tiltakene (høy verdi nærmiljø) 

• Barrierevirkning ned mot Mjøsa dersom rv. 4 og jernbane beholdes gjennom byen (høy verdi 
nærmiljø/friluftsliv).  

• Nærmiljøanlegg ved Kallerud/Hunndalen ved inngang til tunnel (Vardal idrettspark) (høy verdi 
nærmiljø) 

• Støyproblematikk både knyttet til veg og jernbane gjennom byen og ved inngang/utgang 
tunnel ved Hunndalen og Gjøvik N (Ramberget) (høy verdi nærmiljø) 

• Alunskiferproblematikk og dermed behov for deponering av forurenset masse dersom veg og 
jernbane legges i tunnel forbi Gjøvik (middels verdi naturfare) 

• Hunnselva registrert som elvemuslingsområde (B og C-registreringer). Lokalt viktig (middels 
verdi) 

• Nasjonalt viktig kulturlandskap ved Balke/Lillo, spesielt på strekningen Totenvika-Balke-
Hveem-Hoff-Alfstad-Stabo (høy verdi kulturminner/kulturmiljø) 

Kartillustrasjon:  

 



 

 

Bilder: 

 

Mjøsstranda sett nordover. Foto: Statens vegvesen 



 

Fra Kallerud og ned mot Mustad fabrikker. Foto: Statens vegvesen 

 

Hunndalen, der en eventuell tunnelinngang vil være aktuelt. Foto: Statens vegvesen 

 



Tema Beskrivelse / Faglig vurdering Virkning 

By- og 
landskapsbilde  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jfr kriterier i håndbok V712, kap.6.3) 

 
Rv.4 er allerede lagt utenom Raufoss, så framtidig påvirkning av 
tettstedsområdet vil bli marginalt. Terrenget mellom Reinsvoll og 
Hunndalen er relativt flatt og går vesentlig i skogsterreng, så utvidelse av 
trasé vil ha en moderat påvirkning på landskapsbildet ift foreliggende 
status (begrenset omfang av nye store skjæringer og fyllinger). Fra 
Hunndalen vil en videreutvikling av rv.4 kunne forventes å få en stor visuell 
påvirkning. Trasé mot en evt. tunnelåpning ved Vardal idrettspark vil skape 
en ny tverrgående barriere i dalføret og krysse Hunnselva i et område som 
i dag preges av næringsvirksomhet og bosetting. Eksisterende 
idrettsanlegg må påregnes flyttet til annet areal. Selv med videreutvikling i 
eksisterende trasé kan påvirkningen på by og landskapsbilde fremstå som 
store. Barrierevirkning mellom Gjøvik sentrum og Mjøsa vil kunne bli 
forsterket uten særlige tilpasninger (kulvert). Kryssløsning på Kallerud mot 
fv.33 må påregnes oppskalert og nye avkjørsler fra rv.4 vil komme i 
berøring med vann og utløse relativt store, nye vegskjæringer /-fyllinger i 
bymiljøets randsoner. Fv.33 vil også legge beslag på vesentlig større 
arealer enn i dag og innløsning av eiendommer vil bryte opp eksisterende 
randbebyggelse i etablerte bolig og næringsområder på aksen fra Bondelia 
til Kallerud. 

                      -2 til -3 

Nærmiljø og 
friluftsliv  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jfr kriterier i håndbok V712, kap.6.4) 
 
Jernbane og veg i tunnel utenom byen: Høyere hastigheter vil øke 
støyplagene i nærområdene til vegtraseene. Fv.33 Bondelia-Rambekk-
Kallerud-Hunndalen vil bli vesentlig tyngre belastet enn i dag. Ved å flytte 
rv. 4 og jernbane i tunnel utenom Gjøvik, vil problematikken knyttet til støy 
og barrierevirkning flyttes fra sentrum til Hunndalen og Gjøvik N. 
Blomhaug skole i Hunndalen vil ligge i et fremtidig utvidet støybelte. 
Imidlertid vil tunnel mot nord fra Hunndalen til Bråstad bidra til å redusere 
trafikkmengden gjennom sentrum av Gjøvik.  
 
Ved utbedring av eksisterende rv. 4 og jernbane gjennom sentrum med 
påkobling til gods ved Gjøvik N (Ramberget), vil barrierevirkningen ned 
mot Mjøsa forsterkes. Det må også påregnes omkjøringsveg høyere opp i 
Gjøvik sentrum i anleggsfasen ved utbedring av eksistrende rv. 4 og 
dersom vegen blir stengt pga. flom. Dette er problematisk mht 
nærmiljø.Stasjonen i sentrum er imidlertid positivt for nærmiljøet. 

 

-2 

 

 

 

                               -3  

 

Naturmangfold  
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
Det er vilttrekk på rv.4 mellom Reinsvoll og Hunndalen og nye 
viltpassasjer/ sammenhengende viltgjerder må anlegges.  
Hunnselva blir berørt ved utbedring i eksisterende trasé for både rv. 4 og 
jernbanen. Det er tidligere registrert elvemuslingsbestand her, men status i 
dag er usikkert.  

-1 

Kulturminner/ 
kulturmiljø  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jfr kriterier i håndbok V712, kap.6.6) 
 
Det er flere registrerte kulturminner langs aktuelle traséer. Det er høyt 
potensial for nyregistreringer av kulturminner i dyrka mark langs fv.33 fra 
Nordlia til Gjøvik. Fv.33 fra Totenvika til Gjøvik vil gå igjennom et nasjonalt 
viktig kulturlandskap - Balke/Lillo -  med svært høy verneverdi, spesielt på 
strekningen Totenvika-Balke-Hveem-Hoff-Alfstad-Stabo. Også fv. 246 går 
delvis gjennom områder med potensial for nyregistreringer av automatisk 
fredete kulturminner - lavest potensial i vest (mellom Bøverbru og 

                          -1 til 0 



Reinsvoll). Attraktivitet knyttet til kulturmiljøer som f.eks Gjøvik Gård kan 
styrkes med redusert tungtrafikk gjennom sentrum.  

Byutvikling og 
arealbruk 
 
 
 
 

(Konsekvens jfr kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
Traséer vil ligge i arealer som i dag er regulert for næring og samferdsel. 
Sør for Gjøvik vil nye traséer legge beslag på noe LNF-arealer, men 
vesentlig skogsmark av middels til høy bonitet. Fjerning av hovedtraséen 
for rv.4 og jernbanen vekk fra sentrum vil skape nytt handlingsrom for 
byutvikling med tanke på attraktivitet for bolig og handel. Samtidig er det 
ønskelig for sentrumsutviklingen at togstasjonen beholdes i sentrum. En 
påkoblingsarm fra rv.4 ved Nygård over Hunnselva til tunnelmunning i 
området ved Vardal Idrettspark vil skape en ny barriere.  

                                       -2 

Naturfare  Mjøsa er kommunal drikkevannskilde og nærføring må derfor skje etter 
særlige hensyn. Veg i tunnel /kulvert langs Mjøsstranda vil være 
problematisk siden denne delen av traséen er flomutsatt i eksisterende 
trasé. Massehåndtering og deponering av forurenset masse kan bli en 
utfordring pga mulige forekomster av alunskifer, dersom veg og jernbane 
legges i tunnel. 

 

                               -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summert konfliktpotensial (vekta areal) i korridoren fra Reinsvoll i sør til Gjøvik N: 

  



Vurdering av konfliktpotensialet: 

1: Ingen/lite konfliktpotensial 

2: Middels konfliktpotensial 

3: Stort konfliktpotensial 

Tema Konfliktpotensial  
By- og landskapsbilde 3 
Nærmiljø og friluftsliv 3 
Naturmangfold 1 
Kulturminner/kulturmiljø 1 
Byutvikling og arealbruk 2 
Naturfare 2 
Samlet vurdering Middels 

 

Kommentar: Stort konfliktpotensial for by og landskapsbildet, nærmiljø og friluftsliv bl.a. 
langs med Mjøsstranda og ved Hunndalen (Vardal Idrettspark). Utfordringer knyttet til 
kulturminner/kulturmiljø på fv. 33 Bondelia-Kallerud. Samlet konfliktpotensiale vurderes til 
middels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektark_Uten KU_Ikke prissatte konsekvenser 

Navn på prosjektet/strekningen: Rv. 4 Gjøvik N (Ramberget) – Mjøsbrua. Alternativ 1 
utbedring i eksisterende veg. Ingen jernbane.  

Stedsangivelse (til og fra):  

Hp 9 fra m 4800 – Hp 10 til m 4728 

Fylke: Oppland 

Vegnummer: Rv. 4 Rutenummer: 6a 

Lengde: 11700 meter Dimensjoneringsklasse: U-H5  

Planstatus: KVU 

Bakgrunnsmateriale: Kart, nasjonale og regionale databaser 

Er det flere alternativer? Hvis ja, hvilket alternativ vil de ikke prissatte konsekvensene bli vurder for, 
begrunnelse: Det er beskrevet to alternativer, fra utvidelse av dagens rv. 4 til omlegging av ny 
vegtrasé. Dette prosjektarket tar for seg vurdering av alternativet som viser utvidelse av eksisterende 
rv. 4.  

Beskrivelse av prosjektet/strekningen (omfang):  

• 2-feltsveg med midtdeler og forbikjøringsfelt, standard U-H5 (stort negativt) 
• Nytt planskilt kryss ved Redalen (stort negativt) 
• Behov for ny lokalveg på store deler av strekningen mellom Ramberget og Mjøsbrua (stort 

negativt) 
• GS-veg Kolberg-Bråten og langs avlastet vegnett.  

Spesielle forhold/utfordringer (verdi).  

• Nærføring til flere gårdstun/bebyggelse. Innløsning av hus og støyproblematikk (høy verdi 
nærmiljø) 

• Beslaglegning og oppdeling av dyrka mark (høy verdi naturressurser). 
• Berøring av verdifulle naturtyper (særlig bekkedaler) I Redalen (punktvis høy verdi 

naturmangfold). 
• Nærføring til Mjøsa nord og syd i traséen (høy verdi nærmiljø og friluftsliv, punktvis høy verdi 

naturmangfold) 
• LNF-områder, fredete kulturminner og verneverdig bebyggelse (høy verdi kulturminner og 

kulturmiljøer) 
• Grusressurser i Redalen (middels til høy verdi) 

 



Kartillustrasjon: 

 

 

Bilde:   

 

Rv. 4 sett nordover fra Bråstad/Ramberget. Foto: Statens vegvesen 

 



Tema Beskrivelse / Faglig vurdering Virkning 

Landskapsbilde  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.3) 
 
Området mellom Ramberget og Mjøsbrua er et variert kulturlandskap som 
veksler mellom åpne jordbrukslandskap som strekker seg ned mot Mjøsa 
og brattlendte, skogkledde partier. Utvidelse av eksisterende rv. til 2- 
feltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt vil være krevende å tilpasse. 
Vegen vil øke barrierevirkningen både visuelt og fysisk ned mot Mjøsa, og 
blir et dominerende inngrep i partier med åpent kulturlandskap. Det må i 
tillegg bygges ny lokalveg noe som forsterker inngrepet. Både rv. og 
lokalveg antas å ha stor negativ virkning på landskapet. 

-3  

 

Nærmiljø og 
friluftsliv  
 

 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.4) 
 
Utvidelse av rv. 4 i eksisterende trasé vil være svært negativt for beboerne 
lokalisert langs dagens rv. 4 (særlig for tettstedene Dalsjordet, Redalen og 
Smedmoen).  Støy og barrierevirkningene vil bli betydelig større. 
Friområdene langs Mjøsa er i dag til dels vanskelig tilgjengelig på grunn av 
riksvegen.  

-3 

Naturmangfold  
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
Naturtypelokalitet "Dalsjordet" verdi B. Område med Gråor-askeskog ca 
200m fra dagens trase, det anses som lite problematisk. Utløpet av 
Stokkeelva til Mjøsa er naturtype verdi A, viktig gyteområde for mjøsørret. 
Prioritert art (PA) Svarthalespove observert ved Sveastranda camping - kun 
næringssøkende, ikke hekkelokalitet. Ved Biri BrukNaturtype 
"Skulhuseelva" verdi A - gyteområde for mjøsørret. Fjordheim naturtype 
"Fjordheim Ø" verdi A. 

-2  

Kulturminner/ 
kulturmiljø  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.6) 
 
Store åpne kulturlandskap avløses av kuperte skogsområder. 
Kulturmiljøene i området utgjøres av store tun med 17- og 1800-talls 
bebyggelse og store sammenhengende områder med automatisk fredete 
kulturminner etter bosetning og dyrking. En utvidelse av eksisterende trasé 
vurderes som negativ. Konsekvensene for kulturmiljø vurderes som stor 
negativ. 

-3 til-2 

Naturressurser 
 

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.7) 
 
På begge sider av vegen er det lettdrevet jord av høy kvalitet. En utvidelse 
av eksisterende trasé vil beslaglegge mer dyrka mark spesielt på vestsiden 
av traséen. I tillegg kommer lokalveg som også vil kreve beslaglegging av 
dyrka mark.   
 
Grusressurser ved Redalen blir ikke direkte berørt av utvidelsen. 

-3 

Naturfare  Sikringstiltak vassdrag ved utløpet til Mjøsa. Naturfaren anses likevel som 
liten/uendret.  

-1 

 

 

 

 

 



Summert konfliktpotensial (vekta areal) fra Raufoss i sør til Mjøsbrua i nord: 

 



Vurdering av konfliktpotensialet  

1: Ingen/lite konfliktpotensial 

2: Middels konfliktpotensial 

3: Stort konfliktpotensial 

Tema Konfliktpotensial  
Landskapsbilde 3 
Nærmiljø og friluftsliv 3 
Naturmangfold 2 
Kulturminner/kulturmiljø 3 
Naturressurser 3 
Naturfare 1 
Samlet vurdering Stort 

 

Kommentar: Parsellen Gjøvik N-Mjøsbrua er den delen av strekningen Oslo-Jaren-Gjøvik-
Mjøsbrua som har størst konfliktpotensial. Utvidelse av eksistrende veg anses som svært 
utfordrende mht de ikke-prissatte temaene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektark_Uten KU_Ikke prissatte konsekvenser 

Navn på prosjektet/strekningen: Rv. 4 Gjøvik N (Ramberget) – Mjøsbrua Alternativ 2 
Vestkorridor. Ny veg i dagen. Jernbane parallelt med veg/delvis i tunnel – flere 
alternative krysninger fra Ramberget i sør til Mjøsbrua i nord. Dobbeltspor. 

Stedsangivelse (til og fra): 

Hp 9 fra m 4800 – Hp 10 til m 4728 

Fylke: Oppland 

Vegnummer: Rv. 4 Rutenummer: 6a 

Lengde veg: 11700 meter Dimensjoneringsklasse: H8 

Planstatus: KVU 

Bakgrunnsmateriale: Forprosjekt for rv. 4 Gjøvik-Mjøsbrua. Kart, nasjonale og regionale databaser. 

Er det flere alternativer? Hvis ja, hvilket alternativ vil de ikke prissatte konsekvensene bli vurder for, 
begrunnelse: Det er beskrevet flere alternativer i forprosjektet for riksveg 4. Alt fra utvidelse av 
dagens veg til varianter av omlegging av ny vegtrasé. Dette prosjektarket tar for seg vurdering av 
alternativet som viser full omlegging av rv. 4 på hele strekningen Bråstad – Mjøsbrua. 

Jernbanen: Det er flere alternativer for sammenkobling av Gjøvikbanen med Dovrebanen. Disse 
omhandler alternativer fra kryssing rett nord for Gjøvik by og videre nordover til dagens Mjøsbru. 
Alternativene er samlet framstilt som korridor alt. 1, korridor alt. 2 og korridor alt. 3 i kartskissen i 
dette prosjektarket.  

Beskrivelse av prosjektet/strekningen (omfang):  

• 4-feltsveg hele strekningen med midtdeler (stort negativt) 
• 2 større bruer (Stokke 100 meter, Bråstad 120 meter) (stort negativt) 
• 2 toplanskryss (Redalen og Kolberg) (stort negativt) 
• Eksisterende rv. 4 blir lokalveg. Behovet for GS-veg ivaretas her (stort positivt) 
• Jernbane i tunnel og dagstrekninger avhengig av hvor langt nord en kryssing av Mjøsa vil 

forekomme. Korridoren alternativ 1 omhandler bru fra Gjøvik N (Ramberget) over til Støa, 
rett nord for Tangnes, delvis dagstrekninger delvis tunnel over til Framnes/Frydenberg, bru 
over til området rett sør for Harpevika (middels negativt omfang).  
Korridoren alternativ 2 omhandler ulike brukryssinger fra vestsiden i området fra Kolberg i 
sør til Slettomstugua nord for Dalsjordet, over til Nes fra Nyborg i sør til Tingvang i nord. 
Delvis dagstrekninger og tunnel langs med Mjøsa på begge sider (stort negativt omfang). 
Dagstrekninger og tunnel forbi Tingvang, ved siden av Skarpsnotunnelen og inn til Moelv 
(stort negativt omfang). 
Korridoren alternativ 3 omhandler ulike brukrysninger fra vestsiden i området rett sør for 
Smedmoen til Fremstadodden i nord, over til Moelv fra Korgerstuguvika i sør til Hagavika i 
nord (middels negativt omfang).   

 



Spesielle forhold/utfordringer (verdi).  

• Grunnforhold: Omfattende forekomster av alunskifer mellom Bråstad og Smedmoen (høy 
verdi naturfare) 

• Nærføring til flere gårdstun/bebyggelse. Innløsning av hus og støyproblematikk (høy verdi 
nærmiljø). 

• Beslaglegning og oppdeling av dyrka mark (høy verdi naturressurser). 
• Berøring av verdifulle naturtyper (særlig bekkedaler, høy verdi naturmangfold) 
• Nærføring til Mjøsa nord og sør i traséen (Mjøsa har høy verdi for nærmiljø/friluftsliv, 

naturressurs, naturmangfold)  
• LNF-områder, fredete kulturminner og verneverdig bebyggelse. Pilgrimsleden (høy verdi 

kulturminner/kulturmiljø) 
• Grusressurser i Redalen og Skarpsnotunnelen Ved Moelv. Pukkverk i drift ved Dokken 

(middels til høy verdi naturressurser) 
 

Kartillustrasjon veg:  

 

 

 

 

 



Kartillustrasjon jernbane:  

 



Bilder: 

 

Mjøsbrua sett fra Ringsakersiden. Foto: Statens vegvesen. 

 

Kolberg/Dalsjordet/Stokke sett fra Ringsakersiden. Foto: Statens vegvesen. 



 

Ødegaarden på veg nordover mot Kolberg og Dalsjordet. Foto: Statens vegvesen.  

 

Bråstad/Ramberget. Foto: Statens vegvesen. 

 

 



Tema Beskrivelse / Faglig vurdering Virkning 

Landskapsbilde  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.3) 
 
Området mellom Ramberget og Mjøsbrua er et variert kulturlandskap som 
veksler mellom åpne jordbrukslandskap som strekker seg ned mot Mjøsa 
og brattlendte, skogkledde partier. En ny 4-feltsveg i dette landskapet vil 
være krevende å tilpasse. Forprosjektet avdekket at veglinjen vil gi 
betydelige inngrep i form av høye skjæringer i et stedvis sidebratt terreng. 
Ny veg vil gi området en økt barrierevirkning både visuelt og fysisk og bli 
et dominerende inngrep i partier med åpent kulturlandskap. Vegen antas å 
ha stor negativ virkning på landskapet. 
 
Dersom jernbanen legges parallelt med vegen, vil deler av strekningen 
sannsynligvis gå i tunnel. Dagstrekninger ved Bråstad og Redalen. Sammen 
med veg vil dette påvirke landskapet både visuelt og fysisk i stor negativ 
retning.  
 
Nesområdet fra Tingnes i sør til Tingvang og Ringsaker kirke i nord, er et 
variert kulturlandskap som veksler mellom åpne jordbrukslandskap som 
strekker seg ned mot Mjøsa og skogkledde partier. Jernbanen antas å ha 
stor negativ virkning på landskapet på dagstrekningene både visuelt og 
fysisk. Det vil bli et dominerende inngrep i partier med åpent 
kulturlandskap. Tunnel vil skåne landskapsbildet noe. 

 -3  

 

Nærmiljø og 
friluftsliv  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.4) 
 
Omlegging til rv. 4 i ny trasé vil være svært positiv for beboerne lokalisert 
langs dagens rv. 4 (særlig for tettstedene Dalsjordet, Redalen og 
Smedmoen).  Ved at dagens rv. 4 blir omgjort til lokalveg, vil støy og 
barrierevirkningene bli betydelig mindre. Friområdene langs Mjøsa er i dag 
til dels vanskelig tilgjengelig på grunn av riksvegen.Noe negative 
virkninger av støy for berørte grunneiere langs den nye vegtraséen. 
Dersom traséen plasseres på oppsiden av bebyggelsen og så nært opp til 
skogsgrensa som mulig, vil dette avhjelpe noe, da lyden beveger seg 
oppover. GS-veg som del av dagens trasé. Ny trasé vil delvis gå i 
Pilgrimsleden. 
 
Store negative konsekvenser for nærmiljøet og friluftslivet der jernbanen 
vil gå i dagsoner i nærheten av strandsona, og ved boligbebyggelse både 
mht barrierevirkning og støyproblematikk. Dette gjelder på både vestsiden 
og østsiden av Mjøsa. 

-2  

Naturmangfold  
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.5) 
 
Naturtypelokalitet "Dalsjordet" verdi B. Område med Gråor-askeskog ca 
200m fra dagens trasé, det anses som lite problematisk. Utløpet av 
Stokkeelva til Mjøsa er naturtype verdi A, viktig gyteområde for mjøsørret. 
Prioritert art (PA) Svarthalespove observert ved Sveastranda camping - kun 
næringssøkende, ikke hekkelokalitet. Ved Biri BrukNaturtype 
"Skulhuseelva" verdi A - gyteområde for mjøsørret. Fjordheim naturtype 
"Fjordheim Ø" verdi A. 
 
Det er flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som kan bli berørt av 
jernbanen både i korridoren alt. 1 og alt. 2. Tunnel under Nes (alt.1) og fra 
Moen forbi Sveinhaug til Skarpsno (alt. 2) vil skåne naturmangfoldet. 
Dagsoner i nærheten av strandsona vil være negativt. 

-2 



Kulturminner/ 
kulturmiljø  

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.6) 
 
Store åpne kulturlandskap avløses av kuperte skogsområder. 
Kulturmiljøene i området utgjøres av store tun med 17- og 1800-talls 
bebyggelse og store sammenhengende områder med automatisk fredete 
kulturminner etter bosetning og dyrking (stor tidsdybde og stort spenn i 
kulturminnetyper). På den aktuelle strekningen er det flere slike områder. 
Blant annet ved Øverbymarka, Tranberg, Bråstad og Redalen er det større, 
sammenhengende kulturmiljøer med høy verneverdi. Flere av disse er i 
kommuneplanen for Gjøvik avsatt som hensynssoner med særlig hensyn til 
kulturminner/kulturmiljø (jf PBL § 11-8 bokstav c).  
 
Traséen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner og vil få 
nærføring/konflikt med viktige tun i kulturlandskapet.  Dersom jernbanen 
legges parallelt med veg, vil jernbanens dagsoner spesielt ved Bråstad og 
Redalen, ytterligere påvirke kulturmiljøet i negativ retning. Pilegrimsleden 
går gjennom området og blir berørt av ny veg.  Konsekvensene for 
kulturmiljø vurderes som stor negativ. 
 
Store åpne kulturlandskap med helhetlige kultumiljøer og kulturminner fra 
Tingnes i sør til området rundt Tingvang og Ringsaker kirke i nord. 
Korridorene vil ikke berøre det helhetlige kulturlandskapet på Nes direkte 
og tunnelløsninger vil skåne kulturminner og kulturmiljøet. Imidlertid vil 
dagsonene kunne føre til oppsplitting av kulturmiljøet. Problematisk ved 
Bråstad dersom tunnel skal ut i dagen og krysse Mjøsa i dette området. 

-3 

Naturressurser 

 
 
 
 
 

(Konsekvens jf. kriterier i håndbok V712, kap.6.7) 
 
I forprosjektet er det gitt opplysninger om at ny vegen kommer til å berøre 
ca. 28 daa av dyrka mark av svært god kvalitet samt en strekning av ca. 
5,6km skog av særs høy bonitet. Her finnes det lettdrevet jord av høy 
kvalitet. Alternativ for ny trase kan komme til å beslaglegge mer dyrka 
mark.  
 
Grustak ved Redalen. Tre uttak. To er nedlagt, ett er planlagt, men ikke 
satt i drift ennå. Grusforekomster rett øst for Skarpsnotunnelen ved Moelv. 
Massetaket er nedlagt, men det er et pukkverk i drift ved Dokken. 
 
I de områdene der jernbanen vil ligge i dagsoner, vil dette ytterligere 
berøre dyrka mark i negativ retning. Dette gjelder spesielt på 
Ringsakersiden. 

-3 

Naturfare Alunskifer og dermed deponiproblematikk, dersom deler av strekningen 
både for veg og jernbane, blir lagt i tunnel. Dette gjelder både på vestsiden 
og østsiden av Mjøsa. Dersom veg i dagen, er massen sannsynligvis 
håndterbar. Høye skjæringer må sikres for ras.  

                              -2 

 

 

 

 

 

 



Konfliktareal i korridoren fra Raufoss i sør til Mjøsbrua i nord: 

 



Vurdering av konfliktpotensialet:  

1: Ingen/liten konfliktpotensial 

2: Middels konfliktpotensial 

3: Stort konfliktpotensial 

Tema Konfliktpotensial  
Landskapsbilde 3 
Nærmiljø og friluftsliv 2 
Naturmangfold 2 
Kulturminner/kulturmiljø 3 
Naturressurser 3 
Naturfare 2 
Samlet vurdering Stort 

 

Kommentar: Konfliktpotensialet anses som høyt om enn noe mindre enn alternativet som 
omhandler utvidelse av eksistrende veg i denne parsellen.  

 

1.3.1 Sammenstilling av konfliktpotensialet parsellvis for strekningen Oslo-Gjøvik-
Mjøsbrua 

 Konfliktpotensial parsellvis for strekningen Oslo-Gjøvik-Mjøsbrua 
 Oslo-Jaren Jaren-Raufoss Raufoss-

Gjøvik N 
Gjøvik N-
Mjøsbrua 

Tema Oslo-
Roa 

Roa-
Jaren 

A1 A2 A3 A4 Samlet 
vurdering 

A1 A2 

(By- og) landskapsbilde 1 2 3 2 2 1 3 3 3 
Nærmiljø og friluftsliv 1 1 2 2 2 1 3 3 2 
Naturmangfold 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
Kulturminner/kulturmiljø 1 2 2 2 2 1 1 3 3 
Byutvikling og arealbruk       2   

Naturressurser 2 3 3 2 2 2  3 3 
Naturfare 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
Samlet vurdering Lite Middels Middels Middels Middels Lite Middels Stort Stort 

 

 

 

 

 

 



Konfliktareal for korridoren fra Oslo til Moelv: 

 



 

Kartet over konfliktareal på forrige side, viser at det er områder i korridoren der 
konfliktpotensialet er stort. På strekningen Oslo-Jaren er det forholdet til dyrka mark som 
gjør seg mest gjeldende. For strekningen Jaren-Raufoss skaper dyrka mark, området ved 
Einavollen og Stormyra naturreservat store utfordringer. Området rundt Eina fra Hågår i sør 
forbi Skjelbreia drikkevannskilde til nord for Eina, har stort konfliktpotensial. Dette gjelder 
spesielt nærmiljø, kulturminner/kulturmiljøer og naturressurser.  

For strekningen Raufoss-Gjøvik N vil området ved Hunndalen være utfordrende blant annet 
for landskapsbildet og nærmiljøet. Dette skyldes at veg og jernbane i tunnel forbi Gjøvik vil 
kreve store inngrep. Det er nærføring til idrettsanlegg og vi må forvente økt støy spesielt 
rundt tunnelåpningene. I Gjøvik sentrum er konfliktpotensialet først og fremst knyttet til om 
rv. 4 og jernbanen skal gå gjennom sentrum. Dette skaper utfordringer rundt ønsket bo- og 
arealutvikling i henhold til bystrategien og tilgangen til Mjøsa som frilufts- og 
rekreasjonsområde. Mjøsstranda er også utsatt med hensyn til en 200-års flom.  

For den nordlige strekningen fra Gjøvik N til Mjøsbrua vil konfliktpotensialet være stort for 
nesten alle ikke-prissatte tema, men spesielt knyttet til naturressurser (dyrka mark), 
verdifulle kulturmiljøer og kulturminneforekomster og alunskiferproblematikk. Tiltak i 
området må tilpasses landskapsbildet og det må finnes gode løsninger for håndtering av 
masse inkudert alunskifer.  

1.3.2 Sammenstilling av konfliktpotensialet for de gjennomgående konseptene 

De gjennomgående konseptene er konseptuelt forskjellige slik at de gir ulike resultater. Den 
endelige anbefaling vil samtidig basere seg på elementer fra de ulike (del)konseptene som 
det kjøres transportanalyse for. Vi viser til KVU-rapportens kap. 6 for en nærmere omtale av 
de gjennomgående konseptene.  

1. Fellesutbygging: full utbygging av veg og jernbane på strekningen. 

a. Veg: Ny veg om Hennung (A2) på strekningen Jaren-Raufoss, utbedring av 
eksisterende veg mellom Reinsvoll og Gjøvik, men veg i felles tunnel med jernbane til 
Gjøvik N. Ny veg på strekningen Gjøvik N-Mjøsbrua (A2) 

b.  Gjøvikbanen: Alternativ løsning 5. Dobbeltspor Oslo til Moelv. Jernbane i felles tunnel 
med veg forbi Gjøvik. Ny stasjon på Kallerud.    

2. Mjøsregionen og Gjøvik by  

a. Veg: Ny veg om Einastrand (A3) på strekningen Jaren-Raufoss. Utbedring av 
eksisterende veg fra Raufoss til Gjøvik. Rv. 4 i kulvert gjennom Gjøvik. Ny veg på 
strekningen Gjøvik N-Mjøsbrua (A2).  

b. Gjøvikbanen: Alternativ 2 Sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen. Enkeltspor 
fra Oslo til Gjøvik. Dobbeltspor fra Gjøvik til Moelv. Godslinje i tunnel direkte fra 
Raufoss til Gjøvik N (Bråstad). Persontog gjennom Gjøvik sentrum med videreføring 
av linjen og sammenkobling med godslinjen ved Gjøvik N (Bråstad).  



3. Bilbasert utvikling ved Gjøvik  

a. Veg: Ny veg om Einastrand (A3) på strekningen Jaren-Raufoss. Utbedring av 
eksisterende veg mellom Raufoss til Gjøvik. Veg i tunnel forbi Gjøvik. Ny veg på 
strekningen Gjøvik N-Mjøsbrua (A2). 

b.  Gjøvikbanen: Alternativ 1b Dobbeltspor fra Oslo til Roa. Enkeltspor mellom Roa og 
Gjøvik, med sluttstasjon på Gjøvik.  

 

 Konfliktpotensial for gjennomgående konsepter 

Tema 
Felles utbygging Mjøsregionen 

og Gjøvik by 
Bilbasert Gjøvik 

Landskap 2 2 2 
Nærmiljø og 
friluftsliv 

2 2 2 

Naturmangfold 2 1 2 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

2 2 2 

Byutvikling og 
arealbruk 

2 2 2 

Naturressurser 2-3 2-3 2-3 
Naturfare 1-2 2 1-2 
Samlet vurdering  Middels Middels Middels 

 

Samlet sett har alle de gjennomgående konseptene et middels konfliktpotensial. Dersom vi 
går nærmere inn på temaene strekningsvis og parsellvis, er imidlertid konfliktpotensialet 
adskillig mer nyansert (jf. kap. 1.3.1).  
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