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Forord
Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag til reguleringsplan som legger til rette for
trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak på rv.3 på strekningen Evenstad til Imsroa syd i Stor-Elvdal
kommune, en strekning på ca. 5,4 km langs dagens veg, jfr. plan- og bygningsloven § 12-10. Tiltaket
defineres som et utbedringsprosjekt.
Strekningen er preget av variabel og til dels dårlig horisontalkurvatur, spesielt gjelder dette nordre
del. Det er stedvis behov for oppgradering av vegens bæreevne. Vegen er generelt for smal i henhold
til gjeldende krav, som tilsier en vegbredde på 9,05 m, med tillegg for breddeutvidelse i kurver med
liten horisontalradius. Den har i tillegg mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.
Planarbeidet er utført av Statens vegvesen, Ressursavdelingen, etter oppdrag fra Statens vegvesen,
vegavdeling Hedmark. Det er samarbeidet med representanter for Stor-Elvdal kommune og
vegvesenets fagseksjoner ved utarbeidelsen av planforslaget
Prosjektet er i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 angitt med start i perioden 2018-2023.
Tekstdelen i reguleringsplanen inneholder en skriftlig framstilling med beskrivelse av alternativene,
utfordringer, kostnader og øvrige konsekvenser. Konsekvensene er inndelt i prissatte og ikkeprissatte konsekvenser. Konsekvensene inngår i en konsekvensvurdering.
Vedtatt reguleringsplan gir Statens vegvesen rett til å erverve nødvendig arealer for å gjennomføre
tiltakene.
Planen fremmes etter avtale med Stor-Elvdal kommune, jfr. plan- og bygningsloven § 3-7:

Planforslaget består av:
•
•
•

Reguleringsplankart (juridisk bindende)
Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende)
Planbeskrivelse med ROS-analyse (supplement til plankart og bestemmelser)

Informasjon om planarbeidet er å finne på egen nettside:
https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3evenstadimsroa

Statens vegvesen Region øst
Oktober 2017
Tom Erik Olstad
Prosjektleder
Vegavdelingen Hedmark

Ole Fossum
Planleggingsleder
Veg- og gateplanlegging
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1

Sammendrag

Rv. 3 er en viktig forbindelse mellom regioner og landsdeler, og er derfor klassifisert som riksveg og
nasjonal hovedveg, og er en av de viktigste vegene i vegnettet vårt. Formålet med planarbeidet er
utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs rv.3 på strekningen Evenstad til
Imsroa syd i Stor-Elvdal kommune, en strekning på ca. 5,4 km langs dagens veg.
Dagens veg på strekningen Evenstad til Imsroa Syd har til dels dårlig kurvatur, for smal vegbredde og
dårlig bæreevne. Den har i tillegg mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse. Årsdøgntrafikk
(ÅDT) på vegen er 2350 med 17% tunge kjøretøy. Strekningen ligger nært eksisterende bebyggelse og
har mange avkjørsler ut til vegen.
Strekningen har fartsgrense 80km/t for hele strekningen, med unntak av en strekning på ca. 1,1 km
på begge sider av Rogna, hvor fartsgrensen er 60 km/t. Vegen er smal, svingete og ulykkesutsatt.
Dette gjelder spesielt i nordre del av strekningen med de såkalte Messeltsvingene.
De siste 10 årene har det skjedd 11 ulykker på strekningen, hvorav 1 dødsulykke. Dårlig kurvatur
kombinert med nærføring med bekk som ofte gir glatt vegbane, bidrar til utforkjøringer- og
møteulykker på strekningen.
Deler av eksisterende veg ligger under anbefalt nivå i forhold til flom, dvs. 200 års flom +
sikkerhetsmargin på 0,5 meter.
Tiltaket inngår i et større prosjekt rv.3 i Østerdalen, omtalt i NTP 2014-2023.
Formålet med planen er å forbedre trafikkforholdene på rv.3, og vegstrekningen er en av flere
vegstrekninger som defineres som et utbedringsprosjekt. Det er lagt til grunn en vedtatt veglinje fra
tidligere planprogram i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Forslag til reguleringsplan bygger
på fastsatt planprogram som ble godkjent av formannskapet i møte den 10.02.2016.
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2

Bakgrunn og forutsetninger for planarbeidet

2.1

Bakgrunn for prosjektet

Rv.3 er en viktig forbindelse mellom regioner og landsdeler. Den er klassifisert som stamveg, og er en
av de viktigste vegene i vegnettet vårt. Formålet med planarbeidet er utvikling av eksisterende veg
for å utbedre trafikkforholdene langs rv.3 på strekningen Evenstad til Imsroa syd i Stor-Elvdal
kommune, en strekning på ca. 5,4 km langs dagens veg.
Dagens veg på strekningen Evenstad til Imsroa syd har til dels dårlig kurvatur, for smal vegbredde og
dårlig bæreevne. Den har i tillegg mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.
Strekningen har fartsgrense 80km/t for hele strekningen, med unntak av en strekning på ca. 1,1 km
på begge sider av Rogna, hvor fartsgrensen er 60 km/t. Vegen er smal, svingete og ulykkesutsatt.
Dette gjelder spesielt i nordre del av strekningen, med de såkalte Messeltsvingene. De siste 10 årene
har det skjedd 11 ulykker på strekningen, hvorav 1 dødsulykke. Dårlig kurvatur kombinert med
nærføring med bekk som ofte gir glatt vegbane, bidrar til utforkjøringer- og møteulykker på
strekningen.
Deler av eksisterende veg ligger under anbefalt nivå i forhold til flom, dvs. 200 års flom +
sikkerhetsmargin på 0,5 meter.
Tiltaket inngår i stort prosjekt rv.3 i Østerdalen, omtalt i NTP 2014-2023.
ÅDT på vegen er 2350 med 17% tunge kjøretøy. Strekningen ligger nært eksisterende bebyggelse og
har mange avkjørsler ut til vegen.
Formålet med planen er å forbedre trafikkforholdene på rv.3, og vegstrekningen er en av flere
vegstrekninger som defineres som et utbedringsprosjekt. Det er lagt til grunn en vedtatt veglinje fra
tidligere planprogram i forbindelse med reguleringsplanarbeidet (se figur til høyre)
I planprogrammet lå det 3 alternative veglinjer: indre (vestre) linje, midtre linje og ytre (østre) linje.
Midtre linje har blitt vedtatt som grunnlag for reguleringsplan.

Figur 1: Visualisering av strekningen Evenstad-Imsroa syd
(Rambøll, forprosjekt)
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2.2

Mål for prosjektet

Det er satt opp mål som ønskes oppnådd ved utbedring eller omlegging av rv.3:
Effektmål:
•
•
•
•

En nedgang i trafikkulykker på strekningen, i tråd med Statens vegvesens nullvisjon.
Bedre nærmiljø for beboere langs vegen.
Bedre framkommelighet og regularitet, spesielt viktig for næringstransporten på foretrukket
rute Oslo – Trondheim.
Bedre og mer rasjonell vegdrift på strekningen.

Kvalitetsmål:
•
•
•

Framtidig rv.3 skal i vesentlig grad ikke forringe naturmiljøet, derunder artsmangfold og
vannkvalitet.
Vegløsningene skal ta hensyn til vern av dyrket mark. Adkomst til dyrket mark skal sikres på
en god måte.
Framtidig rv.3 skal ha god landskapsmessig tilpasning.

Økonomiske mål:
•

2.3

Vegsystemets standard skal optimaliseres slik at en oppnår et vegsystem med ønsket kvalitet
innenfor realistiske økonomiske rammer.

Organisering

Prosjekteier (oppdragsgiver) er Statens vegvesen Region øst (SVRØ). Oppdraget gjennomføres i
samarbeid med rådgivende ingeniørfirma Sweco Norge AS.
Seksjon for Veg- og gateplanlegging v/ planleggingsleder Ole Fossum har ansvaret for å styre og lede
prosjektgjennomføringen. Dette gjøres på vegne av prosjekteier, som er utbyggingsavdelingen v/
prosjekteier Tom Erik Olstad.
Det er oppdragsgiver og forslagsstiller, SVRØ, som har ansvaret for å utarbeide forslag til
reguleringsplan. Kommunen er involvert i planarbeidet. Stor-Elvdal kommune er ansvarlig myndighet
til å vedta reguleringsplanen. Prosjektleder Ole Fossum leder på vegne av prosjektgruppen prosessen
med utarbeidelse av reguleringsplan sammen med konsulent ved prosjektleder Geir Hoff (Sweco).

2.4

Tidligere planprosess og politisk behandling

2.4.1 Forprosjekt
Det ble lagt frem et forprosjekt for den aktuelle strekningen den 24.06.2014. Formålet med
forprosjektet var å fremskaffe grunnlag for valg av fremtidig vegtrasé på strekningen, som et
grunnlag for videre planlegging etter plan- og bygningsloven. I forprosjektet er det skissert tre
alternativer: Indre linje som følger dagens vegkorridor med nødvendig utbedringer. Mellomlinja som
har omlegging øst for bebyggelsen ved Rogner, videre utbedring av dagens korridor frem til Imsroa
syd. Ytre linje som er ny rv.3 langs Glomma på deler av strekningen.
I forprosjektet er det gjort en overordnet vurdering av konsekvenser ved de tre alternativene.
Statens vegvesen anbefaler i forprosjektet at mellomlinja legges til grunn for videre arbeider med
reguleringsplan og detaljregulering for strekningen, da denne fremstår som et akseptabelt
kompromiss, uten store negative konsekvenser. Indre linje frarådes av hensyn til bebyggelse og
nærmiljø i området ved Rogna. Ytre linje frarådes av hensyn til konsekvenser for landskapsbilde og
dyrka mark.
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Figur 2: Trasealternativene. Statens vegvesen anbefaler at midtre linje legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplan
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2.4.2 Planprogram med silingsrapport
Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.06.2015. – 14.08.2015, med forlengelse av
høringsfase pga. sommerferie, i samsvar med PBL §§ 4-1 og 14-2. Statens vegvesen varslet parallelt
også formell oppstart av selve reguleringsplanarbeidet. Ved offentlig ettersyn av planprogrammet for
rv.3 Evenstad-Imsroa syd kom det inn totalt 8 høringsuttalelser. Flere av høringsuttalelsene er å
regne som innspill i utarbeidelse av reguleringsplanen. Det er i tillegg utarbeidet et notat som
oppsummerer innkomne høringsuttalelser og merknader. Dokumentet ligger som vedlegg til
planforslaget.
De innkomne merknader er enten:
1. tatt til følge, dvs. at den har ført til endringer i planprogrammet eller omtaler forhold som vil
beskrives nærmere i planbeskrivelsen til reguleringsplanarbeidet.
2. tatt til orientering, dvs. at det er vurdert slik at den er ivaretatt i høringsutgaven eller er av
mer opplysende karakter
Tabell 1: Oversikt over innkomne merknader ifm. høring av planprogram

Nr. Uttalelse fra
1
Hedmark
fylkeskommune
2
Fylkesmannen i
Hedmark
3
Eidsiva Nett
4
NVE
5

6

Norges
Lastebileierforbund,
NLF Hedmark og
Oppland
Kiær Mykleby

7
8

Helge Krog
Truls Arnesen

Dato
Status
07.07.15 Tatt til følge. Forholdene vil følges opp i det videre planarbeidet.
24.07.15 Tatt til orientering. Forholdene vil følges opp i det videre
planarbeidet.
29.06.15 Tatt til følge. Forholdene vil følges opp i det videre planarbeidet.
31.07.15 Tatt til orientering. Forholdene vil følges opp i det videre
planarbeidet.
28.08.15 Tatt til orientering.

14.08.15 Tatt til orientering.
14.08.15 Tatt til orientering
14.08.15 Tatt til orientering

2.4.3 Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til planprogram for reguleringsplan for rv.3 Evenstad – Imsroa Syd datert 02.06.2015, revidert
13.11.2015, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Midtre linje fastsettes
for videre planarbeid og utarbeiding av reguleringsplan

2.5

Videre planprosess og medvirkning

Planleggingen blir gjennomført i tråd med Plan- og bygningsloven (PBL) av 01.07.2009. Forslag til
reguleringsplan med konsekvensvurdering blir lagt ut til offentlig høring slik at berørte parter og
interesserte kan komme med merknader. Planen blir også sendt til statlige og fylkeskommunale
instanser (sektor-myndigheter) til uttalelse. Merknadene blir behandlet av Statens vegvesen, og
forslag til vedtak oversendes Stor-Elvdal kommune.
Formålet med konsekvensutredningen er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i
betraktning under utarbeidelsen av planen/tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på
hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres.
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2.5.1

Informasjon og medvirkning i planprosessen

Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og sendt berørte parter til uttalelse, med en
høringsfrist på min. 6 uker til å komme med eventuelle merknader. Deretter skal planforslaget legges
fram for politisk behandling i Stor-Elvdal kommune for endelig godkjenning.
Grunneiermøte

Det er avholdt grunneiermøte for å informere om planarbeidet 3. Oktober 2017. Statens vegvesen og
Stor-Elvdal kommune inviterte til åpent grunneiermøte på Høgskolen på Evenstad den 03.10.2017.
Vegvesenet har vært i dialog med enkelte grunneiere og regionale etater gjennom planprosessen.
Kommunens administrasjon har vært involvert gjennom hele planprosessen.

2.6

Fremdrift

Det er utarbeidet fremdriftsplan for planarbeidet. Tabellen under viser antatte milepæler i denne.
Fremdriften slik den er skissert her kan videre bli justert på grunn av utfall fra, og tidspunkt for
politisk behandling av anbefalt vegtrasé.
Tabell 2: Antatte milepæler for reguleringsplanen

Aktivitet/fase

Periode/tidsrom

Kommentar/annet

Offentlig ettersyn

Primo november 2017 – medio desember 2017

Min. 6 uker (lovpålagt)

Merknadsbehandling
og revisjon av
plandokumenter

Januar 2018

Oppdatert
planmateriale

Januar 2018

Vedtak
kommunestyret

Ultimo januar 2018
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3

Forhold til annen planlegging

3.1

Nasjonale føringer/statlige planretningslinjer

3.1.1 Statens vegvesens mål og nullvisjon
Statens vegvesen har som overordnet nasjonalt mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som dekker de behov samfunnet har for transport og som fremmer
regional utvikling. Se for øvrig prosjektets målsetninger.
Nullvisjonen er visjonen om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade. Den er
forankret i Nasjonal Transportplan (NTP) og innebærer en ambisjon om en markant og varig
reduksjon i antallet drepte og livsvarig skadde i trafikken. Nullvisjonen fastslår at trafikksikkerhet er
en kvalitet som kjennetegner et godt planlagt, godt bygd og velfungerende transportsystem.

3.1.2 Statlige planretningslinjer/ Rikspolitiske retningslinjer og føringer i lovverk
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen
Nasjonale føringer for universell utforming, herunder NTP og handlingsplan
Naturmangfoldloven
Lov om kulturminner
T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
NVE 1/2008 Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag.
NVE retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar (revidert 20.05.2014)

3.1.3 Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i Regjeringens transportpolitikk og er den
viktigste overordna planen for utvikling av transportsystemet. Rv.3 utgjør den korteste og raskeste
vegforbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Hovedutfordringen langs hele rv. 3 er først og fremst
knyttet til framkommelighet (vegbredde og kurvatur), særlig for tungtransporten, og trafikksikkerhet.
Det er også problemer knyttet til manglende tilrettelegging for gående og syklende. Trafikkmønsteret
langs rv.3 er preget av lange transporter, både for gods og persontransport. Statens vegvesens
hovedstrategi er enhetlig standard over lengre strekninger. Dette innebærer utbedring av
eksisterende rv.3 nord for Rena med hovedfokus på vegbredde og kurvatur og bedre tilrettelegging
for tungtransporten. Statens vegvesen Region øst har sikte på utbygging av programtiltak på
stekningen i NTP-perioden 2018-23.

3.2

Regionale/fylkeskommunale planer

3.2.1 Premissdokument for utforming: Rv.3 Grundset-Sør-Trøndelag grense
Premissdokumentet for utforming av rv.3 fra 2013 er en overordnet veileder som tar for seg
helhetsutformingen av vegstrekningen, og er i praktisk en formingsveileder for strekningen. Det skal
være et veiledende dokument for planlegging av veganlegg mellom rv.3 Grundset og SørTrøndelagsgrense.

3.2.2 Flomsonekart
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utført flomsonekartlegging på denne strekningen av
Glomma (NVE, 2002). Innenfor analyseområdet er det kombinasjon av bolig- og jordbruksområder
langs elva, bl.a. ved Evenstad, som er utsatt. Alt ved 10-års flom stiger vannet på elveslettene pga
grunnvann og direkte oversvømmelse. Allerede ved en 10 års flom vil rv 3 og bebyggelse
oversvømmes. I kartleggingen fra 2002 er det nevnt problematikk knyttet til sideelva Imsa. Her er
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problemene først og fremst knyttet til massetransport og erosjon i øvre deler og avlagring i det flate
partiet mot Glomma. Det er ingen direkte flomutsatte områder lange nedre deler av Imsa. Som følge
av dette er det ikke utarbeidet vannlinjeberegninger og flomsonekart for Imsa. I Glomma er for øvrig
lite problemer med erosjon, men noe isproblemer.

3.3

Lokale vedtak og føringer

3.3.1 Vegutredninger
For den aktuelle strekningen, inklusive de såkalte Messeltsvingene, er det tidligere utredet
alternative vegløsninger i flere omganger:
•
•
•

Vegplan for Koppang med vedlegg om bl.a. Mykleby, 1983
Utredning av ny rv.3 i kombinasjon med flomvoll, utarbeidet av siv.ing Rolf Bryhni for Statens
vegvesen Hedmark og NVE i 1985
Vegutredning rv.3, Statens vegvesen Hedmark 1986, rev. 1994

To prinsipielle løsninger ble utredet i disse planene:
Alternativ 1: Ny rv.3 øst for dagens veg, og øst for bebyggelsen ved Rogner, videre utbedring i

dagens korridor fram til Imsroa S.
Alternativ 2: Ny rv.3 langs Glomma på hele strekningen Mykleby – Imsroa, eventuelt kombinert med

flomverk.
Ved revisjon av vegutredningen i 1994 ble en kortere omlegging øst for dagens veg ved Messelt
skissert.
Det ble i 2000 startet reguleringsarbeid for utbedring av strekningen Rogner – Imsa bru, med sikte på
en prioritering av strekningen i NTP 2002 – 11. Det ble utarbeidet forslag til trase, og denne ble
drøftet med grunneierne. Prosjektet ble ikke prioritert i NTP, og det ble ikke oppnådd enighet
grunneierne om trase. Planarbeidet ble derfor avsluttet.

3.4

Planstatus – Gjeldende arealplaner/arealbruk

3.4.1 Kommuneplan 2003-2015
Gjeldende kommuneplan 2003-2015 for Stor-Elvdal kommune viser rv.3 i nåværende trasé.
Kommuneplanen er under revisjon og ny kommuneplan for 2017-2040 er under utarbeidelse.

3.4.2 Statlige retningslinjer
•
•

Rundskriv T-2/98B Fylkes- og kommunalplanleggingen.
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 10.11.98

3.4.4 Kommunale dokumenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landbruksplan for Stor-Elvdal 1999
Skogen i Stor-Elvdal 1993
Strategisk næringsplan 2004-2007
Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2000 2003
Framtidsverksted, innspill til kommunens stedsutviklingsprosjekt 1999
Identitetsplan 2002-2003
Rovdyrkunnskap 1999
Vilt i Stor-Elvdal 2001
Flomsonekart, delprosjekt Koppang 2002
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3.4.5 Trafikksikkerhetsplan for Stor-Elvdal 2002-2006
Stor-Elvdal kommune har en egen trafikksikkerhetsplan. Arbeidet med trafikksikkerhet I kommunen
blir tillagt kommunestyret.
Trafikksikkerhetsplanen skal favne alle typer trafikanter, og ha som målsetting at konflikten mellom
de forskjellige gruppene som ferdes i trafikken blir så liten som mulig, både ved fysiske tiltak og
gjennom holdningsskapende arbeid.
Langs riksvegene er det ikke tillatt å lokalisere bebyggelse til bolig-, service- eller fritidsformål
nærmere enn 50 meter fra vegens senterlinje. Tilsvarende avstand fra jernbane er 30 meter og for
fylkesveg 15 meter. Jfr. Veglov 1963-06 og Lov om anlegg og drift av jernbane 1993-06-11.

3.4.6 Lokalisering av bebyggelse
Et av de viktigste kriteriene som må vurderes i forhold til søknader om spredt bebyggelse, er om det
kan gis tillatelse til ny eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsler til offentlig veg. Til hjelp i en slik
vurdering har Vegvesenet utarbeidet en rammeplan for avkjørsler. Planen viser de ulike
holdningsklasser til avkjørsler fra riks- og fylkesveger. Langs offentlig veg som er angitt med meget
streng holdning i rammeplan for avkjørsler, skal det ikke tillates å lokalisere bebyggelse til bolig,
service eller fritidsformål nærmere enn 100 meter fra vegens senterlinje. Parsell Evenstad-Imsroa
inngår i rammeplan for Stor-Elvdal kommune med meget streng holdning (Rv.3 Åmot gr. Rendalen
gr.)

3.4.7 Tilgjengelighet for alle
Ved utbygging og opprustning av trafikkarealer bør det sikres god tilgjengelighet og
fremkommelighet for alle grupper fotgjengere, herunder bevegelseshemmede,
orienteringshemmede og miljøhemmede. Trafikkarealene som nyttes av fotgjengere bør utformes
slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. Tilgjengelighetskriteriene
nedfelt i Vegnormalens krav til gang- og sykkelveger, gang/sykkeltrafikkens kryssing av gater, samt
gågater gjøres gjeldende for alle trafikkarealer som nyttes av fotgjengere.

3.4.9 Reguleringsplan Evenstad bru, 25.04.1995
Nåværende kryss ved Evenstad bru, med tilhørende lokalveger, er bygget i samsvar med vedtatt
reguleringsplan.

Figur 3: Reguleringsplan Evenstad bru

Det er utover dette ingen godkjente reguleringsplaner for det aktuelle området.

3.4.10 Tilstøtende oppdrag
Tilstøtende oppdrag er reguleringsplan i sør Rv.3 Evenstad- Søkkunda bru.
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4.

Planforutsetninger - eksisterende situasjon

Rv.3 er en viktig forbindelse mellom regioner og landsdeler, og er derfor klassifisert som stamveg, og
er en av de viktigste vegene i vegnettet vårt. Gjeldende strekning fra Evenstad til Imsroa sør i StorElvdal kommune er en strekning på ca. 5,4 km langs dagens veg.
Dagens veg på strekningen Evenstad til Imsroa syd har til dels dårlig kurvatur, for smal vegbredde og
dårlig bæreevne. Den har i tillegg mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.
Strekningen har fartsgrense 80km/t for hele strekningen, med unntak av en strekning på ca. 1,1 km
på begge sider av Rogna, hvor fartsgrensen er 60 km/t. Vegen er smal, svingete og ulykkesutsatt.
Dette gjelder spesielt i nordre del av strekningen, med de såkalte Messeltsvingene.
De siste 10 årene har det skjedd 11 ulykker på strekningen, hvorav 1 dødsulykke. Dårlig kurvatur
kombinert med nærføring med bekk som ofte gir glatt vegbane, bidrar til utforkjøringer- og
møteulykker på strekningen.
Deler av eksisterende veg ligger under anbefalt nivå i forhold til flom, dvs. 200 års flom +
sikkerhetsmargin på 0,5 meter.
ÅDT på vegen er 2350 med 17% tunge kjøretøy. Strekningen ligger nært eksisterende bebyggelse og
har mange avkjørsler ut til vegen.

4.1

Behov for utredninger – tema som skal belyses

I planprogramfasen ble det gjort en vurdering av om tiltaket faller under kravene i forskriften om
konsekvensutredninger. I forslagsstillers vurdering av om tiltaket krever konsekvensutredning er det
konkludert med at det for visse tema er behov for konsekvensanalyser. De aktuelle temaer skal
belyse konsekvenser for miljø og samfunn ved de ulike vegtraseene. Konsekvensene for de
beslutningsrelevante temaene skal beskrives i tråd med Statens vegvesens Håndbok V712
Konsekvensanalyser. Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyser består av en
samfunnsøkonomisk analyse som inkluderer prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og i tillegg
vurderes netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og eventuelt lokale og regionale virkninger
dersom det er relevant. Videre gås det inn på sammenhengen mellom årsak og virkning,
sammenligningsgrunnlaget (nullalternativet), hvordan usikkerhet er definert og bør håndteres i
konsekvensanalyser, eventuelle krav til oppfølgende undersøkelser og gjennomføring av risiko- og
sårbarhetsanalyser. En gjennomgang av konsekvenser i foreliggende forprosjekt utgjør en viktig del
av grunnlagsmaterialet for de konsekvensanalysene som skal gjennomføres. For de tema som er
vurdert som tilstrekkelig belyst vil det ikke gjøres nye analyser, men eksisterende datagrunnlag vil
benyttes i sammenstillingen av konsekvenser. Generelt skal alle tiltak vurderes i forhold til dagens
situasjon dvs. 0-alternativet.

4.2

Trafikkforhold, vegstandard og fartsgrenser

Årsdøgntrafikken (ÅDT), dvs. gjennomsnittlig døgntrafikk begge retninger, er på ca. 2.350
kjøretøy/døgn. Av dette utgjør tunge kjøretøy ca. 17 %, dvs. ca. 400 kjøretøyer/ døgn. Strekningen er
preget av variabel og til dels dårlig horisontalkurvatur, spesielt gjelder dette nordre del, med de
såkalte Messeltsvingene. Vegbredden er generelt for smal i henhold til gjeldende krav. Det er stedvis
behov for oppgradering av vegens bæreevne. Rogna bru er i dårlig forfatning, og omfattende
utbedring eller utskiftning anses som nødvendig. Fartsgrensen er 80 km/t, med unntak av en
strekning på ca 1,1 km på begge sider av elva Rogna, hvor fartsgrensa er 60 km/t. Deler av
eksisterende veg ligger under nivå i forhold til flom, dvs. 200 års flom ift. Glomma.
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4.2.1 Trafikksikkerhet- trafikkulykker
De siste 10 årene (2006-2016) har det skjedd 9 ulykker på strekningen Av disse er det 1 dødsulykke
og 8 kategorisert som «lettere skade». Ulykkene kan oppsummeres slik:
•

2 Person omkommet

•

11 lettere skadet

•

5 ulykker er utforkjøringsulykker

•

2 ulykker er møteulykker

•

1 ulykke er kollisjon mellom motorsykkel og et dyr,
sannsynligvis elg

•

1 ulykke er knyttet til forbikjøring

•

7 av 9 ulykker har skjedd i dagslys

•

6 av ulykkene har skjedd på tørr, bar veg

•

2 av ulykkene har skjedd på snø- eller isbelagt vegbane

•

1 ulykke har skjedd på våt, bar veg

•

Flest ulykker skjer i nordre del av strekningen, hvor det er
dårligst veg-geometri

Med unntak av strekningen ved Mykleby er det ikke gangsykkelveg eller lokalveg på noen deler av
strekningen, samtidig som relativt mange boliger/ fritidsboliger og gårdsbruk gir mange avkjørsler

4.3

Konstruksjoner

Det er én bru på strekningen som ligger på eksisterende rv.3;
Rogna bru. Brua ble bygget i 1967. Konstruksjonen er svært
utsatt for flom og erosjonsproblematikk, og i tillegg er
vassdraget meget masseførende.
NVE har gjort erosjonsikringstiltak oppstrøms og nedstrøms for
Rogna bru i 2011 og 2013.

Det ble utført forbedringer på Rogna bru i 2014.

Eksisterende Rogna bru, teknisk data:
Bjelkebru, normert elementer av
spennarmert betong.
Lengde: 8,15 m
Bredde: 7,0 m
Føringsbredde: 6,73 m

Rv.3 vil i dette området legges i en ny trasé slik at det må bygges ei ny Rogna bru uavhengig av hva
som velges å gjøres med den eksisterende.

Figur 4: Rogna bru ifbm. Flommen i 2011 (NRK.no)
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Figur 5: Rogna bru slik den fremstår etter utbedringer 2014 (foto: Statens vegvesen)

4.4

Miljøforhold

4.4.1 Støy og luftforurensning
Støy

Vegtrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 % av den totale støyplagen
hos befolkningen. Både jevn støy fra høytrafikkerte veger og støytopper ved forbipassering kan være
årsak til støyplage, og støy fra vegtrafikk kan påvirke både helse og trivsel.
En av miljømyndighetenes 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.
Dagens situasjon langs rv.3, med bebyggelse tett inntil vegen, tilsier at støybelastningen for de som
bor og oppholder seg der er betydelig. Støysonekart for området viser at noe av bebyggelsen ligger i
gul og rød sone, som er over anbefalt støynivå for nye boliger og nye veganlegg, jfr. Klima- og
miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. I dagens
situasjon har 42 boliger som det høyeste beregnede lydnivå på fasade mellom Lden>55 dBA og Lden=65
dBA, som tilsvarer gul sone. 7 boliger har lydnivå innenfor rød sone, Lden > 65 dBA
Luftforurensning

Dagens situasjon/ 0-alternativet er vurdert å ligge under verdiene for luftforurensning iht.
luftforurensningssonene i Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet
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i arealplanlegging T-1520, dvs. at ingen boliger befinner seg i dag i gul eller rød sone. Tabellen viser
anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomheter
eller bebyggelse.
Tabell 3: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse
(miljøverndepartementet 2012). 1. Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene. 2. Vintermiddel defineres som
perioden fra 1.no

Komponent
PM10
NO2
Helserisiko

Luftforurensningssone1
Gul sone
35 μg/m3 7 døgn pr. år

Rød sone
50 μg/m3 7 døgn per år

40 μg/m3 vintermiddel2

40 μg/m3 årsmiddel

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

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:
•
•

4.5

Det skal legges vekt på at bebyggelse og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet
som mulig innenfor 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

Hydrologi – flom og erosjonsfare

I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utførte NVE
flomberegning for femten delprosjekter i Glommavassdraget oppstrøms Vorma som grunnlag for
vannlinjeberegningen og flomsonekartleggingen. Kulminasjonsvannføringer for flommer med
forskjellige gjentaksintervall er beregnet for 52 steder. Flomsonekart utarbeides basert på
vannlinjeberegninger med hydrauliske modeller.
Parsellen Evenstad-Imsroa syd ligger innenfor flomsonekart Koppang. Kulminasjonsvannføringen av
200-årsflom (Q200) i Glomma på denne strekningen ligger mellom 2257 m3/s og 2418 m3/s. I NVEs
flomberegning er det ikke tatt hensyn til eventuell endring i flomstørrelse som følge av
klimaendringer. I denne regionen kan det være nedgang i størrelsen av 200-årsflommen frem til år
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2100, ifølge NVE. Men NVE anbefaler uforandret 200-årsflom for nedbørfelt som Glomma, dvs.
eksisterende flomsonekart fra år 2002 kan legges til grunn.
Flomsonekartet viser at eksisterende veg ligger stort sett innenfor eller på kanten av sonen som er
utsatt for flom, og delvis under nivå for 200-årsflom pluss 0,5 m sikkerhetsmargin. Der vegen ligger
nært Glomma er det fare for erosjon på vegfyllinger. Dette gjelder for den sørlige delen mellom
Moen og Evenstad bru. Her kan vegen også være utsatt for isgang i Glomma.
I parsellen Evenstad-Imsroa syd finnes det fire vassdragskryssinger. Tre går i rør eller kulvert under
vegen. Eksisterende rør/kulverter antas å ha for små dimensjoner til å kunne avlede
flomvannføringene. Vegen krysser en elv med bru:
Rogna bru: Bjelkebru, normerte elementer av spennarmert betong; Lengde 8,15 m, Bredde 7,0 m,
Føringsbredde 6,73 m; Q200, klima = 56 m3/s.
Rogna og Ellingsbekken er svært utsatt for flom og erosjonsproblematikk. Elven/bekken fører store
mengder sediment. Elveløpene ved vegkryssing har vært utsatt for erosjon under flom tidligere, og
NVE har utført erosjonssikringstiltak flere ganger.

Figur 6: Vassdragskryssinger og 200-års flomsone på rv. 3 strekning Evenstad-Imsroa syd. 500 Moen, 1520 Rogna, 1710
Ellingsbekken, 4310 Perstu-Messelt
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4.6

Grunnforhold

Det er i 2017 utført grunnundersøkelser for reguleringsplan for denne parsellen av rv.3. Det er utført
prøvetaking og totalsonderinger i ca. 50 punkter. Undersøkelsene viser en del humusholdige masser,
myr, men i hovedsak sorterte masser, sand silt og grus. Strekningen er preget av sorterte materialer,
breelv- og elveavsetninger. På elveslettene langs Glomma er det i hovedsak siltig sand og sand, men
også rene siltmasser og grus, telegruppe T2-T4. Vest for dagens veg er det breelvavsetninger og disse
inneholder mer grus og stein enn elveslettene. Disse massene gir lite problemer for vegbygging
utover at de mest siltige massene er erosjonsømfintlige og kan gi teleproblemer. Det er ikke
stabilitet- eller setningsproblemer i avsetningene. Det kan imidlertid være noe organiske masser som
krever utskiftning. Det er svært lite synlig berg i området, kun et mindre parti ca. 1 km nord for
Evenstad. Ut over masseskifting er det ikke behov for spesielle geotekniske tiltak.

4.7

Kulturminner og kulturmiljø

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 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 ligger en 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.
Utredningsbehovet for kulturminner og kulturmiljø fremgår av planprogrammet.
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 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.
I sin uttalelse til planprogrammet (07.07.15) varsler Hedmark fylkeskommune v/ fylkesdirektøren at:
«det er nødvendig å foreta arkeologisk registering innenfor planområdet for å oppfylle undersøkelsesplikten 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.»
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Merknaden er tatt til følge. Forholdene er fulgt opp i det videre planarbeidet.
Fylkeskommunens kulturminneavdeling svarte ut sin uttalelse til planprogrammet desember 2015
med følgende:
Arkeologisk registrering av planområdet ble foretatt i perioden 14.10.2015-30.10.2015. De ble ikke
nyregistrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Imidlertid ble følgende tidligere
registrerte fangstgroper med vernestatus automatisk fredet kontrollregistrert:
•
•
•
•

4.8

Askeladden id.nr. 42051 fikk korrigert kartfesting.
Askeladden id.nr. 12332 ble avkreftet som kulturminne.
Begge kontrollregistreringene er lokalisert på Sørstu Messelt, gnr/bnr 11/1.
Askeladden id.nr. 42051 er et automatisk fredet kulturminne etter lov om kulturminner av 9.
juni 1978 nr. 50, jf. §§ 3,4,6 og 8.

Landskapsbilde

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

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.
Delområde Moen

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
Delområde Mykleby

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.
Delområde Rogner- Messelt

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.
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Figur 7: 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.

4.9

Nærmiljø og friluftsliv

Av bebyggelse i planområdet, er det et boligfelt vest for vegen mellom Evenstadbrua og Svingen. På
denne strekningen er det også gangveg langs rv.3. Nordover er det flere boliger på begge sider av
riksvegen like sør for Rogna. På den øvrige strekningen nordover er det noe randbebyggelse på
begge sider av riksvegen like før krysningen av Rogna. Ellers er bebyggelsen langs vegen nordover
mot Imsroa svært spredt og består hovedsakelig av gårdstun og enkelte spredte bolighus med
beliggenhet vest for vegen.
For utøvelse av friluftsliv og fiske langs Glomma, er det adkomst til strandsonen sør i området ved
Svingen. Det er mulig å gå i kantsonen mellom Glomma og de store sammenhengende
jordbruksarealene nordover mot elva Rogna. Hovedalternativet innebærer at det bygges ny veg
mellom Rogna og Svingen i overgangen mellom dyrkamark og skog. Dette vil redusere støy og
barrierevirkning fra dagens veg på strekningen, men for boliger beliggende vest for dagens veg,
innebærer det at riksvegen må krysses når områdene langs Glomma brukes til friluftsliv.

4.10 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 vegtraseen 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.
Planområdet omfatter stort sett elvesletta langs Glomma med tilliggende jordbruks- og
skogområder. Variasjonen mellom åpne åkerarealer, mindre områder med skog,
elve/bekkestrekninger og nærheten til Glomma, gjør at planområdet har godt potensiale for et rikt
naturmangfold.
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Området som berøres av nyanlegg er hovedsakelig randsoner av skog i sør og dyrka mark midtre og
nordre del. Den nordligste delen av traseen krysser mer sammenhengende skogarealer før den når
elva Imsa.
Den første delen av ny parsell fra Svingen fram til Rogna består av hovedsakelig yngre blandingsskog
av gråor og bjørk. På de store sammenhengende jordbruksområdene øst for parsellen brukes de
åpne landbruksarealene av trekkende våtmarkstilknyttede arter, hvorav noen arter er rødlistet.
Det er ingen større vilttrekk på strekningene, men i skogområdet sør for Imsa, er det en del
krysninger av hjortevilt og noen påkjørsler både av elg, rådyr og hjort. Viktige viltforekomster for
øvrig er særlig knyttet til våtmarksområdene i Glomma der det er registrert et større viltområde.
Glomma er den elva i Norge med rikest fiskesamfunn med 25 arter. Harr og ørret finnes hovedsakelig
i strykpartier og begge artene går opp i sidevassdragene som krysses, deriblant Rogna.
Planområdet tilhører landskapsregion Østerdalene. 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 vegen består av breelvavsetninger

Figur 8: Ved Rogna krysser hovedalternativet et område med beitemark.

4.11 Naturressurser
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.
Planområdet omfatter stort sett elvesletta langs Glomma med tilliggende jordbruks- og
skogområder. Traseen starter nær Glomma i sør og passerer i overgangen mellom jordbruksarealer
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og skog nordover forbi elva Rogna. Derfra over beiteområder før den igjen følger dagens trase med
et par utrettinger som berører dyrka mark og skog før Imsa. Alternativet omfatter en utvidelse av
dagens veg og nyanlegg av veg fra Evenstad og forbi elva Rogna, samt utrettinger av eksisterende
trase i svinger ved Nordstu Messelt og ved Perstu Messelt. Alternativet beslaglegger derfor en del
jordbruksarealer og skog sett i forhold til 0-alternativet.
Jordbruksarealet består i det alt vesentlige av fulldyrka jord, samt enkelte områder med
innmarksbeite. I tillegg finnes dyrkbar jord spredt i planområdet. Det er ikke foretatt detaljert
jordsmonnskartlegging i området, og det foreligger dermed ikke registrering av jordkvalitet. Det er
ikke registrert ressurser knyttet til utmarksbeite/beitelag i planområdet. Det meste av skogen i
området består av middels bonitet. Skogen som berøres av vegtraseen er imidlertid stort sett av høg
bonitet.
Områdene mellom Glomma og dagens riksveg består stort sett av elveavsetninger (sand/silt), mens
områdene vest for vegen består av breelvavsetninger (sandig grus). Et større område med sand og
grus er her registrert av NGU som viktig løsmasseforekomst, men denne blir i liten grad berørt av
veganlegget. Det er ikke registrert mineralressurser (malm) innenfor planområdet.

Figur 9: 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

Planområdet berører Vannområdet 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.

4.12 Teknisk infrastruktur, kabel og ledningsanlegg
Stor Elvdal kommune opplyser om at det ikke er offentlig vann og avløp på den aktuelle strekningen.
Det finnes private brønner og avløpsanlegg, men disse er ikke registrert hos kommunen. Før evt.
graving kan igangsettes skal kabelpåvisning bestilles.
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I-tegninger i teknisk plan viser eksisterende føring av høyspentledninger og lavspentledninger i jord
og luft samt telekabler i jord og luft. N-tegninger i teknisk plan viser eksisterende føringer for
veglyskabler. Høyspentledninger er i tillegg markert med faresone på reguleringsplankartet. Det vil
bli behov for omlegging av kabel og ledningsanlegg.

4.13 Andre forhold
Butikken på Evenstad

Planområdet er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel med benevning N15 Mykleby handel og
gnr/bnr 10/57,99,329. Eiendommen utgjør et areal på omtrent 7,5 daa. Dagens landhandel er et
elementbygg fra Bra-Bo Elementbygg A/S på Dokka. Bygget ble omsøkt oppført i 1975 og har en
grunnflate på omtrent 110 m2 samt et tilbygg på ca. 63 m2. I tillegg er det et bolighus og
garasje/uthus beliggende på eiendommen. Formålet med reguleringen er å sikre eiendommen for
fremtidig næringsvirksomhet samt muliggjøre en ombygging/nybygging. Dette sett i sammenheng
med utviklingen på Evenstad og breddeutvidelse av rv.3.

Figur 10: Butikken på Evenstad sett fra rv. 3 (Google Streetview, 2017)
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5

Beskrivelse av tiltaket

5.1

Vegstandard og utforming

5.1.1 Førende dokumenter for utforming
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (tidligere håndbok 017) er førende for valg av tverrsnitt etc.
for rv.3. Premissdokument for utforming av rv.3 er en overordnet veileder som tar for seg
helhetsutforming av vegstrekningen, og vil i praksis være formingsveileder for strekningen.
I tillegg til det nevnte premissdokument, er det foretatt standardvalg etter ny NTP 2018-2029,
«Rutevise utredninger». Dette resulterer i et sett med standardvalg som beskrives nærmere
nedenfor.

5.1.2 Vegens tverrsnitt, fartsgrense og kurvatur
Ut i fra aktuell trafikkmengde på strekningen angir håndbok N100 at dimensjoneringsklassen skal
være H2, ÅDT under 4000 og fartsgrense 80 km/t. Dagens utbedringsprosjekter på strekningen
planlegges med en bredere vegbredde enn 8,5 meter, noe som formingsveilederen legger til grunn.
Det er bestemt å legge til grunn en vegbredde på 9,05 meter med en forsterket midtoppmerking på
0,55 meter. Det er bestemt å legge til grunn prosjekteringsparameter tilsvarende klasse U-H4,
Nasjonal hovedveg, ÅDT <6000 og fartsgrense 80 km/t, jfr. NTP «Rutevise endringer». Det er lagt til
grunn en sikkerhetsavstand på 7 meter i prosjektet. Vegbredde på 9,05 meter og en sikkerhetsavstand på 7 meter benyttes nå på nye og tilsvarende utbedringsprosjekter på strekningen Grundset
og Sør-Trøndelag grense. Gjeldende normalprofil er vist på skissen under.

Figur 11: Gjeldende normalprofil

Det er avklart i prosjekteringsmøter å benytte 1:4 skråninger til eksisterende terreng på strekningen,
noe som også formingsveilederen legger opp til. Det benyttes skråninger på 1:2 på strekninger med
rekkverksbehov og det benyttes energiabsorberende rekkverksender. Det er ønskelig å unngå
rekkverk i størst mulig grad på strekningen.

5.1.3 Beskrivelse av planlagte utbedringer langs parsellen
Det er vurdert behov for sanering av avkjørsler på strekningen. Utbedringen innebærer at
eksisterende veg følges frem til ca. 750 nord for krysset ved Evenstad bru. På strekningen vil dagens
avkjørsler saneres og det etableres en adkomstveg (kommunal) på vestsiden av eksisterende veg.
Denne vil også fungere som g/s-veg. Det etableres grøft mellom denne vegen og rv.3.
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Breddeutvidelsen av rv.3 og etablering av bred grøft og adkomstveg medfører større terrenginngrep
på strekningen. Det bygges en natursteinsmur på ca. 75 meter for å redusere terrenginngrepet og
høye jordskjæringer.
Det blir en større avkjørsel ved Svingen og butikken. Dette blir ny avkjørsel for bebyggelsen langs rv.3
mellom Evenstad bru og Svingen. I forbindelse med avkjørselen etableres det passeringslomme mot
Glomma. Eksisterende veg breddeutvidelse mot vest pga. nærføring til Glomma. Dagens busslomme
nord for Evenstad bru i nordgående retning må flyttes noe i forhold til ny geometri. Krysset ved
Evenstad bru tilpasses gjeldende regulering og det etableres venstresvingefelt for avkjøring til
Evenstad bru og fv. 606.
Rv.3 legges om ca. 200 meter nord for dagens avkjørsel ved Svingen og butikken. Rv.3 legges på
østsiden av bebyggelsen ved Rogna, og inn på eksisterende veg nord for Rogna. Denne omleggingen
er på ca. 1580 meter. Dagens rv.3 på denne strekningen vil bli nedklassifisert til kommunal veg
(lokalveg) og får en felles avkjøring ved butikken ved Svingen.
Dagens rv. 3 legges om nord for Svingen for å koble sammen dagens rv.3 og lokalvegen nord vest for
Svingen og butikken. Det etableres ny avkjøring til eksisterende rv.3 ca. 370 meter nord for
Ellingsbekken. Dette blir da den nordre avkjørsel for bebyggelsen nord og sør for Rogna. Det blir en
sammenhengende lokalveg (kommunal) fra bebyggelsen rundt Rogna til Mykleby. Det etableres også
ny driftsavkjørsel i forbindelse med krysset.
Rv.3 utbedres videre langs eksisterende veg over en strekning ca. 1430 meter forbi Akselstu. Det
etableres nye busslommer i begge kjøreretninger ved Akselstu. På strekningen vil ny veg
sideforskyves noe østover slik at noe av eksisterende veg benyttes i forbindelse med trafikkavvikling i
anleggsfasen.
Nord for Akselstu vil dagens rv.3 legges om på østsiden av Messeltsvingen som i dag er ulykkesutsatt
og det bygges ny veg over en strekning på ca. 1700 meter til avkjøringen til Birkebeinervegen til
Lillehammer. Strekningen slutter ca. 110 meter nord for avkjøringen til Birkebeinervegen.
I forbindelse med at rv.3 legges om øst for Messeltsvingen, så legges Evja om på en strekning på ca.
900 meter. Evja legges i en ny kanal på østsiden av den nye vegfyllingen på rv.3.

5.1.4 Gang og sykkelveger
Langsgående gang- og sykkelveg bør ifølge håndbok N100 etableres der potensialet for gående og
syklende overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er definert som skoleveg. Det synes derfor ikke
aktuelt med slike anlegg på parsellen. Det skal dermed ikke tilrettelegges for separat gang- og
sykkelveg på strekningen men unntak av strekningen ved Evenstad bru.
Utbedringen innebærer at eksisterende veg følges frem til ca. 750 nord for krysset ved Evenstad bru.
På strekningen vil dagens avkjørsler saneres og det legges opp til at adkomstvegen langs vestsiden av
eksisterende veg blir kommunal. Det etableres grøft mellom g/s-vegen og rv.3.

5.1.5 Kollektivtrafikk
Rv. 3 utbedres videre langs eksisterende veg over en strekning ca. 1430 meter forbi Akselstu. Det
etableres nye busslommer i begge kjøreretninger ved Akselstu. På strekningen vil ny veg
sideforskyves noe østover slik at noe av eksisterende veg benyttes i forbindelse med trafikkavvikling i
anleggsfasen. Dagens busslomme nord for Evenstad bru i nordgående retning må flyttes noe i forhold
til ny geometri.
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5.1.6 Trafikkvekst
Ny rv.3 vil ikke føre til vesentlig trafikkvekst verken for lokaltrafikk eller gjennomgangstrafikk utover
generell trafikkvekst som forventes på strekningen.

5.1.7 Flomproblematikk
Rv 3 krysser mange bekker/elver og i noen partier veldig tett inntil Glomma. Vannressursloven krever
at det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs bredden av vassdrag (Vassdragshåndboka,
NVE). Ved utbedring av eksisterende veg er det forutsatt breddeutvidelse for å få tilstrekkelig
vegbredde. Tiltak mot flom er ikke forutsatt, utover tiltak for å sikre at vegkroppen tåler aktuelle
flombelastninger.
Deler av eksisterende veg ligger under anbefalt nivå i forhold til flom, dvs. 200 års flom +
sikkerhetsmargin på 0,5 meter. Det er i prosjektfasen avklart at nye bruer dimensjoneres for 200- års
flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter i forhold til sidevassdrag, men at ny utbedret veg følger mest
mulig dagens nivå med unntak av strekninger med nye bruer eller kulverter.

5.1.8 Ny bru ved Rogna og Ellingsbekken
Det er planlagt ny bru ved Rogna og Ellingsbekken. Bygging av kulvert i forbindelse med
bekkekryssing ved Svingen og Messelt. I forbindelse med omlegging av Evja ved Messeltsvingene
bygges det kulvert for atkomst til dyrket mark.
Massefangdam ved Rogna

På parsellen er det store utforinger med hydrologi og vassdragsteknikk som flom, massetransport og
erosjon. Statens vegvesen ønsker å ha mulighet til å etablere en massefangdam for å minimalisere
problematikk rundt masseopplagring rundt konstruksjonene. På parsellen Evenstad-Imsroa S krysser
elva Rogna og i forbindelse med reguleringsarbeidet ønsker vegvesenet således å ha mulighet til å
etablere en slik dam oppstrøms for ny Rogna bru. I forbindelse med etablering av massefangdam må
det etableres tilkomstveg og plass for kjøretøyer for tømming/lagring av masser samt sikring av
mulighet for inspeksjon. Ved tiltak i vassdrag er det også viktig å ta hensyn til miljøet, miljøfaktorer
som fisk (gyteplasser) og andre ferskvannsorganismer, visuelle element i landskapsbildet, hindre
utbygging nær vassdrag og på flomutsatte steder.
Det skal gjøres en vurdering av mulig konkrete forslag til løsning for vassdraget i dialog med NVE.
Plassering av massefangdam vises som bestemmelsesområde i plankartet (#2). Utarbeidelse av type
dam og størrelse (prosjektering) vil bli utredet i byggeplan.

5.1.9 Støyskjerming
Statens vegvesen har utarbeidet et eget notat «Støyretningslinjen T-1442», praktisering i Statens
vegvesen” som gir klare føringer for hvordan T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging 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 hoved-uteplass 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.
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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.

5.1.10 Midlertidig anleggsområde
Områdene avmerket i reguleringsplankartet som midlertidig anleggsområde kan benyttes til
anleggsvirksomhet, herunder riggplass, anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell og matjord i
ranker, mellomlagring av masser, sortering av masser, oppstilling av maskiner, utbedring av
overvannsgrøfter/bekker og elver samt utskifting/legging av nye overvanns-/drensledninger.
Etter avsluttet anleggsperiode, senest våren etter ferdigstillelse, skal alle arealer for anlegg og rigg
tilbakeføres til tilsvarende stand som områdene hadde før anleggsstart. Formålet midlertidig
anleggsområde opphører og skravuren fjernes fra planregisteret når veganlegget er overtatt til
planlagt bruk. Områdene skal etter dette nyttes til opprinnelige formål.

5.1.11 Eiendomsinngrepet
Arealoversikt

Tiltaket medfører et permanent arealbeslag på ca. 208 daa grunn. Det alt vesentlige av den grunnen
som berøres er skoggrunn og innmarksbeite. Det vil bli beslaglagt ca. 52 daa med areal som ligger
som fulldyrkajord i arealressurskartene, som en følge av denne reguleringsplanen. Noe mer vil bli
beslaglagt under anleggsperioden, men dette vil bli tilbakeført etter endt anleggsperiode.
I tabellen under er det angitt arealbeslag av ny veg på strekningen. Tabellen viser permanent
arealbeslag av vegtiltaket og midlertidig arealbeslag for bruk som midlertidig anlegg- og riggområde.
Tabellen er utarbeidet med utgangspunkt i arealressurskart fra NIBIO.
Tabell 4: Arealtabell

Arealtype
Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog
Dyrkbar jord

Midlertidig arealbeslag i anleggsperiode
(daa)

Permanent arealbeslag
(daa)

76,5

52,5

-

-

12,0

8,8

143,3

83,3

-

-
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Bygninger

Det forutsettes at boligeiendommene som er avmerket med kryss innløses i sin helhet. Dette
innebærer at bebyggelsen rives.
Grunnerverv

Gårds- og bruksnummer og grenser for den enkelte eiendom er påført reguleringskartet i den
utstrekning en kjenner disse.
Erverv av areal er nødvendig for gjennomføring av prosjektet. Arealbeslaget vil utgjøre ca. 208 daa
permanent areal og 99 daa midlertidig beslaglagt areal. Vegvesenets tar sikte på å kunne
gjennomføre grunnervervet ved minnelige avtaler. Dersom det ikke lykkes å oppnå enighet, vil
erstatnings-utbetalingen fastsettes ved ekspropriasjons-skjønn. Reguleringsplanen er utgangspunktet
for arealbeslaget for den enkelte eiendom og danner grunnlaget for forhandlingene med grunneier.
Ved inngåelse av kjøpekontrakt vil det bli utbetalt et delbeløp (forskudd) av erstatningen.
Sluttoppgjør vil bli foretatt etter at anlegget er avsluttet og oppmåling av de avståtte arealene er
foretatt.

5.1.12 Barn og unges interesser
Vurderingen av prissatte konsekvenser i Konsekvensutredningen for trafikant og transportnytte
sannsynliggjør at det vil være en nedgang av trafikkulykker ved utbedring av vegen. Det vil bli noe
bedre nærmiljø for beboere i området ved at vegen enkelte steder flyttes noe unna bebyggelsen.
Ved å redusere antallet avkjørsler og etablering av ny g/s-veg på deler av strekningen vil dette kunne
ha føre til en noe sikrere situasjon for barn og unge i området.
Deler av dagens rv.3 vil nedklassifiseres og vil få betydelig mindre trafikk. Totalt sett vurderes det
dithen at tiltaket vil føre til en noe tryggere trafikksituasjon for barn og unge i området.

5.1.13 Universell utforming
Planforslaget legger til rette for universell utforming av bussholdeplasser.
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6

Konsekvensutredning

6.1

Innledning

Kravet om konsekvensutredning gjelder for regionale planer og kommuneplaner som fastsetter
retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn. Dette innebærer at både oversiktsplaner som avklarer
hovedgrepene i den fremtidige arealbruken og detaljplaner for konkrete utbyggingstiltak omfattes av
kravet om konsekvensutredninger.
Formålet med forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) er å sikre at hensynet til miljø
og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om
og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres.
Forprosjekt

Som grunnlag til planprogrammet ble det utarbeidet et forprosjekt som utredet tre alternative
veglinjer en vestre linje, en midtre linje og en østre linje. Vestre linje vurderes som best for
landskapsbilde og bruk av dyrka mark, men frarådes av hensyn til bebyggelse og nærmiljø i området
ved Rogna. Ytre linje ble vurdert som dårligst i forhold til bruk av dyrka mark og frarådes av hensyn til
konsekvenser for dyrka mark, landskapsbilde, naturmangfold og friluftsliv. Midtre linje er på lik linje
som vestre linje best i forhold til bruk av dyrka mark. Midtre linje ble anbefalt å legge til grunn i det
videre reguleringsarbeidet, da denne fremstår som et akseptabelt kompromiss uten store negative
konsekvenser.
Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Det er planmyndighetene som er ansvarlig for vurderingen av om planen krever
konsekvensutredning. Stor-Elvdal kommune fattet i november 2014 vedtak hvor det henstilles om at
Statens vegvesen utarbeider et planprogram, samt avklarer forholdet til forskrift om
konsekvensutredninger og aktuelle temaer videre.
I planprogrammet ble det beskrevet hvilke temaer som skal konsekvensutredes og hvilken metodikk
som skal brukes. Det er sett på virkninger for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold,
kulturmiljø, naturressurser, trafikk, støy- og luftforurensning. I det følgende gis en oversikt over
hovedtrekkene fra de enkelte utredningene av hvert tema. For en fullstendig gjennomgang av
virkningene av tiltaket henvises det til de enkelte utredningene som er satt sammen i et samlet KU
hoveddokument (se vedlegg).
Reguleringsplanen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726) som var gjeldende da planprogrammet ble utarbeidet.
Planprogrammet ble vedtatt 10.02.2016. Den 01.06.2017 trådte ny forskrift om konsekvensutredning
i kraft (FOR-2017-06-21-854). For foreliggende planforslag betyr det at den nye forskriften skal ligge
til grunn for kommunens saksbehandling av reguleringsplanen. Temaene det ble redegjort for i
planprogrammet som skulle utredes, er lagt til grunn i den følgende konsekvensutredningen. Da
planprogrammet ble behandlet etter gammel forskrift som var gjeldende på det tidspunktet
planprogrammet ble utarbeidet og vedtatt, er det ikke tatt en ny runde på disse etter ny forskrift.
Med bakgrunn i foreliggende planprogram er det utarbeidet konsekvensutredning for
detaljregulering for rv.3 Evenstad – Imsroa S.
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6.2

Referansesituasjon (nullalternativet)

Alle fagtemaene tar utgangspunkt i den samme referansesituasjonen, kalt nullalternativet.
Referansesituasjonen beskriver tilstanden i utredningsområdet dersom rv.3 fra Evenstad – Imsroa S.
ikke utbedres. Tiltaket innebærer at eksisterende veg utbedres og legges om på deler av strekningen.
Nullalternativet tilsvarer dermed eksisterende veg.

6.3

Metodikk

Innholdet i utredningen og krav til metode er definert i planprogrammet. De enkelte fagutredningene
følger metoden gitt av Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. I tillegg er det for de
ulike fagtemaene brukt supplerende verdikriterier i den grad dette har vært nødvendig.

Figur 12: viser prosess og beslutningsledd mellom den samfunnsøkonomiske analysen, konsekvensutredningen og
kommunedelplanen. Figuren er en videreutvikling (vist med blått) av figur 7-1 i V712 (vist med svart).
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Samfunnsøkonomisk analyse

Formålet med den samfunnsøkonomiske analysen er å vise hvordan tiltaket påvirker velferden for
samfunnet. Analysen gjennomføres med et sett standardiserte fagtema som hvert tiltaksalternativ
beskrives med. Deretter vurderes fordeler og ulemper av hvert alternativ. Dette gjøres separat for
hvert fagtema og samlet for alle temaene til slutt. Metoden i håndbok V712 skiller mellom verdier
som er prissatt og ikke prissatt. Følgende tema inngår i analysen:
Prissatte fagtema

Ikke-prissatte fagtema

7.5.1 Trafikant og transportbrukernytte

7.6.1 Landskapsbilde

7.5.2 Operatørnytte

7.6.2 Nærmiljø og friluftsliv

7.5.3 Budsjettvirkninger for det offentlige

7.6.3 Naturmangfold

7.5.4 Ulykker

7.6.4 Kulturmiljø og kulturminner

7.5.5 Skattekostnader

7.6.5 Naturressurser

7.5.6 Forhold for gående og syklende
7.5.7 Støyforurensning
7.5.8 Luftforurensning

Innholdet i konsekvensutredningen

I konsekvensutredningen har hvert fag gjort en vurdering av konsekvenser av tiltaket. Den
fullstendige utredningen og verdikartene for hvert fag følger som et vedlegg til planen. I
planbeskrivelsen er et utdrag av utredningene tatt med. I de følgende kapitlene legges resultatene av
utredningene fram tema-vis under prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Konsekvensutredningen
avrundes med en sammenstilling av den samfunnsøkonomiske analysen, hvor de prissatte og ikkeprissatte konsekvensene vektlegges mot hverandre.

6.4

Prissatte konsekvenser

De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. Det er en beregning av den
økonomiske nytten samfunnet oppnår ved å gjennomføre tiltaket og kostnadene for å gjennomføre
det samme tiltaket, alt målt i kroner. I nytte-kostnadsanalysen defineres samfunnets nytte som
summen av individenes nytte. Individenes nytte måles ved deres betalingsvillighet knyttet til et gode.
Det vil si hva individet er villig til å betale for godet.

6.4.1 Trafikant og transportnytte
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 MNOK 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.
Med hensyn på tidskostnader er det en nytte på 91 MNOK. Dette er et rent produkt av spart reisetid
som følge av økt kjørehastighet. Totalt sett er beregnet trafikantnytte ved tiltaket 117 MNOK over
analyseperioden på 40 år.
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6.4.2 Operatørnytte
Operatørnytte er endringer i inntekter/utgifter til kollektivselskapet eller bompengeselskaper. Vi har
ingen bompenger eller kollektivtrafikk i regnestykket. Bussene som går på strekningen har
tilsvarende reisetidsgevinst som øvrig trafikk. Det er ikke medregnet busstrafikk, da bidraget er
minimalt som følge av få antall busser.

6.4.3 Budsjettvirkninger 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 samlet vurdering av
prissatte konsekvenser 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 MNOK 2016-kroner inkl mva. I nyttekostnadsanalysen er investeringskostnaden er beregnet til -213 MNOK 2017-kroner ekskl. mva.
Et ekstra kjørefelt medfører økte drift- og vedlikeholdskostnader på -1 MNOK.
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 skatteog avgiftsinntektene med 10 MNOK.

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

6.4.5 Skattekostnader
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 MNOK.

6.4.6 Forhold for gående, syklende, herunder barrierevirkninger
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
jordekanten etableres. Da blir vegen forbi bebyggelsen lokalveg og forholdet for gående og syklende
blir langt bedre helt nord til der ny trase går sammen med dagens veg. Derfra vil forholdene for
gående og syklende bli omtrent som i dag.

6.4.7 Støyforurensning
Bygging av nye vegsystemer utløser krav om tiltaksvurdering for bygninger med støyfølsomt
bruksformål. Anbefalte støygrenser er gitt i støyretningslinjen T-1442/2016 fra Klima- og
miljødepartementet. Støy skal forebygges og reduseres slik at helse og trivsel blir ivaretatt.
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.
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Konsekvenser av hele tiltaket

Vegtiltaket har generelt positiv konsekvens for støyutsatte boliger. Antall støyutsatte boliger med
lydnivåer over grenseverdi er redusert fra 49 til 39.

Kommer i neste
prosjektfase,
vurdering av
støytiltak

Figur 13: Fordeling av boliger i støysoner definert i T-1442 for dagens veg og ny veg

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.

6.4.8 Luftforurensning
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.
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Tabell 5: 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

Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdommen.

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

Helserisiko

Friske personer vil sannsynligvis
ikke ha helseeffekter.

1. Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene. 2. Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30.april.

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/Mod Luft og data fra målestasjon for luftkvalitet ved Leiret i Elverum.
Verdi, omfang og konsekvensvurdering

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.
Norsk institutt for luftforskning (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 figuren under for inngangsdata og trafikknomogram benyttet i denne
vurderingen.
Som det vises av figuren under, vil det ikke forekomme overskridelser av hverken gul eller rød sone i
henhold til T-1520, ved en avstand på 25 meter fra veg (avstand til nærmeste bolig/følsom arealbruk
langs veg). 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.
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ÅDT 3018

Figur 14: Trafikknomogram med inngangsdata E6 og bakgrunnskonsentrasjon hentet fra www.luftkvalitet.info/ModLUFT.

6.5

Samlet vurdering av prissatte konsekvenser

Med bakgrunn i vurderingene over viser tabellen under de samlet vurdering av prissatte
konsekvenser. For nærmere redegjørelse av tallene, vises det til kap. 6.4.1 – 6.4.5 over.
Tabell 6: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, mill. kroner diskontert

Positive tall viser fordeler og negative
tall viser ulemper for samfunnet.
Investering, økte kostnader til
vedlikehold og drift med mer
(kostnader som belaster offentlige
budsjett) vises derfor som negative
tall i tabellen.
Netto nytte viser nåverdi av nytten av
et tiltak minus nåverdi av alle
kostnadene ved tiltaket. Netto nytte
viser hva samfunnet får igjen målt i
kroner når kostnadene ved å
gjennomføre tiltaket er fratrukket
nytten.
Netto nytte pr. budsjettkrone viser i
kroner hvor mye samfunnet netto får
igjen pr. krone bevilget over offentlig
budsjett.
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6.6

Ikke prissatte konsekvenser

De ikke-prissatte konsekvensene omhandler verdier som er knyttet til samfunnets fellesressurser.
Ressursene forvaltes gjerne over flere generasjoner, og vil av hver generasjon kunne danne grunnlag
for verdier som identitet og tilhørighet. Fagtemaene representerer en analytisk tilnærming til dette
verdigrunnlaget. Selv om temaene gjerne erfares uten klare overganger, skal de likevel analyseres
med klare avgrensninger.

6.6.1 Landskapsbilde
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.

Figur 15: Fotografiet viser det store landskapsrommet som Glomma danner gulvet i. Med standpunkt ved Evenstad vises utsynet
nordover mot Havtjørnfjellet. (Sweco, 2016).

Figur 16: Fotografiet viser området mellom Perstu og Nordstu Messelt. Denne delen av delområdet er noe mer skogkledd enn
den sørlige delen av delområdet (Sweco, 2016).
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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.
Verdi, omfang og konsekvensvurdering

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.
Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens

Vurderingen er oppsummert i tabellen under:
Tabell 7: 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 (-)

6.6.2 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
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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.
Virkninger i anleggsfasen

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

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 vegen flyttes lenger. For utøvelse av
friluftsliv vil tiltaket ha liten negativ betydning på strekningen fram til Rogna, ubetydelig virkning nord
for Rogna.
Der anlegget følger samme trase som tidligere vil konsekvensene for både nærmiljø og friluftsliv
være ubetydelige.
Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens

Vurderingen er oppsummert i tabellen under:
Tabell 8: 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/+)

6.6.3 Naturmangfold
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 vegtraseen 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.
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Figur 17: Riksvegen skal krysse områder med yngre lauvskog mellom bebyggelsen og de store sammenhengende
jordbruksarealene ved Glomma. Bildet viser traktorveg mellom jordene fra bebyggelsen ved Rogna og Glomma (Sweco, 2016)

Figur 18: Ny veg vil krysse Rogna omtrent på dette stedet. Eksisterende rv.3 i bakgrunnen. Bildet er tatt mot vest. Foto: Sweco
Norge.

Virkninger i anleggsfasen

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

Området huser noen kvaliteter når det gjelder naturmangfold. De største verdiene i områdene er
knyttet til at områdene der ny veg er planlagt stedvis utgjør en landskapskorridor som nå og da
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brukes av rødlistede arter, særlig i trekkperioden for våtmarkstilknyttede fuglearter. Området har
landskapsmessige kvaliteter for eksempel 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 vegen vil ha liten betydning for våtmarksområdets verdi.
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.
Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens

Vurderingen er oppsummert i tabellen under:
Tabell 9: 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 (-)

6.6.4 Kulturmiljøer og kulturminner
Med kulturminner menes enkeltstående minner etter menneskelig aktivitet. To 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.
Planområdet ligger i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. I de eldste skriftlige kildene fra 1318 er StorElvdal 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
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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.
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 ligger en 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.

Figur 19: Gårdsmiljø Akselstu gnr/bnr 10/42. Tunet sett fra rv.3 med godt bevarte bygninger i tunmiljøet. (Google Street View,
2017).

Virkninger i anleggsfasen

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.
Verdi, omfang og konsekvensvurdering

Langs dagens rv.3 ligger det en rekke gårdsmiljø som vil bli indirekte og fysisk berørt av tiltaket. Flere
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. Noen 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
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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.
Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens

Vurderingen er oppsummert i tabellen under:
Tabell 10: Omfang og konsekvens for fagtema kulturmiljø

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

6. Sørstø Messelt

7. Messeltbakken

Middels stor

Lite negativt

Middels stor

Lite negativt

Liten middels

Intet

Liten/Middels negativ
(-/--)
Liten negativ
(-)

Konsekvens for fagtema kulturminner/ kulturmiljø av utbedret veg

Ubetydelig
Liten negativ

6.6.5 Naturressurser
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. 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.
Influensområdet for naturressurser i denne plansaken samsvarer i stor grad med planområdet.
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Figur 20: 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

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.
Verdi, omfang og konsekvensvurdering

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 vegen følge eksisterende trasé av rv.3. Dette gjør at
nedbygging av jordbruksarealer begrenses.
I tabellen nedenfor er det angitt arealbeslag av ny veg på strekningen med utgangspunkt i
arealressurskart fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Arealtype

Midlertidig arealbeslag i anleggsperiode
(daa)

Permanent arealbeslag
(daa)

71,9

52,4

-

-

Innmarksbeite

13,4

74,7

Skog

14,0

81,3

-

-

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord

Dyrkbar jord
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Sammenstilling av delområdenes verdi, omfang og konsekvens

Vurderingen er oppsummert i tabellen under:
Tabell 11: 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
(-/--)
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6.7

Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser

Reguleringsplanen inneholder kun ett alternativ til ny vegtrasé. Nedenfor vises en sammenstilling av
de ikke-prissatte konsekvensene av reguleringsplanen.
Tabell 12: Sammenstilling av ikke-prissatte temaer

Fagtema

Samlet konsekvens

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv

0/-

Samlet vurdering
Liten negativ
Ubetydelig/liten positiv

Naturmangfold

-

Liten negativ

Kulturmiljø

-

Liten negativ

Naturressurser
Samlet vurdering

-/--

Liten/middels negativ
Liten negativ

Tabellen viser at reguleringsplanen og utbedret rv.3 fra Evenstad til Imsroa S. totalt sett ikke
medfører store negative konsekvenser for de ikke-prissatte konsekvensene.
Arealbeslag

Utbedring av rv.3 innebærer at vegen på deler av strekningen vil følge eksisterende trasé, mens den
andre steder legges om i ny trasé i et nytt område. I områder der vegen legges i eksisterende trasé,
blir de negative konsekvensene av tiltaket små. Der vegen legges om i ny trasé blir det negative
konsekvensene større, og det får størst konsekvenser for naturressurser.
Konsekvenser for naturressurser

Den samlede vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene viser at de viktigste samfunnsverdiene
som tiltaket berører, er knyttet til naturresurser.
Utbedringen av vegen i form av breddeutvidelse eller ny trasé fører til at jord- og skogbruksarealer
går tapt flere steder. Vegen skjærer inn i dyrkbare jordbruksarealer og skog med høy bonitet. Enkelte
steder vanskeliggjør den nye vegen landbruksdriften og andre steder deler vegen jordbruksområder i
to så restarealer ikke kan driftes videre på en hensiktsmessig måte.
Avbøtende tiltak ikke kan begrense konsekvensene for verken naturressurser eller kulturmiljø i like
stor grad som for landskap, nærmiljø og friluftsliv og naturmangfold. Men en best mulig
tilrettelegging for landbruksdriften er et viktig avbøtende tiltak for gjenværende jordbruksarealer i
nær beliggenhet til vegen. I tillegg vil flytting av matjorden fra de jordbruksarealene som skal bygges
ned være et viktig kompenserende tiltak som bør gjennomføres.
Konsekvenser for kulturmiljø

En breddeutvidelse av vegen fører til at veglegemet kommer tettere på enkelte bygninger og
bygningsmiljøer, og vil være en negativ konsekvens for bygninger med kulturhistorisk verdi.
Bygningsmassen enkelte steder langs dagens rv.3 skal rives eller blir berørt i ulik grad som
konsekvens av tiltaket. Ny eller utbedret veg kommer enkelte steder nært bygningskroppene og
berører i ulik grad bygningsmiljøet eller nye avkjørsler kan bidra til å forringe konteksten av
kulturmiljøet.
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Den kulturhistoriske verdien på det som blir påvirket direkte eller indirekte varierer fra liten til
middels til stor. 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. Et annet avbøtende tiltak knyttet til bygningsmiljøene som blir
berørt, vil kunne være å reetablere vegetasjonen på området, og sørge for at konteksten så langt det
er mulig får tilbake preget.
Konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv og naturmangfold

For landskap, nærmiljø og friluftsliv og naturmangfold får utbedringen av veglegemet og ny vegtrasé
marginale negative konsekvenser. Dersom de avbøtende tiltakene iverksettes, sikres verdiene i stor
grad videre.

6.8

Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

I sammenstillingen vurderes de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene sammen og avveier
fordeler opp mot ulemper av det nye tiltaket. Sammenstillingen gir en illustrasjon av hva det koster
samfunnet å ivareta de ikke-prissatte konsekvensene.

6.8.1 Samfunnsøkonomisk vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
Sammenstillingen deles etter håndboken inn i to trinn:
1. De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene vurderes sammen for hvert alternativ
2. Alternativene rangeres. Rangeringen begrunnes.
Reguleringsplanen inneholder ikke flere alternativer, dermed vil nullalternativet settes opp mot
tiltaket i sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene. Mangel på alternativer
fører til at punkt 2. over om rangering av alternativer utgår.
Tabell 13: Hvilke utslag tiltaket og nullalternativet gir for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser

Samlet vurdering ikke-prissatte:
Positiv

Samlet vurdering ikke prissatte:
Negativ

Netto nytte prissatte større enn
null (>0)

I Fordelaktig for samfunnet

II Tvetydig utfall

Netto nytte prissatte mindre
enn null (<0)

III Tvetydig utfall

Utbedring av rv.3
IV Ufordelaktig for samfunnet

Nullalternativet

Utbedring av rv.3 (gruppe II)

Gruppe II inneholder alternativet som gir positiv netto nytte for de prissatte konsekvensene og
negativ nytte for de ikke-prissatte konsekvensene. Den samfunnsøkonomiske velferden er uklar for
alternativer i denne gruppen.
Utbedring av rv.3 medfører høye investeringskostnader og netto nytte per budsjett viser at
samfunnet kun får tilbake 50 øre pr investert krone. Tiltaket får positiv nytte for de prissatte
konsekvensene ved at driftsutgiftene reduseres, reisetid reduseres som følge av økt kjørehastighet
og økt trafikksikkerhet oppnås grunnet slakere veg og sanering av avkjørsler. I tillegg vil antall boliger
innenfor støysoner reduseres og luftforurensning for boliger vil ikke økes.
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For de prissatte konsekvensene får tiltaket negativ nytte. Dette spesielt grunnet bygninger og
landbruksarealer som må vike for tiltaket og medfører konsekvenser for naturressurser, kulturminner
og kulturmiljø.
Den positive nytten av de prissatte konsekvensene, vil gå på bekostning av kulturminner- og miljø og
spesielt landbruksarealer. Jordvernet i Norge er sterkere og viktigere enn noen gang, og som
konsekvens av tiltaket vil flere tusen kvadratmeter av fulldyrka jordbruksområder, beiteområder og
skogsområder bli permanent beslaglagt grunnet tiltaket. I forhold til dagens situasjon vil det bli store
endringer i området, særlig der vegen legges om i ny trasé. Dette medfører konsekvenser som ikke
kan reverseres eller repareres etter at tiltaket er ferdigstilt. Avbøtende tiltak for særlig naturressurser
vil være viktig som et forsøk på å minske tapet av dyrka marka. For miljø og samfunn vil utbedring av
rv.3 medføre positive gevinster, men for å oppnå disse vil det gå på bekostning av store
landbruksarealer som drives i dag og forringe kulturminner- og miljø som karakteriserer strekningen i
Stor-Elvdal kommune.
Nullalternativet (gruppe III)

Gruppe III inneholder alternativ som gir positiv nytte for de ikke-prissatte konsekvensene og negativ
nytte for de prissatte konsekvensene.
Nullalternativet gir positiv nytte for de ikke-prissatte konsekvensene. Ved nullalternativet vil ikke
vegen utbedres, og dermed medfører det ingen inngrep i landbruksarealer eller rivning av bygninger.
Dette vil være positivt for særlig naturressurser, kulturminner og kulturmiljø. For de andre ikkeprissatte konsekvensene vil nullalternativet kontra tiltaket være nesten ubetydelig. Nullalternativet
vil for landskap, naturmiljø og friluftsliv være positivt ved at det ikke medfører nye inngrep i området.
Mens for nærmiljø vil verdien være omtrent lik for nullalternativet og tiltaket, men noe mer positivt
for bomiljøet ved at vegen flyttes noe unna.
Nullalternativet gir ikke positiv nytte for de prissatte konsekvensene. Ved nullalternativet vil
utfordringene med vegen i dag knyttet til driftsutgifter, reisetid og trafikksikkerhet være tilsvarende
lik dagens situasjon.
Dagens situasjon sikrer særlig jordvernet og kulturmiljøet videre for området, mens vegens
dimensjonering og hastighet vil være lik.

6.9

Avbøtende tiltak

Foreslåtte avbøtende tiltak er:
Landskapsbilde:
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.
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Nærmiljø og friluftsliv
•
•
•

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

Naturmangfold
•
•
•

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).

Kulturmiljøer og kulturminner
•

•
•

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.
Om det er mulig å foreslå avbøtende tiltak vil det være å reetablere vegetasjon i/ langs
kulturmiljøene, slik at konteksten får så langt det er mulig tilbake sitt preg.
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.

Naturressurser
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 innmarksbeitet 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

Støyforurensning
•

Det skal vurderes om lokal skjerming med mindre langsgående skjermingstiltak har
tilstrekkelig effekt, for å oppfylle lydreduksjonskravene. Både lokale skjermingstiltak med
tanke på uteområde og fasadetiltak med tanke på innendørs lydnivå avgjøres etter befaring
på stedet.
49

6.10 Lokale virkninger
I planprogrammet står det at det skal vurderes om tiltaket vil påvirke arealbruk, næringsliv,
arbeidsplasser og bosetning.
Tiltaket vil ikke påvirke arealbruken i området på noen annen måte enn at landbruksarealene i
området blir noe forringet. For næringsliv, arbeidsplasser og bosetting vil ikke omleggingen og
utvidelsen av vegen ha andre virkninger enn at byggingen av vegen kan føre til lokal verdiskapning
ved at lokal arbeidskraft deltar i byggingen av ny veg og utvidelse av eksisterende. Det blir en større
avkjøring ved svingen og butikken på Evenstad, samt sanering av avkjørsler, men dette vurderes å
ikke påvirke næringsliv, arbeidsplasser eller bosetting på noen nevneverdig måte.

6.11 Vurdering av måloppnåelse
I planprogrammet ble det fastsatt ønskede effektmål, kvalitetsmål og økonomiske mål ved
utbedring/omlegging av rv.3. Under følger en opplisting av målene og en vurdering av om prosjektet
vil innfri målene. Både vurderingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene viser at netto
nytte er negativ. Det er vurdert at tiltaket det reguleres for i all hovedsak vil oppfylle de fastsatte mål.
Effektmål

•
•
•
•

En nedgang i trafikkulykker på strekningen, i tråd med Statens vegvesens nullvisjon
Bedre nærmiljø for beboere langs vegen
Bedre framkommelighet og regularitet, spesielt viktig for næringstransporten på foretrukket
rute Oslo – Trondheim.
Bedre og mer rasjonell vegdrift på strekningen

Vurdering av prosjektet opp mot målet
Vurderingen av prissatte konsekvenser for trafikant og transportnytte påviser at det vil være en
nedgang av trafikkulykker ved utbedring av vegen. Det vil bli noe bedre nærmiljø for beboere i
området ved at vegen enkelte steder flyttes noe unna bebyggelsen. Vurdering av trafikant og
transportnytte viser at utbedring av rv.3 vil redusere kjøretiden mellom Oslo og Trondheim grunnet
mulighet for økt kjørehastighet, og driftskostnadene vil reduseres.
Kvalitetsmål

•
•
•

Framtidig rv.3 skal i vesentlig grad ikke forringe naturmiljøet, derunder artsmangfold og
vannkvalitet
Vegløsningene skal ta hensyn til vern av dyrket mark. Adkomst til dyrket mark skal sikres på
en god måte
Framtidig rv.3 skal ha god landskapsmessig tilpasning

Vurdering av prosjektet opp mot målet
Tiltaket vil ikke forringe naturmiljøet i vesentlig grad. Konsekvenser for fagtema er vurdert til liten
negativ. Vegløsningen vil derimot forringe dyrket mark og tilkomsten til arealene flere steder.
Avbøtende tiltak vil være viktig for å minske konsekvensene. Det er vurdert at tiltaket har liten
negativ konsekvens for landskapsbilde. Tiltaket etableres i stor grad på høye fyllinger gjennom
området, så senkning av traseen og tilpasning til eksisterende terreng vil føre til bedre
landskapsmessig tilpasning.
Økonomiske mål

•

Vegsystemets standard skal optimaliseres slik at en oppnår et vegsystem med ønsket kvalitet
innenfor realistiske økonomiske rammer
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Vurdering av prosjektet opp mot målet
Vegsystemets standard optimaliseres med ønsket kvalitet ved at reisetiden reduseres da ny veg vil
være skiltet med 80 km/t hele strekningen og driftsutgiftene reduseres med 27 millioner kroner i
analyseperioden. Dette gir en nytte på 91 millioner kroner og den totale trafikantnytten ved tiltaket er
beregnet til 117 millioner kroner over analyseperioden på 40 år.

6.12 Anbefaling
Vurderingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene for utbedring av rv.3 viser at tiltaket vil
medføre en rekke positive konsekvenser for de prissatte konsekvensene, men negative konsekvenser
for de ikke-prissatte konsekvensene, i størst grad for naturressurser. Det vil være særlig viktig å
gjennomføre avbøtende tiltak for å sikre en best mulig etablering av tiltaket som hensyntar
omgivelsene. Foreliggende planforslag vil oppfylle de aller fleste målene som var satt for prosjektet.
Med bakgrunn i dette anbefaler Statens vegvesen tiltaket for utbedring av rv. 3 Evenstad – Imsroa S.
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7

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

ROS-analysen viser at det ikke er identifisert noen risiko som konkret stopper utbedringsprosjektet.
Det er totalt identifisert 4 risikoer. Følgende risikoer og avbøtende tiltak trekkes frem:
Risikoer

• Trafikkulykke som følge av glatt vegbane (ID1)
• Erosjon (ID3, ID4)
• Ødeleggelse av infrastruktur (ID5)
Avbøtende tiltak

• Vurdere omplassering av kanal for å unngå at damp ved frost legger seg på vegdekke
• Vurdere behovet for plastring, utgraving av masser eller murer ol. i neste fase
• Behov for håndtering av sedimenter ved f.eks. etablering av massefangdam. Det bør
avsettes tilstrekkelig areal i plankart til dette formålet.
• Innhente detaljert informasjon om infrastruktur i bakken i neste fase.
Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er behandlet i
denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å forebygge risiko. En
oversikt over relevant regelverk og retningslinjer er gitt i referanselisten.
ROS-analysen er i sin helhet lagt ved planforslaget.

8

YM-plan (Ytre miljø)

Det vil i forbindelse med byggeplan bli utarbeidet en YM-plan (plan for ytre miljø) som følge av
resultatene fra konsekvensutredningen (KU) og øvrige vurderinger. Denne skal, for både anleggs- og
driftsfase, følge opp føringer fra KU og reguleringsplan samt bestemmelser fra lovverket. YM-planen
skal omfatte konkrete tiltak både i anleggs- og driftsfasen.

9

Overskuddsmasser/deponiområder

Beregninger av massebalansen i prosjektet viser at det er et underskudd av masser for ny
vegstrekning mellom Evenstad og Imsroa syd. Tilstøtende vegparsell i syd, Søkkunda-Evenstad, har
et masseoverskudd så det foreslås å benytte disse massene.
På plankartet er det avsatt bestemmelsesområder (avmerket som #91) for midlertidig rigg- og
anleggsområder. Innenfor disse områdene er det avsatt noen større arealer for mulig uttak av
masser. Dersom muligheten tilsier at det er egnede masser innenfor disse arealer for uttak ønsker
Statens vegvesen å benytte disse.
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