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Kryssløsninger på rv. 25 Åkroken – Basthjørnet. Oppsummering 
 
 
Utforming av ny rv. 25 og framtidig adkomst til næringsområdene på Grindalsmoen har vært 
et sentralt tema ved utarbeidelse av reguleringsplan for ny rv. 3 og rv. 25 i Elverum. 
 
Kryssløsninger på rv. 25 er behandlet i forprosjekt og planprogram, som ligger til grunn for 
forslaget til reguleringsplan.  

Om ny rv. 25 og kryssløsninger på denne sier planprogrammet: 
”Rundkjøring øst for Terningåa med justert trase for rv. 3 utredes. Det ses på alternative 
adkomster til Grindalsmoen langs rv. 25 også mellom krysset rv. 3/rv. 25 og dagens 
Grindalsmokryss.” 
 
Utredning av ulike kryssløsninger er oppsummert i vedlagte notat. Utredningen anbefaler at 
det reguleres og bygges ett kryss mellom Åkroken og Basthjørnet, i tråd med gjeldende 
kommuneplan.  
 
Elverum kommune er opptatt av å legge til rette for næringsutvikling på Grindalsmoen.  
Som svar på Statens vegvesens anbefaling ba kommunen om en ny vurdering. 
Etter ny vurdering ble følgende lagt til grunn for forslag til reguleringsplan: 

• En ekstra rundkjøring på rv. 25 med adkomst til Grindalsmoen vest kan etableres.  
• Krysset plasseres i så stor avstand fra krysset mellom rv. 3 og rv. 25 at trafikken i 

dette krysset er upåvirket, og slik at skilting kan gjennomføres etter retningslinjene 
• Kryss Grindalsmoen vest tas med i reguleringsplan for ny rv. 3 og rv. 25. 
• Elverum kommune tar til orientering at Statens vegvesen mener en ekstra rundkjøring 

på rv 25 med adkomst til Grindalsmoen vest må finansieres av utbyggere i området. 
 
Plassering av kryss og avgrensning av planområdet er drøftet med Elverum kommune og 
grunneiere før utarbeidelse av forslag til reguleringsplan. 
 
 
Vedlegg:  
Notat utarbeidet av Norconsult AS: 
Alternative kryssløsninger, rv. 25 Åkroken – Basthjørnet  
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ALTERNATIVE KRYSSLØSNINGER, 
RV25 ÅKROKEN - BASTHJØRNET 
 
 
1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt reguleringsplanarbeid for rv. 3 og rv. 25 gjennom Løten og 
Elverum kommuner. Planarbeidet omfatter den ca. 24 km lange riksvegparsellen mellom Ommangsvollen i 
Løten kommune og Grundset i Elverum kommune, med ny rv. 25 fra kryss med rv. 3 til Basthjørnet.  
 
Traseen for ny rv. 3 Midtskogen – Grundset og ny rv. 25 fra rv. 3 til Basthjørnet ble fastlagt gjennom 
konsekvensutredning i 2003/04, godkjent av Vegdirektoratet 24.09.2004 og fastsatt gjennom vedtak av 
kommuneplanens arealdel for Elverum 18.06.2003 med supplerende vedtak 22.06.2005. Konseptet med ny 
rv. 3 vest for bebyggelsen i Elverum og tilhørende ny arm for rv. 25 fra vest mot Grindalsmoen og 
Basthjørnet har vært avklart i overordnet planverk siden 1990-tallet. 
 
Gjennom forprosjekt for reguleringsplan rv. 3/rv. 25 høsten 2009 ble plassering av framtidig kryss mellom 
ny rv. 3 og ny rv. 25 med tilhørende trase for ny rv. 3 nordover vurdert og utredet.  

• Kryss ved Rundhaugen, vest for Terningåa, i henhold til vedtatt kommuneplan, som rundkjøring og 
som planskilt kryss i to varianter 

• Kryss ved Åkroken, øst for Terningåa, med justert trase for rv. 3 nordover mot Rena. Dette 
alternativet er kun aktuelt som rundkjøring. Etter ønske fra Elverum kommune ble en firearmet 
rundkjøring med tilknytning av kommunal veg til Grindalsmoen i rundkjøringen vurdert. 

 
Statens vegvesen hadde i forprosjektet ingen klar anbefaling av kryssplassering ved oversendelse til 
kommunal behandling. Firearmet rundkjøring ble ikke anbefalt som løsning for kryss mellom rv. 3 og rv. 25. 
 
Ved kommunal behandling vedtok Elverum kommune at kryss ved Åkroken skal legges til grunn for videre 
planlegging. Statens vegvesen har på bakgrunn av vedtaket lagt kryssplassering ved Åkroken til grunn for 
videre planlegging. Denne kryssplasseringen reduserer avstanden fra rv. 3 til Elverum sentrum og 
næringsområdene på Grindalsmoen med ca. 400 meter i forhold til løsning i gjeldende kommuneplan. 
Gjeldende arealplaner forutsetter flytting av adkomsten til Grindalsmoen ca. 300 meter vestover i forhold til 
dagens, samt bygging av parallell adkomstveg til Grindalsmoen fra Trondheimsvegen. 
 
Endring av kryssplassering og trase for rv. 3 medfører endrede forutsetninger i forhold til vedtatt 
konsekvensutredning for tiltaket. Behovet for supplerende utredninger, samt hvilke vegtraseer og 
kryssløsninger som skal utredes videre, er beskrevet i planprogram for ny rv. 3/25, fastsatt av Elverum 
kommune 16.06.2010. 
 
Planprogrammet fastsetter at følgende skal legges til grunn for videre planlegging: 

• Ny trase for rv. 3 øst for Terningåa med rundkjøring i krysset rv. 3/rv. 25 utredes videre. 
• Firearmet rundkjøring for tilkobling av adkomst til næringsområdet Grindalsmoen skal ikke utredes 

nærmere. 
• Det ses på alternative adkomster til Grindalsmoen langs rv. 25 også mellom krysset rv. 3/rv. 25 og 

dagens Grindalsmoen vest. 
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1.2 Adkomst Grindalsmoen og idémyldring 

I forbindelse med høringen av planprogrammet har det kommet inn flere innspill om en ekstra adkomst til 
næringsområdet på Grindalsmoen.   Dette for å sikre god tilgjengelighet til hovedvegnettet. 
 
Ønsket om å knytte en fjerde arm til rundkjøringen har, som nevnt over, stått sterkt hos både kommune og 
næringsinteresser. Statens vegvesen har imidlertid vært negativ til denne løsningen, da den ikke er i tråd med 
de føringer som er lagt gjennom Nasjonal Transportplan og vegnormalene. 
 
Viktigheten av å få et system med gjennomgående hovedveger med mest mulig ensartet standard for å binde 
landet sammen og for å skape et effektivt transportsystem står sentralt i denne sammenheng. 
 
For å følge opp disse føringene, ønsker Statens vegvesen et overordnet vegnett hvor det er et klart skille 
mellom riksveger og lokalveger.  Et av formålene for rv. 3/rv. 25-prosjektet er at det skal gi redusert reisetid 
mellom Hamar og Elverum og dermed bedre regulariteten for næringslivets transporter.   
 
Basert på dette har Statens vegvesen Region øst uttrykt at det ikke er akseptabelt å knytte en adkomstveg til 
næringsområdet på Grindalsmoen direkte til riksvegnettet i krysset mellom rv. 3 og rv. 25.  Denne 
vurderingen er støttet av Vegdirektoratet. 
 
Statens vegvesen har imidlertid uttrykt forståelse for kommunen og næringslivets innspill. 
 
Planprogrammets forslag til utredning av ” alternative adkomster til Grindalsmoen langs rv. 25 også mellom 
krysset rv. 3/rv. 25 og dagens Grindalsmoen vest” er et resultat av dette. 
 
 
Som en innledning til det videre utredningsarbeidet ble det avholdt idemyldring med deltakere fra Statens 
vegvesen og vår rådgiver Norconsult AS, administrasjon og politisk komite for plan og eiendom i Elverum 
kommune, samt grunneiere og næringslivsaktører i området. 
 
Arbeidsmålet på idemyldringen var å finne fram til tre vegsystemer for rv. 25 Åkroken - Basthjørnet der alle 
deltakerne skulle ha minst ett alternativ som de var rimelig komfortable med, samt at alle deltakerne skulle 
ha en forståelse av hva som var bra og mindre bra ved de ulike alternativene.   
 
På bakgrunn av resultater fra idemyldringen er det besluttet at følgende 4 alternativer skal vurderes: 

• Alternativ 1:  4 rundkjøringer, ”forstadsveg” fra rv. 3 
• Alternativ 2: 2 halve ruterkryss, ”motorveg” fra rv. 3 
• Alternativ 3: Halvt ruterkryss mot vest, rundkjøring i øst, ”motorveg” halvvegs fra rv. 3 
• Alternativ 4: Halvt ruterkryss i vest, ikke kryss i øst, ”motorveg fra rv. 3 

 
Alternativene er i det videre vurdert opp mot løsning presentert i forprosjektet datert oktober 2009 - her kalt 
alternativ 0. 
 
De mål som er definert for totalprosjektet er lagt til grunn for vurderingene. 

• Etablere et vegsystem som er transporteffektivt og sikkert 
• Etablere et vegsystem som får gjennomgangstrafikken utenom tettstedene 
• Etablere et vegsystem som i minst mulig grad legger beslag på verdifulle arealressurser og i minst 

mulig grad skaper konflikter i forhold til dagens arealbruk, herunder landbruk 
• Etablere et vegsystem som ivaretar mennesker og bomiljø på en miljøvennlig måte  
• Etablere et vegsystem som ivaretar naturmiljøet i størst mulig grad  
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1.3 Planer 

Gjeldende regulering for planområdet er stadfestet i følgende reguleringsplaner, se figuren under:  
 
1) Terningen  -  planid 1983/04 
2) Grindalsmoen vest – planid 2005/05 
3) Grindalsmoen sør – planid 2004/09 
4) Elverum leir  planid 1924-2 
5) Terningmoen leir – planid 2007/01 
6) Rv 25 Svartbekkveien – planid 1985/07 
7) En del av Grindalsmoen – planid 1991/01 
8) En del av Grindalsmoen – planid 11 
 

 
Oversikt over vedtatte reguleringsplaner i områdene inntil planlagt ny rv. 25. 

 
Nordøstre del av planområdet er under omregulering, gjennom Reguleringsplan for Nordmokvartalet, planid 
2010/1. I denne planen inngår forlengelse av Torolf Storsveens veg mellom Svartbekkvegen og 
Trondheimsvegen. 
 
Ny rv. 25 som firefelts veg er innarbeidet på en begrenset strekning i reguleringsplan for Terningmoen leir. 
På plankart for Grindalsmoen sør (2004/09) og Grindalsmoen vest (2005/05) er ny trase for rv. 25 i henhold 
til vedtatt kommuneplan illustrert og hensyntatt ved fastsettelse av tomte- og byggegrenser. Selve vegtraseen 
ligger imidlertid utenfor planområdet. I reguleringsplan Grindalsmoen sør, se figuren under, er det etablert en 
forbindelse mellom Torolf Storsveens veg og rv. 25 i henhold til gjeldende kommuneplan.  
 

 
Reguleringsplan Grindalsmoen sør 
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2 DAGENS SITUASJON 

  
2.1 Områdebeskrivelse 

 
 
 
På strekningen fra rundkjøringen ved Åkroken til Grindalsmoen øst ligger traseen i et barskoglandskap.  
Landskapsbildet domineres av relativt flate furumoer med furutrær på ca 5-6 meter.  Landskapet er ensartet 
og til dels monotont.  De slanke furustammene gjør at det slippes en del lys gjennom, og at det er god sikt 
mellom stammene.   
 
Fra Grindalsmoen øst til Basthjørnet følger traseen dagens veg.  I starten går vegen gjennom et 
barskoglandskap, men den i området rundt Basthjørnet er omgitt av boliger og forretningsdrift.  Bebyggelsen 
for øvrig er næringsbygg.  
 
I forbindelse med utbygging av Terningen Arena, er det som en del av prosjektet rv. 3/25 Ommangsvollen - 
Grundset/Basthjørnet, etablert en rundkjøring med tilhørende gang-/ sykkelveger og undergang ved 
Basthjørnet. Rundkjøringen erstatter lyskryss mellom rv. 25 og Trondheimsvegen. 
 
Rundkjøringen har en ytre diameter på 50 m.   
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2.2 Intensjoner for framtidig utvikling av området. 

Gjeldende arealplaner (Grindalsmoen vest og Grindalsmoen sør) åpner for oppføring av næringsbygg i 
arealene nord for ny rv. 25, utenfor en byggegrense på 50 meter fra senterlinjen til rv. 25, med intensjon om 
bevaring av eksisterende vegetasjon på mellomliggende areal. All adkomst via kjøreveger og gang- og 
sykkelveger i disse områdene er forutsatt fra Torolf Storsveens veg og en framtidig forlengelse av denne. 
På areal sør for ny rv. 25 er eksisterende arealbruk, LNF-område og eksisterende boliger, forutsatt 
opprettholdt. 
 
På strekningen øst for rundkjøring iht. kommuneplanens arealdel (kryss mellom ny rv. 25, Hamarvegen og 
Torolf Storsveens veg, i dette notatet kalt rundkjøring Grindalsmoen øst), er det åpnet for utbygging av 
tosidig bebyggelse langs rv. 25.  
 
Rundkjøring Grindalsmoen øst vil i henhold til gjeldende planer markere et naturlig skille mellom de ytre 
deler av Grindalsmoen med ensidig næringsbebyggelse tilbaketrukket fra rv. 25 og en gradvis mer urban del 
av byen.  
 
Disse intensjonene er i tråd med Statens vegvesens foreliggende planer for rv. 25 - hvor det er planlagt en 
S7-veg fra Åkroken og frem til krysset ved Grindalsmoen øst og en S6 veg på den resterende strekning frem 
til Basthjørnet. 
 
Statens vegvesens håndbok 017, Veg- og gateutforming, angir følgende bruk av firefelts veg med fartsgrense 
60 km/t: ”Denne dimensjoneringsklassen (S6) skal benyttes for stamveger og andre hovedveger hvor 

arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at fartsgrensen settes til 60 km/t. Det kan være innfartsveg til 
by eller tettsted som er en overgangsstrekning mellom landeveg og et område med gatestruktur” 
 

Tilsvarende angis bruk av firefelts motorveg med fartsgrense 80 km/t: ”Denne dimensjoneringsklassen (S7) 
skal benyttes for stamveger og andre hovedveger hvor arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at 

fartsgrensen ikke kan settes til mer enn 80 km/t. Det kan være innfartsveg til en by, lenke i et ringvegsystem 
eller forbindelsesveg mellom byer.” 
 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging er viktig ved utvikling av områder. Dette innebærer at 
transportsystemene og arealbruken må tilpasses (ta hensyn til) hverandre. 
 
2.3 Intensjoner for framtidig utvikling av vegnettet. 

Rv. 25 er en viktig transportåre for næringslivets transporter og øvrig vegtrafikk i Østlandsområdet, og for 
fjerntrafikk mellom flere regioner innenlands samt for transporter fra Sverige og Øst-Europa, via rv. 2 og rv. 
20 Kongsvinger – Elverum – Hamar/Trondheim og rv. 25 over Trysil. Å sikre god framkommelighet for 
denne trafikken er et overordnet mål for prosjektet. 
 
Det er videre, gjennom gjeldende arealplaner og pågående planarbeid for området, forutsatt etablert et 
parallelt vegnett for lokal trafikk til næringsområdene nord for rv. 25. Dette er sammenfallende med 
prosjektets mål om å skille lokaltrafikk og fjerntrafikk. 
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3 ALTERNATIV 0,  

FORELIGGENDE LØSNING  -  3 RUNDKJØRINGER 

 
 
 
3.1 Beskrivelse av alternativet 

Det etableres en rundkjøring ved Grindalsmoen øst som benyttes til atkomst til Grindalsmoen 
industriområde.  Eksisterende rv. 25 tilknyttes samme rundkjøring. 
 
Eksisterende gang-/ sykkelvegforbindelse langs rv. 25 fra Terningen Skanse knyttes sammen med 
eksisterende gang-/ sykkelveg ved Terningen Arena.  Det etableres en undergang vest for rundkjøringen ved 
Grindalsmoen øst som knytter sammen gang-/ sykkelveg på sørsiden av rv. 25 med Grindalsmoen 
industriområde. Det etableres sammenhengende gang-/ sykkelveg på nordsiden av rv. 25 fra Basthjørnet til 
Grindalsmoen øst. 
 
I tillegg er det foreslått en gang-/sykkelvegforbindelse i kulvert under rv. 25 på vestsiden av rundkjøringen 
ved Grindalsmoen øst. I tilknytning til denne gang-/ sykkelvegforbindelsen etableres bussholdeplasser i både 
vestgående og østgående retning. Undergangen for Containervegen som kun benyttes av Forsvaret i dag 
oppgraderes og forlenges til sambruk mellom Forsvaret og gang-/ sykkeltrafikken.  Statens vegvesen vil i 
samråd med Forsvaret komme frem til de nødvendige sikkerhetstiltak. 
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Standardvalg/funksjonskrav 
Strekningen fra Åkroken til Basthjørnet er hovedinnfartsvegen til Elverum. Dimensjonerende årsdøgntrafikk 
for strekningen frem til Grindalsmoen vest (ÅDT) for år 2030 er beregnet til 20900 kjøretøyer, og fartsgrense 
er 80 km/t. Dimensjoneringsklasse S7 skal derfor legges til grunn.  
 
Dimensjoneringsklasse S7 er en 4-feltsveg som skal ha midtdeler med midtrekkverk. Kjørefeltbredden skal 
være 3,5 m, og vegen skal ha 1,5 m brede ytre skuldre. Med anbefalt midtdelerbredde blir vegbredden  
20,5 m.  
 

 
Normalprofil for dimensjoneringsklasse S7. 

 
På strekningen mellom Grindalsmoenkrysset og Basthjørnet er dimensjonerende årsdøgntrafikk (ÅDT) for år 
2030 beregnet til 22700 kjøretøyer. Fartsgrense er 60 km/t. Dette tilsvarer dimensjoneringsklasse S6, hvor 
vegbredde skal være minimum 16 meter. Strekningen er en 4-felts veg med midtdeler. Midtdeleren er 1,0 m 
bred, og skal avgrenses med kantstein. Det er ikke krav om midtrekkverk, og det er naturlig å benytte lukket 
drenering. Vegen skal være avkjørselsfri. 
 

 

 
Normalprofil for dimensjoneringsklasse S6 
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4 ALTERNATIV 1, 
”FORSTADSVEG” MED 4 RUNDKJØRINGER 

 

 
 
 
4.1 Beskrivelse av alternativet 

Det etableres 2 nye rundkjøringer mellom Åkroken og rundkjøringen ved Basthjørnet.  Den ene 
rundkjøringen er foreslått i krysset mellom eksisterende rv.3/ rv.25 og ny rv. 25 ved Grindalsmoen 
(Grindalsmoen øst). Den andre rundkjøringen etableres mellom rundkjøringen ved Åkroken og 
Grindalsmoen øst som atkomst til nytt næringsområde på Grindalsmoen (Grindalsmoen vest). 
 
Gang- og sykkelveger og bussholdeplasser utformes tilsvarende som for alternativ 0. 
   
Foreslått fartsgrense er 60 km/t fra Åkroken til Basthjørnet. Det tilsvarer dimensjoneringsklasse S6, hvor 
vegbredde skal være minimum 16 meter. Strekningen er en 4-felts veg med midtdeler. Midtdeleren er 1,0 m 
bred, og skal avgrenses med kantstein. Det er ikke krav om midtrekkverk, og det er naturlig å benytte lukket 
drenering. Vegen skal være avkjørselsfri. Kryssgeometri og kryssavstander er i henhold til Statens vegvesens 
håndbok 017 for dimensjoneringsklasse S6. 
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4.2 Konsekvensvurdering 

4.2.1 Vegsystem (overordnet) 

I henhold til gjeldende arealplaner for Elverum og Grindalsmoområdet, vil den planlagte rundkjøringen ved 
Grindalsmoen øst markere et naturlig skille mellom de ytre deler av Grindalsmoen (med ensidig 
næringsbebyggelse tilbaketrukket fra rv. 25), og en gradvis mer urban del av byen.  
 
Det er et trafikksikkerhetsmessig viktig moment at det er samsvar mellom tilgrensende arealbruk, vegens 
utforming og fartsgrense. En fartsgrense som ikke er i samsvar med vegens omgivelser vil erfaringsmessig 
medføre et fartsnivå som ligger godt over fartsgrensen.  
 
Etableringen av en ny rundkjøring mellom Åkroken og Grindalsmoen øst innebærer at man må, på grunn av 
vegnormalens krav til kryssavstander, senke hastigheten på gjeldende vegstrekning til 60 km/t  - en situasjon 
som kan virke noe urimelig for bilistene.  
 
Det må derfor kunne stilles spørsmål om hvorvidt det er riktig å anlegge et nytt plankryss på strekningen. 
 
 
4.2.2 Trafikk 

Sett i forhold til alternativ 0, vil nedsatt hastighet på rv. 25 gi lengre kjøretid mellom Åkroken og Elverum. 
En ekstra rundkjøring vil videre gi dårligere trafikkflyt samtidig som at riksvegtrafikken på rv. 25, som 
utgjør den desidert største trafikkstrømmen, nedprioriteres.   
 
Det er gjennom trafikkanalyser utført for utbygger påpekt at trafikkbelastningen i kryss ved Grindalsmoen 
øst vil medføre avviklingsproblemer ved utvidelse av næringsarealene utover dagens regulerte arealer.   
Det at man her legger opp til et ekstra kryss/adkomst vil være med på å lette avviklingsforholdene for krysset 
på Grindalsmoen øst ved en utvidelse utover dagens avsatte næringsarealer på Grindalsmoen. 
 
 
4.2.3 Næringstrafikk 

Forslaget innebærer at man får god tilgjengelighet til næringsområdet fra alle de sentrale hovedvegene. 
 
Transportarbeidet for trafikk til/fra Grindalsmoen vil reduseres, da man for trafikk fra vest får en kortere veg 
inn til industriområdet. 
 
For næringstransport som kjører aksen Oslo - Trondheim og som skal innom vestre del av Grindalsmoen vil 
”omvegen” bli (og føles) noe mindre enn i alternativ 0, hvor man må kjøre til Grindalsmoen øst før man kan 
kjøre av til industriområdet. 
 
 
4.2.4 Landskapsbilde og reiseopplevelse 

Vegen med tilhørende rundkjøringer ligger, som i alternativ 0, på terreng og er således godt tilpasset i 
landskapet.  Alternativet skiller seg rent landskapsmessig i liten grad fra alternativ 0.   
 
 
4.2.5 Nærmiljø og friluftsliv 

Støynivå vil reduseres som en konsekvens av hastighetsreduksjonen på strekningen mellom Åkroken og 
Grindalsmoen vest.  Dette vil redusere behovet for støytiltak, og da spesielt for boenhetene mellom gammel 
og ny rv. 25.   Som angitt i kapittel 2.2, er det imidlertid fare for at hastigheten vil ligge høyere enn 
fartsgrensen på 60 km/t. 
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Deler av området mellom dagens rv. 25 og Grindalsmoen er i temautredning Friluftsliv fra 
konsekvensutredningen 2002 merket nærområde friluftsliv, og gitt stor verdi. Ny rv. 25 vil gå delvis 
igjennom dette nærområdet. Alternativ 1 vil i likhet med alternativ 0 berøre nærområdet i minst grad, dette 
sett i forhold til øvrige alternativer. Randbebyggelsen til denne delen av dagens rv. 25 vil eksempelvis ikke 
få barriere for tilgangen til Terningåa og Grundsetmarka fra sør.  
 
4.2.6 Naturmiljø 

Det er i tidligere gjennomført konsekvensutredning for naturmiljø ikke registrert verdifulle lokaliteter i 
nærheten av denne delen av rv. 25. En lokalitet med gråor-heggeskog i tilknytning til Terninga rett sør for 
eksisterende veg er vurdert til å være viktig i nasjonal sammenheng (Naturbase, Direktoratet for 
Naturforvaltning), men denne ligger godt utenfor planlagt ny veg. Det er heller ikke registrert viktige 
områder eller trekkveier for vilt langs denne delen av rv. 25, men det kan forventes at spesielt rådyr, samt 
enkeltindivider av elg kan krysse i området, da det er korte avstander til store overvintringsområder og til 
kjente, viktige trekkveier for elg. Det vurderes ikke å være grunnlag for å prioritere alternativene mhp 
naturmiljø.  
 
4.2.7 Areal 

Forslaget innebærer at man får et noe høyere arealbeslag som følge av et ekstra kryss på strekningen, men 
dette må kunne sies å være svært beskjedent i forhold til øvrige alternativer (også sett i forhold til alternativ 
0). 
 
Det at vegen vil fremstå mer som en ”bygate” (ved 60 km/t) kan være med på å gi muligheter til en annen 
arealutnyttelse i sonen mellom dagens industriområde og ny rv 25.   Industriområdet kan med denne 
løsningen åpne seg mer opp mot den nye riksvegen - istedenfor å vende seg bort fra vegen, noe som er 
tilfelle i dag. Dette bryter imidlertid med intensjonene som er lagt i de gjeldende planer… 
 
Det ekstra krysset med tilhørende adkomstveg kan også være med på å bidra til bedre utnyttelse av regulert 
industriområde, bl.a. i form av økt tilgjengelighet. 
 
4.2.8 Kostnader 

Med utgangspunkt i elementkostnader fra Anslag utført våren 2010, er det utarbeidet 
sammenligningskostnader (entreprisekostnader +/- 40 %) for alternativene.   
 
Kostnader til grøntanlegg/ beplantning er ikke medtatt, da det antas å være omtrent likt for alle alternativene. 
Utvidelse av kulvert for Containervegen (Forsvaret) er heller ikke medtatt da denne kostnaden blir lik i alle 
alternativer. 
 
De beregnede kostnadene er kun relevante for sammenligning mellom alternativene. Kostnader som er felles 
for alle alternativene, deriblant grunnervervs- og byggherrekostnader, er ikke medtatt i overslagene. 
 
Element enhet mengde enhetspris (kr) sum (kr) 

Veg S7 m 1.000 26.000 26.000.000 
Veg S6 m 600 28.000 16.800.000 
Lokalveg 2 felt med gs-veg m 50 13.000 650.000 
Lokalveg 2 felt m 450 6.000 2.700.000 
GS-veg  m 800 4.000 3.200.000 
Rundkjøring (som basthjørnet) stk 2 6.000.000 12.000.000 
Supplerende arbeider kryss (Rundkjøring) stk 2 300.000 600.000 
Undergang med GS-vegramper stk 1 3.000.000 3.000.000 
Sum    64.950.000 
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5 ALTERNATIV 2, TO HALVE RUTERKRYSS  

 
 
 
5.1 Beskrivelse av alternativet 

Det etableres 2 halve ruterkryss på strekningen.  Ved Grindalsmoen vest etableres vestgående ramper som 
tilknyttes ny lokalveg mellom dagens rv. 3/ rv. 25 og atkomstveg Grindalsmoen næringsområde.  Ved 
Grindalsmoen øst etableres østgående ramper som tilknyttes dagens rv. 3/rv. 25 og atkomstveg 
Grindalsmoen næringsområde.  Det etableres rundkjøringer på både nordsiden og sørsiden av riksvegen ved 
Grindalsmoen øst.  Det nye lokalvegsystemet krysser i bruer over riksvegen.     
 
Det etableres gang-/ sykkelveg langs den nye lokalvegforbindelsen ved Grindalsmoen vest. Ved 
Grindalsmoen øst krysser gang-/ sykkelvegen på bru over riksvegen.  Det blir sammenhengende gang-/ 
sykkelvegforbindelse på nordsiden av riksvegen fra Grindalsmoen øst til Basthjørnet. På sørsiden av 
riksvegen etableres langsgående gang-/ sykkelveg som knytter sammen gang-/ sykkelveg langs eksisterende 
rv. 3/ rv. 25 og eksisterende gang-/ sykkelveg ved Terningen Arena. Undergangen for Containervegen som 
kun benyttes av Forsvaret i dag forlenges.  Det er ikke behov for å benytte kulverten til gang-/ 
sykkelvegforbindelse, da gang-/ sykkeltrafikken har mulighet for kryssing på bru både ved Grindalsmoen øst 
og Grindalsmoen vest..  
 
Foreslått fartsgrense er 80 km/t på hele strekningen, og dimensjoneringsklasse S7 skal legges til grunn.   
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Normalprofil for dimensjoneringsklasse S7. 

 
Kryssavstand er ikke i henhold til Statens vegvesens krav i håndbok 017, og må derfor fravikbehandles.  
Kravet til kryssavstand er i henhold til Statens vegvesens normaler 1000 m. I vist alternativ er 
kryssavstanden 300m.  Krav til vekslingsstrekning er i henhold til vegnormalene. 
 
 
 
5.2 Konsekvensvurdering 

5.2.1 Vegsystem (overordnet) 

Den foreslåtte løsningen med fartsgrense 80 km/t på rv. 25 inn mot Basthjørnet, legger til rette for en raskere 
forflytning fra rundkjøringen ved Åkroken og inn til Elverum sentrum sett i forhold til både alternativ 0 (60 
km/t fra Grindalsmokrysset - Basthjørnet) og alternativ 1 (60 km/t fra Åkroken - Basthjørnet). Hovedandelen 
trafikk, som skal inn til Elverum sentrum, slipper med dette forslaget unødig nedbremsning og 
akselerering. 
 
Løsningen er med på å underbygge rv. 25’s status som hovedveg/riksveg  og følger til en viss grad opp 
intensjonene lagt i gjeldene arealplaner, med unntak av strekningen fra Grindalsmoen øst til Basthjørnet hvor 
man får en noe ”tyngre” veg enn det arealbruken rundt er lagt opp til. 
 
 
 
5.2.2 Trafikk 

Den foreslåtte løsningen med fartsgrense 80 km/t på rv. 25 inn mot Basthjørnet, legger til rette for en raskere 
forflytning fra rundkjøringen ved Åkroken og inn til Elverum sentrum sett i forhold til både alternativ 0 (60 
km/t fra Grindalsmoen vest - Basthjørnet) og alternativ 1 (60 km/t fra Åkroken - Basthjørnet).  Hoved-
andelen trafikk, som skal inn til Elverum sentrum, slipper med dette forslaget unødig nedbremsning og 
akselerasjon. 
 
Det totale transportarbeidet vil reduseres for trafikk til/fra Grindalsmoen, da man for trafikk fra vest får en 
kortere veg inn til industriområdet. 
 
 
5.2.3 Næringstrafikk 

Som for alternativ 1 
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5.2.4 Landskapsbilde 

Alternativet har mange konstruksjoner som vil bli vanskelig å forankre i de omkringliggende omgivelser.  To 
halve ruterkryss gir ramper som blir storskalaelementer i et ellers flatt landskap.  Høyden på furutrærne og 
det volumet som skogen gir ved Grindalsmoen vest, kan likevel absorbere rampene og brua som storskala 
elementer. For å få denne effekten er det imidlertid viktig å la furuskogen komme så nærme vegen som 
mulig, og å la skogen få vokse forbi vestre ruterkryss før landskapet åpner seg og innfarten til byen kan 
begynne.   
 
Ruterkrysset ved Grindalsmoen øst vil imidlertid ligge eksponert og uten annen referanse enn bygningene. 
Anlegget vil dermed her fremstå som voldsomt og i storskala.  
 
Alternativet er på bakgrunn av dette vurdert til å gi den dårligste landskapstilpassingen -  sammenliknet med 
de øvrige alternativer (også inkl. alternativ 0).  
 
 
5.2.5 Nærmiljø og friluftsliv 

Støynivå og støysituasjonen for boenhetene mellom gammel og ny rv. 25 vil være relativt lik som 0-
alternativet, da trasé og hastighet fra Åkroken til Grindalsmoen øst er den samme.  
 
På den resterende delen av strekningen fra Grindalsmoen øst og frem til Basthjørnet hvor hastigheten sett i 
forhold til alternativ 0 øker fra 60 til 80 km/t, vil det kunne bli et noe høyere støynivå.  Dette vil spesielt 
gjelde for uteområdene til barnehagen på sydsiden av vegen.  Barrierevirknigene av vegen vil også bli større 
på denne strekningen. 
 
Et nytt kryss vil isolert sett kunne medføre økt støynivå, men i dette tilfelle vil støynivået for de berørte 
boenhetene reduseres noe som en følge av at lokaltrafikken til/fra Grindalsmoen blir overført til den 
parallelle lokalvegen inne på selve industriområdet. 
 
Deler av området mellom dagens rv. 25 og Grindalsmoen er i temautredning Friluftsliv fra 
konsekvensutredningen 2002 merket nærområde friluftsliv, og gitt stor verdi. Ny rv. 25 vil gå delvis 
igjennom dette nærområdet. Alternativ 2 vil berøre nærområdet i noe større grad enn alternativ 0 og 
alternativ 1, da nærområdet også vil bli delt av en ny veg som krysser over planlagt rv. 25.  
 
 
5.2.6 Areal 

Forslaget innebærer at man får et vesentlig større arealbeslag enn i både alternativ 0 og 1, da det både skal 
bygges en ny veglenke med tilhørende g/s-veg på nærmere 500 meter og samt anlegges to halve ruterkryss.    
 
I henhold til gjeldende reguleringsplan er det planlagt lagt til rette for etablering av vegserviceanlegg i 
tilknytning til det nye Grindalsmoen vest på rv. 25. Valg av dette alternativet innebærer imidlertid at man må 
legge vestgående rampe over deler av det areal (skravert) som er avsatt til forretning og vegservice, se 
figuren under.  Dette vil sette begrensninger på bruken av arealet. 
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Det ekstra krysset med tilhørende adkomstveg kan i likhet med alternativ 1 her være med på å bidra til bedre 
utnyttelse av vestre del av regulert industriområde, bla. i form av økt tilgjengelighet. 
 
 
5.2.7 Kostnader 

 
Forutsetninger for overslaget er likt som i alternativ 1. 
 
Element enhet mengde enhetspris (kr) sum (kr) 

Veg S7 m 1.700 26.000 44.200.000 
Lokalveg 2 felt med gs-veg m 500 13.000 6.500.000 
GS-veg  m 700 4.000 2.800.000 
Ramper m 800 5.750  4.600.000 
Rundkjøringer Ø= 36m stk 2 3.300.000 6.600.000 
Supplerende arbeider kryss (Rundkjøring) stk 2 300.000 600.000 
Supplerende arbeider kryss (Planskilt) stk 2 300.000 600.000 
2 bruer, 2 felt og gs-veg, bredde 12m  m2 1.200 15.000 18.000.000 
Sum    83.900.000 

 
 

Forretning og 
vegservice 



 NOTAT 
 Oppdragsnr.: 5011012 
 Side: 15 av 23 
 

n:\501\10\5011012\4 arbeidsdokumenter\44_reguleringsplan_elverum\445_fagutredninger\notat_kryssløsninger rv25 åkroken-basthjørnet_rev7.doc     2011-02-17 

6 ALTERNATIV 3, 
HALVT RUTERKRYSS VED GRINDALSMOEN VEST  

 
 
 
6.1 Beskrivelse av alternativet 

Ved Grindalsmoen vest etableres et halvt ruterkryss med vestgående ramper som tilknyttes ny lokalveg 
mellom dagens rv. 3/ rv. 25 og atkomstveg Grindalsmoen næringsområde.  Lokalvegen krysser i bru over 
riksvegen. Fartsgrense på strekningen vil være 80 km/t, og dimensjoneringsklasse S7 skal benyttes. 
 

 
Normalprofil for dimensjoneringsklasse S7. 
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Ved Grindalsmoen øst etableres en rundkjøring.  Fra denne rundkjøringen og inn til Basthjørnet vil 
fartsgrensen reduseres til 60 km/t, og dimensjoneringsklasse S6 skal legges til grunn.  Vegbredde vil være 16 
m.  
 

 
Normalprofil for dimensjoneringsklasse S6 

 
Som i alternativ 1, etableres gang-/sykkelvegforbindelse både på nord- og sydsiden av riksvegen fra 
Grindalsmoen øst til Basthjørnet.  Det er foreslått en gang-/sykkelvegforbindelse i kulvert under rv. 25 på 
vestsiden av rundkjøringen ved Grindalsmoen øst. I tilknytning til denne gang-/ sykkelvegforbindelsen 
etableres bussholdeplasser i både vestgående og østgående retning. Undergangen for Containervegen som i 
dag kun benyttes av Forsvaret, oppgraderes og forlenges til sambruk mellom Forsvaret og gang-/ 
sykkeltrafikken. 
 
Kryssavstand mellom rundkjøringen på Åkroken og planskilt kryss ved Grindalsmoen vest er ikke i henhold 
til krav i Statens vegvesens håndbok 017, og må derfor fravikbehandles.  Kravet til kryssavstand er i henhold 
til Statens vegvesens normaler 1000 m. I vist alternativ er kryssavstanden 300m.  Krav til vekslingsstrekning 
er i henhold til vegnormalene. 
 
 
 
6.2 Konsekvensvurdering 

6.2.1 Vegsystem (overordnet) 

Den foreslåtte løsningen med fartsgrense 80 km/t på rv. 25 inn mot Grindalsmoen, legger til rette for en 
raskere forflytning fra rundkjøringen ved Åkroken og inn mot Elverum sentrum sett i forhold til alternativ 1 
(60 km/t fra Åkroken - Basthjørnet).  Noe tregere sett i forhold til alternativ 2. 
 
 
 
6.2.2 Trafikk 

Når det gjelder tidsbruk/forflytning fra rundkjøringen ved Åkroken og inn til Elverum sentrum er alternativet  
likt med alternativ 0 - med 80 km/t frem til Grindalsmoen vest. 
 
Trafikkavviklingsmessig er alternativet likt med alternativ 2. 
 
 
6.2.3 Næringstrafikk 

Som for alternativ 2 vil det totale transportarbeidet for trafikk til/fra Grindalsmoen reduseres, da man for 
trafikk fra vest får en kortere veg inn til industriområdet.  
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6.2.4 Landskapsbilde: 

Vegen ligger på terreng og er således godt tilpasset i landskapet. Vurderingen av halvt ruterkryss ved 
Grindalsmoen vest blir som for alternativ 2, og kan absorberes av skogen.  Fra Grindalsmoen vest til 
Basthjørnet vil vurderingen bli som for alternativ 1. 
 
 
6.2.5 Nærmiljø og friluftsliv 

Støynivå og støysituasjonen for boenhetene mellom gammel og ny rv. 25 vil være relativt lik som 0-
alternativet, da trasé og hastighet fra Åkroken til Basthjørnet er den samme.  
 
Det nye krysset ved Grindalsmoen vest vil isolert sett kunne medføre økt støynivå, men i dette tilfelle vil 
støynivået for de berørte boenhetene også reduseres noe som en følge av at lokaltrafikken til/fra 
Grindalsmoen blir overført til den parallelle lokalvegen inne på selve industriområdet. 
 
Deler av området mellom dagens rv. 25 og Grindalsmoen er i temautredning Friluftsliv fra 
konsekvensutredningen 2002 merket nærområde friluftsliv, og gitt stor verdi. Ny rv. 25 vil gå delvis 
igjennom dette nærområdet. Alternativ 3 vil, i likhet med alternativ 2 og 4, berøre nærområdet i noe større 
grad enn alternativ 0 og alternativ 1, da nærområdet også vil bli delt av en ny veg som krysser over planlagt 
rv. 25.  
 
 
6.2.6 Areal 

Forslaget innebærer at man får et vesentlig større arealbeslag enn i både alternativ 0 og 1, da det både skal 
bygges en ny veglenke med tilhørende g/s-veg på nærmere 500 meter og samt anlegges et halvt ruterkryss.   
Sett i forhold til alternativ 2 (med to halve ruterkryss) blir arealbeslaget noe mindre. 
 
For øvrig, som for alternativ 1. 
 
 
6.2.7 Kostnader 

Forutsetninger for overslaget er likt som i alternativ 1. 
 
Element enhet mengde enhetspris (kr) sum (kr) 

Veg S7 m 1.000 26.000 26.000.000 
Veg S6 m 600 28.000 16.800.000 
Lokalveg 2 felt med gs-veg m 450 13.000 5.850.000 
GS-veg  m 820 4.000 3.280.000 
Ramper m 400 5.750  2.300.000 
Rundkjøring (som basthjørnet) stk 1 6.000.000 6.000.000 
Supplerende arbeider kryss (Rundkjøring) stk 1 300.000 300.000 
Supplerende arbeider kryss (Planskilt) stk 1 300.000 300.000 
Bru, 2 felt og gs-veg, bredde 12m m2 600 15.000 9.000.000 
Undergang med GS-vegramper stk 1 3.000.000 3.000.000 
Sum    72.830.000 
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7 ALTERNATIV 4, 
HALVT RUTERKRYSS VED GRINDALSMOEN VEST, OG IKKE 
KRYSS VED GRINDALSMOEN ØST 

 

 
 
 
7.1 Beskrivelse av alternativet 

Det etableres et halvt ruterkryss med vestgående ramper som tilknyttes ny lokalveg mellom dagens rv. 3/ rv. 
25 og atkomstveg Grindalsmoen næringsområde ved Grindalsmoen vest. Lokalvegen krysser rv. 25 på bru.  
Det etableres ikke kryss med Grindalsmoen øst, og det forutsettes at trafikken benytter eksisterende 
lokalvegsystem på nordsiden av rv. 25. 
 
Det etableres gang-/ sykkelveg langs den nye lokalvegforbindelsen ved Grindalsmoen vest som krysser ny 
rv. 25 på bru. Det blir sammenhengende gang-/ sykkelvegforbindelse på sydsiden av riksvegen fra 
Grindalsmoen øst til Basthjørnet.  På nordsiden av riksvegen opprettholdes gang-/ sykkelvegforbindelsen 
mellom Svartbekkveien og Basthjørnet. Undergangen ved Svartbekkveien som i dag kun benyttes av 
Forsvaret, oppgraderes og forlenges til sambruk mellom Forsvaret og gang-/ sykkeltrafikken. Det er også 
foreslått å etablere en gang-/sykkelvegforbindelse i kulvert under rv. 25 på vestsiden av rundkjøringen ved 
Grindalsmoen øst. I tilknytning til denne gang-/ sykkelvegforbindelsen etableres bussholdeplasser i både 
vestgående og østgående retning. 
   
 
Foreslått fartsgrense er 80 km/t på hele strekningen, og dimensjoneringsklasse S7 skal benyttes.  
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Normalprofil for dimensjoneringsklasse S7. 

 
Kryssavstand er ikke i henhold til Statens vegvesens håndbok 017, og må derfor fraviksbehandles.  Kravet til 
kryssavstand er 1000 m, og i vist alternativ er kryssavstanden 300 m. Vekslingsstrekning på 300 m er i 
henhold til krav i vegnormalene. 
 
 
 
 
7.2 Konsekvensvurdering 

7.2.1 Vegsystem (overordnet) 

Som for alternativ 2. 
 
I tillegg vil alternativet innebære en noe kronglete løsning for trafikanter som skal fra gml. rv.25 og inn mot 
Elverum, da disse må kjøre via industriområdet på Grindalsmoen.  Det samme gjelder også for de trafikanter 
som skal fra vest og inn til industriområdet som da må kjøre via eksisterende Torolf Storsveens veg og 
forlengelsen av denne fram til Trondheimsvegen. 
 
 
7.2.2 Trafikk 

 
Det som primært skiller alternativet fra de øvrige alternativene (1-3) er at man mister en adkomst til 
Grindalsmoen, noe som resulterer i at rundkjøringen ved Basthjørnet får en økt belastning samtidig som 
faren for avviklingsproblemer for rv. 25-trafikken blir større. 
 
Alternativ 4 er i forhold til øvrige alternativer  - selv også til alternativ 0 (hvor man kun har to adkomster) - 
en mindre robust løsning for fremtiden.  Dette skyldes primært at Basthjørnet i en slik situasjon må håndtere 
store deler av den totale utbyggingsvekst for Terningmoen/Grindalsmoen. 
 
 
7.2.3 Næringstrafikk 

Sett i forhold til alternativ 0 vil det totale transportarbeidet for trafikk til/fra Grindalsmoen reduseres, da man 
både i øst og vest får relativt kort veg inn til industriområdet.  Forskjellen mellom det å kjøre inn via nytt 
lokalvegsystem nord for Basthjørnet og inn via et eventuelt Grindalsmoen vest vil gi en liten økning når det 
gjelder transportarbeid og kjøretid (sett i forhold til de øvrige alternativene).  
Som for alternativ 1, 2 og 3 
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7.2.4 Landskapsbilde: 

Alternativet gir motorveg helt fram til Basthjørnet. Vurderingen blir i hovedsak som for alternativ 3, da den 
planlagte rundkjøringen i alternativ 3 gir små konsekvenser for landskapsbildet.  
 
 
7.2.5 Nærmiljø og friluftsliv 

Som for alternativ 2, da med unntak av støysituasjonen for boenhetene langs Jegerstien rett nordvest for 
Basthjørnet.  
 
Elimineringen (eller flyttingen) av Grindalsmoen vest innebærer at all vestgående trafikk til Grindalsmoen 
vil måtte kjøre nordover i rundkjøringen ved Basthjørnet for så å ta seg inn til Grindalsmoen via det nye 
lokalvegsystemet (markert med svart strek på oversiktskartet).  Dette vil, sett i forhold til øvrige alternativer, 
føre til en økning i støynivået for de nevnte boenhetene. 
 
 
7.2.6 Areal 

Sett i forhold til alternativ 0 vil alternativet kreve noe mer areal, da en rundkjøring ”byttes” bort med et halvt 
ruterkryss. 
 
Videre innebærer løsningen at arealet som i reguleringsplan for Grindalsmoen sør er avsatt til forretning og 
vegservice ikke ha direkte adkomst til rv. 25, og vil være uegnet til vegserviceanlegg. 
 
 
”Flyttingen” av hovedkrysset inn mot Grindalsmoen kan i likhet med løsningene for de øvrige alternativene 
være med på å bidra til bedre utnyttelse av vestre del av regulert industriområde, bla. i form av økt 
tilgjengelighet.  
 
 
 
7.2.7 Kostnader 

Forutsetninger for overslaget er likt som i alternativ 1. 
 
Element enhet mengde enhetspris (kr) sum (kr) 

Veg S7 m 1.700 26.000 44.200.000 
Lokalveg 2 felt med gs-veg m 400 13.000 5.200.000 
GS-veg  m 800 4.000 3.200.000 
Ramper m 400 5.750  2.300.000 
Supplerende arbeider kryss (Planskilt) stk 1 300.000 300.000 
Bru, 2 felt og gs-veg, bredde 12 m m2 600 15.000 9.000.000 
Undergang med GS-vegramper stk 1 3.000.000 3.000.000 
Sum    67.200.000 
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8 OPPSUMMERING 

En oppsummert evaluering av de ulike alternativene, sett i forhold til alternativ 0, er presentert i tabellen 
under.   
 
 
 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Vegsystem 
(overordnet) 

0 - - - - - - - - 

Trafikk 0 0 (+) (+) - 
Næringstrafikk 0 + + + (+) 
Landskap 0 0 - - - - 
Nærmiljø og 
friluftsliv 

0 (+) - - - (-) 

Areal 0 0 - - - - - 
Totalkostnader 0 (-) - - -(-) - 

 
 
Overordnet vegsystem  
I henhold til gjeldende arealplaner for Elverum og Grindalsmoområdet, vil den planlagte rundkjøringen ved 
Grindalsmoen øst markere et naturlig skille mellom de ytre deler av Grindalsmoen (med ensidig 
næringsbebyggelse tilbaketrukket fra rv. 25), og en gradvis mer urban del av byen.  
 
Alternativ 0 og 3 følger opp intensjonene lagt i disse planene - da man i begge alternativer har lagt opp til en 
S7 motorveg (med fartsgrense 80 km/t) frem til krysset Grindalsmoen øst og en S6 forstadsveg (med 
fartsgrense 60 km/t) videre frem til krysset med Basthjørnet.  
 
Dette er ikke tilfelle for verken alternativ 1 (S6 Åkroken - Basthjørnet) eller alternativ 2 og 4 (S7 Åkroken - 
Basthjørnet), og alternativene er derfor vurdert til å ha en stor negativ konsekvens når det gjelder temaet 
vegsystem.   
 
 
Trafikk 
Beregninger for år 2030, gjennomført i forbindelse med forprosjektet, viser at trafikkavviklingen med den 
skisserte løsningen for alternativ 0 vil være tilfredsstillende også i en fremtidig situasjon -  dette basert på 
dagens kjente og planlagte utbygginger. 
 
Det er gjennom trafikkanalyser utført for utbygger påpekt at trafikkbelastningen i kryss ved Grindalsmoen 
øst vil kunne medføre avviklingsproblemer ved utvidelse av næringsarealene utover dagens regulerte arealer, 
og full utnyttelse av det totale arealet.   
En ekstra adkomst som skissert i alternativ 1 samt de løsninger som er skissert i alternativ 2 og 3 vil bidra til 
å øke robustheten i vegsystemet ved en fremtidig utbygging utover dagens arealer. Løsningen skissert for 
alternativ 4 vil trolig ha en negativ konsekvens, da man belaster den allerede tungt belastete rundkjøringen på 
Basthjørnet.   
 
Løsningen i alternativ 1 er vurdert som dårligere enn løsningene i alternativ 0, 2 og 3, da løsningen vil gi 
lengre kjøretid mellom Åkroken og Elverum. Den ekstra rundkjøringen vil videre gi dårligere trafikkflyt 
samtidig som at riksvegtrafikken på rv. 25, som utgjør den desidert største trafikkstrømmen, nedprioriteres.   
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Næringstrafikk 
En nytt kryss helt vest på strekningen (alternativ 1-4) vil sett i forhold til den skisserte løsningen i alternativ 
0, bidra til å redusere transportarbeidet for trafikk til/fra Grindalsmoen, da man både i øst og vest får kortest 
mulig veg inn til industriområdet.  For næringstransport som kjører aksen Oslo - Trondheim og som skal 
innom Grindalsmoen vil ”omvegen” bli (og føles) noe mindre enn i alternativ 0, hvor man må kjøre til 
Grindalsmoen øst før man kan kjøre av til industriområdet. 
 
Alternativ 4 kommer imidlertid noe dårligere ut enn de øvrige alternativene (1-3), da robustheten i nettet rent 
avviklingsmessig er noe dårligere ved valg av denne løsningen. 
 
 
Landskapsbilde 
Rundkjøringer i plan er langt mer skånsomt for landskapsbildet enn planskilte kryss med overgangsbruer, da 
det er svært vanskelig å forankre konstruksjonene til de omkringliggende omgivelsene. 
 
Alternativ 2 kommer dermed svært dårlig ut i denne sammenheng, da to halve ruterkryss gir ramper som fort 
blir storskalaelementer i et ellers flatt landskap.  Krysset ved Grindalsmoen kan riktignok ”gjemmes” noe 
bort i skogen, men man vil fortsatt stå igjen med krysset ved Grindalsmoen øst.  
 
Alternativ 3 og 4 (med kun et halvt ruterkyss i vest) kommer dermed noe bedre ut av det, enn alternativ 2. 
 
Alternativ 0 og 1 med sine rundkjøringer står imidlertid igjen som de helt klart beste alternativene når det 
gjelder landskapsbildet. 
 
 
Nærmiljø og friluftsliv 
Forskjellene mellom de ulike alternativene er ikke store hva nærmiljø angår, men noen forskjeller er det.   
En hastighet på 80 km/t gir et større støynivå enn en hastighet på 60 km/t.  Alternativ 1 kommer som en 
konsekvens av dette marginalt bedre ut enn alternativ 0, i form av mindre omfattende støyskjermingstiltak.  
Alternativ 2 og 4 kommer av samme grunn dårligst ut.   For alternativ 4 vil i tillegg det økte støynivået i 
Jegerstien trekke negativt ned.  
 
Når det gjelder friluftsliv er det alternativ 2, 3 og 4 som skiller seg negativt fra alternativ 0 - skyldes primært 
omleggingen av gml. rv. 25 opp mot nytt kryss ved Grindalsmoen vest. 
 
 
Areal 
Arealbeslaget ved etablering av rundkjøringer er vesentlig mindre enn ved etablering av halve ruterkryss 
med tilhørende veglenker og rundkjøringer.   
 
Alternativ 0 har det minste arealbeslaget, tett fulgt av alternativ 1(med en ekstra rundkjøring).  Alternativ 2 
med de to halve ruterkryssene kommer dårligst ut.   
 
I gjeldende planer er det i reguleringsplanen for Grindalsmoen sør avsatt et areal til forretning og vegservice.  
Ved valg av enten alternativ 2 eller 4 vil man ikke kunne opprettholde en direkte adkomst til rv. 25 noe som 
gjør arealet uegnet til vegserviceanlegg.  
 
 
Konklusjon 
Det anbefales at alternativ 0, løsning i henhold til forprosjekt legges til grunn for utbygging av prosjektet rv. 
3 Ommangsvollen – Grundset med ny rv. 25 til Basthjørnet.  
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Vedlegg -  Krav til kryssgeometri i Håndbok 017: 
 
Krav i Håndbok 017 S6 (60 km/t) S7 (80 km/t) 
Krav til kryssavstand 300m 1000m 
Vekslingsstrekning (ved korte kryssavstander - planskilt kryss) 200m 300m 
   
Krav til stigning ramper (ruterkryss)   
- sekundærveg under hovedveg (max) 6 % 6 % 
- sekundærveg over hovedveg (max) 8 % 8 % 
   
Retardasjonsfelt - lengder og radius rampestart (ruterkryss)   
- L1  40m 60m 
- L2 20m 30m 
- R  50m 100m 
   
Akselerasjonsfelt - lengder og radius rampeslutt (ruterkryss)   
- L1 (sekundærveg over hovedveg) 40m 80m 
- L2 (sekundærveg over hovedveg) 20m 30m 
- R (sekundærveg over hovedveg) 50m 100m 
   
- L1 (sekundærveg under hovedveg) 80m 150m 
- L2 (sekundærveg under hovedveg) 20m 30m 
- R (sekundærveg under hovedveg) 50m 70m 
   
 
 
Krav til krysstype/ kryssutforming 
Kryss skal i henhold til håndbok 017 bygges som planskilte kryss for dimensjoneringsklasse S7.  
Rundkjøring på stamveger kan i utgangspunktet kun benyttes i knutepunkt eller ved innkjøring til tettsteder.  
Med knutepunkt menes kryss mellom to stamveger eller mellom stamveg og viktig hovedveg.  Minste 
kryssavstand for S7-veger bør være 1,0 km. 
 



Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010

2605 Lillehammer
815 22000

firmapost-ost@vegvesen.no


