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Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen for rv.3 Evenstad – Imsroa S. ligger i all hovedsak implementert i 
planbeskrivelsen, med essensen av hvert KU-tema. I foreliggende vedlegg følger den fulle 
vurderingen av hvert enkelt fagtema. Fagtemaene som følger og rekkefølgen de omtales er listet opp 
under. 

 

Prissatte fagtema Ikke-prissatte fagtema 

1. Trafikk 4. Landskapsbilde 

- Trafikant og transportbrukernytte 5. Nærmiljø og friluftsliv 

- Operatørnytte 6. Naturmangfold 

- Budsjettvirkninger for det offentlige  7. Kulturmiljø og kulturminner 

- Ulykker 8. Naturressurser 

- Skattekostnader   

2. Støyforurensning  

3. Luftforurensning  
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1. Fagtema trafikk 
 

 

Figur 1 - Planavgrensning 

1.1 Metode og inngangsdata 

Det er gjennomført nytte kostnadsanalyse for rv.3 Evenstad-Imsroa S. Beregningene er gjennomført i 
EFFEKT versjon 6.61. Beregningene er gjennomført som prosjekttype 1, dvs. uten data fra 
transportmodell. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for nyttekostnadsanalysen: 

• 40 års analyseperiode 

• 40 års levetid av anlegg 

• 2021 er sammenligningsår 

• 20 % skattekostnad 

• 4,0 % diskonteringsrente, fastsatt av Samferdselsdepartementet 

• Felles prisnivå 2017 

• Åpningsår 2021 (Analyseperiode 2021-2060) 

Årsdøgntrafikk (ÅDT): 

• ÅDT for år 2017 på 2 500 kjøretøy/døgn ligger til grunn for beregningene. Disse er fordelt med 

17 % tunge (425 kjt/døgn) og 83 % lette (2 075 kjt/døgn). Trafikken i analyseperioden er 

framskrevet med fylkesvise prognoser for trafikkutvikling for Hedmark. 

• Det er antatt at 30 % av reisene er under 70 km, 35 % av reisene er mellomlange (70 – 200 

km) og 35 % av reisene er over 200 km. 
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Investeringskostnad: 

• Det er benyttet en investeringskostnad på 250 millioner 2016-kroner. 

• Antatt anleggsperiode 1,5 år. 

• Åpningsår 2021. 

Lengde på parsell: 

- I beregningene ligger det inne at dagens vegstrekning er på 5 608 meter og at fremtidig 

parsell er på 5 599 meter.  

Data fra NVDB: 

• Fra NVDB er det hentet inn data på parsellene. Rv.3, hp10, 38382- 38908m og Rv.3, hp11, 0 

– 5081 

• Vegstandard og kurvatur på eksisterende parseller er hentet fra NVDB. For ny veg er det lagt 

inn ny kurvaturdata 

• Ulykker er lest inn fra NVDB for perioden 2007 – 2016. I denne perioden er det registrert 8 

ulykker. Under disse ulykkene ble totalt to drept og 11 personer fikk lettere skader. 

Forbikjøringsulykke, fem utforkjøringsulykker og to møteulykker. 

Fartsgrense: 

- I dagens situasjon er hele 1 147 meter av strekningen skiltet med 60 km/t, øvrig del av 
strekningen er skiltet med 80 km/t. Ved ny veg vil hele strekningen være skiltet med 80 km/t. 

Støy: 

- Antall boliger innenfor rød støysone er beregnet til 7 for 0-alternativ og 5 for fremtidig veg. Det 
er antatt 2,5 bosatte per bolig, noe som gir henholdsvis 18 og 13 personer karakterisert som 
svært støyutsatte. 

Vegstandard: 

- Vegen skal utformes etter vegklasse H2, men med utvidet vegbredde til 9,05 meter med 0,55 
meter til midtoppmerking. 

 
Figur 2 - Vegklasse H2 fra (kilde: Statens vegvesens Håndbok N100) 

 

Konstruksjoner: 

- Det er to platebruer på strekningen, Rogna og Ellingsbekken. Disse har et areal på henholdsvis 
310 m² og 180 m².  

- Øvrige konstruksjoner er ikke hensyntatt i EFFEKT-beregningene 

Det er antatt at tiltaket ikke medfører endrede antall konstruksjoner når det gjelder drift og vedlikehold. 

De nye konstruksjonene erstatter eksisterende konstruksjoner og det blir ikke flere konstruksjoner å 

vedlikeholde. 

1.2 Resultater fra nettonytteberegningen 

Hensikten med prosjektet å utbedre strekningen som er preget av variabel og til dels dårlig 
horisontalkurvatur. Det er stedvis behov for oppgradering av vegens bæreevne. Vegen er generelt for 
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smal i henhold til gjeldende krav, som tilsier en vegbredde på 8,5 m, med tillegg for breddeutvidelse i 
kurver med liten horisontalradius. 

Det som gir seg utslag i trafikantnytte er endret reisetid. EFFEKT har en fartsmodul som beregner fart, 
reisetiden er et produkt av vegstandard (skiltet hastighet, kurvatur, vegbredde) og 
trafikkmengde/fordeling tunge og lette biler. I våre beregninger er det bedre vegstandard/kurvatur som 
gir et høyere/jevnere fartsnivå.  

Tabellen under viser beregnede gjennomsnittshastigheter i EFFEKT for henholdsvis beregning med 
Alternativ 0 (dagens veg) og med ny veg. Dette viser at fartsnivået øker med omkring 8 km/t for lette 
kjøretøy og 7 km/t for tunge kjøretøy. 

Tabell 1 - Beregnede gjennomsnittshastigheter for ny veg år 2021 

  Alternativ 0 Ny veg 

  Lette kjøretøy Tunge kjøretøy Lette kjøretøy Tunge kjøretøy 

Gjennomsnittsfart (km/t) 74,0 70,0 81,9 77,0 

 
Tabell 2 - Sammenstilling av prissatte konsekvenser, mill. kroner diskontert. 

Alternativ Ny veg 

Trafikantnytte   

Kjøretøykostnader 27 

Tidskostnader 90 

Sum trafikantnytte 117 

Budsjettvirkning for det offentlige   

Investeringer (ekskl. mva) -213 

Drift og vedlikehold -1 

Skatte og avgiftsinntekter -10 

Sum Budsjett-virkning det offentlige  -224 

Samfunnet forøvrig   

Ulykker 22 

Støy og luftforurensning 7 

Skattekostnad -45 

Sum Samfunnet forøvrig -16 

  

Netto Nytte -123 

Netto nytte per budsjettkrone -0.55 

 

Trafikantnytte 

Trafikantnytte er endringer i reisetid og utkjørt distanse for de ulike trafikantgruppene.  

Kjøretøykostnader er driftsutgifter til kjøretøyer. Beregningene viser at ny veg medfører en redusert 
driftsutgift på totalt 27 millioner kroner i analyseperioden. Det vil si at drivstoffutgiftene reduseres. 
Årsaken til dette ligger i hvordan EFFEKT beregner drivstofforbruket. Ved økende hastighet over 40 
km/t øker drivstoffutgiftene og de reduseres ved bedret kurvatur. I dette prosjektet vil bedret kurvatur 
gi størst innvirkning, spesielt med tanke på stor andel tunge kjøretøy.  
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Med hensyn på tidskostnader er det en nytte på 91 millioner kroner. Dette er et rent produkt av spart 
reisetid som følge av økt kjørehastighet. Totalt sett er beregnet trafikantnytte ved tiltaket 117 millioner 
kroner over analyseperioden på 40 år. 

Budsjettvirkning for det offentlige 

Endringer for det offentlige er budsjettkostnader for etablering av anlegget, drift av anlegget og 
endrete skatte- og avgiftsinntekter. Det bemerkes at investeringene som vises i tabell 2 ikke kan 
sammenlignes direkte med kostnadsoverslaget som er lagt inn som investering. Kostnadene i tabellen 
er uten mva (fra EFFEKT beregningene) og diskontert til sammenligningsåret. 

Det er benyttet en investeringskostnad på 250 millioner 2016-kroner inkl mva. I nytte-
kostnadsanalysen er investeringskostnaden er beregnet til -213 mill. kroner 2017-kroner ekskl. mva. 

Et ekstra kjørefelt medfører økte drift- og vedlikeholdskostnader på -1 millioner kroner. 

Endring i skatte- og avgiftsinntekter er offentlige avgifter som engangsavgift og årsavgift på biler, samt 
drivstoffavgift på bensin og diesel. Som følge av redusert forbruk av drivstoff reduseres skatte- og 
avgiftsinntektene med 10 millioner kroner. 

Samfunnet forøvrig 

Posten «samfunnet for øvrig» omfatter endringer i ulykker, støy og luftforurensing og skattekostnad. 
Skattekostnad er kostnader knyttet til å drive inn skatter og avgifter. 

Ny vei medfører noe økt trafikksikkerhet. Gevinsten med hensyn på ulykker er beregnet til 22 millioner 
kroner.  

Økt hastighet medfører økt global luftforurensing, men samtidig har vi færre svært støyplagede 
personer. Dette medfører en redusert utgift på 4 millioner kroner. 

Skattekostnad er kostnader knyttet til å drive inn skatter og avgifter. Skattekostnad er beregnet med 
grunnlag i gitt skattefaktor (standardverdi 1,20). Kostnadene beregnes med grunnlag i denne faktoren, 
basert på sum endring i kostnader i de tre kolonnene investeringer, drift og vedlikehold og overføringer 
under posten «det offentlige». I prinsippet vil dette si at denne posten er et direkte produkt av det 
samfunnet betaler for å bygge og drifte vegen. Skattekostnaden medfører en økt utgift på 45 millioner 
kroner. 

Netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone 

Netto nytte er beregnet til -127 millioner kroner og netto nytte pr budsjettkrone er beregnet til -0,55. 

Forhold for gående, syklende 

Innenfor planområdet er det kun en gangveg på den sørligste delen mot Evenstad bru og opp til 

bebyggelsen ved Svingen, der det er nærbutikk. Derfra er det ikke gangveg i dag, så de spredte 

boligene sør for elva Rogna vil få bedre forhold for gående og syklende når vegen lengre øst langs   
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2. Fagtema støy 

2.1 Definisjon av tema og influensområde 

Støyindikatorer 

Lden A-veid ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB/5 dB 
ekstra tillegg på natt/kveld. Gjelder for utendørs oppholdsplasser og utenfor rom med 
støyfølsomt bruksformål. Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten 
refleksjoner fra «egen fasade». Lydnivå på oppholdsplasser er også beregnet uten 
refleksjon fra «egen fasade». 

L5AF A-veid lydnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms som overskrides av 5 % av 
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i 
forhold til antall hendelser. Gjelder utenfor soverom på natt kl. 23-07. 
Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten refleksjoner fra «egen» fasade. 

LpAeq24h       Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. Benyttes 

for innendørs lydnivå. 

LAFmax Maksimale lydnivå ved passering, målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms. 

Benyttes for innendørs lydnivå. 

 

En av miljøstyrelsesmaktenes målsetninger er at støy skal forebygges og reduseres slik at helse og 
trivsel blir ivaretatt. Støy kan gi hørselsskader, søvnforstyrrelser og stressreaksjoner. Omtrent 200.000 
nordmenn oppgir at de har problemer med nattesøvn grunnet støy.  

Risiko for hørselskade kan oppstå ved eksponering over lengre perioder, eksempelvis over et døgn 

eller en natt, også omtalt i fagtermer ekvivalentnivåer (Lden /LpAeq24h) Denne type eksponering medfører 
som regel hørselstap på lengere sikt. 

Enkelthendelser av impulskarakter som i fagterminologi omtales maksimalnivåer LAFmax kan medføre 
umiddelbar skade ved høye nivåer. Maksimalnivåer er også kritisk for nattesøvn. Antall hendelser over 
et visst nivå (45 dBA) skal i løpet av natte perioden skal begrenses til et minimum, eller til mindre enn 
10 hendelser per time.  

Ved vurdering av utendørs lydnivå er eksponering som foregår over lengere tid dimensjonerende for 
tiltak. For lydnivå innendørs er enten ekvivalent lydnivå eller maksimalnivå med antall hendelser over 
en beregnet verdi dimensjonerende for tiltak. Hva som blir dimensjonerende avhenger av faktorer som 
trafikkfordeling over døgnet, tungtrafikkandel, avstand til veg og fartsgrense. 

 

2.2 Kunnskapsgrunnlag 

Informasjon vedrørende støy er avledet via beregninger, mottatt kartgrunnlag, ny veggeometri samt 
Statens vegdatabank med opplysninger om dagens trafikk samt prognoser for fremskrivning av trafikk. 

Trafikktall brukt i beregningene er vist i tabellen under. 

Tabell 3: Trakfikktall ÅDT - Årsdøgngjennomsnitt  

 
2015 Prognose 2037  

Veg 

 

ÅDT Tungtrafikk  ÅDT Tungtrafikk  Hastighet 

Rv.3, strekning 
Evenstad - Imsroa 

2500 17 % 3 187 19 % 
60*/80 

km/t 
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*) Hastigheten er redusert til 60 km/t gjennom de mest tettbebygde områder mellom Trøa og Rognstad 

i dagens situasjon, ellers er hastighet 80 km/t i dagens situasjon. I fremtidens situasjon er 

hastigheten 80 km/t hele strekningen.  

2.3 Verdi- og omfangsvurdering av delområder 

Støy har delt opp parsellen inn i delområder som vist I figuren under. 

 

 

Figur 3: Delområder for støyberegning, disse er samtidig grunnlag for X-tegninger 
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2.4 Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens 
Omtrent 50 boenheter er i dagens situasjon støyutsatt med lydnivåer på uteområde eller fasade over 

grenseverdi til gul støysone definert i T-1442: 

 

Tabell 4: Utdrag fra T-1442/2016: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet 

eller bebyggelse for vegtrafikkstøy. Alle tall er «frittfelt» A-veid lydnivå i dB  

 
Kilde 

Støynivå på uteareal og utenfor 

vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål 

 

Støynivå utenfor soverom, 

natt (kl. 23-07*) 

Vegtrafikk 55 Lden 70 L5AF* 

 

 

Deler av vegtiltaket har positiv konsekvens med tanke på støy blant annet for seksjon 5 og 6, hvor ny 

veg er plassert lenger vekk fra bebyggelse.  

 

 

Figur 4: Eksempel på positiv konsekvens av vegtiltaket hentet fra seksjon 5, ny veg som er markert i blått er lenger i fra 
boligbebyggelse. 
 

2.5 Virkninger i anleggsfasen 

Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-

1442/2016) oppgir grenseverdier for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, se Tabell 

5. 

Eksisterende veg 



   
13 

Grensene gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker, for lengre driftstid skjerpes 

grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 3 med verdiene vist i Tabell 6. 

Tabell 5: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. For lengre driftstid enn 6 uker skjerpes 
grensene for dag og kveld. Grensene gjelder frittfelt ekvivalent lydtrykknivå utenfor rom med støyfølsom bruk. 

 
 
Bygningstype 

 

Dag 
(LpAeq12h 07-19) 

Kveld 
(LpAeq4h 19-23) 

Søn- / helligdag 
(LpAeq16h 07-23) 

 

Natt 
(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner 

 

65 
 

60 
 

45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 

 

Tabell 6: Korreksjon av grenseverdiene for dag og kveld som følge av anleggsperiodens eller driftsfasens lengde 

Anleggsperiodens eller driftsfasens 

varighet 
Grenseverdiene for dag og kveld 

i Tabell 1 skjerpes med: 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 

 

Arbeider om natten bør ikke forekomme. Ved arbeid i nattperioden bør maksimalt lydnivå ikke 

overskride ekvivalentnivå med mer enn 15 dB, det vil si 45 + 15 = 60 dB. I tillegg bør støygrensene 

skjerpes med 5 dB dersom arbeidene har karakteristiske trekk av impulslyd eller rentoner. 

Som hovedregel skal grenseverdier for utendørs lydnivå benyttes. Ved arbeid i samme 

bygningskropp eller der høyt utendørsnivå bare kan avbøtes med isoleringstiltak, gjelder grensene i 

Tabell 7 innendørs. Disse korrigeres ikke for langvarige arbeider. 

Tabell 7: Anbefalte støygrenser innendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydtrykknivå i rom med 
støyfølsom bruk. 

Bygningstype Dag 
(LpAeq12h 07-19) 

Kveld 
(LpAeq4h 19-23) 

Søn- / helligdag 
(LpAeq16h 07-23) 

Natt 
(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 
overnattingsbedrifter, sykehus, 
pleieinstitusjoner 

 

40 
 

35 
 

30 

Arbeidsplass med krav om lavt 
lydnivå 

45 i brukstid 

Svært støyende arbeid som spunting, pigging og sprengning i nærføring av boliger bør varsles til 

berørte i forkant av oppstart. Vibrasjoner som følge av massetransport, sprengninger og annen 

transport bør vurderes under anlegget. Ved komprimering bør man ved bruk av tungt vibrasjonsutstyr 

ta hensyn til rystelsesskader som kan oppstå på bygninger i nærheten. 

2.6 Konsekvensvurdering av hele tiltaket  

Vegtiltaket har generelt positiv konsekvens for støyutsatte boliger. Antall støyutsatte boliger med 
lydnivåer over grenseverdi er redusert fra 47 til 37.  
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Figur 5: Fordeling av boliger i støysoner definert i T-1442 for dagens veg og ny veg 

2.7 Forslag til avbøtende tiltak og evt. oppfølgende undersøkelser 

Statens vegvesen har utarbeidet et eget notat for «Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens 

vegvesen» som gir klare føringer for hvordan T-1442 skal tolkes/praktiseres. 

Prosjektet er foreløpig definert som et miljø- og sikkerhetstiltak, noe som innebærer at støytiltak skal 

gjennomføres dersom: 

Utendørs støy: 

• Støynivå på uteplass er helt eller delvis i rød støysone. Nivået skal da reduseres under nedre 
grenseverdi for gul støysone. 

• Støynivå på hoveduteplass er mellom Lden = 55 – 65 dB og samtidig øker med 3 dB eller mer 

som følge av prosjektet. Nivået skal da reduseres under nedre grenseverdi for gul støysone. 

Innendørs støy: 

• Utendørs støynivå er over Lden = 65 dB ved fasade og innendørs støynivå samtidig er over 
LpAeq24= 35 dB. Nivået reduseres under LpAeq24= 30 dB. 

Det er i prosjektet besluttet å vurdere lokal skjerming med mindre langsgående skjermingstiltak har 
tilstrekkelig effekt, det vil si at det oppfyller lydreduksjonskravene som beskrevet ovenfor. 

Både lokale skjermingstiltak med tanke på uteområde og fasadetiltak med tanke på innendørs lydnivå 
avgjøres etter befaring på stedet. 

5 boliger vil med fremtidens veg ha lydnivåer innenfor rød støysone. En fritidsbolig innenfor gul 
støysone øker i lydnivå med over 3 dB som konsekvens av ny veg. Disse 6 boenheter skal 
tiltaksvurderes med tanke på støy. 

2.8 Temakart 

Støykart X11-X17 følger på de neste sidene. Støykartene ligger også vedlagt planen i større format. 

 

  

Kommer i neste 

prosjektfase, 

vurdering av 

støytiltak 
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3. Fagtema luftforurensning 

3.1 Definisjon av tema og influensområde  

Miljøverndepartementets retningslinje for luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, gir anbefalinger for 
hvordan luftkvalitet bør håndteres i plansaker. Retningslinjen har til hensikt å ivareta hensynet til 
menneskers helse og trivsel gjennom: 

• å gi anbefalinger for når og hvordan luftforurensning skal tas hensyn til ved planlegging av 
virksomhet og bebyggelse. 

• å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra 
luftforurensingsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak. 

I retningslinjen anbefales det etablering av luftforurensningssoner basert på grenseverdiene i forskrift 

og de nasjonale mål, samt luftkvalitetskriteriene. Luftforurensningen kartfestes i en rød og en gul sone.  

Tabell  viser anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 

virksomheter eller bebyggelse. 

Tabell 8. Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse 
(miljøverndepartementet 2012). 

Komponent Luftforurensningssone1 

  Gul sone    Rød sone  

PM10 35 μg/m3 7 døgn pr. år 
 

50 μg/m3 7 døgn per år 

NO2 40 μg/m3 vintermiddel2 40 μg/m3 årsmiddel 

Helserisiko 

 Personer med alvorlig luftveis- og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 
forverring av sykdommen.  
 
Friske personer vil sannsynligvis 
ikke ha helseeffekter. 

Personer med luftveis- og 
hjertekarsykdom har økt risiko 
for helseeffekter. Blant disse er 
barn med luftveislidelser og 
eldre med luftveis- og 
hjertekarlidelser mest sårbare 

1. Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene. 

2. Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30.april. 

Nedre grense for sonene (gul sone) skal legges til grunn ved planlegging av virksomhet, eller 
bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning. 

Retningslinjene sier videre noe om hvordan luftforurensning skal tas hensyn til i reguleringsplaner. Alle 
reguleringsplaner i områder med antatt luftforurensning over de anbefalte grensene (gul sone), skal 
omtale status og konsekvenser knyttet til luftforurensing. Det er viktig både å ta hensyn til områdets 
egnethet for ulike arealbruk ut fra luftforurensningsforhold, og hvilke avbøtende tiltak som bør 
gjennomføres for å unngå økt forurensning. 

Gul sone er en vurderingssone hvor det bør vises varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse 
med bruksformål som er følsom for luftforurensning. Det bør legges vekt på at bebyggelsen og 
spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet som mulig innen sonen. Det bør videre legges vekt 
på godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen. 

Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse 
med bruksformål som er følsom for luftforurensning, og det bør ikke etableres slik bebyggelse i 
området. I enkelte områder kan det være konflikt mellom overskridelser av de anbefalte sonekriteriene 
for rød sone og ønsket arealbruk. Dersom en avviker fra retningslinjene må blant annet følgende 
vurderes: 

• Det skal legges vekt på at bebyggelse og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet 

som mulig innen sonen, og de bør legges så langt unna hovedkilden som mulig 

• Det skal legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen 
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3.2 Kunnskapsgrunnlag 

Informasjon vedrørende luftforurensning er avledet via forenklede beregninger (Nomogram), 
utregninger av trafikk utført av Sweco Norge AS, bakgrunnskonsentrasjoner av PM10 og NO2 hentet 
fra www.luftkvalitet.no/ModLuft og data fra målestasjon for luftkvalitet ved Leiret i Elverum. 

Trafikk brukt i beregningene er vist i tabellen under. 

Tabell 9: Trakfikktall ÅDT - Årsdøgngjennomsnitt  

 
2015 Prognose 2037  

Veg 

 

ÅDT Tungtrafikk  ÅDT Tungtrafikk  Hastighet 

E6, strekning Evenstad - 
Imsroa 

2500 17 % 3018 20 % 80 km/t 

 

3.3 Verdi- og omfangsvurdering av delområder 

Virkninger av 0-alternativet 

Det er ingen boliger i dagens situasjon som er utsatt luftforurensning over de grenseverdier satt i T-
1520. 

3.4 Konsekvensvurdering av hele tiltaket  

Vegtiltaket vil ikke føre til at boliger eller annen bebyggelse følsom mot luftforurensning vil ha 
overskridelser av grenseverdiene satt i T-1520. Gul luftforurensningssone er beregnet til å ha en 
utstrekning på maksimalt 10 meter og rød sone 5 meter. 

3.5 Forslag til avbøtende tiltak 

Da vegtiltaket ikke vil ha negativ konsekvens anses det ikke som nødvendig å gjennomføre avbøtende 
tiltak utover det som er foreslått for støy. 

Bygge- og anleggsarbeid vil kunne føre til mer oppvirvling av støv i området, særlig under graving og 
transport av masser. Støv som oppvirvles fra massetransport og graving består i stor grad av større 
partikler enn svevestøv og partiklene vil deponeres forholdsvis nær utslippskilden. For å hindre store 
mengder støv fra anleggsplassen, kan det gjøres enkle tiltak som for eksempel at det utarbeides en 
transportplan for all kjøring til og fra anlegget og inne på byggeplassen. Hjulvask, rengjøring av veger 
og tildekking av masser er relativt enkle tiltak for å hindre støv fra anleggsbiler. 

3.6 Temakart 

NILU har utarbeidet et forenklet beregningsverktøy for bestemmelse av utstrekning av PM10 fra veg. 
Nomogrammet er basert på at svevestøv er et større problem enn nitrogendioksid. Generalisert kan 
en si at dersom kjørehastigheten er 30 km/t eller mindre, piggdekkandelen er ned mot 20 % og 
tungtrafikkandelen er under 4 % vil nitrogendioksider være et større problem enn svevestøv. I dette 
området oppfyller trafikkforhold forutsetninger for bruk av nomogrammet Se figur  for inngangsdata og 
trafikknomogram benyttet i denne vurderingen. 

http://www.luftkvalitet.no/ModLuft
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Figur 6. Trafikknomogram med inngangsdata E6 og bakgrunnskonsentrasjon hentet fra www.luftkvalitet.info/ModLUFT. 

 

Som det vises av figuren over vil det ikke forekomme overskridelser av hverken gul eller rød sone i 

henhold til T-1520, ved en avstand på 25 meter fra vei (avstand til nærmeste bolig/følsom arealbruk 

langs vei).. Med en ÅDT på cirka 3200, så vil gul sone ha en utstrekning på maksimalt 10 meter og 

rød sone ha en utstrekning på maksimalt 5 meter. 

3.7 Referanser 

Statens vegvesen 2016. Prosjekt: RV. 4 Evenstad – Imsroa S. Planprogram. Fastsatt av Stor Elvdal 
kommune 26.02.2016. 

NILU, luftkvalitet.info. Forenklet beregningsverktøy – Nomogram, 06.10.2016 

Klima- og miljødepartementet, Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, 
30.05.2012 

  

ÅDT 3018 

http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT
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4. Fagtema landskapsbilde 

4.1 Definisjon av tema og influensområde 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i det aktuelle utredningsområdet og hvordan 
disse endres som følge av vegtiltaket. Temaet tar for seg hvordan tiltaket vil inngå i det fremtidige 
landskapet og hvordan landskapet oppleves, både sett fra vegen (reiseopplevelse) og fra vegens 
omgivelser. 

Verdien av de visuelle kvalitetene i planområdet beskrives med følgende karaktertrekk: 

• Karaktergivende trekk ved landformen. 

• Karaktergivende trekk ved det naturlige kretsløpet (vann, vegetasjon, klima). 

• Karaktergivende trekk ved kulturell praksis, det vil si forståelse og bruk av område som 

landskap (tilpasning, vern, graden av opparbeidelse). 

Disse trekkene kan gjenfinnes i alle deler av omgivelsene; fra tettbygde bystrøk til uberørt villmark. 
Trekkene vil imidlertid anta ulik form alt etter hvilket område man befinner seg i. Det skilles derfor 
mellom ulike karaktertyper, det vil si hvorvidt områdene er lite (villmark) middels (rydning) eller 
betydelig (bygning) preget av menneskets virksomhet. Ved å bruke de samme karaktertrekkene på 
områder med ulik opparbeidelsesgrad kan alle deler av landskapsbildet vurderes en konsistent måte.  

Landskapsbildets verdi, vurderes ut fra hvor dynamisk bildet fremstår og hvor godt det formidler 
lesbarheten av naturgitte og kulturskapte sammenhenger og utviklingsforløp i området. Metoden er 
skjematisk gjengitt i figuren under. Kriteriene er angitt i den vedlagte verditabellen (se tabell 12). 

Fagtemaets influensområde omfatter en begrenset sone utenfor planområdet. Der vegen ligger langs 
Glomma strekker influensområdet seg også over til østbredden av elva. Der vegen krysser dyrket 
mark, vil også influensområdet dekke større deler av dalgangen. Fjernvirkningen av tiltaket vurderes 
likevel til å være relativt liten. 

 

Figur 7 Figuren viser fremgangsmåten for vurdering av landskapsbildets verdi. 
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4.2 Kunnskapsgrunnlag 

Dokumentasjonen er innhentet gjennom befaring 13. desember 2016 og følgende kilder: 

• www.skogoglandskap.no: Kilden (AR50) 

• www.skogoglandskap.no: Norsk referansesystem for landskap 

• www.miljodirektoratet.no: Naturbase 

Kunnskapsgrunnlaget anses for tilfredsstillende. 

4.3 Verdi- og omfangsvurdering av delområder 

Generelle trekk ved planområdet 

I henhold til nasjonalt referansesystem for landskap (NIBIO) tilhører planområdet landskapsregion 
Østerdalene og underregionene Sør-Østerdal og Midt-Østerdalen. Grensen mellom de to 
underregionene er satt omtrent ved parsellens nordlige grense. 

Landskapsregionen er preget av markerte dalformer med tydelige sletter og klart definerte lier. 
Storelva Glomma er det mest karakteristiske elementet i dalbunnen. De tilgrensende elveslettene er til 
dels oppdyrket, til dels kledt med skog. Furu dominerer, men det finnes også mindre lommer med 
gran. I tilknytning til de dyrkede områdene finnes eldre gårds- og boligbebyggelse. Disse består så vel 
av store tunalegg som av spredte enkelthus. 

Delområde Glomma 

Delområdets verdi: 

Delområdet omfatter elva og den tilgrensende randsonen. På strekningen mellom Evenstad bro og 
Moen tettsted dekker randsonen også området mellom riksvegen og elva. Elva utgjør et svært sentralt 
element i så vel det overordnede som lokale landskapet. Det brede og godt definerte elverommet gir 
godt utsyn mot veggene i dalrommet og synliggjør de sykliske skiftningene i så vel vær som årstider. 
Landskapets karakter formidles dermed visuelt på en umiddelbar og tydelig måte.  

Til sammen gir disse kvalitetene delområdet stor verdi. 

Tiltakets omfang: 

Utbedringen av vegen griper inn i deler av Glommas randsone ved Moen. Utstrekningen på den 

berørte sonen er svært begrenset. 

Omfanget av tiltaket blir dermed intet. 

Sammenstilt med områdets store verdi gir dette ubetydelig konsekvens. 

http://www.miljodirektoratet.no/
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Figur 8 Fotografiet viser det store landskapsrommet som Glomma danner gulvet i. Med standpunkt ved Evenstad vises utsynet 
nordover mot Havtjørnfjellet. 

Delområde Moen 

Delområdets verdi: 

Delområdet omfatter det lille tettstedet Moen som strekker seg en snau kilometer nordover fra 
Evenstad bro. Området er forholdsvis flatt og inneholder mange opparbeidede hager. Hverken 
landform, vegetasjon eller måten området er kultivert på gir det en særskilt karakter. 

Til sammen gis delområdet derfor liten verdi. 

Tiltakets omfang: 

Breddeutvidelsen av hovedvegen med tilhørende flytting av gang- og sykkelvegen gir inngrep i de 

tilgrensende eiendommene vest for eksisterende veg. Enkelte hus vil måtte rives og det vil bli inngrep i 

deler av eksisterende landform. 

Omfanget av tiltaket blir dermed lite negativt. 

Sammenstilt med områdets middels verdi gir dette ingen til liten negativ konsekvens. 

 

Figur 9 Fotografiet viser området ved det lille tettstedet Moen. Eksisterende rv.3 er lagt på fylling mellom småhusbebyggelsen 
og Glomma. 



   
28 

Delområde Mykleby 

Delområdets verdi: 

Delområdet omfatter området mellom Moen og Rognstad. Området er sammensatt av dyrket mark, 
beitemark, skogsteiger, småhusbebyggelse og gårdstun. Det er forholdsvis flatt og avgrenses i vest av 
en skråning med en høyde på ca. 50 meter. Elven Rogna renner mellom Rognstad og Rogner. 
Området fremstår med få fremtredende karaktertrekk både vurdert ut fra landform, kretsløp og praksis. 
Overgangen mot Glomma og enkelte store gårdstun gir landskapsbildet likevel en viss verdi. 

Til sammen gir disse kvalitetene delområdet liten til middels verdi. 

Tiltakets omfang: 

Den planlagte vegen ligger i ny trasé gjennom hele delområdet. Tiltaket ligger vesentlig høyere enn 

eksisterende terrengnivå (fylling opptil 5-6 meter). Tiltaket vil dermed etablere en funksjonell og visuell 

barriere i området. Skogen i området vil likevel til en viss grad dempe den synligheten av tiltaket. 

Omfanget av tiltaket blir dermed middels negativt. 

Sammenstilt med områdets liten til middels verdi gir dette liten negativ konsekvens. 

 

Figur 10 Fotografiet viser området ved Rogna (vestover) der den planlagte vegen skal krysse elven med bro. Til venstre (sør) 
ses oppslag av løvtrær, mens til høyre (nord) ses beitelandet som strekker seg nordover til den oppdyrkede elvesletta ved 
Rogner gård. 

Delområde Rogner - Messelt 

Delområdets verdi: 

Delområdet omfatter den oppdyrkede innmarka mellom Rogner og Messelt med tilhørende randsoner 
og gårdsbebyggelse. Det store, åpne rommet fremstår i tydelig kontrast til skogen som preger 
områdene både sør og nord for delområdet. Over store deler av området synes også de tilgrensende 
liene slik at hele dalrommet inngår i synsfeltet. Veksten og modningen til avlingen gir et variert bilde av 
område fra vår til høst. Kantvegetasjonen og de markante gårdstunene som ligger i overgangen 
mellom sletta og lia i vest, bidrar til også til det varierte bildet. 

Til sammen gir disse kvalitetene delområdet middels til stor verdi. 
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Tiltakets omfang: 

Den planlagte vegen ligger delvis parallelt med eksisterende trasé. Her ligger den gjennomgående 

høyere enn eksisterende veg. Vegen ligger likevel i overgangssonen mellom sletta og lia i vest slik at 

økningen av høyden visuelt vil kunne forankres i lia. Både ved Rogner og Nordstu Messelt vil vegen 

anlegges i ny trasé. Ved Nordstu Messelt blir også hele kanalen omlagt og lokalisert øst for ny veg 

(mot Glomma). Til tross for at tiltaket vil danne en barriere, som både visuelt og funksjonelt vil 

fragmentere området, foretas omleggingen på et begrenset areal. Forankringen til lia i vest vil 

opprettholdes. Landskapets karakter blir derfor noe, men ikke vesentlig endret. 

Omfanget av tiltaket blir dermed lite negativt. 

Sammenstilt med områdets middels til store verdi gir dette liten negativ konsekvens. 

 
Figur 11 Fotografiet er tatt like nord for elven Rogna og viser den store, oppdyrkede elvesletta som strekker seg nordover til 
Messelt. Sammen med elverommet til Glomma danner sletta et stort åpent rom i dalbunnen. Det åpne rommet gir vide utsyn og 
en klar visuell formidling av landskapsrommet i området. Dalbunn og tilgrensede fjelltopper, slik som for eksempel Rognvola (i 
venstre billedkant), knyttes dermed visuelt tydelig sammen. 
 

 
Figur 12 Fotografiet viser det åpne dalrommet sørover fra Akselstu. 
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Figur 13 Fotografiet viser området mellom Perstu og Nordstu Messelt. Denne delen av delområdet er noe mer skogkledd enn 
den sørlige delen av delområdet. 

 

Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens 

Vurderingen er oppsummert i tabellen under: 

Tabell 11. Omfang og konsekvens for fagtema landskapsbilde. 

Delområde/lokalitet Verdi Omfang Konsekvens 

1. Glomma Stor Intet Ubetydelig (0) 

2. Moen Liten Lite negativt Ingen/liten negativ (0/-) 

3. Mykleby L/M Middels negativt Liten negativ (-) 

4. Rogner - Messelt M/S Lite negativt Liten negativ (-) 

Konsekvens for fagtema landskapsbilde av utbedret veg Liten negativ 

Virkninger av 0-alternativet 

0-alternativet innebærer ingen utbedringstiltak på vegen. Dette innebærer at omfanget blir intet og 
konsekvensen ubetydelig. 

Virkninger i anleggsfasen 

For fagtema landskapsbilde vil anleggsperioden representere en fortløpende endring av 
tiltaksområdet. Ingen av disse endringene vil være endelige. Alle områder som berøres i 
anleggsperioden, vil opparbeides og istandsettes som en del av tiltaket. Fagvurderingen har derfor 
ikke skilt ut virkninger i anleggsfasen som en egen del av utredningen. 
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4.4 Konsekvensvurdering av hele tiltaket  

I den samlede vurderingen av tiltakets konsekvenser for fagtemaet landskapsbilde vektlegges 
områder med stor verdi og områder der tiltakene har stor negativ konsekvens. I tillegg er det sett på 
det samlede omfanget av terrenginngrep og hvilke fysiske og visuelle virkninger som tiltaket vil gi. De 
store landskapsverdiene i utredningsområdet er gitt av sammenhengen mellom Glomma og de store, 
oppdyrkede områdene mellom Rogner og Messelt. 

Elva og jordene utgjør svært sentrale elementer i så vel det overordnede som det lokale landskapet. 
Det brede og godt definerte elverommet gir godt utsyn mot veggene i dalrommet og synliggjør 
skiftningene i så vel vær som årstider. Det store, åpne åkerrommet fremstår i tydelig kontrast til 
skogen som preger områdene både sør og nord for delområdet. Over store deler av området synes 
også de tilgrensende liene, slik at hele dalrommet inngår i synsfeltet. Flom, isgang, tørke i elva og 
vekst og modningen av avlinger gir et variert bilde av området gjennom årstidene. Kantvegetasjonen 
og de markante gårdstunene som ligger i overgangen mellom sletta og lia i vest, styrker 
landskapskarakteren ytterligere. 

Det vil ikke bli foretatt store fyllinger i elva. I området mellom Rogner og Messelt vil tiltaket 
hovedsakelig bli lagt i eksisterende trasé. Selv om vegen blir liggende noe høyere enn eksisterende 
veg, vil den likevel ligge i overgangssonen mellom sletta og lia i vest. Slik vil økningen av høyden 
visuelt kunne forankres i det overordnede dalrommet. I området mellom Moen og Rogner, der vegen 
blir liggende på en høy fylling, dempes den visuelle eksponeringen av vegetasjon. Tiltaket vil til en viss 
grad svekke landskapskarakteren i området. Tiltakets omfang er likevel ikke mer negativt enn at den 
samlede konsekvensgraden blir liten negativ. 

4.5 Forslag til avbøtende tiltak 

Den planlagte vegen er gjennomgående lagt på høye fyllinger gjennom hele planområdet. Senking av 
traséen for å unngå visuelle barrierevirkninger vil derfor generelt være et avbøtende tiltak for 
fagtemaet landskapsbilde. Dette gjelder særlig i område mellom Mykleby og Rogne der den planlagte 
vegen går gjennom beiteland og dyrket mark.  

Det er et stort innslag av løsmasser i planområdet. Det vil derfor være gode muligheter for å tilpasse 
tiltaket til eksisterende terreng ved fagmessig bruk av terrengforming. 

Inngrep i randsonen til bekker og vann bør begrenses. 

Ved Moen bør det vurderes å begrense inngrepet i eksisterende terrengform med bruk av støttemurer. 

Forslagene til avbøtende tiltak er knyttet til utformingen av tiltaket og vil redusere den negative 
virkningen av tiltaket. Konsekvensgraden er likevel i større grad bestemt av lokaliseringen av tiltaket 
enn av tiltakets utforming. Avbøtende tiltak vil derfor ikke endre konsekvensgraden for temaet. 

4.6 Referanser 

Statens vegvesen 2016. Prosjekt: RV. 4 Evenstad – Imsroa S. Planprogram. Fastsatt av Stor Elvdal 
kommune 26.02.2016. 
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Tabell 12 Tabell som viser hvordan landskapsbildet i et område verdisettes. 

 

  

 

V
E
R
D
I 

KARAKTERTREKK 
Landskapets visuelle kvaliteter slik det billedlig kommer til uttrykk gjennom 

områdets: 

 ↓ ↓ ↓ 

KARAKTER-
TYPE 

Landform Kretsløp Praksis 

Villmark 
Områder der 
avtrykket av 
naturkreftene 
preger 
synsbildet 
(natur og 
naturpregede 
områder) 

S 
t 
o 

r 

Områder der 
landformen er intakt og 
preger store deler av 
tilgrensende områder. 

Områder der vann og 
vegetasjon følger 
naturlige års- og 
livssykluser og utgjør 
deler av større 
naturområder. 

Områder med formelt 
vern eller høy nasjonal 
status, herunder 
landskapsvernområder. 

M
i 

d
d
e 

ls 

Områder der 
landformen er intakt og 
preger deler av 
tilgrensende områder. 

Områder der vann og 
vegetasjon følger 
naturlige års- og 
livssykluser. 

Områder med lokalt 
vern og høy regional 
status. 

L 

i 
t 
e

n 

Områder der 
landformen er intakt og 
preger begrensede deler 
av tilgrensende 
områder. 

Områder der vann og 
vegetasjon følger 
naturlige års- og 
livssykluser. 

Områder uten vern, men 
med høy lokal status. 

Rydning 
Områder der 
landbruk og 
ressursuttak 
preger 
synsbildet 
(spredtbygde 
områder) 

S 
t 
o 

r 

Områder der 
landformen er lite 
endret eller naturlig 
rekonstruert. 

Områder der store deler 
av vann og vegetasjon er 
bevart i randsoner og 
delområder, og bidrar til 
å fremheve den 
naturlige landformen. 

Områder som drives 
tradisjonelt. 

M
i 

d
d
e 

ls 

Områder der 
landformen er moderat 
endret. 

Områder der store deler 
av vann og vegetasjon er 
fjernet. 

Områder som drives 
både industrielt og 
tradisjonelt. 

L 

i 
t 
e

n 

Områder der 
landformen er sterkt 
endret. 

Områder der vann og 
vegetasjon er fjernet, 
eller der marka er under 
tilgroing. 

Områder som drives 
industrielt. 

Bygning 
Områder der 
bygg og anlegg 
preger 
synsbildet 
(tettbygde og 
urbane 
områder) 

S 
t 
o 

r 

Områder der 
landformen er videreført 
i bygg og anlegg. 

Områder der vann og 
vegetasjon er integrert i 
en overordnet 
grøntstruktur. 

Områder der 
lokaliseringen av bygg og 
anlegg gjenspeiler en 
grunnleggende 
forståelse for de lokale 
naturforholdene. 

M
i 

d
d
e 

ls 

Områder der deler av 
landformen er videreført 
i bygg og anlegg. 

Områder der vann og 
vegetasjon er integrert i 
en lokal grøntstruktur. 

Områder der bygg og 
anlegg delvis er 
lokalisert i henhold til en 
forståelse for de lokale 
naturforholdene. 

L 

i 
t 
e

n 

Områder der 
landformen er betydelig 
endret av bygg og 
anlegg. 

Områder der vann og 
vegetasjon kun finnes 
som restarealer. 

Områder der bygg og 
anlegg er lokalisert på 
tvers av de lokale 
naturforholdene. 
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4.7  Temakart 
Temakart for landskapsbilde vises under. 

 

 

Figur 14 Verdikart som viser verdisatte delområder for fagtema landskapsbilde på parsellen Evenstad – Imsroa S. 
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5. Fagtema nærmiljø og friluftsliv 

5.1 Definisjon av tema og influensområde  

I forbindelse med Statens vegvesens reguleringsarbeid for strekningen Evenstad til Imsroa langs rv.3 i 

Stor Elvdal kommune, skal det gjennomføres en konsekvensutredning for ulike fagtema, deriblant 

nærmiljø og friluftsliv. 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboere og brukere av det berørte området. 
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljøet blir 
påvirket av tiltakets type og størrelse i forhold til arealbeslag, barrierevirkning, støy og 
luftforurensning. Omfangsvurderingene skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive 
endringer tiltaket antas å medføre for nærmiljøene i området. 
 
Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området. Friluftsliv 
kan bli påvirket av arealenes kvalitet for å drive friluftsliv på grunn av arealbeslag, endret 
tilgjengelighet, lokal luftforurensning og støynivå. 
 
Eksisterende kunnskap om områdene som vil bli direkte eller indirekte berørt av vegplanene 
(influensområde) vil bli innhentet fra databaser, offentlig tilgjengelige rapporter og fra eventuelle 
lokale lag og foreninger. Områdets overordnede trekk vil beskrives. Området er befart for å 
supplere kunnskapen og vurdere dagens tilstand. 
 
Planområdet deles inn i delområder og det vil gjøres verdivurderinger av disse i tråd med Statens 
Vegvesen sin håndbok V712 tabell 6-9. Vegutbyggingens direkte og indirekte påvirkning på nærmiljø 
og friluftsliv vil så bli vurdert i samsvar med skala beskrevet i håndbokens figur 6-13. Konsekvensen 
vil bli beskrevet og framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med omfangsvurderingen. 
Avbøtende og kompenserende tiltak vil bli vurdert og beskrevet. 

5.2 Kunnskapsgrunnlag  

Informasjon er innhentet gjennom nasjonale og lokale databaser som Miljostatus.no/kart, 
Naturbase.no, Kilden.no og Stor-Elvdal kommune sine hjemmesider. Egen befaring ble foretatt 
4.12.2016. Det er også innhentet informasjon fra lokale kjentpersoner. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende som grunnlag for en konsekvensutredning.  

Kilder og kontaktpersoner: 

• Stor-Elvdal kommune v. kultur- og idrettskonsulent Tore Sandberg 

Referanser/litteratur – se kap. 5.6.  

5.3 Verdi- og omfangsvurdering av delområder 

Generelle trekk ved planområdet 

Det er et boligområde vest for veien mellom Evenstadbrua og Svingen (Moen). På denne strekningen 
er det også gangvei langs rv.3. Øvrig del langs dagens rv.3 gjennom planområdet har ikke gangvei. 
Nordover fra Svingen er det flere boliger på begge sider av vegen ved Rogna. På den øvrige 
strekningen nordover er det spredt bebyggelse som hovedsakelig består av gårdstun og enkelte 
spredte bolighus vest for veien.  
 
Glomma ligger sentralt i området som en kilde til friluftsliv og fiske.  Vest for dagens rv.3 grenser 
planområdet til sammenhengende skogområder. På store deler av arealene øst for dagens riksvei, 
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ligger større sammenhengende jordbruksarealer. Nordre del mot Imsa samt et mindre areal sør for 
Rogna består av skog. Hele planområdet har beliggenhet langs Glomma. 
 

Strekningen er delt opp i to delområder. I det følgende blir hvert delområde gjennomgått. 

Kriterier for vurdering av verdi 

Verdivurderingene i dette temakapitlet følger metode beskrevet i SVV håndbok V712, tabell 6-10. For 

nærmere vurdering av nærmiljø- og friluftsområder, se tabellen under.  

Tabell 13. Kriterier for verdisetting nærmiljø og friluftsliv. Kilde SVV håndbok V712. 

 

Delområde Evenstad Bru-Rogna Nord 

Delområdet omfatter strekningen fra Evenstad Bru, videre de sammenhengende jordbruksarealene 
nord for elva Rogna der nytt alternativ går sammen med 0-alternativet.  
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Delområdets verdi: 

Den første delen av parsellen går langs Glomma en kort strekning, øst for bebyggelsen ved Moen. På 
denne strekningen er det gangvei.  

Deretter følger ny trase overgangen mellom skog og dyrka mark fram til Rogna.  Det er ingen kjente 
tilrettelagte stier på denne strekningen. Det går en traktorvei fra bebyggelsen sør for Rogna som 
krysser jordene og går ned til Glomma ved utløpet av Rogna der den krysser Rogna i bru. Denne 
traktorveien blir trolig som tilgang til de strandnære områdene langs Glomma.  

Det er ikke synlige stier fra Svingen langs jordekanten nordover fra Svingen og langs med Glomma, 
men det er mulig å følge kantsonen mellom innmarka og Glomma nordover herfra. Det skal også være 
en liten sandstrand langs Glomma i dette området som oppsøkes om sommeren (Tore Sandberg 
pers.medd). Området ser ikke ut til å være mye brukt til friluftsliv og fiske, men muligens vinterfiske. 
Elva Rogna krysses ca. 250 m øst for  

 

Figur 15. Ortofoto over søndre del av traseen viser at tiltaket vil ha positivt omfang for nærmiljøet sør for Rogna samtidig som ny 
trase vil ha en viss barriereeffekt for friluftsliv fra denne bebyggelsen mot Glomma. Foto: Google Earth. 

dagens kryssing. I henhold til kriteriene i håndbok V712 har boligområdet ved Rogna middels verdi. 
Veg og stinett for gående og syklende er lite tilrettelagt for barn og unge bortsett fra gangveien ved 
Svingen. Området scorer nokså lavt på øvrige kriterier og vurderes samlet sett å ha liten til middels 
verdi for nærmiljø og friluftsliv.    

Tiltakets omfang: 

Tiltaket omfatter en utvidelse av dagens vei til 9 m bredde på strekningen. For bebyggelsen sør for 

Rogna, vil tiltaket delvis skape en ny barriere for friluftsliv mellom bebyggelsen og elva. For friluftsliv 

har tiltaket liten negativ omfang. For nærmiljøet vil omfanget være intet ved Svingen i forhold til 0-

alternativet og for nærmiljøet ved Rogna ha stort positivt omfang for bebyggelsen ved at veien flyttes 

vekk fra nærområdet.  

Delområde Rogna Nord-Imsa 

Delområdet omfatter strekningen fra Rogna, videre over jordbruksarealene langs eksisterende veg 
fram til Imsa med randbebyggelse av gårdsbruk. På strekningen passeres flere gårdsbruk 
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Delområdets verdi: 

Det er ikke registrert tilrettelagte stier innenfor planområdet. Området er lite brukt til friluftsliv bortsett 

den bruken som nærmiljøet måtte ha. På kart over området er det avmerket noen traktorveier parallelt 

med Imsa som trolig også brukes som tilgang til Glomma. For friluftsliv gis området liten verdi. 

I henhold til kriteriesettet i V712, har området middels verdi som boligområde, liten verdi for øvrige 

deltemaer. Samlet sett for tema nærmiljø og friluftsliv gis området liten verdi. 

Tiltakets omfang: 

Tiltaket omfatter en utvidelse av dagens vei til 9 m bredde på strekningen. I tillegg vil to svinger ved 

gårdene Sørstu Messelt og ved Norstu Messelt rettes ut. Veien vil her legges øst for eksisterende 

bekkedrag/kanaler og krysse sammenhengende jordbruksarealer i øst. Traseen vil være den samme 

gjennom skogarealene nord i planområdet. 

Bebyggelsen like nord for Rogna vil ikke lenger ha nærføring til riksveien, da den vil gå i lengre 

avstand fra bebyggelsen enn tidligere. For denne strekningen vil en omlegging av veien gi positivt 

omfang for nærmiljøet. For øvrig strekning vil omfanget for nærmiljøet være ubetydelig i forhold til 

dagens situasjon. For friluftsliv vil veien innebære en barriere som flyttes lenger mot øst og ha et lite 

negativt omfang. For øvrig strekning endrer tiltaket lite på dagens omfang for friluftsliv all den tid det i 

stor grad vil følge dagens korridor. Samlet sett gis temaet ubetydelig eller lite negativt omfang.  

Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens 

Vurderingen er oppsummert i tabellen under. 

Tabell 14. Omfang og konsekvens for temaet nærmiljø og friluftsliv.  

Tiltak 

Delområde/lokalitet Verdi Omfang Konsekvens 

1. Evenstad-Rogna 
Nord 

Liten til middels Ubetydelig/liten 
positiv 

Ubetydelig til liten positiv (0/+) 

2. Rogna Nord-Imsa Liten Ubetydelig Ubetydelig (0) 

Samlet Liten Ubetydelig/liten 
positiv 

Ubetydelig til liten positiv (0/+) 

Konsekvens for nærmiljø og friluftsliv av utbedret veg Ubetydelig/liten positiv (0/+) 

Virkninger av 0-alternativet 

0-alternativet innebærer ingen utbedringstiltak på vegen. Dette betyr at omfanget blir intet og 
konsekvensen ubetydelig. 

Virkninger i anleggsfasen 

Anleggsfasen vil føre til støy- og støvplager for nærliggende bebyggelse til ny vei. Friluftslivet vil i 
mindre grad bli berørt, men i anleggsfasen vil ev. friluftslivsbruk av områdene langs Rogna bli berørt 
av støy og anleggsvirksomhet. 

5.4 Konsekvensvurdering av hele tiltaket  

Området er spredt bebygd.  

For nærmiljøet er de største verdiene knyttet til bebyggelsen ved Svingen og sør for Rogna. For 
friluftsliv er tilgangen til og bruken av nærområdet til Glomma viktigst. Anlegget vil ha en positiv 
virkning for bebyggelsen ved Rogna all den tid veien flyttes lenger. For utøvelse av friluftsliv vil tiltaket 
ha liten negativ betydning på strekningen fram til Rogna, ubetydelig virkning nord for Rogna.  
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Der anlegget følger samme trase som tidligere vil konsekvensene for både nærmiljø og friluftsliv være 
ubetydelige.  

5.5 Forslag til avbøtende tiltak og evt. oppfølgende undersøkelser 

Ingen spesielle avbøtende tiltak foreslås, men følgende forbedrende tiltak kan være aktuelle. Sikre 
ferdselsmulighet under brua over Rogna. I størst mulig grad ivareta kantsonen langs Glomma ved 
tiltak nær denne. 

5.6 Referanser 

Statens vegvesen 2016. Prosjekt: RV. 4 Evenstad – Imsroa S. Planprogram. Fastsatt av Stor Elvdal 
kommune 26.02.2016. 
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5.7 Temakart 

Temakart for nærmiljø og friluftsliv vises under. 

 

Figur 16 Verdikart som viser verdisatte delområder for fagtema nærmiljø og friluftsliv på parsellen Evenstad – Imsroa S. 
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6. Fagtema naturmangfold 

6.1 Definisjon av tema og influensområde  

I forbindelse med Statens vegvesens reguleringsarbeid for strekningen Evenstad til Imsroa sør langs 

rv.3 i Stor Elvdal kommune, skal det gjennomføres en konsekvensutredning for ulike fagtema, 

deriblant naturmangfold. 

Naturmangfold er en viktig premiss for valg av løsninger og skal belyses. Temaet omhandler 
naturmangfold som planter, dyr og sopp knyttet til land og vann og deres livsbetingelser, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av 
menneskers påvirkning. 
 
Den foreslåtte veitraseen langs rv.3 berører både skog og innmark på en vel 5 km lang strekning. 
Traseen går parallelt med Glomma, men berører ikke strandsonen utover dagens parsell på 
strekningen.  Den krysser flere bekker og en elv på strekningen.   
 

   

Figur 17. Oversiktskart over tiltaket og planområdets utstrekning.  

 
Det kartlagte naturmangfoldet blir verdisatt i samsvar med kriterier beskrevet i håndbok V712, tabell 
6-13 med liten, middels eller stor verdi. Vegbyggingens direkte eller indirekte påvirkning på 
naturmangfoldet vil så bli vurdert i samsvar med skala beskrevet i håndbokens figur 6-17.  Direkte 
virkninger omfatter tap av naturmangfold gjennom arealbeslag. I tillegg skal det vurderes hvor viktig 
den berørte delen er for helheten og dermed hvilke økologiske funksjoner som bevares i restarealet. 
Fare for oppsplitting og brudd på landskapsøkologiske sammenhenger vurderes.  
Konsekvensen vil bli beskrevet og framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 

omfangsvurderingen. Avbøtende og kompenserende tiltak vil bli vurdert og beskrevet. 
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Planområdet omfatter det området som blir direkte berørt av tiltaket. Influensområdet omfatter 
områder som indirekte kan berøres av veiplanene. Influensområdet vil variere fra hvilken art det 
gjelder. 

6.2 Kunnskapsgrunnlag  

Eksisterende kunnskap om områdene som vil bli direkte (planområdet) eller indirekte berørt av 
vegplanene (influensområde) er hentet inn fra: 
 
www.naturbase.no 
www.artsdatabanken.no 
www.ngu.no 
www.vann-nett.no 
www.vannmiljø.miljodirektoratet.no 
www.kilden.nibio.no 
 
Området ble befart 04.12.2016 av biolog Frode Løset og ferskvannsbiolog Sondre A. Ski for å 
supplere eksisterende kunnskap og vurdere dagens tilstand.  

 

Kilder og kontaktpersoner: 

• Fylkesmannen i Hedmark  

• Stor Elvdal kommune v. Marianne Kløften 

Referanser/litteratur – se kap. 6.6.  

6.3 Verdi- og omfangsvurdering av delområder 

Generelle trekk ved planområdet 

Planområdet omfatter en strekning på vel 5 km mellom Evenstad Bru og Imsroa.  0-alternativet 
omfatter dagens vei uten utbedringer. Hovedalternativet omfatter en utvidelse av dagens vei til 9 m 
og nyanlegg av veg mellom Evenstad og forbi elva Rogna samt utrettinger av eksisterende trase i 
svinger ved Nordstu Messelt og ved Perstu Messelt. Traseen starter nær Glomma i sør og passerer i 
overgangen mellom dyrka mark og skog nordover forbi elva Rogna. Derfra over beiteområder før den 
igjen følger dagens trase med et par utrettinger før Imsa. Planområdet omfatter stort sett elvesletta 
langs Glomma med tilliggende jordbruks- og skogområder.  Det meste av området er dyrka mark og 
randsoner av skog mot dyrka mark. I nord går traseen gjennom mer sammenhengende skogarealer 
før den når Imsa. Det er noe boligbebyggelse, særlig ved Rogna. For øvrig svært spredt med hus og 
flere større gårdsbruk.   På strekningen krysses flere mindre bekker i tillegg til elva Rogna.   
 
Planområdet tilhører landskapsregion Østerdalene (Moen 1999). Berggrunnen består av kalkfattige  
bergarter som ikke gir grunnlag for en rik karplanteflora. Områdene mellom Glomma og riksvegen 
består stort sett består av elveavsetninger (sand/silt), mens områdene vest for veien består av 
breelvavsetninger 
 

Strekningen er delt opp i to delområder. I det følgende blir hvert delområde gjennomgått. 

Delområde Evenstad-Rogna 

Delområdet omfatter strekningen fra Evenstad Bru og til de sammenhengende jordene nord for elva 
Rogna der nytt alternativ går sammen med 0-alternativet.  

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.ngu.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.vannmiljø.miljodirektoratet.no/
http://www.kilden.nibio.no/
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Delområdets verdi: 

Den første delen av parsellen går parallelt med Glomma en kort strekning, før den krysser et 
skogområde med tett, yngre blandingskog med hovedsakelig gråor og bjørk (se figur 3). Denne 
skogen grenser til større sammenhengende jordbruksområder i øst. Mellom planlagt ny vei og 
eksisterende rv3 ligger noe spredt bebyggelse sør for Rogna. Forbi skogområdet, krysses elva Rogna 
i bru ca 200 m øst for dagens bru. Etter kryssingen av elva, passerer traseen et område med 
naturbeitemark (se figur 4). 

 

 

Figur 18. Veien er planlagt i venstre del av billedkanten og følger kantskogen mellom innmark og utmark nordover. Foto: Sweco 
Norge. 
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Figur 19. Riksveien skal krysse områder med yngre lauvskog mellom bebyggelsen og de store sammenhengende 
jordbruksarealene ved Glomma. Bildet viser traktorvei mellom jordene fra bebyggelsen ved Rogna og Glomma.. Foto: Sweco 
Norge. 
 

 

Figur 20. Naturbeitemark som grenser inntil nordsida av elva Rogna. Foto: Sweco Norge. 
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Figur 21. Ny vei vil krysse Rogna omtrent på dette stedet. Eksisterende rv.3 i bakgrunnen. Bildet er tatt mot vest. Foto: Sweco 
Norge. 

 

Naturtyper og viltområder 

Naturtyper 

Det er ikke registrert naturtyper innenfor dette delområdet. Det ble heller ikke registrert områder som 

klassifiserer til egen naturtype under befaringen. Til sammen gir dette område liten verdi for 

naturtyper. 

Viltområder 

Det er ikke registrert viltområder innenfor delområdet, men langs østgrensa av planområdet i Glomma, 

er det på strekningen mellom Evenstad og Haugen registrert et viktig våtmarksområde i Glomma 

(www.naturbase.no). I trekkperioden brukes de åpne landbruksarealene av trekkende, 

våtmarkstilknyttede arter.  

Arealet i Glomma er et viktig rasteområde for våtmarksfugler med en rekke observasjoner av ulike 

arter av særlig gjess og ender samt arter som smålom og storlom (NT). Både arter av gjess og 

vadefugler vil også kunne bruke innmarka langs Glomma. Det skal ifølge Naturbase også være 

observert oter (VU) i vassdraget. Viltområdet er gitt verdien B-C-verdi. Dataene fra registreringene er 

fra 2000, men i Artskart ligger det inne en rekke enkeltobservasjoner over en lang tidsrekke fram til 

2015. I 2000 er det også registrert et areal på jordene rundt Høgskolen i Hedmark (Evenstad) med 

trane, gråhegre, heilo og vipe (EN). Vipe er blitt en sjelden art i Norge og arten er i siste rødliste fra 

2015 angitt som kritisk truet (EN). For temaet viltområder vurderes området å ha middels verdi.  
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.  

Figur 22. Observasjoner av forvaltningsmessige viktige arter angitt med grått punkt. I tillegg er det angitt ett viltområde i Glomma 
og ett ved Høgskolen i Hedmark. Kilde: www.naturbase.no.  

 

Rødlistede arter 

I Artsdatabanken er det opp gjennom årene registrert mange våtmarkstilknyttede arter i området. I 

registreringer fra Myklebu-Evenstad-området er det registrert flere rødlistede arter blant annet vipe 

(EN) som kan bruke de større, sammenhengende landbruksarealer til beite og opphold. Det foreligger 

også en observasjon av åkerrikse på beitearealene like nord for Rogna (Artsdatabanken 2011). Dette 

individet ble hørt syngende. Det er sjelden åkerrikse observeres i Østerdalen og arten er ikke kjent 

hekkende i Hedmark. Enkeltindivider observeres år om annet, men mest i områdene rundt Mjøsa 

(Kilde: Fylkesmannen i Hedmark pers.medd).  Vipe har fått status som kritisk truet art i Norge pga. 

sterk bestandsnedgang de seinere år. Det er gjort observasjoner i Artskart av vipe fra planområdet. 

Den er knyttet til åpne innmarks- eller beiteområder og elveslettelandskapet langs Glomma er godt 

egnet. Den er trolig ikke hekkefugl i området, men hekker i det viktige våtmarksområdet 

Koppangsøyene lenger nord i Østerdalen (Fylkesmannen i Hedmark pers.medd).  

Ved Myklebu er det i henhold til Artskart (2015) registrert rødlistede arter som kornkråke (NT) og gjøk 

(NT).  

Både elva og tilliggende store landbruksarealer er godt egnet som rasteområde under trekk for 

våtmarkstilknyttede arter. Det ser ut til at vårtrekket av fugl er spesielt viktig i området.  

Av øvrige rødlistede arter av våtmarksfugl som er registrert i denne delen av Glomma er stjertand 

(VU), skjeand (VU), sjøorre (VU), storspove (VU) og horndykker (VU).  

På grunnlag av sporadisk forekomst av åkerrikse (EN) og vipe (EN), og tidligere registreringer av 

andre rødlistede fuglearter i områder, settes verdien av området for rødlistede arter til stor verdi. 

Det er i følge Rovbase gjort en rekke observasjoner av store rovdyr i området. Dette gjelder særlig ulv, 

men også gaupe og brunbjørn. Dette er individer som vurderes å være på streif gjennom området og 

de er ikke tillagt vekt i vurderingen av verdien for delområdet. 
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Fisk 

 

Figur 23. Ortofoto som viser elva Rogna med meandrerende parti nederst mot Glomma. 
 

Rogna har vært utsatt for flomproblemer. Den er rettet ut og sidekantene oppbygd. Kun nedre del mot 

Glomma følger opprinnelig leie. Rogna er klassifisert som å ha god naturtilstand vannkjemisk. 

Sandklev (2016) angir at det trolig finnes en stasjonær ørretbestand i elva og at harr trolig gyter her. 

Under befaringen ble det registrert at potensialet for gyteforhold virker å være gode på strekningen 

nedstrøms brua over riksvegen. 

Glomma er den elva i Norge med rikest fiskesamfunn. Diversiteten av arter endrer seg og er størst 
lengst sør. I alt er det registrert 25 arter.  I Glomma innenfor planområdet finnes ørret, gjedde, abbor, 
lake steinsmett, ørekyte, harr, sik røye, hork. Flere av artene har sine tilholdssteder i de stille partiene i 
hovedelva, mens harr og ørret finnes i hovedsak i strykpartier og begge artene vil gå opp i egnede 
sidevassdrag. Harr er den viktigste arten for fritidsfiske. Gyting hos ørret i Glomma er dokumentert til å 
bruke sidebekkene, men dette kan også gjelde harr selv om den er mer kjent for å bruke hovedelva i 
større grad (Sandklev. 2016). 

 
For temaet fisk gis planområdet liten verdi.  
  

Landskaps-økologiske sammenhenger 

Området har en landskapsøkologisk verdi der det ligger inntil store åkerarealer og en elvestrekning av 

Glomma. Den angis som en grønnstruktur med lokal til regional landskapsøkologisk funksjon. Som 

trekkområde for hjortevilt, indikerer et søk i Hjorteviltregisteret at delområdet har få viltpåkjørsler de 

siste ti år. Dette tyder på at området har liten verdi som trekkområde for hjortevilt. Samlet gis området 

middels verdi for temaet.   

 

Tiltakets omfang: 

Tiltaket vil medføre at veien tar av fra eksisterende rv.3 rett vest for de store sammenhengende 

landbruksarealene. Deretter følges skogområder i kanten av de store åkerarealene, før den krysser 

Rogna noe øst for dagens kryssing.  
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Tiltaket vil delvis skape en ny barriere mellom eksisterende rv.3, skogarealer øst for denne, innmarka 

og elva. Tiltaket vil i syd påvirke et lauvskogområde med kantsone. Ny vei vil krysse elva Rogna med 

kantsoner og et naturbeiteområde nord for elva, før den går sammen med eksisterende rv.3 nord for 

Rogna. Beitemarka vil bli sterkt påvirket av tiltaket.  Akvatisk liv i Rogna vil bli påvirket i liten grad da 

bruspenn og høyde av bru ikke vil berøre elvebunnen.  Omfanget av tiltaket vurderes som middels 

negativt på strekningen.  

Delområde Rogna nord-Imsroa 

Delområdet omfatter strekningen fra beitemarka nord for Rogna der vegstrekningen går sammen med 
eksisterende veg, videre over jordbruksarealene langs eksisterende veg fram til sammenhengende 
skogområder ved Messeltgårdene sør for Imsa. Området er tilnærmet flatt. I nordre del passerer 
traseen forbi flere opparbeidede vannkanaler. Disse går stort sett åpne hele vinteren, noe som trolig 
skyldes at grunnvann transporteres i grunnen fra Imsa og sørover.    

 

Delområdets verdi: 

Naturtyper og viltområder 

Det er ikke registrert naturtyper innenfor dette delområdet. Det ble heller ikke registrert områder som 

klassifiserer til egen naturtype under befaringen. Til sammen gir dette området liten verdi for 

naturtyper. 

Det er ikke registrert viltområder innenfor delområdet, men øst for planområdet i Glomma, grenser 

området til det viktige våtmarksområdet i Glomma mellom Haugen og Evenstad. I likhet med for dette 

området, brukes de åpne landbruksarealene av trekkende, våtmarkstilknyttede arter.  

Både arter av gjess og vadefugler vil også kunne bruke innmarka langs Glomma. Viltområdet er gitt 

verdien B-C-verdi, jfr. omtalen i delområde Evenstad-Rogna. Den nordlige delen av planområdet som 

omfatter skogarealene sør for Imsa, har verdi som grøntkorridor for hjortevilt. Imsdalen er et stort 

trekkområde for elg der et større antall elg trekker ned i lavlandet vinterstid etter at snøen har lagt seg. 

Tidligere var det store beiteskader på furu i Stor Elvdal, men skadene er nå redusert fordi 

elgstammens størrelse er kraftig redusert (pers medd Marianne Kløften Stor Elvdal kommune). 

Elgpopulasjonen i Imsdalen har i en årrekke blitt foret vinterstid for å dempe trekkaktivitet og dermed 

faren for elgpåkjørsler på rv.3. Dette har ifølge kommunen redusert antall elgpåkjørsler i nordre del av 

planområdet betraktelig.  

Det er en god bestand av hjort som bruker nordre del av planområdet. Stammen av rådyr er svak og 

vinterens lengde og snødybde er bestemmende for sommerbestanden av rådyr. Bare ca. 15 rådyr 

felles i året i kommunen.  

For temaet viltområder vurderes området å ha middels verdi.  

Rødlistede arter 

Det er noen få registreringer i Artsdatabanken av rødlistede arter inntil eksisterende vei. Ved jordene 

nord for Rogna og sør for gården Trøa er det tidligere registrert åkerrikse (2011 –

www.artsdatabanken.no) samt registreringer av vipe (EN). Det er også registrert rødlistede store 

rovdyr som gaupe, bjørn og ulv som har tatt bufe i området, men disse observasjonene tillegges ikke 

vekt i verdivurderingen da de vurderes som streifdyr som krysser området.   

Det er tidligere gjort observasjoner av spesiell flora og sjeldne sopparter ved Imsas utløp og 

bekkeutløp lenger sør. Det er gjort flere observasjoner av rødlistet flora fra området. Særlig gjelder 

dette langs Glomma der det like øst for utløpet av Imsa i 2011 er registrert fire rødlistete arter; doggpil 

(VU), mandelpil (NT), klåved (NT) og skogsøtgras (NT).  Like sør for Imsa er det registrert påskepil 

(VU). Den sårbare kjuken sumpaniskjuke (EN) er registrert øst for traseen med beliggenhet langs 

Imsa.  

For temaet rødlistede arter gis området middels verdi.  
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Figur 24. Landskapet mellom Rogna og Messeltgårdene med kanaler og våtmarksområder i øst. 

 
Fisk 
Fiskebestandene i elva Imsa er beskrevet i en rapport fra Høgskolen i Hedmark 2003. De består for en 
stor del av stasjonære, småvokste elveørret, mens det forekommer også større fisk som vandrer opp 
fra Glomma.   
Det går en kanal langs rv.3 på strekningen (figur 8). Den krysser et større jorde nord for Trøa, før den 

renner ut i Glomma. Bekken er kanalisert stort sett hele veien. Kun i skogen nord i bildet sør for Imsa 

renner bekken i ett noenlunde naturlig bekkeleie. Bekken har ikke noen verdi som gyte- eller 

oppvekstområde da bunnsubstratet består for det meste av silt. Evja er klassifisert som å ha god 

naturtilstand.  

For fisk gis området liten verdi. Samlet sett vurderes området å ha middels verdi i forhold til biologisk 

mangfold. 

 
Imsa som Vannforekomst, har god økologisk tilstand. Imsa har ofte vært utsatt for skadeflommer. Elva 
er kanalisert på de nederste 2 km, før den når Glomma. Med unntak av inngrep som følge 

av skogsdrift,  er Imsas nedbørfelt lite berørt. 

 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skogsdrift
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Figur 25. Utgravde kanaler inntil jordbruksarealene øst for Perstu Messelt. 

 

Landskaps-økologiske sammenhenger 

Det er et betydelig antall viltpåkjørsler på skogstrekningen mellom elva Imsa og de sammenhengende 
jordbruksarealene lenger sør (figur 10). Påkjørslene ser ut til å skje på hele strekningen mellom 
Norstu-Messelt og Imsa. Dette gjelder alle tre hjorteviltartene elg, rådyr og hjort. Under befaringen i 
desember 2016, var det mye spor etter hjort innenfor skogarearealene øst for Sørstu Messelt.  
Arealene mellom Imsa og de sammenhengende jordene lenger sør ser ut til å utgjøre en lokalt viktig 
passasje for hjortevilt. I følge kommunen (pers.medd Marianne Kløften) dempes antallet potensielle 
påkjørsler som følge av vinterforing av elg i Imsdalen. 

 
Figur 26. Registrert fallvilt for strekningen Nordstu Messelt-Imsa for perioden 2006 tom. 2016. Rødt punkt er rådyr, blått er elg 
og grønt er hjort. Kilde: www.hjorteviltregisteret.no 
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Tiltakets omfang: 

Tiltaket omfatter en utvidelse av dagens vei til 9 m bredde på strekningen. I tillegg vil to svinger ved 
Sørstu Messelt og ved Norstu messelt rettes ut og veien vil legges øst for eksisterende kanaler og 
krysse sammenhengende jordbruksarealer i øst. Traseen vil være den samme gjennom skogarealene 
nord i planområdet. Kanalen som i dag renner øst for eksisterende rv.3, vil måtte flyttes parallelt med 
nytt alternativ på strekningen og planlegges lagt på østre side av veien.  

Omfanget av tiltaket vurderes som liten negativ på strekningen.  

Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens 

Vurderingen er oppsummert I tabell under.   

 

Tabell 15. Omfang og konsekvens for fagtema naturressurser 

Delområde/lokalitet Verdi Omfang Konsekvens 

1. Evenstad-Rogna Middels Lite negativt Liten negativ (-) 

Naturtyper og viltområder Middels ” Liten negativ (-) 

Rødlistede arter Stor ” Liten/middels negativ (-/--) 

Fisk Liten ” Ubetydelig (0) 

Landskapsøkologi Liten Liten negativ Liten negativ (-) 

2. Rogna-Imsa Middels Liten negativ. Liten negativ (-) 

Naturtyper og viltområder Middels Liten negativ Liten til middels negativ (-/--) 

Rødlistede arter Stor Liten negativ Middels negativ (--) 

Fisk Liten Ubetydelig Ubetydelig (0) 

Landskapsøkologi Liten Liten negativ Liten negativ (-) 

Konsekvens for fagtema av utbedret veg Liten negativ (-) 

Virkninger av 0-alternativet 

0-alternativet innebærer ingen utbedringstiltak på vegen. Dette innebærer at omfanget blir intet og 
konsekvensen ubetydelig. 

Virkninger i anleggsfasen 

Anleggsfasen vil medføre midlertidig beslaglegging av naturområder og vil føre til forstyrrelser for 
dyrelivet både gjennom støy og menneskelig aktivitet. 

6.4 Konsekvensvurdering av hele tiltaket  

Området huser noen kvaliteter når det gjelder naturmangfold. De største verdiene i områdene er 
knyttet til at områdene der ny vei er planlagt stedvis utgjør en landskapskorridor som nå og da brukes 
av rødlistede arter, særlig i trekkperioden for våtmarkstilknyttede fuglearter. Området har 
landskapsmessige kvaliteter eks.vis i form av grønnstrukturer der hjortevilt krysser sør for Imsa. 
Situasjonen for vilttrekkene vil i svært liten grad endres som følge av tiltaket.  

Det er nokså store verdier knyttet til våtmarksfuglers bruk av Glomma på strekningen, men omlegging 
av veien vil ha liten betydning for våtmarksområdets verdi.  
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Selv om anlegget fører til inngrep i vassdragsnatur både ved Rogna og ved at vannkanaler må legges 
om, vil dette i liten grad påvirke fiskens muligheter til å bruke vassdragene i driftsfasen, mens det vil 
kunne være negativ påvirkning i anleggsfasen.  

6.5 Forslag til avbøtende tiltak og evt. oppfølgende undersøkelser 

• Påse at bru over Rogna muliggjør at hjortevilt og småpattedyr kan krysse under brua.  

• Etablere tilstrekkelige ryddebelter i skog mellom Imsa og Norstu Messelt for å redusere antall 

viltpåkjørsler. 

• Unngå tilslamming av Rognas bekkeløp i gyteperioden vår (harr) og høst (ørret). 

6.6 Referanser 
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Stor-Elvdal kommune. Siste Sjanse – rapport 2005-11 

Sandklev, K. 2016. Sidevassdrag til Glomma mellom Kongsvinger og Høyegga. Høgskolen i Hedmark. 
Oppdragsrapport nr. 4 – 2016.  

Statens Vegvesen 2014.  Håndbok V712 veiledning konsekvensanalyser.  
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Figur 27. Skogarealer mellom Sørstu Messelt og Imsa. Foto: Sweco Norge. 
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6.7 Temakart 

Temakart for naturmangfold vises under. 

 

Figur 28 Verdikart som viser verdisatte delområder for fagtema naturmangfold på parsellen Evenstad – Imsroa S. 
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7. Fagtema kulturminner og kulturmiljø 

7.1 Bakgrunn 
I forbindelse med Statens vegvesens reguleringsarbeid for strekningen Evenstad til Imsroa sør langs 

rv.3 i Stor Elvdal kommune, for utbedring av denne iht. NTP 2018-2029, skal det gjennomføres en 

konsekvensutredning for ulike fagtema, deriblant kulturminner og kulturmiljø. 

   

Figur 29 Oversiktskart over tiltaket.  

I dag er rv.3 en viktig forbindelse mellom regioner og landsdeler og er derfor klassifisert som stamveg. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av trafikkforholdene langs en strekning på 
ca. 5,1 km langs dagens veg, som har til dels dårlig kurvatur, for smal vegbredde, dårlig bæreevne, 
mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse. 

7.2 Kulturhistorisk bakgrunn for området 

Planområdet ligger i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. I de eldste skriftlige kildene fra 1318 er Stor-

Elvdal kalt «Elffuedall». Utover 1500-talet får vi en todeling Vetle-Elvdal (i dag Alvdal) og Stor-Elvdal 

(Fosvold, 1935). Dalføret er et av hoveddalførene mellom Trøndelag og Øst-Norge, og det er i dag, 

som i eldre tider et av hovedferdselsårene i landet, langs Glåma-elva. Blant annet går et av 

pilegrimsledene kalt Østerdalsleden til Nidaros her. 

I Stor-Elvdal er det flere spor etter utnyttingen av utmarka, slik som fangstanlegg, jernvinneanlegg og 

tjæremiler. Slike anlegg vitner om utnyttelsen av de store skogene i området. Det er gjort forskning på 

kulturminnene i utmarken i Østerdalen av arkeolog Jostein Bergstøl (2008) som hevder at det har vært 

en utbredt samisk befolkning i Østerdalen som drev elgfangst. Elgsamene skal ha levd i sameksistens 

med bønder frem til 1500-tallet, da samer gikk over til tamreindrift og kom i konflikt med 

jordbruksdriften.  
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Det er også godt jordbruksland på elvemorenene ned mot elva Glåma og sidedalene. Elveløpet har 

endret seg over tid, så det er usikkert på hvor mye som er bevart nær elva. Den eldste bosetningen 

har trolig ligget der vi i dag finner de eldre gårdstunene i dag, i trygg avstand til flom fra elva.  

Langs rv.3 ligge ren rekke eldre gårdsmiljø. Noen av bygningene er SEFRAK-registrerte, eldre enn 

1900. Her er også bygninger som er antatt av eldre dato som ikke er SEFRAK-registrerte, samt eldre 

bygninger yngre enn 1900. Dette er bygg som er del av gårdstun, småbruk og enkeltstående boliger 

ikke knyttet til jordbruksdrift. 

7.3 Metode 

Kulturminner er, ifølge kulturminneloven «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» To eller flere 
kulturminner kan defineres som kulturmiljø. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår 
som del av en større helhet eller sammenheng. 

Kulturminneloven gir fredete kulturminner et juridisk vern. Det skilles mellom automatisk fredete 
(fornminner) og vedtaksfredete kulturminner, hvorav de automatisk fredete utgjør kulturminner eldre 
enn 1537. Også kulturmiljø kan vedtaksfredes. Kulturminner og kulturmiljø kan i tillegg gis et formelt 
og juridisk vern gjennom plan- og bygningsloven. 

Bygninger eldre enn 1900 ble registrert fra 1970-1990-tallet i det såkalte SEFRAK-registeret. 
Bygninger eldre enn 1850 er meldepliktige ved rivning eller vesentlige endringer, jf. retningslinjer fra 
Riksantikvaren for verdisetting av kulturhistorisk verdi. Kommunen sender søknad til fylkeskommunen 
som skal uttale seg om søknader før kommunen fatter vedtak. 

Fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer (2005) gir føringer for 
konsekvensutredninger og søknader om endring/rivning (jf. kap. 6, handlingsprogram for bygningsarv i 
jord- og skogbruk), samt generelle beskrivelser av verdisatte kulturminner og -miljø i Hedmark. 

Utredningsbehovet for kulturminner og kulturmiljø er satt i planprogrammet: 

«Automatisk freda kulturminner 

Området er allerede nedbygd, men fornminner skal beskrives og kartfestes, og det skal vises 

hvor en kan forvente å finne ikke-kjente automatisk fredete kulturminner. Tiltakets 

konsekvenser og mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Områder med potensial for funn og 

antatt behov kartfestes. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med tiltaket (planlegging, 

framdrift og økonomi) skal 

vurderes. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med kulturavdelinga hos fylkeskommunen. 

Kulturminnelovens § 9 (undersøkelsesplikt med mer,) forutsettes oppfylt i forbindelse med 

utarbeidelse av reguleringsplan. Automatisk freda kulturminner skal i utredninga ses i 

sammenheng med det landskapet/kulturmiljøet de ligger i. 

Kulturminner nyere tid 

Det må skaffes til veie en oversikt over hvilke bygninger som blir berørt av tiltaket (SEFRAK-

BYGG). Verdisetting gjøres etter følgende verdiskala: liten, middels og stor verdi. Det må også 

redegjøres for kulturminnets eventuelle vernestatus. Tiltakets konsekvenser og mulige 

avbøtende tiltak skal beskrives. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med kulturavdelinga 

hos fylkeskommunen. 

Kulturlandskap 

Kulturlandskapets historiske verdi skal omtales. Dette er landskap som er sterkt preget av 

menneskelig bruk og virksomhet.» 

Opplysninger og kartfesting av kulturminnene og SEFRAK-registrerte bygninger er hentet fra 
Riksantikvarens database Askeladden. Planområdet er gjennomgått ved hjelp av tilgjengelig kartdata 
og ortofoto.  

Kulturminner og kulturmiljø er kartlagt og vurdert i samsvar med metodikk i Statens vegvesen 
Håndbok V712 (2014). Med kulturminner menes enkeltstående minner etter menneskelig aktivitet. To 
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eller flere kulturminner som i form, tid eller funksjon har en sammenheng omtales som et kulturmiljø. 
Fornminner er vernet i henhold til Lov om kulturminner (kulturminneloven). Nyere tids kulturminner kan 
vernes i henhold til plan- og bygningsloven. 

Kulturminnene og kulturmiljøene sin verdi og tiltakets omfang blir vurdert trinnvis i henhold til diss 
kriteriene fra håndboka (ibid.): 

• Status og verdisetting (liten – middel – stor) 

• Vurdering av tiltakets omfang og konsekvensgrad (liten – middels stor) 

 
I sin uttalelse til planprogrammet (07.07.15) varsler Hedmark fylkeskommune ved fylkesdirektøren at  

«det er nødvendig å foreta arkeologisk registering innenfor planområdet for å oppfylle 

undersøkelses-plikten etter kulturminneloven. Registeringen kan kun utføres på bar og telefri 
mark, og vil omfatte overflateregistering og evnt. prøvestikking. Planen kan ikke vedtas før ny 

uttalelse fra fylkeskommunen på grunnlag av varslet kulturminneregistrering foreligger.  
 

Kulturlandskapet bør tillegges stor verdi ved videreføring av dagens trase eller omlegging. 

Den arkeologiske registeringen fra 1996 omfattet kun de alternative vegtraseene med en 

registeringsbredde på 30-50 meter. Det ble påvist flere automatisk fredete kulturminner. 

Undersøkelsen viser at det er et betydelige potensiale for funn av kulturminner innenfor 

planområdet. Det må utredes hvordan eldre- og kulturminnefaglig interessante bebyggelser og 

strukturer berøres. Avbøtende tiltak skal vektlegges der dette er hensiktsmessig.  

 

Ved rivning skal bygninger og strukturer med kulturminneverdier dokumenteres i henhold til 

krav om antikvarisk dokumentasjon, jf. Fylkesplandel for kulturminner og kulturmiljøer i 

Hedmark pkt. 6.36.»  

Merknaden er tatt til følge. Forholdene vil følges opp i det videre planarbeidet. 

  

7.4 Kulturhistoriske verdier innen undersøkelsesområdet 

 Influensområde 

Influensområdet tilsvarer planområdets arealer med registrerte kulturminner og kulturmiljø som kan 
tenkes å bli påvirket av tiltaket. En vil også ta med omkringliggende areal, hvis tiltaket som utføres har 
påvirkning på disse. I planområdet er det særlig fysisk påvirkning som kan være aktuelt. Utover dette 
kan tiltaket også virke visuelt inn på de registrerte verdiene. 

Planområdet ligger langs Rv.3. Omkringliggende kulturlandskap og bebyggelse blir direkte eller 
indirekte påvirket av tiltaket, som omfatter utbedring av endring av vegtraseen.  

Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert syv kulturmiljø i tiltakets planområde/influensområde. Dette er i all hovedsak 
bygningsmiljø/gårdsmiljø. Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturmiljø innenfor 
influensområdet. 

 

7.5 Temakart 
Temakart for kulturminner og kulturmiljø vises under. 
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Figur 30 Verdikart som viser verdisatte delområder for fagtema kulturminner og kulturmiljø på parsellen Evenstad – Imsroa S. 
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Anleggsfase 

Det planlagte tiltaket vil ikke berøre automatisk fredete kulturminner, men vil medføre fysiske inngrep i 
registrerte kulturmiljø, inkludert rivning av bygninger. For dette fagtemaet er alle inngrep i 
kulturmiljøene å regne som permanente, og omtales derfor under driftsfasen.  

Krav om arkeologiske undersøkelser etter Kulturminneloven § 4 er oppfylt, men skulle det dukke opp 
kulturminner under anleggsarbeidet som kan være automatisk fredet skal alt arbeid umiddelbart 
stoppes og fylkeskonservatoren kontaktes. 

Delstrekning Evenstad – Moen 

 

Figur 31 Kartutsnittet viser tiltaket fra Evenstad - Moen. Bygninger som rives er krysset ut. Tegning 16.10.17. Sweco. 

 

 

Figur 32 Kartutsnitt fra Askeladden. Riksantikvaren. 
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Kulturmiljø 1 – Gårdsmiljø Moen gnr./bnr. 10/47, 51, 52, 53 

 

Figur 33 Tunet på gnr. 10/47 sett fra rv.3. Google Street View. 

Status 

Moen er en grend med flere tun der det er flere SEFRAK-registrerte bygninger. Bygningene er ikke 
direkte knyttet til innmark, så det er trolig at bygningene er knyttet til skogsdrift. Kulturmiljøet er godt 
lesbart, og har beholdt sin opprinnelige kontekst. Miljøet representerer en type som er vanlig i 
Østerdalen. 

Verdi 

Kulturmiljøet har lokalhistorisk kunnskaps-, opplevelses og bruksverdi. 

Kulturhistorisk verdi er vurdert til middels 

Tiltakets omfang og konsekvens 

Tiltaket innebærer at en samler utkjørsler til rv.3, og tilrettelegger gang/sykkelvei ved Moen. Dette 
innebærer at en må rive noen uthus på gnr 10/51 og 47 som står nær riksveien. Ingen av byggene 
som rives er SEFRAK-registrerte. Miljøet vil derfor bli direkte berørt, og miste noe av sin autentisitet. 
Plasseringen langs dagens riksvei gjør miljøet robust for denne typen tiltak.  

Omfanget er vurdert til lite negativt 

Konsekvensen er vurdert til liten negativ 

Delstrekning Sognstad-Rognstad-Rogner 

I dette området vil vegen bli lagt utenom store deler av dagens riksvei og bebyggelsen ved Sognstad 

og Rognstad. Den nye traséen går over innmark/utmark i god avstand til bygningsmiljøene ved 

Songstad og Rognstad, det er derfor kun tatt med kulturmiljøet ved Rogner. 

 

Figur 34 Kartutsnitt viser tiltaket på delstrekningen. Ingen av bygningene skal rives. Tegning 16.10.17. Sweco. 
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Figur 35 Kartutsnitt fra Askeladden. Her er mange SEFRAK-registrerte bygninger med høy alder. Riksantikvaren. 

 

Kulturmiljø 2 – Rogner gnr./bnr. 10/223, 286 

 

Figur 36 Rogner sett fra rv.3. Her er bade tun, beiter og innmark. Google Street View. 
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Figur 37 Rogner sett mot sørvest. Google Street View. 

 

Status 

Stående bygningsmasse er ikke SEFRAK-registrerte, men gården kan se ut til å være et 

nyryddingsbruk med tun omkranset av jordbruksmark. Miljøet er vanlig forekommende, og tunformen 

er bevart. Tunet blir ikke berørt av ny rv.3, men er krysset ut i kartet. Arealet skal trolig benyttes til 

riggområde. 

Vi har bare sett den delen av gården som ikke vil bli berørt av tiltaket, men det er grunn til å tro at det 

er bevarte tilsvarende øst for tunet. 

Verdi 

Kulturmiljøet har beholdt sin opprinnelige kontekst omkranset av innmark og beiter, og er godt lesbart. 

Miljøet har lokalhistorisk kunnskaps- og opplevelsesverdi. 

Kulturhistoriske verdi er vurdert til liten - middels  

Omfang og konsekvens 

Tiltaket vil ikke berøre kulturmiljøet. 

Omfang er vurdert til intet 

Konsekvensen er vurdert til ubetydelig 

Delstrekning 2250 til 3000 

 

Figur 38 Tegningen viser strekningen fra punkt 2250 til 3000. Tre bygninger forutsettes revet. Tegning 16.10.17. Sweco. 
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Mellom 2250 og 3000 er det forutsatt revet tre bygninger. Ingen av disse er vurdert som kulturminner/ 

del av kulturmiljø. 

 

Kulturmiljø 3 – Gårdsmiljø gnr. 10/20  

 

Figur 39 Kartutsnitt fra Askeladden. Et lite småbruk ligger tett inntil riksveien. En bygning er SEFRAK-registrert. Riksantikvaren. 
 

 

Figur 40 Tunet sett fra sør, men tilhørende innmark og eldre trerekke. Google Street View. 

 

Status  

Kulturmiljøet er et tunmiljø/ småbruk der et av byggene er SEFRAK-registrert med datering eldre enn 

1900. Tunet er orientert mot riksveien. Miljøet er representativt for Østerdalen, og har bevart tunform. 

Tunet inneholder bygninger med kulturhistorisk betydning. 
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Verdi 

Kulturmiljøet fremstår som autentisk, og har beholdt sin opprinnelige kontekst med tilhørende innmark. 

Miljøet er godt lesbart. Kulturmiljøet har lokalhistorisk kunnskaps- og opplevelsesverdi. 

Kulturhistorisk verdi er vurdert til middels 

Omfang og konsekvens 

Kulturmiljøet vil få utbedret avkjørsel, og trerekka kan måtte sages ned. 

Omfang er vurdert til intet – lite negativt 

Konsekvens er vurdert til liten – negativ konsekvens 

Delstrekning Akselstu (3150-3600) 

 

Figur 41 Tegningen viser delstrekningen ved Akselstu. Tegning 16.10.17. Sweco. 

 

Kulturmiljø 4 – Gårdsmiljø Akselstu gnr./bnr. 10/42 

 

Figur 42 Kartutsnitt fra Askeladden. Størsteparten av byggene i tunet er SEFRAK-registrerte med datering eldre enn 1850. 
Riksantikvaren. 
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Figur 43 Tunet sett fra rv.3 med godt bevarte bygninger i tunmiljøet. Google Street View. 

 

Status 

Komplett gårdsmilljø med tre røde (eldre enn 1850) og en gul (eldre enn 1900) SEFRAK-registrert 

bygning. Bygningsmiljøet er særlig godt eksempel på epoken og funksjon. Miljøet inneholder 

bygninger med stor arkitektonisk og kulturhistorisk betydning. 

Verdi  

Kulturmiljøet har bevart sin opprinnelige kontekst og er svært godt lesbart. Kulturmiljøet har høy 

lokalhistorisk kunnskaps- og opplevelsesverdi. 

Kulturhistorisk verdi er vurdert til stor 

Tiltakets omfang og konsekvens 

Ingen bygninger rives, men miljøet vil bli fysisk berørt da vegen vil ta ytterkanten av kulturmiljøet, samt 

justering av tilkomstvei. 

Omfanget er vurdert til lite negativt 

Konsekvensen er vurdert til liten negativ 

Delstrekning 3950 til 4350 

Ved denne delstrekningen skal en utbedre kurvaturen, samt endre tilkomsten til riksveien fra 
lokaltrafikken. 

 

Figur 44 Tegningen viser endringene i kurvaturen og ny kryssløsning. Tegning 16.10.17. Sweco. 
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Kulturmiljø 5 – Gårdsmiljø Nordstu Messelt gnr./bnr. 11/3 

 

Figur 45 Kartutsnitt fra Askeladden viser tunet på Nordstu Messelt med SEFRAK-registrerte bygninger. Riksantikvaren. 
 

 

Figur 46 Tunet sett fra riksveien. Google Street View. 

 

Status 

Gårdsmiljø med to røde og tre gule SEFRAK-registrerte bygninger. Tunets plassering gjør at en har 

godt utsyn over markene på de lavere elveslettene. Miljøet er vanlig i Østerdalen, og tunformen er 

bevart. Miljøet inneholder bygninger med kulturhistorisk og arkitektonisk betydning. 

Verdi  

Kulturmiljøet er har bevart mye av sin opprinnelige kontekst, og er godt lesbart. Kulturmiljøet har 

lokalhistorisk kunnskaps- og opplevelsesverdi. 
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Kulturhistorisk verdi er vurdert til middels – stor verdi 

Tiltakets omfang og konsekvens 

Ingen av bygningene vil bli revet, men kulturmiljøet får en ny tilkomstvei til tunet. Tiltaket vil få forringet 

konteksten sin ved at ny vei blir bygget på tilhørende innmark. Lesbarheten til miljøet vil bli noe 

forringet (innsyn/utsyn). 

Omfang er vurdert til lite negativt 

Konsekvensene er vurdert til liten – middels negativ 

Delstrekning 4450 – 5200 

 

Figur 47 Tegningen viser hvordan tiltaket her følger eksisterende trasé, men en samler tilkomstveiene til tunene og markene på 
nedsiden av veien. Tegning 16.10.17. Sweco. 

 

Kulturmiljø 6 – Gårdsmiljø Sørstu Messelt gnr./bnr. 11/1 

 

Figur 48 Kartutsnitt fra Askeladden viser et homogent tunmiljø med fem bygninger datert eldre enn 1900. Riksantikvaren. 

 

Status 

Gårdsmiljø med fem gule SEFRAK-registrerte bygninger. Askeladden id 12332, som er kartfestet 

1978, er avkreftet som kulturminne i 2015. 
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Verdi  

Kulturmiljøet har beholdt sin opprinnelige kontekst, og er godt lesbart. Miljøet har lokalhistorisk 

kunnskaps- og opplevelsesverdi. 

Kulturhistorisk verdi er vurdert til middels - stor 

Tiltakets omfang og konsekvens 

Ingen bygninger vil bli revet, men miljøet blir direkte berørt ved at det kommer en ny veg med skjæring 

inn til tunet. Tunet ligger såpass høyt i forhold til riksveien, så selve veien vil trolig ikke bli så synlig fra 

tunet. 

Omfang er vurdert til lite negativt 

Konsekvens er vurdert til liten negativ 

Delstrekning 5250 – 5430 

 

Figur 49 Tegningen viser tiltaket med ny tilkomst ved Messeltbakken. Tegning 16.10.17. Sweco. 

 

Kulturmiljø 7 – Messeltbakken gnr. 11/ 7, 15, 29 

 

Figur 50 Kartutsnitt fra Askeladden. Tunet har tre SEFRAK-registrerte bygninger datert eldre enn 1900. Riksantikvaren. 
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Status 

Gårdsmiljø med tre gule SEFRAK-registrerte bygninger. Tunet ligger på et platå ovenfor vegen. Tunet 

ser ikke ut til å være del av et gårdsbruk med åkre. 

Verdi  

Kulturmiljøet har bevart sin kontekst. Miljøet har lokalhistorisk kunnskaps- og opplevelsesverdi. 

Kulturhistorisk verdi er vurdert til liten - middels 

Tiltakets omfang og konsekvens 

Miljøet vil ikke bli fysisk berørt av tiltaket, og tiltaket er vurdert til å ha liten/ingen visuell negativ 

innvirkning. 

Omfanget er vurdert til intet 

Konsekvens er vurdert til ubetydelig 

7.6 Potensiale for funn av hittil ikke-kjente automatisk fredete kulturminner 
Det vil ikke være nødvendig med en vurdering av potensiale for funn av hittil ikke-kjente automatisk 

fredete kulturminner. Oppland fylkeskommune har vært på registrering i planområdet, og har således 

oppfylt kravet om §9-undesøkelser. 

I brev fra fylkeskommunen av 15.12.15 står det at for parsell Evenstad – Imsroa ble det ikke gjort nye 

funn av automatisk fredete kulturminner innenfor varslingsgrensen, men ett fikk korrigert kartfesting og 

ett ble avkreftet som kulturminne. 

7.7 Avbøtende tiltak 
Linjen for vegen er satt, så en kan ikke endre hvilke bygninger som skal rives. Avbøtende tiltak vil 

være å legge til rekkefølgekrav for å sikre dokumentasjon av bygninger med kulturhistorisk verdi som 

skal rives. Til eksempel kan dette være i forbindelse med byggesak, før igangsettelsestillatelse for 

rivning. 

Stor-Elvdal kommune jobber for øyeblikket med kulturminneplan. Et avbøtende tiltak vil være å avsette 

tilsvarende kulturmiljø med hensynssone bevaring kulturmiljø for å sikre representativt utvalg av 

kulturminnetyper. 

7.8 Oppsummering 
Langs dagens rv.3 ligger det en rekke gårdsmiljø som vil bli indirekte og fysisk berørt av tiltaket. 

Mange av bygningene er registrert i SEFRAK-registeret, og noen er trolig noe yngre enn 1900. En del 

kulturmiljø inneholder bygninger av ulik alder, noe som gir miljøet stor tidsdybde. Mange av 

gårdsmiljøene fremstår som autentiske i sin opprinnelige kontekst. Selve rv.3 spiller også inn og er en 

del av kulturmiljøene, siden den trolig har vært premiss for at mange av bygningene ligger langs vegen 

slik de gjør. Vegtraséen anses å være av høy alder, men selve veglegemet vi har i dag er moderne, 

og har ikke kulturhistorisk verdi. 

Tiltakets konsekvenser for de registrerte kulturmiljøene varierer fra intet til middels negativ. 

Samlet konsekvens for tiltaket er vurdert til liten negativt 
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Tabell 16 Tabellen viser samlet konsekvens for tiltaket for alle de registrerte kulturmiljøene. 
 

Lokaliter Verdi Omfang Konsekvens 

1. Moen Middels Lite negativt Liten negativ 

(-) 

2.  Rogner Liten - 

middels 

Intet Ubetydelig 

3. Gårdsmiljø gnr. 10/20 Middels Intet - lite negativt Liten negativ 

(-) 

4.  Akselstu Stor Lite negativt Liten negativ 

(-) 

5. Nordstu Messelt Middels - 

stor 

Lite negativt Liten/Middels negativ  

(-/--) 

6. Sørstø Messelt Middels - 

stor 

Lite negativt Liten negativ 

(-) 

7.  Messeltbakken Liten - 

middels 

Intet Ubetydelig 

Konsekvens for fagtema kulturminner/kulturmiljø av utbedret 

veg 

Liten negativ 

 
 
 

7.9 Referanser 
- Informasjon om allerede registrerte kulturminner er hentet fra Riksantikvarens Askeladden-

database på nett: https://askeladden.ra.no/askeladden/ 

- Stor-Elvdal Historielag: www.slektsgarden.no 
- Anders Fosvold (1935): Bygdebok for Stor-Elvdal: Bidrag til bygdens historie. 1 
- Josten Bergstøl (2008): «Elgsamer i Østerdalen,» Forskningsmagasinet Apollon, Universitetet i 

Oslo 

  

https://askeladden.ra.no/askeladden/
http://www.slektsgarden.no/
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8. Fagtema naturressurser 

8.1 Definisjon av tema og influensområde  

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, 
vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). I denne saken er landbruk, vann, 
berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv mest aktuelt å vurdere. 

Den foreslåtte vegtraséen berører jordbruksarealer, skog og annet areal og krysser flere bekker og 
elva Rogna. Jord- skogbruks og utmarksbeiteområder som berøres direkte eller indirekte skal 
kartlegges og verdisettes etter en skala med liten, middels eller stor verdi i samsvar med metode 
beskrevet i SVV Håndbok V712 tabell 6-18 og 6-19. Fulldyrka jord med god jordkvalitet vil for 
eksempel ha større verdi enn innmarksbeite. Likeledes vil skogarealer med høy bonitet og gode 
driftsforhold ha større verdi enn skog med lav bonitet og vanskelige driftsforhold. 

Omfanget av vegutbyggingen skal vurderes i forhold til arealbeslag, oppsplitting av jordbruksareal som 
vanskeliggjør landbruksdrift, endrede vekstvilkår som følge av blant annet lokalklimatiske endringer, 
drenering, forurensning av jord og avlinger m.m.  

Geo- og vannressursene beskrives også, og eventuelle virkninger vurderes. 

Arealbeslaget av de ulike registreringskategoriene skal oppgis. 

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde delområdenes verdi med omfanget av tiltaket. 
Avbøtende tiltak vil bli vurdert og beskrevet. 

Influensområdet for naturressurser i denne plansaken samsvarer i stor grad med planområdet. 

8.2 Kunnskapsgrunnlag  

Eksisterende kunnskap om områdene som vil bli direkte eller indirekte berørt av vegplanene 
(influensområde), er hentet inn fra: 

• kilden.nibio.no for jordbruksareal, dyrkbar jord, utmarksbeite og skogbonitet 

• www.ngu.no for grus, pukk og sand, mineralressurser og løsmasser, dvs. georessurser 

• www.ngu.no for grunnvannsressurser og brønner 

• www.vann-nett.no for vannforekomst Glomma 

• www.vannmiljo.miljodirektoratet.no for vannforekomster og tilstand 

8.3 Verdi- og omfangsvurdering av delområder 

Generelle trekk ved planområdet 

Planområdet omfatter en strekning av rv.3 på vel 5 km mellom Evenstad og Imsroa. Planområdet 
omfatter stort sett elvesletta langs Glomma med tilliggende jordbruks- og skogområder. Det meste av 
planområdet utgjør jordbruksareal, dyrkbar jord og randsoner av skog mot jordbruksareal og 
bebyggelse. 

0-alternativet omfatter dagens vei uten utbedringer. Hovedalternativet omfatter en utvidelse av dagens 
vei til 9 m og nyanlegg av veg fra Evenstad og forbi elva Rogna, samt utrettinger av eksisterende trasé 
i svingene ved Nordstu Messelt og ved Perstu Messelt. Traséen starter nær Glomma i sør og passerer 
i overgangen mellom jordbruksareal og skog nordover forbi elva Rogna. Derfra over innmarksbeite før 
den igjen følger dagens trasé med unntak av et par utrettinger som berører dyrka mark og skog sør for 
Imsa. På strekningen krysses flere mindre bekker i tillegg til Rogna.  

 

Jordbruk 

Det er ikke foretatt detaljert jordsmonnskartlegging i området, og det foreligger dermed ikke 
registrering av jordkvalitet. Jordbruksarealet består i det alt vesentlige av fulldyrka jord, samt enkelte 
områder med innmarksbeite. I tillegg finnes dyrkbar jord spredt i planområdet. 

http://www.nibio.no/
http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Figur 51. Jordbruksarealer er markert med gul farge Rød skravur viser dyrkbar jord. Kilde: kilden.nibio.no. 

 

Utmarksbeite 

Det er ikke registrert ressurser knyttet til utmarksbeite/beitelag i planområdet. 

 

Skogbruk 

Det meste av skogen i planområdet består av middels bonitet. Skogen som direkte berøres av 
vegtraséen er imidlertid stort sett av høg bonitet. 
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Figur 52. Kart som viser høg bonitet med mørk farge og lav bonitet med lys farge. Kilde: kilden.nibio.no. 

 

Georessurser 

Løsmassekartet viser at områdene mellom Glomma og riksvegen stort sett består av elveavsetninger 
(sand/silt), mens områdene vest for vegen består av breelvavsetninger (sandig grus). 
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Figur 53. Løsmassekart over planområdet. Kilde: www.ngu.no. 

 

Et større område med sand og grus er registrert vest for traseen. NGU bedømmer forekomsten som 
viktig. Det er ikke registrert mineralressurser (malm) innenfor planområdet.  
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Figur 54. Registrerte grusressurser i område er markert med oransje farge. Kilde: www.ngu.no. 

 

Vannressurser 

Planområdet berører vannområde Glomma, og grunnvannsforekomst Glomdalen-Østerdalen. 
Området er ikke kartlagt med tanke på økologisk eller kjemisk tilstand. 

Drikkevannskilde i området er hovedsakelig grunnvannsbrønner. Det er antatt betydelig 
grunnvannspotensial i området. 

 

 

http://www.ngu.no/
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Figur 55. Grunnvannspotensial, samt grunnvannsbrønner i fjell (blå punkter) og i løsmasser (gule punkter) innenfor området. 
Kilde: www.ngu.no. 
 

Delområde 1: Evenstad-Rogna 

Delområdet omfatter området fra Evenstad bru og til elva Rogna. 

 

Delområdets verdi: 

Delområdet omfatter blandede arealer bestående av fulldyrka jord, dyrkbar jord, skog av høg og 

middels bonitet, samt noe uproduktiv skog/impediment. 

Delområdet inneholder blant annet et stort, sammenhengende fulldyrka jordbruksareal på ca 195 

dekar. 

Skogsarealene med høg bonitet befinner seg nede langs elvesletten, og er lett tilgjengelige for 

avvirkning. De samme arealene er i tillegg i stor grad registrert som dyrkbar jord. 

Det er registrert noen få grunnvannsbrønner i tilknytning til bebyggelsen langs eksisterende rv3 (figur 
4). Delområdet omfattes ikke av registrerte forekomster av løsmasser.  

Området inneholder store fulldyrka jordbruksarealer, i tillegg til områder med dyrkbar jord og skog av 
middels og høg bonitet. Samlet gjør dette at delområdet som helhet vurderes til middels til stor verdi. 

 

http://www.ngu.no/
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Figur 56. Alternativet går i skogkanten til venstre i bildet. Bildet er tatt like nord for dagligvarebutikken ved Evenstad. Foto: 
Sweco Norge AS 

 

Tiltakets omfang: 

Den nye veitraséen er foreslått å ta av fra eksisterende vei rett sør for det store fulldyrka 

jordbruksarealet, og passere nordover i kanten av dette, langs området med dyrkbar jord/skog av høg 

bonitet. Tilgangen til de store sammenhengende jordene sør for Rogna kan bli påvirket ved at disse 

avstenges noe og at det blir behov for å krysse nye rv.3. Områdene vil bli noe forringet, og i forhold til 

0-alternativet vurderes derfor omfanget som lite til middels negativt for landbruk. 

Tiltaket vil ha ubetydelig eller lite negativt omfang for øvrige naturressurstemaer. 

Tiltaket vurderes samlet å ha lite til middels negativt omfang for naturressurser i delområde 1. 

Sammenstilt med områdets verdi gir dette liten til middels negativ konsekvens (-/--). 

 

Delområde 2: Rogna-Evja 

Delområdet omfatter området mellom elva Rogna og bekken/kanalen Evja. 

 

Delområdets verdi: 

Delområdet består nærmest i sin helhet av et større, sammenhengende og fulldyrka jordbruksareal. I 

tillegg finnes mindre områder med innmarksbeite, samt skog på høg og middels bonitet. 

Vest for dagens riksveg er det registrert en større løsmasseforekomst angitt som viktig i NGU sin 

pukk- og grusdatabase (figur 3).  

Det er registrert noen få grunnvannsbrønner i tilknytning til bebyggelsen langs eksisterende rv.3 (figur 

4). 
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Det er felles fiskekort for hele Stor-Elvdal kommune der Glomma inngår. Glomma er det best kjente 

fisketilbudet for de fleste i området. Det er fiske på ørret, gjedde, abbor, røye, sik, harr og lake 

(www.inatur.no). 

Samlet sett for temaet naturressurser vektlegges de store arealene med fulldyrka jord innenfor 

planområdet og delområdet gis stor verdi. 

 

 

Figur 57. Område registrert som innmarksbeite rett nord for Rogna. Også de fulldyrka arealene helt bakerst i bildet benyttes til 
beite (sau) etter slåtten.  Foto: Sweco Norge AS 

 

Tiltakets omfang: 

Etter kryssingen av elva, passerer den nye veitraséen et område med innmarksbeite (se figur 58). 

Deretter krysser traséen en mindre del av et stort, fulldyrka jordbruksareal. Den nye vegen vil så følge 

dagens vei langs resten av delområdet, med en liten utvidelse i bredde. Utvidelsen vil kreve beslag av 

fulldyrka jord og, skog av høg bonitet. Siden vegen her skal følge eksisterende trasé, vil den ha liten 

innvirkning på arrondering. Alternativet omfatter utvidelse av dagens vei til 9 m bredde. Med 

ryddebelte vil dette innebære et omfang på minimum 12 m fra midtstripe, dvs. 24 m belte. Dette er noe 

mer enn i dag. Samlet vil området bli forringet i forhold til 0-alternativet. Omfanget vurderes derfor som 

middels negativt. 

Tiltaket vil ha ubetydelig eller lite negativt omfang for øvrige naturressurstemaer. 

Tiltaket vurderes samlet å ha middels negativt omfang for naturressurser i delområde 2. 

Sammenstilt med områdets verdi gir dette middels negativ konsekvens (--). 

Delområde 3: Evja-Imsa 

Delområdet omfatter området mellom kanalen Evja og elva Imsa. 

http://www.inatur.no/
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Delområdets verdi: 

Delområdet består av store arealer med fulldyrka jordbruksarealer og dyrkbar jord i sør-øst, og 

sammenhengende skog av middels og høg bonitet nord-vest og vest for riksvegen. 

Vest for dagens riksveg er det registrert en større løsmasseforekomst angitt som viktig i NGU sin 

pukk- og grusdatabase (figur 4).  

Det er registrert en grunnvannsbrønn i tilknytning til bebyggelsen langs eksisterende rv.3 (figur 5). 

Området inneholder store fulldyrka jordbruksarealer, i tillegg til områder med dyrkbar jord og skog av 
middels og høg bonitet. Samlet gjør dette at delområdet som helhet vurderes til middels til stor verdi. 

 

Tiltakets omfang: 

Jordbruksområdene på strekningen blir særlig påvirket ved at det etableres en ny trasé som krysser 

jordet øst for Nordstu Messelt. Denne parsellen deler den vestlige delen av de sammenhengende 

jordbruksområdene i to slik at arealet på innsiden trolig ikke kan driftes videre. Omleggingen av veien 

fører til at de oppgravde kanalene som drenerer området må legges om. For jordbruk vil dette medføre 

en forringelse, og omfanget vurderes derfor til å være middels negativt.  

Lenger nord krysses en strekning med sammenhengende barskog, men denne går så nær dagens 

trase at de i liten grad skaper en ny barriere. Den nye vegen vil for øvrig følge dagens vei langs resten 

av delområdet, med en liten utvidelse i bredde. Utvidelsen vil kreve beslag av dyrkbar jord og skog av 

høg bonitet. Siden vegen her skal følge eksisterende trasé, vil den ha liten innvirkning på arrondering. 

Alternativet omfatter utvidelse av dagens vei til 9 m bredde. Med ryddebelte vil dette innebære et 

omfang på minimum 12 m fra midtstripe, dvs. 24 m belte. Dette er noe mer enn i dag. Samlet vil 

området bli noe forringet. I forhold til 0-alternativet vurderes omfanget derfor som intet til lite negativt 

der ny vei vil følge dagens trasé. 

Tiltaket vil ha intet til lite negativt omfang for øvrige naturressurstemaer. 

Tiltaket vurderes samlet å ha lite til middels negativt omfang for naturressurser i delområde 3. 

Sammenstilt med områdets verdi gir dette lite til middels negativ konsekvens (-/--). 

Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens 

Vurderingen er oppsummert i tabellen under: 

Tabell 17. Omfang og konsekvens for fagtema naturressurser: 

Delområde/lokalitet Verdi Omfang Konsekvens 

1. Evenstad-Rogna Middels/stor Lite/Middels 
negativt 

Liten/middels negativ  

(-/--) 

2. Rogna-Evja Stor Middels negativt Middels negativ 

(--) 

3. Evja-Imsa Middels/stor Lite/Middels 
negativt 

Liten/middels negativ 

(-/--) 

Konsekvens for fagtema naturressurser av utbedret veg Liten/middels negativ (-/--) 

Virkninger av 0-alternativet 

0-alternativet innebærer ingen utbedringstiltak på vegen. Dette innebærer at omfanget blir intet og 
konsekvensen ubetydelig. 
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Virkninger i anleggsfasen 

Konsekvenser for naturressurser knytter seg først og fremst til virkningene av det permanente tiltaket. 
Anleggsfasen kan imidlertid føre til midlertidig beslaglegning av produksjonsareal i landbruket, eller 
begrense tilgangen til jordbruksarealene for maskiner og dyr. 

8.4 Konsekvensvurdering av hele tiltaket 

De største verdiene i planområdet knytter seg til jordbruksarealer og dyrkbar jord. Disse blir i 
varierende grad berørt av tiltaket. Anlegget vil særlig gi negativ innvirkning på det store 
jordbruksarealet nord for Rogna, og for jordbruksarealet nord for Evja. 

Selv om anlegget fører til inngrep i store, sammenhengende jordbruksarealer, og i en viss grad 
forringer disse, vil det meste av den nye veien følge eksisterende trasé av rv.3. Dette gjør at 
nedbygging av jordbruksarealer begrenses, og at jordbruksarealene i liten grad fragmenteres. 

I tabellen nedenfor er det angitt arealbeslag av ny vei på strekningen med utgangspunkt i 

arealressurskart fra NIBIO. 

Tabell 88 Tabellen viser arealbeslag for planområdet med tall fra NIBIO 

Arealtype Midlertidig arealbeslag i anleggsperiode 
(daa) 

Permanent arealbeslag 
(daa) 

Fulldyrka jord 76,5 52,5 

Overflatedyrka jord - - 

Innmarksbeite 12,0 8,8 

Skog 143,3 83,3 

Dyrkbar jord - - 

 

8.5 Forslag til avbøtende tiltak 

Under gjengis forslag til avbøtende tiltak som kan bidra til å optimalisere traséen med tanke på å unngå 

forringelse av jordbruksarealer. Dersom det blir aktuelt å justere den regulerte traseen er det foreslått 

tre avbøtende tiltak til slutt for å hensynta jordbruksarealene best mulig: 

• Sikre adkomst og sikker kryssing for landbruksmaskiner og husdyr over til jordbruksarealene 

øst for ny rv.3. Tiltak som bør vurderes er korte ramper for landbruksmaskiner langs vegen, 

samt muligheter for å krysse under ny bru over Rogna med landbruksmaskiner og husdyr 

• Dersom det er ønskelig å gjennomføre kompenserende tiltak knyttet til dyrka mark, finnes det 

impedimente områder (bart fjell, blokkmark m.m.) og ikke-dyrkbare skogsområder i direkte 

tilknytning til større jordbruksarealer som kan vurderes med tanke på flytting av matjord fra 

vegtraséen. Dette bør i så fall være arealer som ikke er i vesentlig konflikt med andre temaer 

(friluftsliv, naturmangfold osv.) 

• I størst mulig grad unngå å berøre det store fulldyrka jordbruksarealet sør for Rogna. Traséen 

bør føres inn i løvskogen/impedimentet sør-vest for jordbruksarealet 

• Nord for Rogna bør traséen føres gjennom innmarksbeite i så stor grad som mulig, og minimere 

inngrep i det store fulldyrka jordbruksarealet i nord 

• Nord for Evja bør traséen legges så nærme Nordstu Messelt som mulig, slik at inngrepet i det 

store fulldyrka jordbruksarealet blir så lite som mulig, og slik at restarealet mellom ny og gammel 

veg minimeres 

8.6 Referanser 

Statens vegvesen 2016. Prosjekt: RV. 4 Evenstad – Imsroa S. Planprogram. Fastsatt av Stor-Elvdal 
kommune 26.02.2016. 
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8.7 Temakart 

Temakart for naturressurser vises under. 

 

Figur 58 Verdikart som viser verdisatte delområder for fagtema naturressurser på parsellen Evenstad – Imsroa S. 
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