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1 Innledning 

1.1 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET/KONTRAKTEN 

Bakgrunn 
Statens vegvesen Region øst har igangsatt et reguleringsplanarbeid for rv. 3/25 gjennom Løten og 
Elverum kommuner. Planarbeidet omfatter den ca. 24 km lange riksvegparsellen mellom Ommangsvollen 
i Løten kommune og Grundset i Elverum kommune, samt ny arm (rv. 25) inn mot Elverum sentrum ved 
Bast.  

Riksvegparsellen er en del av rute 6B, rv. 3 Kolomoen – Ulsberg. Rv. 3 er en svært viktig riksvegrute 
nord-sør, og spesielt for tungtrafikken mellom Midt-Norge og det sentrale Østlandet. Nesten 90 % av 
tungtrafikken mellom Sør og Midt-Norge benytter rv. 3. 

Rv. 25 er en viktig forbindelse øst-vest, i første rekke mellom Mjøsområdet og Østerdalen/Trysil. Den er 
også hovedforbindelsen mellom Hamar og Elverum. Vinterstid er det en betydelig trafikk med både 
norske og utenlandske turister mellom Oslo og Trysil som benytter rv. 3/25. Rv. 25 har i dag felles trasé 
med rv. 3 fra Ånestad til Elverum (Basthjørnet). 

Dagens situasjon langs rv. 3/25 er ikke tilfredsstillende da både rv. 3 og 25 har stor trafikk i forhold til 
dagens vegstandard. Vegene har varierende kvalitet og oppfyller ikke normert standard med hensyn til 
veggeometri, vegbredde, kryss og avkjørsler, gang- og sykkelveger samt miljøforhold. 

Planarbeidet omfatter utarbeidelse av teknisk detaljplan og reguleringsplaner for ny rv. 3/25 på 
strekningen Ommangsvollen – Grundset med arm til Basthjørnet.  Hensikten med planarbeidet er å 
klargjøre for nødvendig nyanlegging og oppgraderinger av de to riksvegene for å gi redusert reisetid 
mellom Hamar og Elverum, samt bedre regulariteten for næringslivets transporter innad i Hedmark og til 
Trondheim. Planarbeidet bygger på vedtatt kommunedelplan i Løten kommune og kommuneplanens 
arealdel i Elverum kommune med tilhørende konsekvensutredninger.  

Reguleringsplanen tar utgangspunkt i tidligere vedtatte kommunedelplaner for ny rv. 3 og rv. 25, som er 
innarbeidet i kommuneplanens arealdel. I reguleringsplanprosessen er justeringer og detaljering av 
plangrunnlaget forankret i en forprosjektfase. Forprosjekt med tilleggsrapport har vært lagt ut til høring og 
politisk behandlet i Elverum kommune. 

Til grunn for planarbeidet ligger målsettinger om å etablere et vegsystem som har følgende kvaliteter: 
• Etablere et vegsystem som er transporteffektivt og sikkert 

o Bedre transportkvaliteten for kjørende, gående og syklende 
o Bedre trafikksikkerheten 
o Tilrettelegging for kollektivtrafikk 

• 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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Foreliggende forslag til reguleringsplan omfatter rv. 3/25 Løten grense – Åkroken, rv. 3 Åkroken – 
Grundset og rv. 25 Åkroken – Basthjørnet 
 

 

Figur 1 Oversikt over planlagt trasé for rv. 3/25, i Løten og Elverum kommune. 
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Elverum 

Den nye traséen for rv.3/25 i Elverum kommune strekker 
seg fra Løten kommunegrense via Åkroken til Grundset. 
Fra Åkroken går det en arm retning Elverum sentrum til 
Basthjørnet. 

Strekningen fra kommunegrensen til Grundset er ca. 9,8 
km, og vegen inn til Basthjørnet er på 1,8 km.  

Planområdet er avgrenset av en generell byggegrense på 
100 meter fra senterlinjen der den nye rv. 3 etableres som 
tofelts veg, og 100 meter fra senterlinjen i nærmeste 
kjørebane der ny rv. 3/25 etableres som firefelts veg. 
Planområdet er utvidet til å omfatte nødvendige arealer i 
forbindelse med etableringen av vegkryss og i forbindelse 
med tiltak på det omkringliggende vegnettet. Det totale 
planområdet utgjør et samlet areal på ca. 3327 dekar.     

Planområdet er i dag avsatt i kommuneplanen til 
landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). 
Langs vedtatt linje inn mot Elverum er Grindalsmoen 
regulert til nåværende og fremtidig forretningsområde. 

Figur 2 Planens avgrensning i Elverum. 

Bredden er tilpasset behov og omgivelsene, slik at man unngår å gripe unødvendig inn i eksempelvis 
vassdrag, kulturminner, boligeiendommer, etablerte næringsarealer og dyrket mark. I forbindelse med 
kryss og konstruksjoner er anleggsbeltet lagt på en slik måte at det skal være tilpasset en praktisk 
anleggsgjennomføring. Det er i tillegg lagt inn enkelte utvidelser av anleggsbeltet i områder knyttet til der 
den nye traseen for rv. 3 og rv. 25 og eksisterende offentlige veger krysses, dette er områder som er 
aktuelle for mindre riggområder og mellomlagring av masser. Anleggsbeltet som reguleres i forbindelse 
med tiltak knyttet til lokalvegnettet, gang- sykkelveger og atkomstveger etableres generelt i 10 meters 
bredde. 

Siden det ikke er gjort en endelig vurdering av entrepriseinndeling av anlegget, er det heller ikke lagt opp 
til lokalisering av hovedriggområder og andre større riggområder. Valg av lokalitet for hovedriggområde 
og andre større riggområder vil bli gjort i den videre planprosessen etter avklaring av utbyggingsetapper 
og entrepriseinndeling.  

Hele vegetasjonsdekket inkl. mineraljord rankes prinsipielt opp langs linja, dvs. det skal ikke 
differensieres mellom øverste sjikt av vegetasjonsdekket og resten av dekket med mindre 
vegetasjonsdekket har stor mektighet. Stubber og røtter sorteres ut på vanlig måte. Det legges i all 
hovedsak opp til at benyttes naturlig revegetering i prosjektet. Det vil si at det opprankede 
vegetasjonsdekket føres tilbake da vegen er ferdig anlagt. Med dette benyttes den naturlige frøbanken i 
jorda og en slipper å så fremmede grasfrø. Nærmere omtale i utarbeidet formingsveileder1. 

De største utfordringene knyttet til ytre miljø i prosjektet er knyttet til; 

• Anleggsarbeid og vannhåndtering innenfor det klausulerte arealet til Elverum kommunes 
grunnvannsforsyning 

• Konflikt med eksisterende skogs- og jordbruksarealer, samt friluftsområder 
• Barrierevirkning i område med mange dyretrekk 
• Inngrep i og avrenning til sårbare vassdrag og myrområder 
• Konflikt med eksisterende kulturminner og –miljøer 

 

For en mer detaljert informasjon om prosjektet vises det til planbeskrivelsen i reguleringsplanen. 

 

                                                      
1 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset. Formingsveileder (16.10.2009). 
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1.2 PROSJEKTETS/KONTRAKTENS MILJØMÅL 
Følgende miljømål for prosjektet er definert ved planoppstart; 

• Etablere et vegsystem som ivaretar mennesker og bomiljø på en miljøvennlig måte med hensyn 
på 

o Støy og forurensning 
o Reduksjon av barriereeffekten til ny veg 
o Utvikling av avlastede områder 
o Fokus på anleggsperioden 

 
• Etablere et vegsystem som ivaretar naturmiljøet i størst mulig grad, og fokus på 

o Vannmiljø og drikkevannskilden i Elverum, knyttet til anleggsarbeid og overvann fra veg 
o Vilt, regionalt elgtrekk m.m. 
o Landskapstilpasning og naturlig revegetering 

Det er spesielt viktig å ivareta og beskytte drikkevannskilden i Elverum, samt naturmiljøet langs den nye 
vegtraséen og spesielt ved krysninger med vassdrag og i områder med myrer. Den nye rv. 3/25 krysser 
dessuten gjennom flere vilttrekk, og i enkelte områder er det svært høy forekomst av elg. Det er derfor 
foreslått at man etablerer viltgjerde langs ny rv. 3/25, og sikre kryssingsmuligheter for vilt. 

For øvrig gjelder Statens vegvesens miljøvisjon om at ”Transport skal ikke gi alvorlig skade på 
mennesker eller miljø”, og målene i Nasjonal transportplan for 2010-2019 for dette prosjektet. Som følge 
av transport skal blant annet; 

• Ingen mennesker skal bli alvorlig syke eller få vesentlig redusert livskvalitet 

• Det biologiske mangfoldet skal ikke reduseres eller skades vesentlig 

• Ingen viktige funksjoner eller områder i naturen skal skades vesentlig 

• Ingen viktige kulturminner eller kulturmiljøer skal skades eller bli ødelagt 
 

1.3 FORANKRING AV YM-PLAN 
Plan for ytre miljø skal være et styringsredskap for tiltakshaver og utgangspunkt for videre 
detaljprosjektering av tiltaket. Den skal i tillegg fungere som dokumentasjon for miljøvurderinger av 
prosjektet, både i anleggs- og driftsfasen og grunnlag for justering eller iverksetting av nødvendige tiltak. 

Plan for ytre miljø vedlegges reguleringsplanen på høring og offentlig ettersyn. Merknadene som kommer 
inn skal behandles av tiltakshaver og i nødvendig grad innarbeidet i den endelige planen. Denne vedtas 
av tiltakshaverne og gjøres kjent for berørte myndigheter og allmennheten. 

Planen inngår som en del av internkontrollsystemet for arbeidene. Det vises her blant annet til 
internkontrollforskriften2. I byggherreorganisasjonen vil en person ha spesielt ansvar for å følge opp det 
ytre miljøet. Oppfølgingen vil bla skje gjennom vernerundene og egne miljørunder. 

Oppfølging av informasjonsplikten i miljøinformasjonsloven3 vil også være en del av formålet med 
planarbeidet og oppfølgingen. 

Tiltak for oppfølging i driftsfasen vil bli nærmere beskrevet i forbindelse med byggeplanfasen.  

Det skal utarbeides Ytre Miljø-plan for anlegg og drift av ny rv. 3 gjennom klausuleringssonen. Elverum 
kommune skal ha Ytre Miljø-planer til høring ved utarbeidelse av planene, og ved større endringer. 

 

1.4 ANDRE SYSTEMER FOR IVARETAGELSE AV MILJØ 
Tiltak beskrevet i YM-planen skal tas inn i anbudspapirene. 

                                                      
2 FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften). 
3 LOV 2003-05-09 nr 31: Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 
betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). 
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Statens vegvesen sin Håndbok 151 Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter gjelder for 
planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av vegnettet. 

Linjeledelse 
Hensynet til ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk, økonomi og sikkerhet. Dette betyr at ledere 
på alle nivåer har et ansvar for å følge opp mål som er satt av hensyn til ytre miljø, blant annet gjennom å 
sørge for riktig kompetanse og tilstrekkelige økonomiske midler. 

Opplæring og motivering av personell og ledelse 
For å sikre et godt omdømme, som er et viktig suksesskriterium, må alle medarbeiderne i 
utbyggingsorganisasjonen forstå sin rolle og sitt ansvar for forholdet til omgivelsene. Alle ledere og alt 
relevant personell vil derfor gis egnet opplæring i de miljømålene som gjelder for utbyggingen, samt i 
tiltak og oppfølging som skal iverksettes av hensyn til omgivelsene. 

Behandling av avvik og korrigerende tiltak 
Ulemper som følge av utbyggingen skal kontrolleres gjennom oppfølgende undersøkelser, slik at disse 
ikke avviker fra omforente målsettinger og krav. Avvik skal rapporteres og eventuelle tiltak justeres slik at 
nytten av tiltakene optimaliseres. Kontraktsparter vil bli revidert ved behov for å sikre at kravene 
overholdes. For spesielle overtredelser vil entreprenørene kunne bli ilagt bøter. 

Beredskapsplan 
En overordnet beredskapsplan for utbyggingen skal etableres av entreprenøren. Gjennom kontraktene 
med tiltakshaverne vil entreprenørene bli pålagt en plikt til kontinuerlig å arbeide for å forebygge 
uønskede hendelser som kan true personer, eiendom eller det ytre miljø, samt å ha beredskap dersom 
slike tilfeller inntreffer. 

Overvåkingsprogram 
I byggeplanfasen skal det utarbeides et overvåkningsprogram for sårbare elver, bekker og naturområder. 

Byggherre skal gjennomføre for- og etterundersøkelser knyttet til vassdrag og brønner, løpende 
overvåking av vassdrag og utvalgte brønner og stikkprøvekontroller og miljøbefaringer knyttet til 
riggområder, skjæringer i sulfidholdig berg, fyllinger og annet anleggsarbeid.  

Entreprenør vil ha et spesielt ansvar for oppfølging og rapportering av anleggsaktiviteter som kan 
medføre fare for forurensning av vann. Herunder fokuseres det på avrenning i anleggsperioden, samt, 
aktiviteter på riggområde og opplegging av større fyllingsområder. 

Riggområder er erfaringsmessig utsatt for avrenning og utslipp knyttet til håndtering av kjemikalier og 
vedlikehold av maskiner. Entreprenøren skal utarbeide en riggplan som ivaretar en best mulig sikkerhet 
med hensyn til akutte utslipp fra riggområdet. Herunder skal overflatevann som infiltrerer eller renner av 
kunne inspiseres, måles og prøvetas nedstrøms riggområdet. Entreprenøren skal inspisere avrenning fra 
riggområdet minst en gang hver uke, og hyppigere ved mistanke om forurensning. Ved inspeksjon 
utføres det en visuell vurdering med spesiell fokus på oljefilm samt måling av pH og ledningsevne med 
håndholdt utstyr. Observasjon og måling noteres i miljøperm for riggområde 

Hovedmålet er at de fremtidige anleggene ikke skal forringe dagens tilstand på naturmiljøet. 
Overvåkningsprogrammet skal oppdage eventuelle utilsiktede virkninger av inngrepene og gi grunnlag for 
vurdering av privat vannforsyning i enkelttilfeller.  

Rigg- og marksikringsplan 
I byggeplanfasen skal det utarbeides rigg- og marksikringsplan som minimum skal inneholde/vise 
følgende temaer; 

• Riggområder 
• Arealer for mellomlager av masser 
• Kulturminner 
• Henssynssoner mot verdifulle naturområder 
• Henssynssoner mot verdifulle naturressurser  
• Arealer for vannhåndtering (sedimentering) i anleggsfasen  
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2 Organisering 

2.1 BYGGHERRE  

Byggherre 

Prosjekteier: Statens vegvesen Region øst 

Prosjektleder: Arne Meland 

Byggeleder:  

Kontrollingeniør  

YM-koordinator: Siri Guldseth 

 

 

2.2 PROSJEKTERENDE 

Interne ressurser 

Enhet Oppdrag Kontaktperson 

Ressurs, Veg- og 
gateplanlegging 

Planprosessleder Arne Meland 

Ressurs, Veg- og 
gateplanlegging 

Ass. planprosessleder, 
utforming 

Anne Helga Gaustad 

Ressurs, Transportanalyse og 
miljø 

Fagansvarlig naturmiljø  Siri Guldseth 

 

Eksterne ressurser 

Firma Oppdrag Kontaktperson 

Norconsult Utarbeidelse av reguleringsplan Thora Heieraas 

Norconsult YM-planansvarlig Jørn-Morten Dahl 

Norconsult Overvannshåndtering/-rensing Inger M. Sandbæk 

Norconsult ROS Kevin Medby 

Bioforsk Vannutredning 2010. 
Prosjektansvarlig 

Eva Skarbøvik 
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 Vannutredning 2010. ass. 
prosjektansvarlig. Kjemi, 
sediment. 

Lars Gjemlestad 

Laboratorium for 
ferskvannsøkologi og 
innlandsfiske (LFI) 

Vannutredning 2010. Biologi Svein Jakob Saltveit 

   

 

 

2.3 ORGANISASJONSKART FOR PROSJEKTORGANISASJONEN 

Se vedlegg 1. 
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3 Mål 

Målene som er oppført i denne YM-planen er gjengitt i påfølgende underkapitler, mens tiltakene og 
oppfølgingene som skal gjennomføres gjennom videre faser, er listet i egen matrise som er vedlagt 
(vedlegg 2). I vedlegget er det satt av plass til å dokumentere oppfølgingen, og vise til i hvilke endringer 
som er gjort, samt grunnlaget for disse endringene og hvor det er dokumentert. Krav og utfordringer 
knyttet til gjennomføringen er gitt i kap. 4. 

I de videre faser, kan det fremkomme ny informasjon, nye innspill og krav som utløser flere tiltak og 
oppfølginger. Slike endringer er det prosjektleders ansvar å sikre ivaretakelsen av. Prosjektleder kan gi 
ansvaret for dette til den som er oppnevnt/oppnevnes som miljøfaglig ansvarlig. 

 

 

3.1 LANDSKAPSBILDE OG ESTETIKK 

Definisjon 

Landskapsbilde omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette bylandskapet 
til det åpne naturlandskapet. 

Tema landskapsbilde omfatter de visuelle forholdene knyttet til kulturminner, kulturmiljø, naturmiljø, 
nærmiljø, friluftsliv og støytiltak. Resten inngår i de ulike temaene. 

Mål for det ferdige anlegget 

• Utforming av veg og tilhørende anlegg er stedstilpasset 
• Elementer som går igjen på hele strekningen sørger for å gi veganlegget en identitet og en 

positiv helhet 
• Vegetasjonsskjøtsel i området skal gi bedret transportkvaliteten og økt reiseopplevelse.  
• Etter anleggsperioden skal deponier og massetak være lite synlig i landskapet 

 
Mål for anleggsperioden 

• Riggområder fremstår som ryddige 
• Midlertidige inngrep begrenses i tid og til areal til det som er fastsatt i reguleringsplanen, 

samt gjøres så skånsom som mulig 
• Vegetasjon som er særlig viktig som landskapselement eller utgjør viktige naturstrukturer, 

bevares der dette er mulig. 
• Inngrep i viktige naturområder begrenses 
• Naturlig revegetering benyttes i større sammenhengende skogsområder. Slik vil området etter en 

tid revegeteres fra de stedlige massene, uten “tilsådde, fremmede frøarter”. 
 

I tillegg inneholder formingsveilederen bl.a. mål for å skape en «vakker vei med egenidentitet» og som 
øker «trafikantens opplevelse». 
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3.2 NATURMILJØ  

Definisjon 

Naturmiljø omfatter det biologiske mangfoldet samt leveområdene til organismene. Temaet omfatter alt 
fra enkeltarter til økosystem. 

Avgrensning: Temaet inkluderer både effekten av prosjektet på naturmiljøet og hvordan det kan 
rehabiliteres etter inngrepet. 

Overordnet mål 

Stanse tap av biologisk mangfold gjennom alle planfaser, byggefasen og ved drift og vedlikehold av 
transportnettet er en målsetting i NTP 2010 – 2019. 

Mål for det ferdige anlegget 

• Ny veg skal ikke forringe verdifulle naturmiljøer, viktige økologiske funksjoner i landskapet samt 
sårbare arter skal ivaretas.  

• Viktige trekkruter og passasjepunkter for vilt opprettholdes, og viktige biologiske strukturer 
bevares eller tas hensyn til 

 

Mål for anleggsperioden 

• Ved kryssing av elver og bekker opprettholdes dagens livskvalitet for vannlevende organismer og 
fisk. 

• Sentrale biotoper for stedbundne dyr bevares eller tas hensyn til 
• Biotoper med truede eller sårbare arter bevares eller tas hensyn til. 
• Introduksjon eller spredning av uønskede fremmede arter og lokalt fremmede arter til 

tiltaksområdet eller mellom nærliggende områder, unngås. 
• Arealforbruk til varige og midlertidige anlegg skal begrenses. 
• Vannkvaliteten i resipienter skal ikke forringes varig. 

 
 
 
3.3 FORURENSNING AV JORD OG VANN 

Definisjon 

Temaet omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer, bekker elver, våtmarker, myr etc) 
og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp, utvasking eller flytting av forurensende 
stoffer som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer (flora, fauna, etc) kjemisk tilstand, og 
egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig bruk. 

Mål for det ferdige anlegget 

• Veganlegget skal etableres slik at det i driftsfasen, som et minimum, opprettholder dagens 
vannkvalitet i resipienter 

• Deponier (permanente og midlertidige) etableres på en måte som hindrer forurensing til resipient 
og andre sårbare områder 

 

Mål for anleggsperioden 

• Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en måte som opprettholder dagens vannkvalitet i bekker, 
vann og grunnvann 

• Utgravings- og sprengsteinsmasser håndteres på en måte som hindrer forurensningsspredning 
under anleggsarbeidet. 

• Håndtering av farlige stoffer, løsemidler samt olje og liknende skal foregå på en miljømessig 
forsvarlig måte for å hindre unødig søl og spill. 

• Arbeider i områder med forurenset grunn skal ikke medføre spredning av forurensing til miljøet.  
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3.4 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  

Definisjon 

Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle aldersgrupper til lek, 
annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra bebyggelse. Områdene kan være spesielt 
tilrettelagt for formålet eller intakte og ubebygde naturområder. Skoler, idrettsplasser, barnehager og 
barneparker omfattes av denne gruppen.  

Mål for det ferdige anlegget 

• Kryssinger som er viktige for nærmiljøet og som er sentrale for friluftslivet søkes opprettholdt eller 
erstattet. 

• Anlegget skal i minst mulig grad redusere muligheten til å drive rekreasjon og friluftsliv, samt 
være til minst mulig ulempe for nærmiljøet. 

• Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og 
annen helsefare4. 

• Eksisterende nærmiljøanlegg skal opprettholdes 
• Støyforhold i friluftsområder skal være akseptable og innenfor fastsatte grenser (T1442)5. 
• Arealer og anlegg som brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og 

annen helsefare6. 
 

Mål for anleggsperioden 

• Befolkningen skal i størst mulig grad oppleve ro og trygghet i anleggsperioden. 
• Søvn og hvile skal ikke forstyrres unødvendig. 
• Mulighetene til å drive friluftsliv og rekreasjon utenfor anleggsområdet skal i størst mulig grad 

opprettholdes. 
 

 

3.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Definisjon 

Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte kulturminner som er 
gitt en verdi. 

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet 
eller sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller sammenheng 
kulturminnene inngår i. 

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle erklærte 
stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner §4 samt samiske kulturminner 
eldre enn 100 år. 

Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

Mål for det ferdige anlegget 

• Sikrede kulturminner og kulturmiljøer skal bevares. 
• Man skal så langt som mulig ivareta gamle, eksisterende ferdselsveger på tvers av traseen. 
• De historiske linjene i landskapet skal bevares.  

 
  

                                                      
4 Miljøverndepartementets rundskriv T 2/2008 Om barn og planlegging 
5 FOR-2010-03-26-489 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 
6 Miljøverndepartementets rundskriv T 2/2008 Om barn og planlegging 
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Mål for anleggsperioden 

• Automatisk fredede kulturminner, utover de som det gis dispensasjon for, skal sikres mot 
påvirkning av anleggsvirksomheten.  

• Tiltaket skal ikke forringe verdifulle kulturminner og -miljøer og sammenhengen mellom disse og 
omgivelsene. 

• Inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap begrenses utover det som avklart i 
reguleringsplan eller evt. frigitt i etterkant, skal unngås7 og sikres mot skade av 
anleggsvirksomheten. 

 

 

3.6 NATURRESSURSER 

Mål for det ferdige anlegget 

• Begrense permanente inngrep i områder med produktivt jord- og skogbruk8. 
• Vannføringen i viktige vassdrag søkes opprettholdt under og etter tiltaket 9,10. 
• Skogsmarka skal gis en naturlig avgrensning mot veganlegget. 
• Vannkvaliteten i private drikkevannsbrønner skal ikke forringes verken som følge av 

anleggsarbeid eller framtidig saltpåvirkning fra veidrift.  
 

Mål for anleggsperioden 

• Vannføringen i viktige vassdrag søkes opprettholdt under tiltaket. 
• Inngrep i vann og vassdrag skal være minimale. 
• Anleggsarbeidene gjennomføres på en måte som hindrer spredning av plantesykdommer. 
• Dyrket mark inn mot veg skal i størst mulig grad kunne utnyttes til jordbruk. 
• Hensynet til beitedyr skal ivaretas. 

 

 

3.7 STØY OG VIBRASJONER 

Definisjon 

Støy 
Temaet omfatter lokal støypåvirkning innenfor prosjektets influensområde. 

Støy fra vegtrafikk omfatter både ekvivalentnivåer utendørs på rekreasjonsområder, utendørs 
oppholdsarealer og utenfor rom til støyfølsom bruk, målt som Lden, samt maksimalnivåer nattetid målt 
som L5AF. 

Støy fra vegtrafikk omfatter videre ekvivalentnivå innendørs målt som Lekv, 24t, og maksimalnivå 
innendørs målt som LpA, max. 

Kravet til maksimalstøy gjelder kun der det er stor trafikk om natten, og ti hendelser eller mer som 
overskrider grenseverdiene. 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet omfatter ekvivalentnivåer på dag-, kveld- og nattetid, samt 
maksimalnivåer i nattperioden. 

For utbyggingsprosjekter må også støy fra andre kilder (andre veger i influensområdet og andre kilder 
som jernbane og fly) inkluderes i vurderingene. 

Vibrasjoner 
Temaet omfatter vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde. 
                                                      
7 St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 
8 St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 
9 LOV-2000-11-24-82 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).  
10 FOR-2006-12-15-1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 
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Mål for det ferdige anlegget 

• Det overordnede målet er at ny veg ikke skal føre til plagsom støy for beboere langs vegen, og at 
ny veg ikke skal føre til strukturlyd og vibrasjoner over grenseverdier i NS8176 for beboere langs 
vegen. 

• Trafikk på det nye veganlegget skal ikke føre til støy eller strukturlyd over grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442). 

• Alle boliger langs ny trasé skal ha tilfreds-stillende innendørs støynivå (under 35 dBA) og en 
skjermet uteplass (under 55 dBA).  

 
Mål for anleggsperioden 

• Støybelastningen skal av hensyn til faren for nedsatt trivsel og helseplager for beboere og 
virksomheter (helseinstitusjoner, barnehager, skoler), begrenses til et akseptabelt nivå i henhold 
til gjeldene retningslinjer (T-1442 «Retningslinjer for støy i arealplanlegging»). 

• Forsvarlige oppførte bygninger, anlegg og ledningsanlegg skal ikke påføres varige skader på 
grunn av vibrasjoner fra anleggsarbeidene (i henholdt til NS 8141).  

 

 

3.8 LUFTFORURENSNING  

Definisjon 

Temaet omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veganlegg og utslipp fra 
vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg, inkludert ferjedrift. 

Global luftforurensning defineres som klimagassutslipp (hovedsakelig CO2), regional luftforurensning 
defineres som hovedsakelig stoffer som gir sur nedbør (hovedsakelig NOx) mens lokal luftforurensning 
defineres som stoffer som påvirker menneskers helse og trivsel (hovedsakelig PM10 og NO2). 

Mål for det ferdige anlegget 

• Luftforurensing langs ny veg skal være innenfor nasjonale mål. 

Mål for anleggsperioden 

• Anleggsarbeidene og anleggstrafikk skal ikke føre til plagsom eller skadelig utslipp av støv, 
nitrogenoksider og karbondioksid  

 
 
3.9 AVFALLSHÅNDTERING 

Mål for det ferdige anlegget 

• Prosjektet skal bygges med materialer som gjennom livsløpet har minst mulig negativ 
miljøpåvirkning. 

• Overskuddsmasser, herunder tunnelmasser, skrapmasser og eventuelle løsmasser skal i størst 
mulig grad, brukes i prosjektet eller til andre samfunnsnyttige formål 

 

Mål for anleggsperioden 

• Avfallet fra anlegget skal gjenvinnes så langt det er mulig. Slutthåndtering av avfall skal ikke 
være til skade for miljø og omgivelser 

• Gjenvinning av materialer skal være en premiss for avfallshåndtering i anlegget, målet er at 80 
prosent av avfallet skal gjenvinnes.   
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4 Krav, beskrivelse og utfordringer 

Utfordringene som er beskrevet under, er bl.a. hentet fra underlagsdokumentene 
konsekvensutredningene11, forprosjektrapport12, planbeskrivelsen13, formingsveilederen14. 

I arbeidet i 2007-2011 med vurderinger av traséer og ulike konflikter, er det gjort et valg av vegtrasé. 
Denne fremgår av forprosjektrapporten og er grunnlaget for reguleringsplanen. 

Konsekvensutredningen for rv. 3/25 Løten grense – Grundset ble godkjent av Vegdirektoratet i 
sluttdokumentet av 24.09.2004. Planprosessen har imidlertid medført at vegtraseen og enkelte løsninger 
er endret i forhold til linjen som er lagt inn i kommunedelplanens arealdel. Forskjellen mellom tidligere 
vedtatt løsning og ny vegløsning er kommentert i planbeskrivelsen, hvor også konsekvensutredningen for 
enkelte temaer er supplert/oppdatert. 

De gjenstående utfordringer fra underlagsdokumentene, er de som er omtalt under. Det er også disse 
utfordringene som er forsøkt løst gjennom tiltak og videre oppfølging beskrevet i denne YM-planen.  

For hvert tema er det gitt en kort beskrivelse for å lette forståelsen av virkningene. Dette kommer som et 
supplement til beskrivelsen av dagens situasjon, gitt i planbeskrivelsen. 

 

4.1 LANDSKAPSBILDE OG ESTETIKK 

4.1.1 Krav 

Plan- og bygningslovens formålparagraf (§ 1-1) 15
 skal sikre at det blir tatt estetiske hensyn i all 

planlegging. Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all 
planlegging.  

Landskapskonvensjonen16 støtter dette ved å stille krav om sikring, vern og pleie av landskapstypene i 
Europa og har som formål: “Sikre representative hverdagslandskap og sjeldne nasjonallandskap, verne 
og pleie stedskarakter og identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i 
Europa”.  

Evt. andre krav til visuell utforming, med referanse til formingsveilederen. 

 

4.1.2 Beskrivelse og utfordringer 

Skogområdet på Terningen og landskapsrommet langs Glomma utpeker seg som de interessante 
områdene med tanke på landskapsbilde. Furumoene vest/nord for Elverum er sammenhengende 
skogsområder på vekselvis myr og sandgrunn. Viktige landskapselementer er den meandrerende 

                                                      
11 Rv3/25 Konsekvensutredning Midtskogen - Grundset. Hovedrapport (oktober 2002) 
12 Rv. 3/ 25 Ommangsvollen – Grundset. Forprosjektrapport (16-10-2009) 
13 Rv. 3/  25 Planbeskrivelse Elverum (foreløpig 2011-11-28) 
14 Rv. 3/ 25 Ommangsvollen – Grundset. Formingsveileder (juni 2011) 
15 LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
16 Den europeiske landskapskonvensjonen (20.10.2000) 
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Terningåa, den runde landskapsformasjonen i Rundhaugmyra samt kullgroper og fangsthull flere steder i 
området. 

 

På strekningen mellom Løten 
grense og Midtskogen finner 
vi i hovedsak landskapstypen 
barskoglandskap - taigaen. 
Barskoglandskapet er 
omfattet av ensartede 
skogstrekninger hovedsakelig 
bestående av furuskog med 
innslag av gran- og løvtrær. 
Arealene er småkuperte eller 
relativt flate. Landskapstypen 
starter ved Ånestadkrysset 
og følger traséen helt fram til 
Elverum og Grundset. I 
området ved Midtskogen 
gård har barskoglandskapet 
innslag av myrområder. 
Myrområdene er bevokst 
med skog, både løv- og 
barskog.  

Nordøst for Midtskogen 
krysses Terningåa. 
Terningåa er et 
meandrerende vassdrag uten 
tekniske inngrep, noe som i 
dag er et sjeldent syn i 
Norge. Terningåa ved 
Elverum er ikke betydelig 
fiskeelv, men den benyttes 
som gyteplass for storauren i 
Glomma. 

 

Figur 3 Kart over 

landskapstyper innen for 

planområdet (hentet fra 

formingsveileder, hvor 

landskapstypene er nærmer 

beskrevet). 

Området mellom Gampmyra – Stortjernsmyra og Grindalsmokrysset består i stor grad av dominerende 
furuskog i et småkupert ellers relativt flatt terreng, og med noe spredt bebyggelse helt vest i området. 
Området har imidlertid store innslag av myrområder som er bevokst med både løv- og barskog. Av de 
mest fremtredende kan nevnes Gampmyra, Rundhaugsmyra og Stortjernsmyra.  

Terningåa slynger seg gjennom området og danner et viktig landskapselement som bidrar til variasjon. 
En markant terrengformasjon i form av en 8-10 meter høy haug i Rundhaugmyra er et annet viktig 
landskapselement som bidrar til variasjon i det ellers så ensartede furumolandskapet. 

Grundsetmarka ligger nord for dagens rv. 25 og omfatter markaområdet vest for Glomma og nord for rv. 
25. Grundsetmarka er tilrettelagt for turer sommer og vinter. I barmarkssesongen er skogsbilvegene godt 
egnet for fot- og sykkelturer innover. Vedtatt vegtrasé krysser skiløypertrasé ved Gampmyra. De fleste 
brukerne av Grundsetmarka som nærområde, er beboerne på Vestad. 

På strekningen fra Grindalsmoen og inn mot Basthjørnet blir det en stadig større grad av urbanisering, og 
Elverum er det eneste tettstedet innenfor tiltaksområdet. 
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Det er viktig for prosjektet å optimalisere anlegget for å redusere konfliktpotensialer knyttet til 
arealinngrep og beslag, redusere oppdelingen av eksisterende landskapsrom, tilpassing av anlegget til 
landskapet, samt redusere behov for massedeponier i tilknytning til anlegget gjennom et bedre trasèvalg. 
Det er gjennom forprosjektfasen utarbeidet en egen formingsveileder17 som legger føringer for hvordan 
veganlegget og sidearealene skal utformes på en mest mulig helhetlig måte. Tegninger for landskaps- og 
beplantningsplan viser hvordan landskap og terreng er tenkt istandsatt og tilbakeført. 

 

4.2 NATURMILJØ  

4.2.1 Krav 

Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturen gjennom bærekraftig bruk og vern. Den har en 
generell aktsomhetsplikt som krever at alle må gjøre det som er rimelig for å hindre skade på det 
biologiske mangfoldet18. 

Viltlovens §§ 1 og 2 krever at viltet og dets leveområder bevares og at det tas hensyn slik at det ikke 
påføres unødig lidelse og skade19. 

I følge Lov om laksefisk og innlandsfisk § 720, og i forskrift om fysiske tiltak i vassdrag21, er det forbudt, 
uten tillatelse fra fylkesmannen, å iverksette fysiske tiltak som forringer produksjonsmulighetene for fisk 
eller andre ferskvannsorganismer. Bestemmelsene gjelder ikke dersom tiltaket krever tillatelse etter 
vannressursloven.  

Vannforskriften stiller krav om god miljøtilstand i vannressursene22. 

I naturvernlovens § 2 heter det at ved fysiske inngrep må det tas hensyn til naturmiljøet, og at det må 
iverksettes tiltak for å motvirke eller begrense skaden av inngrepet. 

 

4.2.2 Beskrivelse og utfordringer 

I planbeskrivelsen er det gjort en inngående beskrivelse av naturmiljø, både den eksisterende 
situasjonen og virkningene av planen. Det viktigste er gjengitt under sammen med utfordringen i 
prosjektet. 

Verdifulle naturområder 
Vegplanene vil berøre naturområder med mektige kvartære avsetninger av ulike karakter. Berggrunnen 
er næringsfattig, og dette sammen med lettdrenerte avsetninger har gitt grunnlag for en artsfattig 
vegetasjon bestående av furu med lyng i feltsjiktet. I områder med høytstående grunnvann har det blitt 
dannet myr. Til tross for dette er det blitt registrert enkelte verdifulle naturområder.  

Ved Midtskogen er det en gårdsdam med bl.a. bred dunkjevle og øyenstikkere. Bred dunkjevle er 
tidligere ikke registrert i Elverum. Dammen har også potensiale for amfibier. Ved elva Terningåa ble det 
registrert en lokalitet med svartor. Svartor er tidligere bare registrert på to områder øst for Glomma i 
Elverum. Forøvrig er det registrert nøkkelbiotoper i tilknytning til elva. Alle områdene er vurdert til å ha 
liten (lokal) verdi.  

Ved Gampmyra er det registrert rik sumpskog (Naturbase: Gampmyra N). Biotopen er en tuerik gråor-
bjørk-viersumpskog med flere smådammer. Området strekker seg langs begge breddene i et 
stilleflytende parti av en meandrende elv. Skogbildet domineres av nokså ung bjørkeskog med innslag av 
gråor og ung gran. Ingen signalarter er registrert. Lokaliteten er verdisatt til viktig.  

                                                      
17 Rv. 3/ rv. 25 Ommangsvollen – Grundset. Formingsveileder (16.10.2009) 
18 LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) (2009-06-19) 
19 LOV-1981-05-29-38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).  
20 LOV-1992-05-15-47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (1992-05-15) 
21 FOR 2004-11-15-1468: Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag  
22 FOR-2006-12-15-1446:Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) (2006-12-15) 
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Figur 4 Oversikt over viktige lokaliteter og funksjoner. 

Naturtypen rik sumpskog er generelt sjelden og de fleste forekomstene finnes i områder med stort 
arealpress. Rik sumpskog dekker svært små arealer, men bidrar likevel mye til biologisk mangfold i 
skoglandskapet. Drenering av rike sumpskoger som følge av bygging av stier og veger, er en stor trussel 
mot naturtypen. I utgangspunkt er restaurering av rik sumpskog i mange tilfeller fullt mulig, og det 
viktigste og første tiltaket da er å få grunnvannstanden tilbake til normaltilstanden. 

Både vedtatt trasé og foreslått ny trasé går gjennom nordre del av Gampmyra. Det skal gjøres 
omfattende arbeid i myra i tilknytning til etablering av ny veg, og det må forventes at dette vil ha 
konsekvenser for vannhusholdning og dermed artsammensetning i området.  

Ved Svenkerud er det også registrert rik sumpskog (Naturbase: Svenkerud vest). Biotopen er en flat 
gran-bjørkesumpskog med en gjennomløpende bekk. Et par små dammer ligger i de fuktigste partiene. 
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Lokaliteten er verdisatt til viktig. Ny trasé går øst for lokaliteten og den antas å ikke bli påvirket av 
veganlegget.  

Det vurderes at tiltaket har middels negativt omfang, og vil få middels negativ konsekvens for naturmiljø.  

 

Vilt 
Dagens rv. 3/25, særlig fra Ånestad til Midtskogen, er kjent for store vilttrekk og svært høy forekomst av 
elg, men også i andre deler av Elverum er det betydelige vilttrekk og beiteområder for storvilt. Traséen for 
ny rv. 3/25 vil grense inntil, samt krysse flere av disse vilttrekkene og beiteområdene. På grunn av høy 
tetthet av kjente vilttrekk og beiteområder er det derfor regulert gjennomgående 2-sidig viltgjerde langs 
rv. 3/25 og langs rv. 3 mens viltgjerdet langs rv. 25 avsluttes mot rundkjøring til Grindalsmoen vest. 
Viltgjerdets endelige plassering avgjøres i byggeplanfasen. 

Det legges i planen opp til en stor viltpassasje mellom Midtskogen og Terningåa. Viltpassasjen etableres 
som overgangspassasje ca. 850 meter øst for Midtskogen massetak. Overgangspassasjen etableres i en 
slik bredde at det blir minimum 50 meter åpning mellom viltgjerdene på faunapassasjen. For en nærmere 
beskrivelse av konstruksjonen henvises det til planbeskrivelsen. Det vil i tillegg være høyde for vilt til å 
passere ved begge kryssinger av Terningåa, med henholdsvis 3 og 7 m høyde fra terreng til bru.  

Både vedtatt trasé og foreslått ny vegtrasé vil fragmentere beiteområdet Grundsetmarka, selv om den går 
nær områdets ytterkant og stort sett mindre enn 500 m fra dagens veg. Ny veg med sammenhengende 
viltgjerde vil være en barriere i seg selv for viltet, i tillegg til at den forsterker den barrieren som 
eksisterende veg og jernbane allerede representerer. Det antas likevel at de planlagte krysningspunktene 
ved riktig utforming vil kunne være gode forbindelser og at de ikke vil påvirke sesongtrekket mellom 
Grundsetmarka og beiteområdene lenger sør i særlig grad. Skogområdene mellom ny og gammel veg 
kan bli lommer for beitende elg, og det vil fremdeles være en viss kollisjonsfare på gammel veg.  

Det er viktig at naturlig vegetasjon bevares ved faunapassasjene, slik at de så tidlig som mulig kan 
fungere etter intensjonene. 

 

Vann og vassdrag 
Den nye traseen for rv. 3/25 i Elverum kommune krysser flere mindre bekker, samt elva Terningåa på to 
steder. Elva med kantsoner har en landskapsøkologisk funksjon for plante- og dyrelivet i området. Det er 
funnet mindre forekomster av svartor, en varmekjær art med sørlig utbredelse som bare er kjent fra to 
andre steder i Elverum. Det ble også registrert noe som trolig er hybrid mellom svartor og gråor i samme 
område; noe som i tilfelle er ny nordgrense for Østlandet. Ellers består kantskogen til elva av gråor-
heggeskog. Det er registrert isfuglhekking i tilknytning til elva; og dette sier noe om elvas spesielle 
kvaliteter. Terningåa er gyteplass for ørret i Glomma, og det finnes bever som har tilhold langs elva. 
Lokaliteten er vurdert til lokalt verdifull.  

Der rv. 3 og rv. 25 krysser mindre vassdrag skal kryssingene dimensjoneres for minimum å kunne 
håndtere en 100-årsflom. Hovedprinsippet er at man etablerer kryssinger med god kapasitet, slik at man 
unngår flomskader på veganlegget og omgivelsene rundt. Prosjektet har lagt vekt på at man i størst mulig 
grad skal unngå å berøre vassdragene ved anleggsgjennomføring, blant annet ved at det midlertidige 
anleggsområdet er begrenset i kantsonene til vassdrag. Det legges i prosjektet opp til at man skal ha 
minimum 3 meters frihøyde mellom terreng og brukonstruksjon der dette er gjennomførbart. En kort 
oversikt over de ulike løsningene som er valgt for kryssing av vassdragene er gitt i planbeskrivelsen. 
Anleggsarbeid med oppsetting av brupilarer og støping/bygging av bru kan medføre endret vannkvalitet.  

Vegtraseene går gjennom store skogs- og myrområder. På deler av strekningen er det blitt gjennomført 
drenering av disse områdene. Der veganlegget berører tidligere dreneringsgrøfter og kanaler skal disse 
ivaretas og dagens funksjon opprettholdes.    

Kantvegetasjonen langs vassdragene er viktig som skygge og næringsgrunnlag for småfisk, samt at den 
er en viktig buffer mot erosjon og reduserer mulig avrenning fra omkringliggende arealer. Vegetasjonen 
skal derfor bevares der dette er gjennomførbart. 

Bioforsk har i 2010 gjennomført overvåking langs rv. 3 og 25 gjennom Løten og Elverum for å vurdere 
biologisk og kjemisk tilstand i elvene Fura, Vingerjessa og Terninga (Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr. 164 
2010). Hensikten med overvåkingen var dokumentasjon av nå-tilstand, grunnlag for vurdering av en 
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eventuell overvåking i anleggsfasen og sammenligningsgrunnlag for etterkontroll slik at påvirkningen fra 
veg og vegbruk kan måles. 
 
Dokumentasjon av nå-tilstanden viste at næringsstoffene i vassdragene ofte oversteg grenseverdien for 
god tilstand. Også konsentrasjoner av enkelte tungmetaller, særlig kobber og sink, var enkelte steder for 
høye. Basert på bunndyrindekser kan imidlertid vassdragene karakteriseres til å være i god tilstand. Alle 
sedimentprøvene hadde et innhold av tungmetaller som lå under grenseverdiene (med et lite unntak av 
arsen). De fleste prøvene lå under deteksjonsgrensen for PAH og THC.  
 
Fisketettheten var generelt lav, dominerende fiskeart i Terninga var ørekyt. På den øverste stasjonen i 
Terninga ble det bare fanget ørekyt. Tettheten var relativt høy. Noe av årsaken til at det ikke ble funnet 
ørret og steinsmett kan være at bunnsubstratet i hovedsak besto av sand. Vannet var noe brunt på farge 
og kan skyldes humuspåvirkning. På stasjon 6 ble det bare funnet ørekyt i lav tetthet. Elva har her sterk 
strøm og grovt substrat. På stasjon 7 ble det beregnet svært lave tettheter av ørret og steinsmett. Årsak 
til lav tetthet kan være mindre god vannkvalitet, herunder humuspåvirkning. 
 
En totalvurdering av vassdragene er derfor at de i forhold til biologi er i god tilstand, at sedimentene i 
vassdragene ikke har konsentrasjoner over grenseverdiene for de undersøkte parameterne, men i 
forhold til vannkjemi er det for høye verdier av næringsstoffer og organisk karbon, samt kobber og endel 
andre tungmetaller. 
 
Når det gjelder overvåkning i anleggsfasen anbefales det i rapporten at den biologiske overvåkingen 
utføres på samme måte som i denne undersøkelsen. Tilsvarende vil det antas at det er tilstrekkelig å 
undersøke bunnsedimenter en gang per år. Unntak kan være hvis det blir kraftig erosjon som følge av 
vegbyggingen og det må igangsettes ekstra sedimentprøvetaking. Når det gjelder vannkvalitet anbefales 
hyppigere målinger (med lokale prøvetakere), eventuelt at det settes opp en automatisk sensor for 
turbiditet, ledningsevne og pH slik at det blir mulighet for bedre overvåking. 
 
Det må for øvrig generelt iverksettes tiltak som hindrer tilslamming og forurensning av alle mindre bekker 
og vassdrag, både i anleggs- og driftsfasen.  

I forbindelse med offentlig ettersyn, er det blitt bemerket at Kutterbekken/Grundsetbekken er gytebekker 
for ørret i Glomma, og at det derfor kan være nødvendig med spesielle tiltak for å sikre vannkvaliteten i 
anleggs- og driftsperioden. Bekkene har dessuten utløp ved Strandfossen, nær gode oppvekstområder 
for ørret i Glomma. Det bemerkes imidlertid at opplysningene om bekkenes betydning som gyte- og 
oppvekstlokaliteter, stemmer dårlig med vurderinger i Fylkesmannens rapport om fisken i 
Glommavassdraget23. I denne rapporten omtales Grundsetbekkens betydning for ørret i Glomma som 
marginal.  

 

4.3 FORURENSNING AV JORD OG VANN 

4.3.1 Krav 

Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble vedtatt av 
Miljøverndepartementet med virkning fra 1. juli 2004. Bestemmelsene i forskriften inngår som kapittel 2 i 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)24. Tilhørende veileder TA 
2548/200925

 gir praktisk informasjon til forskriften.  

                                                      
23 Qvenild, T. 2008. Fisken i Glommavassdraget. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 2-
2008 
24 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Miljøverndepartementet. 1. juni 2004 nr. 
931. 
25 Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. TA-
2548/2009. Statens forurensningstilsyn. 
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Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området, jf. § 2-4. Hvis 
grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før 
tiltaket kan gjennomføres26. 

Forurensningsloven § 727
 setter et generelt forbud mot forurensning. Vanlig forurensning i forbindelse 

med anleggsvirksomhet er tillatt (§ 8). Hva som er ”vanlig” må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle, og 
det kan være behov for en utslippstillatelse (§ 11) i forbindelse med anleggsvirksomheten. Forurensning 
kan også være tillatt dersom det er innenfor grenseverdier gitt i forskrifter etter forurensningsloven (§ 9). 
Vegtrafikkloven28

 regulerer vanlig forurensning fra transporten og transportmidlene. 

Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning. § 40 omhandler akutt 
forurensning. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en 
nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensingen. 
Dette følges opp videre i forurensningsforskriften; kapittel 7 inneholder grenseverdier for lokal luftkvalitet 
(bl.a. svevestøv), kapittel 15 setter krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, kapittel 17 omhandler utslipp 
av farlige stoffer til vann, mens kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand 
og singel.  

Forskrift om miljørettet helsevern29 har bestemmelser knyttet til utslipp til luft, grunn og vann (§ 9). 
Folkehelseinstituttet har gitt ut en veileder30 som utdyper kravene i forskriften. Kapittel 3a i forskriften har 
bestemmelser om forebygging mot forekomst av legionella (anlegg for vasking av biler og hjul etc.). 

Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag 
og grunnvann, og etter § 8 skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller ulempe for 
allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndighetene (NVE). 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) har som hovedmål å sikre god miljøtilstand i 
vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. 

Drikkevannsforskriften31 har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av 
tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av 
noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. 

Systemet for vannbehandling skal dimensjoneres for å kunne tåle ekstraordinære hendelser, for 
eksempel utslipp fra anleggsdriften, som oljesøl fra maskiner, eller utslipp av avfallstoffer som følge av 
ulykker med transport av farlig gods (Risiko og sårbarhetsanalyse). 

Vegvesenets håndbøker32 definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn ved planlegging, bygging 
og drift av veganlegg, herunder også tiltak for begrensning av utslipp til luft, vann og grunn. 

Avfallsforskriften stiller krav om at det ikke skal være skadelig avrenning fra midlertidige deponier.33 

Masser som ikke skal brukes ved istandsetting av arealene eller på annen måte gjenbrukes i prosjektet, 
skal fraktes ut av området uten mellomlagring34.  

 

                                                      
26 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Miljøverndepartementet. 1. juni 2004 nr. 
931. 
27 Lov om vern mot forurensninger (Forurensningsloven). Miljøverndepartementet. Lov av 13. mars 1981 nr. 6. 
28 Vegtrafikkloven. Samferdselsdepartementet. Lov av 18. juni 1965 nr. 4 
29 FOR-2003-04-25-486 Forskrift om miljørettet helsevern.  
30 Nasjonalt folkehelseinstitutt: ”Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (rev 2009)”. 
31 FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 
32 Håndbok 018: Vegbygging. Håndbok 261: Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging.  
33 FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kap. 9 Deponering av 
avfall.  
34 Egendefinerte med bakgrunn i etatenes praksis 
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4.3.2 Beskrivelse og utfordringer 

Vann 
I planområdet krysses flere små vassdrag og store myrområder. I tillegg krysses elva Terningåa på to 
steder. 

Bioforsk har på oppdrag fra Statens Vegvesen overvåket elvene Fura, Vingerjessa og Terninga i 
forbindelse med planlegging av ny veg35. Nåtilstanden tyder på at Terningåa ikke er berørt av krysning av 
nåværende veg. Resultatene gir et godt grunnlag for å vurdere effekter på elv i anleggsfase og 
etterundersøkelser, samt legger grunnlag for oppfølging av vassdragene inn mot anleggsfase og 
driftsfasen.  

Det er i prosjektet lagt stor vekt på å etablere et overvannssystem som samler opp og renser både 
normal avrenning, og eventuelle uhellsutslipp fra veganlegget. Avrenningen skal renses på best mulig 
måte, ved hjelp av infiltrasjon i grunnen og ved sedimentasjon i basseng før det kan slippes kontrollert ut i 
resipientene. For nærmere beskrivelse av valgte overvannsløsninger henvises det til planbeskrivelsen. 

Det er ikke registrert privat vannforsyning i plan- eller influensområdet, men det er kjent at det finnes. 
Sikring av privat vannforsyning blir sikret gjennom reguleringsbestemmelsene. To brønner i fjell er 
registrert i NGUs database. Det antas at disse to ikke vil påvirkes i vegens anleggs- eller driftsfase. 
Håndtering av vann og avløpsanlegg, og da særlig knyttet til private vannforsyningsanlegg må foretas i 
detaljprosjekteringsfasen. Her bør man registrere brønnens alder, tidligere og nåværende bruk, 
utforming, kapasitet, samt dagens vannkvalitet. 

Vannhåndtering i anleggsperioden 
Ved anleggsarbeidene vil nedbør og grunnvannsinnsig føre til at det samler seg vann i byggegropen(e). I 
de tilfeller der vannet er til hinder for fremdriften i anlegget, må vannet pumpes opp og ledes bort fra 
byggegropen(e). Kombinasjonen av lang anleggsperiode, store nedbørsflater, varierende grunnforhold 
med løsmasseskjæringer, inngrep i myrområder og stedvis innslag av leire eller tett morene gjør 
vannhåndteringen utfordrende. Ved graving ned i leire eller tett morene vil byggegropa fungere som et 
basseng med tett bunn. I perioder med mye nedbør og snøsmelting kan det derfor bli nødvendig å 
håndtere store vannmengder. 

Vannet vil kunne inneholde finstoff og evt. sprengstoffrester. I en anleggssituasjon vil det i tillegg alltid 
være en viss risiko for at vannet inneholder mindre mengder med forurensninger fra oljelekkasjer el. fra 
anleggsmaskiner og utstyr eller fra legging av asfalt. Både maskiner og tankanlegg for anleggsmaskinene 
er også potensielle forurensningskilder. Partikkelforurensing i anleggsfasen kan gi betydelig blakking og 
tilslamming av tilgrensende resipienter/arealer. Dette kan igjen medføre negative konsekvenser for 
dyrelivet generelt.  

For håndtering av lensevann skal det, ved behov, legges opp til mulighet for kontinuerlig utslipp av vann 
fra byggegropen til nærliggende resipienter/arealer, under forutsetning at lensevannet har kvalitet som 
tilfredsstiller krav fra myndigheter. Sedimentasjonsbassenger er arealkrevende dersom de skal 
dimensjoneres for oppholdstid som sikrer utfelling av små partikler og store nedbørsmengder. Det kan 
derfor være aktuelt å utforme rensesystemet slik at det kan benyttes flokkuleringsmiddel og oljeavskilller. 
Flokkuleringsmiddelet (jern- eller aluminiumssalter) løses ikke selv i vannet, men binder seg til partiklene 
og samler dem til et stabilt slam i bunnen av bassenget (benyttes ofte når vanlig mekanisk sedimentering 
ikke viste seg tilstrekkelig til å fjerne fine partikler - uløselige aluminium og jernforbindelser er ikke giftige 
eller miljøskadelige og slike stoffer representerer derfor ingen miljøfare). Behov for og lokalisering av 
sedimentasjonsanlegg, samt rensekrav for vann må avklares tidlig i byggeplanfasen. 

Ved masseutskifting i myrområder må det være bevissthet rundt at inngrepet kan gi hydrologiske effekter 
for tilliggende myrområder med senkning av grunnvannsstand og endring av vekstforhold for vegetasjon.  

I forbindelse med arbeid i og rundt vassdrag er vannhåndteringen spesielt viktig. Det skal utarbeides 
overvåkningsprogram både for biologi, sedimenter og vannkvalitet basert på tidligere gjennomførte 
undersøkelser ved tiltaksområdet. 

Forurenset grunn 

                                                      
35 Bioforsk Rapport (Vol. 5 Nr. 164 2010), Overvåking langs Rv 3 og 25 gjennom Løten og Elverum. 
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Det ikke avdekket områder hvor det er mistanke om at tidligere virksomhet kan ha forårsaket 
forurensning av grunnen. Erfaringsmessig vil imidlertid også masser langs den eksisterende vegtrasèen 
kunne være forurenset av trafikk, vegstøv og annet søl og spill som har samlet seg opp gjennom tidene. 
Det må vurderes om disse forholdene trenger ytterligere oppfølging i en senere fase av prosjektet. 
Masser med innhold av forurensninger utover Klifs normverdier, må til deponi som er godkjent for å ta 
imot slike masser dersom de fraktes ut av tiltaksområdet. Dersom det er mistanke om forurensning må 
det utarbeides tiltaksplan for graving i forurensede masser. Det er SVVs ansvar at disponering av masser 
er forsvarlig og etter gjeldende regelverk.  

Det er foretatt søk i Klifs database over eiendommer i Norge hvor forurensningsmyndigheten vet, eller 
har begrunnet mistanke om, at det kan være forurensninger i grunnen. Ingen eiendommer som grenser 
opp til eller er i umiddelbar nærhet til planområdet er registrert i denne databasen. Det er heller ingen 
registreringer i Miljøstatus.no. 

Det er søkt i Elverum kommunes database over oljetanker på nett, det er her funnet en oljetank (3000 l) 
som vil måtte fjernes i forbindelse med trase inn mot Elverum. Dette gjelder trolig Hamarvegen 271, 
gnr/bnr 13/291, alternativt 13/1(inntegnet på grensen mellom eiendommene). 

På en myr (eiendom 14/32 eller 14/1) nord i Elverum, ble det tidligere tatt ut mye torv. Det sies at her 
etterlot tyskerne nedgravd noen gamle bilvrak og muligens annet skrot fra krigen36. Kommunen har ikke 
opplysninger som kan verifisere dette37. Dersom arbeid knyttet til ny vegtrasé skulle avdekke denne type 
avfall, må det lages en tiltaksplan for prøvetaking av grunnen, og eventuelt utarbeides tiltak for å unngå 
spredning av potensiell forurensning i grunnen i dette området. Eventuell konflikt mellom anleggsarbeid 
for ny trasé og lokaliteten skal tas inn i YM-planen etter offentlig ettersyn av reguleringsplanen. 

Avrenning fra deponi 
Det er i planarbeidet lagt ned mye arbeid med optimalisering av veglinja. Justeringer av linja har redusert 
behovet for massedeponier betydelig i forhold til løsning synliggjort i kommunedelplanen. 

Det vil alltid være knyttet en viss usikkerhet til mengde og kvalitet på massene frem mot byggestart, men 
eventuelle overskuddsmasser er tenkt disponert i sidefylling og støyvoller langs vegtraséen. 

Mengdeberegninger viser teoretisk tilnærmet massebalanse i Løten-delen av prosjektet inkl. lokalveger. 
Elverumsdelen av prosjektet ligger foreløpig med et teoretisk masseoverskudd i størrelsesorden 300.000 
– 500.000 m3.  

Det er mange forskjellige typer jord- og fjellmasser i prosjektet. Disse vil måtte skilles fra hverandre og vil 
ha forskjellig anvendelsesområder. Identifiserte massetyper er: 

• Fjell (ikke syredannende) 
• Myr 
• Matjord 
• Potensielt forurensede masser 
• Stubber, røtter og vegetasjonsmasser 
• Jord med potensielt fremmede arter (mest sannsynlig i hager) 
• Grus- og morenemasser 

 

Med såpass mange massetyper å håndtere, vil det bli behov for flere mellomlager. Det er ikke lagt inn 
arealer for mellomlager i reguleringsplanen. Dette må løses innenfor regulert område, evt. ved egne 
planer i byggefasen. Arealene skal synliggjøres i rigg- og marksikringsplanen som utarbeides i 
byggeplanfasen. 

Det er en rekke hensyn å ivareta i forbindelse med masseflytting. Naturmangfoldloven stiller krav om at 
man må unngå uønsket spredning av arter. Jordmasser som inneholder frø, røtter og annet organisk 
                                                      
36 Samtale med Lars Sørli, tidligere ansatt i Elverum kommune i 2009. 
37 E-post fra Erik Stenhammer, Elverum kommune. 
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materiale kan dermed ikke disponeres fritt innenfor anleggsområdet, men må både mellomlagres og 
plasseres permanent i områder med tilsvarende flora. 

I forbindelse med nye skjæringer vil det bli uttak av stein ved bruk av sprengstoff, og disse massene kan 
inneholde relativt høyt innhold av nitrogenrester fra sprengstoff. Det er derfor viktig at arbeidene 
planlegges slik at disse massene ikke deponeres i nærheten av sårbare bekker. 

Drift 
Biltrafikk forårsaker utslipp av forurensninger, bl.a. tungmetaller og organiske miljøgifter. Fra veisalting får 
man avrenning med natrium- og kloridioner. Konsekvensene av utslipp av disse stoffene avhenger av 
flere faktorer bl.a. jordsmonn, forurensningskomponentene, lokalklimatiske forhold, vegetasjon, årstid og 
topografiske forhold. Det er dårlig vannkvalitet i enkelte av vassdragene, blant annet lav pH og 
tungmetallkonsentrasjoner nær tålegrensen. Dette indikerer at vannet fra veien bør behandles. 

Tiltaket vil også medføre større areal tette flater, og kan dermed øke risikoen for styrtbelastning til 
nærliggende vassdrag dersom avrenningen ikke fordrøyes.  

Et vesentlig forhold ved overvannshåndteringen i Elverum er knyttet til at deler av den nye traseen for rv. 
3 mellom Åkroken og Svenkerud ligger innenfor det klausulerte arealet til Elverum kommunes 
grunnvannsforsyning, denne er markert på plankartet med hensynssone. Prosjektet har hatt stort fokus 
på å sikre grunnvannsforekomsten. Vegens kurvatur etableres slik at vegavrenningen transporteres ut av 
det klausulerte området før det slippes renset ut i resipient som ikke er tilknyttet det klausulerte arealet. 
Klausuleringen medfører også at det er forbud mot å bruke vegsalt på strekningen som ligger innenfor 
sonen. I forbindelse med driftskontraktene blir det stilt krav til driftsentreprenørene slik at 
vintervedlikeholdet blir tilstrekkelig ivaretatt uten bruk av vegsalt. I dette området er det svært viktig at 
forurenset vegavrenning ikke ledes inn i grunnvannsmagasinet. Derfor anses det som et viktig grep å 
sørge for at vegen har lengdefall ut av anlegget slik at overflateavrenning ledes til bekker som ikke mater 
grunnvannsmagasinet.  

Overvannshåndteringen baserer seg på ønsket om å ha et system som håndterer både sommer og 
vinteravrenning, som er robust og effektivt med hensyn til rensing av kritiske forurensingskomponenter og 
som har en enkel driftsfase. Løsningen er også tilrettelagt for å håndtere uhellsutslipp av transporter med 
farlig last. Systemet etableres på en slik måte at det kan implementeres supplerende rensetiltak dersom 
rensekravene skjerpes.  

Prinsipp for overvannshåndteringen i prosjektet (nærmere beskrevet i planbeskrivelsen): 

• Avrenning fra sideterreng fanges opp av avskjærende terrenggrøfter med avledning til lokale 
bekker/vassdrag. 

• Oppsamling, fordrøyning og rensing av vegavrenning i sidegrøfter (regnhendelser med lav 
intensistet/varighet) ved direkte infiltrasjon i grøfteprofilet med tilbakedrenering til 
gjennomgående infiltrasjonsledning/drensledning. Kapasitet for rensing og avledning av en 2 års 
nedbørshendelse (dimensjonerende hendelse). 

• Oppsamling via sandfang i sidegrøfter og magasinering ved oppstuving i vegens underbygning 
(regnhendelser med høy intensistet/varighet) med tilbakedrenering til gjennomgående 
infiltrasjonsledning/drensledning. Kapasitet for kontrollert avledning av en 100-års 
nedbørshendelse. 

• Utdrenering av vegens underbygning via gjennomgående infiltrasjonsledning/drensledning med 
utløp til lokale vassdrag via overvannsbasseng (kontrollbasseng). 

Uhellsutslipp fra tankbilhavari etc. løses ved at det stilles beredskapskrav til driftsentreprenøren, med 
blant annet utgraving av forurensede masser i sidegrøftene. Eventuelle oljeholdig utslipp som måtte bli 
tilført sandfangene, vil ”med tiden” bli transportert til utslippsbassengene og tilbakeholdt der. På 
strekninger der vegen går gjennom spesielt sårbare områder, må undergrunnen tettes for å hindre 
ukontrollerte utslipp. 

Den nye traséen for rv. 3/25 i Elverum kommune krysser Terningåa på to steder, samt at flere mindre 
bekker krysses. Der rv. 3 og rv. 25 krysser mindre vassdrag skal kryssingene dimensjoneres for minimum 
å kunne håndtere en 100-årsflom. Hovedprinsippet er at man etablerer kryssinger med god kapasitet, slik 
at man unngår flomskader på veganlegget og omgivelsene rundt. Prosjektet har lagt vekt på at man i 
størst mulig grad skal unngå å berøre vassdragene ved anleggsgjennomføring, blant annet ved at det 
midlertidige anleggsområdet er begrenset i kantsonene til vassdrag. Det legges i prosjektet opp til at man 
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skal ha minimum 3 meters frihøyde mellom terreng og brukonstruksjon der dette er gjennomførbart. 
Under følger en kort oversikt over de ulike løsningene som er valgt for kryssing av vassdragene.       

 

 

4.4 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  

4.4.1 Krav 

Friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og 
opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og 
miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.  

Rikspolitiske retningslinjer (T-2/2008) om barn og planlegging slår fast at ved omdisponering av arealer 
som er i bruk eller er egnet til lek og utfoldelse, skal fullverdige erstatningsarealer fremskaffes.  

Formålet med Forskrift om miljørettet helsevern er å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige 
forhold. Befolkningen skal sikres mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og 
sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) inneholder også bestemmelser om 
støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Støy er nærmere omtalt i kapittel 3.7 Støy og vibrasjoner. 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) stiller krav til universell utforming. 

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet 
(miljøinformasjonsloven38) gir alle borgere lovfestet rett til å få miljøinformasjon, både fra offentlige 
myndigheter og offentlige og private virksomheter.  

 

4.4.2 Beskrivelse og utfordringer 

Nærmiljø 
Totalt sett er det rundt 1400 innbyggere som bor innenfor planens influensområde.  I forhold til 
planforslaget og dets påvirkning på nærmiljøet, står Vestad skole frem som det viktigste enkeltelementet 
hva nærmiljø angår. På grunn av dagens trafikkforhold langs rv. 25 og rv. 3 er barna som bor langs disse 
avhengig av skoleskyss (uavhengig av avstand) til skolen.  

En ny veg vil danne en dominerende fysisk, visuell og støyende barriere for beboere med tilknytning til 
Grundsetmarka, da den representerer inngrep i et område som i dag er uten nevneverdig forstyrrelse.  
Vegen vil dermed kunne ha potensiale til å ødelegge de eksisterende sosiale strukturene fordi 
opplevelsen av lokal tilknytning til frilufts-områdene kan bli svekket.   

Gjennom planarbeidet har man hatt et stort fokus på å redusere barrierevirkningen av ny trasé, gjennom 
overgangsbruer og muligheter til kryssing under veg. Prosjektet har hatt stort fokus på å redusere 
barrierevirkningen av de nye traséene, men for enkelte vil nok vegen øke barrierevirkningen i forhold til 
dagens situasjon.  Planlagt trasé vurderes imidlertid totaltsett å ha bidra positivt i forhold til nærmiljøet, da 
den leder en vesentlig del av dagens trafikk bort fra sterkt trafikkbelastede boligområder. Samlet sett vil 
også nedklassifiseringen av eksisterende veger ha en positiv konsekvens.  

Tre boligklynger vil imidlertid bli noe negativt berørt av tiltaket.  Boligklyngene ved Vesle Grundset og ved 
Grindalsmoen vest vil med ny trasé bli liggende inneklemt mellom ny og gammel veg.   

Ved Svingen vil vegen komme noe nærmere boligene vest for denne.  Konsekvensene vurderes 
imidlertid til å være relativt beskjedne da lokalvegen (dagens riksveger) vil få en svært lav 
trafikkbelastning etter at tiltaket er iverksatt - rundt 100 kjt/døgn ved Svingen og opp mot 1000 kjt/ døgn 
ved Grindalsmoen vest. 

For boliger som vil utsettes for støy er det planlagt avbøtende tiltak i form av skjermingstiltak. 

                                                      
38 LOV 2003-05-09 nr 31: Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 
betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). 
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Som en følge av tiltaket vil to næringsbygg måtte innløses og rives da de kommer i konflikt med traséen 
for ny rv. 25 rett vest for rundkjøringen ved Grindalsmoen øst (syd for Plantasjen). I tillegg er en 
landbrukseiendom (14/38) ved Løten grense ervervet av Statens vegvesen i forbindelse med ordinært 
salg av eiendommen. 

Det legges i planarbeidet opp til at kollektivholdeplassen ved Grindalsmoen og parkeringsplassene skal 
tilfredsstille kravene til universell utforming.  

Gang- og sykkelveger skal tilrettelegges på en slik måte at man tilstreber å etterfølge kravene til 
universell utforming i den grad det er mulig. Det vil i en del tilfeller være vanskelig å tilrettelegge 
stigningsforholdene i forbindelse med overgangsbruer og kryssing av den nye traséen for rv. 3/25 til 
kravene til universell utforming. 

Friluftsliv 
Ny veg vil også berøre friluftslivsinteressene i form av støy, samt fragmentering av friluftsareal. Vegen 
skjærer over Terningåa på to plasser, og blir liggende relativt nær et lokalt friluftsområde.  

Grundsetmarka er et mye brukt friluftsområde for Elverums befolkning, og fungerer som 
nærfriluftsområde for beboere på Vestad. Planområdet går gjennom de søndre deler av denne. 
Grundsetmarka ligger nord for dagens rv. 25 og omfatter markaområdet vest for Glomma og nord for 
dagens rv. 25. Den er tilrettelagt for turer både sommer og vinter. I barmarksesongen er de mange 
skogsbilvegene godt egnet for fot- og sykkelturer innover, i vintersesongen er lysløypa fra Vestad 
(krysser planområdet noe nord for Åkroken) mye brukt.  

Ved østre kryssing av Terningås legges det om en driftsveg som forbinder eksisterende rv. 3/25 med 
skogområdene nord for ny veg. Det reguleres og legges om veg fra Grindalsmoen til Grundsetmarka, en 
av flere viktige forbindelse for befolkningen i Elverum inn i marka sommer og vinter.  

I forbindelse med kryssing av konstruksjoner og etablering av turveger vil disse etableres slik at det gir et 
tilbud til de som ferdes langs vassdrag og på stiene i området i dag. 

 

4.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

4.5.1 Krav 

Kulturminnelovens39 formål er å verne kulturminner og kulturmiljø med deres egenart og variasjon både 
som del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Herunder 
finnes automatisk fredete kulturminner fra før 1537 og kulturminner fredet ved enkeltvedtak. Av § 3 følger 
det at ingen må, uten at det er lovlig etter § 8, sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne 
eller fremkalle fare for at dette kan skje. Kulturminnelovens § 9 setter krav om arkeologiske 
undersøkelser. 

Dersom det gjøres funn av gjenstander og/eller andre kulturminner i forbindelse med anleggsarbeidene 
som kan være av arkeologisk interesse, skal arbeidet stanses omgående og Hedmark fylkeskommune 
underrettes, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2.ledd. 

Hedmark fylkeskommune vedtok i 2005: Kulturminner for Hedmarks framtid; Fylkesdelplan for vern og 
bruk av kulturminner har som strategi å øke satsingen på dokumentasjon, registreringer, forskning, 
informasjon, tilrettelegging og formidling40. Fylkesdelplanen inneholder prioriteringsgrunnlag for 
bevaringstiltak, som også gjelder kulturminner som ikke er fredet. Dette med mål om å ivareta mangfoldet 
av kulturminner. 

 

4.5.2 Beskrivelse og utfordringer 

Innenfor planområdet er det registret en rekke kulturminner og kulturmiljø, og selve tiltaket (vegtraséen) 
vil berøre flere av disse og føre til direkte konflikt med automatisk fredede kulturminner.  For disse vil det 
                                                      
39 LOV-1978-06-09-50 Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 
40 Hedmark fylkeskommune (2005) Kulturminner for Hedmarks framtid, Fylkesdelplan for vern og bruk av 
kulturminner 
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være nødvendig å søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Den ene gruppen kulturmiljø er knyttet til 
forn-minner i utmarka, som vitner om intensiv utnyttelse av utmarksressursene i form av jernutvinning, 
kullbrenning og elgjakt. Disse kulturmiljøene består i hovedsak av fangstgroper og kullgroper. Den andre 
gruppen kulturmiljø er knyttet til jordbruksbosettingen langs Glomma og ved Midtskogen. De eldste 
jordbruksbosetningene i området - som Grundset – går tilbake til jernalderen. I planbeskrivelsen er disse 
nærmere omtalt. 

Sett i forhold til vedtatt trasé vil valg av ny trasé føre til færre konfliktpunkter, dette er vist på Figur 5. 
Flyttingen av kryss mellom rv. 3 og rv. 25 mot vest resulterer at man i langt mindre grad berører 
kulturmiljø 6.  Det samme gjelder også for kulturmiljø 7 (Midstkogen/Skjelle) hvor traséen er langt noe 
lengre mot nord. Kulturmiljø 1 og 2 berøres ikke – dette i likhet med vedtatt trasé.  

Automatisk fredete kulturminner som berøres av tiltaket, er vist med illustrasjon i plankartet. For disse 
kulturminnene vil det bli søkt om frigivelse. 

Kulturminner innenfor planområdet (som ikke berøres av tiltaket) er regulert til «vern av kulturmiljø eller 
kulturminne». Innenfor formålet inngår kulturminnet samt en tilhørende 5 meters buffersone rundt det 
gjeldende kulturmiljø / kulturminnet jf. Kulturminneloven § 6 krav om sikringssone. 
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Figur 5 Konfliktpunkter med kulturminner/-miljøer. 

 
Følgende registrerte kulturminner og kulturmiljøer vil ligge innenfor det nye planområdet og bli berørt av 
tiltaket (kulturmiljø 1 og 2 berøres ikke): 

Kulturmiljø 3 

Kulturmiljøet inneholder spredte forekomster av kullgroper og fangstgroper, med størst tetthet i øst mot 
ny riksveg. Rv. 3 vil skjære rett gjennom dette kulturmiljøet, og komme i direkte konflikt med flere 
fangstgroper og kullgroper langs en strekning der tettheten av fornminner er størst innenfor kulturmiljøet. 

Kulturmiljø 4 – Igletjernsmyra 

Kulturmiljøet ligger i utmarka og avgrenses av jernbanen i øst av Motappmyra i nord og av Igletjernsmyra 
i vest. Kulturmiljøet består av et stort antall fangstgroper, noen kullgroper samt ett jernvinneanlegg. 
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Fangstgropene ligger på linje (opp mot 200 meter), og utgjør samlet ett stort fangstanlegg for elg.  
Fangstgropene er trolig fra perioden yngre jernalder - middelalder (550-1500 e.kr.). Ny rv. 3 vil dele dette 
kulturmiljøet i to, samt komme i direkte konflikt med flere av gropene.  

Kulturmiljø 5 - Grundset skog 14/15 ved ”Brennerihaugen” 

Kulturmiljøet er avgrenset mot bruket Svenkerud nord og Stortjernsmyra i sør. Det er en stor tetthet av 
fangstgroper, og klare konsentrasjoner av kullgroper. Det ligger omtrent 30 fangstgroper på linje med 
utstrekning på 500 meter i SV-NØ retning. Flere av fangstgropene er godt bevart. Fangstanlegget og 
kullgropene dateres til yngre jernalder - middelalder (550-1500 e.Kr.).  

Kulturmiljø 6 - Grindalen 13/1 og Heyerdalsrønningen 

Kulturmiljøet ligger rett vest for Grindalsmoen industriområde og tettbebyggelsen på Vestad. Sentralt i 
kulturmiljøet ligger Rundhaugmyra. Kulturmiljøet består i hovedsak av fangstgroper og kullgroper. 
Terningen Skanse er registrert som et eget kulturmiljø innenfor kulturmiljø 6. Området er generelt rikt på 
kulturminner som er typisk for denne typen skogsområde. Det er et stort potensial for å finne spor etter 
jernfremstillingsplasser. Kulturmiljøet har høy tetthet av fornminner, men strukturen er ikke like tydelig 
lesbar som kulturmiljøer lenger nord i marka.  

Kulturmiljø 7 – Midtskogen 

Kulturmiljøet ligger på begge sider av dagens rv. 3/25, og omfatter blant annet eiendommene Skjelle, 
Midtskogen, Midtskogbakken og Midskogsveen, foruten annen bebyggelse. To av bygningene på gården 
Midtskogen er SEFRAK registrert.  Kulturmiljøet, som i tillegg til å være et gammelt jordbruksområde med 
spor helt tilbake til jernalder eller middelalder, er sterkt knyttet til hendelser under 2. verdenskrig. 

 

4.6 NATURRESSURSER 

4.6.1 Krav 

Jord- og skoglovene har bestemmelser som stiller krav om tillatelse til omdisponering av dyrket, dyrkbar 
og produktiv skog til andre formål 41. 

Forurensningsforskriften42 kap. 4 omfatter anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. Til disse 
bestemmelsene er det gitt egne tekniske retningslinjer. Regelverket her har anvendelse for både 
permanente deponier som skal bli dyrka mark og midlertidige deponier på dyrka mark. Forskrift om 
floghavre43 stiller krav om håndtering av masser fra områder som har floghavre. 

Etter § 8 i vannressursloven skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller ulempe for 
allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndigheten (NVE). Konsesjonskravet bortfaller når 
tiltaket er tillatt i reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven.  

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) er den norske gjennomføringen av EUs 
rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i 
vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. 

 

4.6.2 Beskrivelse og utfordringer 

Et vesentlig forhold ved overvannshåndteringen i Elverum er knyttet til at deler av den nye traséen for rv. 
3 mellom Åkroken og Svenkerud ligger innenfor det klausulerte arealet til Elverum kommunes 
grunnvannsforsyning, denne er markert på plankartet med hensynssone. Prosjektet har hatt stort fokus 
på å sikre grunnvannsforekomsten. Vegens kurvatur etableres slik at vegavrenningen transporteres ut av 
det klausulerte området før det slippes renset ut i resipient som ikke er tilknyttet det klausulerte arealet. 
Klausuleringen medfører også at det er forbud mot å bruke vegsalt på strekningen som ligger innenfor 
sonen. I forbindelse med driftskontraktene blir det stilt krav til driftsentreprenørene slik at 

                                                      
41 LOV 1995-05-12 nr.23 Lov om jord.(Jordlova) LOV 2005-05-27 nr.31 Lov om skogbruk. (Skogbrukslova) 
42 FOR-2004-06-01-931, kap 4 
43 FOR 1988-03-25 nr 251: Forskrift om floghavre 
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vintervedlikeholdet blir tilstrekkelig ivaretatt uten bruk av vegsalt. Dagens riksveg ligger nær ”Ytre 
verneområde” til Elverum vannverk. Økt trafikk og anleggsarbeider ved dagens trasé vil ha negativ 
konsekvens for beskyttelse av grunnvannet. Ny trasé for riksveg vil gi større avstand fra sikkerhetssone 2 
enn dagens veg. Tiltak som er i strid med vedtatte restriksjoner, jfr. brev fra Elverum kommune, datert 
5.4.1989, 9.4.1990 og brev fra Statens Institutt for Folkehelse, datert 14.12.1990, er ikke tillatt. 

 

 

Figur 6 Naturressurser 

Det er ikke registrert privat vannforsyning i plan- eller influensområdet, men det er kjent at det finnes. 
Sikring av privat vannforsyning blir sikret gjennom reguleringsbestemmelsene. To brønner i fjell er 
registrert i NGUs database. Det antas at disse to ikke vil påvirkes i vegens anleggs- eller driftsfase.  

Håndtering av vann- og avløpsanlegg, og da særlig knyttet til private vannforsyningsanlegg, vil bli foretatt 
i detaljprosjekteringsfasen. I detaljprosjekteringsfasen bør man registrere brønnens alder, tidligere og 
nåværende bruk, utforming, kapasitet, samt dagens vannkvalitet. Denne kartleggingen må gjøres før 
anleggsperioden starter, slik at man har sammenligningsgrunnlag i forhold til virkninger av tiltaket. Private 
brønner som med stor sikkerhet vil bli ødelagt av anleggsarbeidene vil det måtte etableres 
erstatningsløsninger for før anleggsarbeidene starter.    

Evt. konflikter med ikke registrerte private brønner må avklares før anleggsarbeid.  
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Innenfor planområdet er det i dag drift ved to massetak, Midtskogen (tangeres) og Grundset (deles i to).  I 
tillegg finnes det en forekomst nevnt i tidligere planer som ”Elverum Vest”. På Grundset tas det ut grus fra 
breelv og elvesatt materiale, mens det på Midtskogen tas ut pukk fra fin til middelskorning gabbro.  

Vegen vil legge beslag på et mindre areal fulldyrket mark og i anleggsfasen må det i tillegg midlertidig tas 
i bruk mer areal enn det som skal brukes varig. Ut fra de opplysningene som foreligger drives det i dag 
med husdyr på fem eiendommer. For øvrig brukes de dyrkede arealene hovedsakelig til korndyrking. 
Langs riksveg 3 nordover fra Vestad er det flere bruk med jordbruksareal på begge sider av riksvegen. 
De midlertidig omdisponerte områdene benyttes til matjorddeponi, riggområder, anleggsveger m.m. i 
anleggsperioden. Til tross for det marginale arealet skal rutiner for forsvarlig deponering i (mindre enn 2 
meter høye) etableres. En bør også forhindre at deponiene får en voldsom oppblomstring av ugras.  

Området nord for riksveg 3/25 Midtskogen - Elverum, vest for tettbebyggelsen og vest for riksveg 3 
Elverum - Grundset er et sammenhengende skogområde med furu som dominerende treslag. 
Mesteparten av skogen er klassifisert som middels høg bonitet. Eiendommene er relativt store - fra noen 
hundre til flere tusen dekar. For å kunne dokumentere et evt. endret beitetrykk av elg på furuskogen vest 
for ny Rv 3, må det i forbindelse med grunnervervprosessen vurderes om det skal gjennomføres 
beitetaksering før og etter utbyggingen. 

Den nye traséen har i noe større grad blitt lagt utenom jordbruksområder enn den vedtatte løsningen i 
kommunedelplanen. Kommunedelplanens løsning med fire felt ble vurdert til å gi middels negativ 
konsekvens for landbruket. 

Som Figur 7 viser, medfører ny trasé lite beslag av dyrket mark, mens de vesentligste arealbeslagene 
skjer i skogmark. Beslaget vil ikke forringe driftsforholdene for gjenværende arealer. 

 

Tabell 1: Samlet arealoversikt som viser permanent og midlertidig areal fordelt på markslag.  

Markslag Permanent, daa Midlertidig, daa 

Dyrket mark 10 21 

Beite - - 

Skog 688 495 

Annet areal 94 56 

Sum planområdet 792 572 
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Figur 7 Beslag av dyrket mark og skog. 

Det skal vurderes om det skal etableres et overvåkningsprogram for grunnvannstanden langs traseene. 
Overvåkningsprogrammet må i så fall igangsettes i god tid før anleggsfasen og må gå gjennom hele 
denne, samt en viss tid etter at anleggsarbeidene er avsluttet. Overvåkningsprogrammet for grunnvann 
kan også ha en funksjon i forhold til ivaretakelse av naturmiljø. 

Når det gjelder jakt og fiske i området, er konklusjonen at næringsmessige konsekvenser i blir relativt 
små. 
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4.7 STØY OG VIBRASJONER 

4.7.1 Krav 

Støy 
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen er T-144244. T-1442 legges til grunn 
ved planlegging og bygging av Rv 3/25 Elverum. 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, gir veiledende 
retningslinjer for støynivåene. Alle boliger og andre bygninger med støyømfintlige bruksformål langs ny 
veg skal ha støynivå som tilfredsstiller disse for innendørs og utendørs lydnivå.  

Retningslinje T-1442 omfatter også bestemmelser om begrensning av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet. De danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i kontrakter, 
anbudsdokumenter og plan for ytre miljø. Støyende arbeider skal ikke overskride anbefalte grenseverdier 
i retningslinje T-1442. Ved overskridelse skal kommunelegen(e) og de berørte varsles i tråd med 
fastlagte rutiner. 

Trafikk med masseflytting av jord og steinmasser bør skje på tider med liten trafikk, men skal følge 
gjeldende støyforskrifter og unngå arbeid nattestid. 

I henhold til reguleringsbestemmelser skal støyskjermer, voller og eventuelle lokale skjermer og 
fasadetiltak skal være ferdigstilt før veganlegget åpnes for trafikk. 

NS 817545 kan brukes til å dokumentere at lydkravene i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 
1997 (TEK) er oppfylt. 

Vibrasjoner 
NS 814146 omhandler grenseverdier for vibrasjoner i bygninger for å unngå bygningsskader. Måling i 
bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på 
mennesker er omtalt i NS 817647.  

Disse standardene legges til grunn ved planlegging og bygging av Rv 3/25 Elverum. 

4.7.2 Beskrivelse og utfordringer 

Trafikk er største årsak til støyplager i Norge. Etappemålet for støy i NTP 2010-2019 er å bidra til å innfri 
nasjonale mål. Ett av målene er at støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999. 

I dette prosjektet skal støyplagen søkes redusert mest mulig gjennom planlegging av den nye veien. 
Støytiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer T-1442, og de skal tilfredsstille støykrav 
både i anleggs- og driftsfase (vegtrafikkstøy).  

Utbyggingen vil endre dagens støyforhold for mange boligeiendommer. De som i dag har vegen som 
nærmeste nabo, vil oppleve en klar forbedring i forhold til dagens situasjon mens den nye traséen vil gi 
andre boligeiendommer utfordringer knyttet til hvordan man skal ivareta støyforholdene på 
eiendommene. Økt hastighet og større trafikkmengde vil for enkelte bidra til høyere støynivåer enn i 
dagens situasjon. Samtidig vil støyskjerming både lokalt på eiendommene og langs vegtraséene bidra til 
å forbedre støysituasjonen for berørte eiendommer som i dag ikke har noen form for skjerming. Det vil 
fortsatt ligge igjen lokaltrafikk på de eksisterende vegene i området, men denne vil være betydelig mindre 
enn i dagens situasjon, slik at situasjonen for de som bor langs disse vegen i stor grad vil forbedres.  

                                                      
44 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Rundskriv T-1442. Miljøverndepartementet. 26. januar 
2005. 
45 NS 8175:2008 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper 
46 NS 8141:2001 Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å 
unngå skade på byggverk. 
47 NS 8176:2005 Vibrasjoner og støt. Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for 
å bedømme virkning på mennesker. 
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Det kartlagt støy fra nytt vegnett og dimensjonert langsgående skjermingstiltak for å begrense 
støybelastningen på omkringliggende boligbebyggelse. Antall støytutsatte boliger er redusert vesentlig i 
forhold til uskjermet situasjon, men likevel ligger et antall boliger støyutsatt. 

Støyskjermingstiltak langs rv. 3/25 etableres hovedsakelig ved bygging av støyvoller. I tillegg vil det måtte 
gjennomføres lokale skjermingstiltak i form av lokale skjermer og fasadetiltak.  Så langt det er mulig, 
foretrekkes støyvoller framfor konvensjonelle skjermer. Støyvollene utformes med tradisjonelt 
skjæringsprofil med helning 1:2 mot vegbanen, baksiden gis generelt 1:2 helning for å redusere 
beslaglagt areal og fyllingsvolum. På enkelte strekninger kan det være aktuelt å benytte murer av 
steinkurver (gabioner) som støyskjerming for å redusere arealbeslag.  

Det anlegges en støyvoll på sørsiden langs ny rv. 3/25 fra Løten grense frem til kryssingen med 
Terningåa for å skjerme bebyggelsen i området. Fra Grundsetgrenda til grenda Vesle-Grundset etableres 
det en ca. 900 meter lang støyvoll på østsiden av den nye vegen. Det etableres også støyskjerm mot 
husene på vestsiden av rv. 3 ved grenda Vesle-Grundset. Denne skjermen tenkes etablert som en mur 
av steinkurver (gabioner). Det er i tillegg lagt inn støyvoll langs sørsida av rv. 25 fra Åkroken til området 
mellom rundkjøringene ved Grindalsmoen. 

 

Tabell 2: Boliger som ligger over anbefalt grenseverdi for støybelastning 

Støynivå Lden utenfor mest støyutsatte 
fasade. 

Antall støyutsatte boligbygg etter 
skjermingstiltak langs veg 

Rød støysone Over 65 dB 0 

Gul støysone 60 < … ≤ 65 dB 4 

55 < … ≤ 60 dB 22 

Totalt 26 

 

De 26 gjenværende boligbyggene som får støynivåer utenfor fasade over anbefalt grenseverdi på 55 dB 
Lden, vil ha krav på en tiltaksvurdering for å fastslå om krav til innendørs støynivå og støy på uteplass er 
oppfylt. Dette utføres vanligvis i byggeplanfasen. Innenfor arealene avsatt til annet vegformål – tekniske 
anlegg er det forutsatt etablert følgende støytiltak: 

Det er vurdert ulike skjermingstiltak langs vegen og veglinjen. Beregninger som vises i støyrapporten48 
inneholder siste veggeometri pluss skjermingstiltak langs veg. 

 

 

4.8 LUFTFORURENSNING  

4.8.1 Krav 

Lokal luftkvalitet reguleres i forurensningsforskriftens49 kapittel 7, som blant annet setter minstekrav og 
målsettinger for luftkvaliteten. Formålet er å sikre menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og 
                                                      
48 Rv 3 /rv. 25 Ommangsvollen – Grundset. Vegtrafikkstøy. Rv. 3 Løten gr. – Grundset og rv. 25 Åkroken – 
Basthjørnet, Elverum kommune. Vedlegg til reguleringsplan (foreløpig). 
49 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Miljøverndepartementet. 1. juni 2004 nr. 
931. 
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økosystemer ved å sette minstekrav og målsettingsverdier til luftkvalitet og sikre at disse blir overholdt. 
Tilhørende veileder TA-1940/200350

 gir praktisk informasjon til forskriften. I St. meld. Nr. 26 (2006-2007) 
”Regjeringen miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”51

 er det satt et nasjonalt resultatmål for lokal 
luftkvalitet (krav til PM10 NO2 SO2 og benzen). 

Vegvesenets håndbøker52 definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn ved planlegging, bygging 
og drift av veganlegg, herunder også tiltak for begrensning av utslipp til luft, vann og grunn. 

Forskrift om miljørettet helsevern53 har bestemmelser knyttet til utslipp til luft, grunn og vann (§ 9). 
Folkehelseinstituttet har gitt ut en veileder54 som utdyper kravene i forskriften. Kapittel 3a i forskriften har 
bestemmelser om forebygging mot forekomst av legionella (anlegg for vasking av biler og hjul etc.). 

 

4.8.2 Beskrivelse og utfordringer 

Luftforurensningen fra vegen vil i hovedsak være knyttet til NOx utslipp fra kjøretøy og støv som virvles 
opp fra traséen i driftssituasjonen. Med støyskjerming langs traséen, innløsning av utsatte boliger og en 
generell byggegrense på 100 meter langs vegen, vil luftforurensningssituasjonen i hovedsak være 
ivaretatt. Denne vurderingen av luftforurensning baserer seg på erfaringer fra andre vegprosjekt, det er 
dermed ikke gjennomført egne utslippsberegninger i dette prosjektet.    

Luftforurensning vurderes i henhold til Klifs luftkvalitetskriterier av 24. mars 1998. 

For at luft skal kunne beskrives som lite forurenset, skal en i henhold til kriteriene ha: 

• PM10 (svevestøv) lavere enn 35 µg/m3 
• NO2 (nitrogendioksid) lavere enn 100 µg/m3 

 

KU viser at luftforurensning ikke er et problem for den planlagte traseen.  

Utslipp til luft av støv og eksos i forbindelse med anleggstrafikk kan være en utfordring. Slike utslipp skal 
begrenses for å unngå ubehag for beboere, nærmiljøet og ytre miljø generelt. 

Luftforurensning knyttet til Terningen barnehage håndteres i egen prosess. 

 

 

4.9 AVFALLSHÅNDTERING 

4.9.1 Krav 

Avfallsforskriften55 sikrer at avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensninger eller 
skader mennesker eller dyr, eller fare for dette, og bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for 
håndtering av farlig avfall.  

Den europeiske avfallskatalog (EAK), identifiserer hvilke avfallsfraksjoner som betraktes som farlig avfall.  

Regler om avfallshåndteringen finnes også i Statens vegvesen håndbok 211 Avfallshåndtering, 
internkontrollforskriften56, forskrift om miljørettet helsevern57(§ 9), forskrift om skadedyrbekjempelse58 og i 

                                                      
50 Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet. TA-1940/2003. Statens forurensningstilsyn og Statens vegvesen. 
51 St. meld. Nr. 26 (2006 – 2007). Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Miljøverndepartementet. 4. 
mai 2007. 
52 Håndbok 018: Vegbygging. Håndbok 261: Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging.  
53 FOR-2003-04-25-486 Forskrift om miljørettet helsevern.  
54 Nasjonalt folkehelseinstitutt: ”Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (rev 2009)”. 
55 FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. 
56 FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
57 FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om miljørettet helsevern. 
58 FOR 2000-12-21 nr 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse. 
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forurensingslovens bestemmelser om forsøpling og deponering av avfall59. Videre står det i Lov om 
offentlige anskaffelser60 i § 6 at offentlige oppdragsgivere under planleggingen av den enkelte 
anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.  

 

4.9.2 Beskrivelse og utfordringer 

Avfall i anleggsperioden består i hovedsak av asfalt, avfall fra anlegget (emballasje, brukt/slitt utstyr) farlig 
avfall og organisk avfall.  

I tillegg skal noen eksisterende bygg rives. Det skal da gjennomføres en miljøsanering som skal sikre 
forsvarlig håndtering av avfallet.  

Ved fjerning av vegetasjonen vil det bli hogstavfall. Hogstavfall er en potensiell ressurs samtidig som det 
har et forurensningspotensial og utgjør et stort volum.   

                                                      
59 LOV-1981-03-13-6. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).  
60 Lov 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. 
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5 Risikovurdering 

Det er gjennomført en egen Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) etter Plan og bygningsloven § 4.361. 
Denne ROS-analysen omfatter strekningen i Elverum kommune. ROS-analysen har kartlagt farer for den 
planlagte vegstrekningen, klassifisert disse, samt sett på nødvendige tiltak for at vegstrekningen i størst 
mulig grad skal ivareta: 

 

• Transporteffektivt og sikkert vegsystem. 
• Lede gjennomgangstrafikken utenom tettstedene. 
• I minst mulig grad å beslaglegge verdifulle arealressurser og minske konflikter i forhold til dagens 

arealbruk, herunder landbruk. 
• Ivaretar mennesker og bomiljø på en miljøvennlig måte. 
• Ivaretar naturmiljøet i størst mulig grad. 

 

ROS-analysen er gjennomført både for vegstrekningens anleggs- og driftsfase. 

Det er dessuten gjennom arbeidet med denne YM-planen gjennomført en overordnet vurdering av hva 
som er de viktigste miljøtemaene i dette prosjektet, og behov for avbøtende tiltak. Det er gjort en 
vurdering av hvilke operasjoner som vil kunne medføre negative miljøeffekter og hvordan miljø kan 
ivaretas best gjennom prosjektering, anleggsgjennomføring og drift.  

  

                                                      
61 LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
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6 Tiltak 

6.1 PERMANENTE LØSNINGER OG TILTAK 

Permanente løsninger og tiltak er tiltak som vil være en del av ferdig anlegg. Tiltakene beskrives 
nærmere i oppfølgingslisten som er vedlegg til denne planen. En kort oppsummering finnes i tabellen 
under: 

Tema Permanente løsninger 

Landskapsbilde og estetikk Fortløpende planlegging og tilpasning av geometri 

Minimere inngrep ved elve- og bekkedaler 

Tilpasning av vegetasjon  

Estetisk utforming av bruer og konstruksjoner 

Enhetlig valg av utstyr som belysning, rekkverk mm 

Naturmiljø Tilpasning for trekk av mindre dyr gjennom 
kulverter o.l. 

Plassering av viltover-/underganger (viktig at 
naturlig vegetasjon skal bevares ved 
faunapassasjene, slik at de så tidlig som mulig kan 
fungere etter intensjonene). 

Viltgjerder 

Kantsoner langs vassdrag bevares i størst mulig 
grad 

Rensing av overvann 

Forurensning av jord og vann Planlegging av overvannshåndtering inkl. 
sandfang, sedimentasjonsbasseng med mulighet til 
forbedring av renseløsning.  

Nærmiljø og friluftsliv Sikre allmenhetens rett til ferdsel og opphold i 
naturen ved å sikre krysningsmuligheter ved alle 
overgangsbruer og kulverter for veger 

Etablere gang- og sykkelveger (universell 
utforming) for å skape bedre tilknytning mellom de 
ulike tettstedene i kommunen 

Støyskjerme boliger som har krav på 
skjermingstiltak 

Kulturminner og kulturmiljø Noen kulturminner berøres og søkes frigitt ved 
anleggsstart 

Der anleggsområdet passerer nærme kulturminner 
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skal området gjerdes inn 

Naturressurser Sikre drikkevannskilden i Elverum (grunnvann), ved 
restriksjoner på salting, bortledning av overvann 
ved tilpassing av vegens kurvatur. 

Erstatningsbrønner eller tilkobling til offentlig nett 
for drikkevann dersom eksisterende brønner blir 
påvirket negativt som følge av anlegget. 

Driftsveger etableres for skogs- og landbruk der 
dette er nødvendig for å sikre driften. 

Støy og vibrasjoner Vurderinger av støy og skjermingstiltak langs veien 
er utført, lokale støytiltak vurderes senere 

Luftforurensning Vil inngå i entreprise for drift og vedlikehold. Disse 
skal ha egne planer for ytre miljø. 

Avfallshåndtering Vil inngå i entreprise for drift og vedlikehold. Disse 
skal ha egne planer for ytre miljø. 

 

  



  

        

Reguleringsplan rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset Oktober 2012 

 

 | Side 42 av 52

 

6.2 MIDLERTIDIGE LØSNINGER OG TILTAK FOR ENTREPRISEN 

Midlertidige løsninger og tiltak er tiltak som vil være aktuelle i anleggsfasen. Tiltakene beskrives nærmere 
i oppfølgingslisten som er vedlegg til denne planen. En kort oppsummering finnes i tabellen under: 

Tema Midlertidige løsninger 

Landskapsbilde og estetikk Midlertidige inngrep skal begrenses i areal og tid, 
samt gjøres så skånsom som mulig.  

Bredden på anleggsbeltet utenfor den delen av 
veganlegget som beslaglegges permanent, er i 
utgangspunktet 20 meter fra tiltakets ytre 
avgrensning. Bredden er imidlertid tilpasset behov 
og omgivelser, for å unngå unødvendige inngrep i 
eksempelvis vassdrag, kulturminner, 
boligeiendommer etablerte næringsarealer og 
dyrket mark. 

Naturmiljø Avgrense anleggsområdet ved sårbare områder. 
Områder merkes og bøter til entreprenør vurderes 
ved overtredelser. 

Planlegge tiltak som sikrer bekker og elver mot 
forurensning i anleggsperioden. 

Tiltak, ut over skånsomt anleggsarbeid, for å hindre 
tilslamming av vassdrag i anleggsperioden 
vurderes i detaljplanleggingen. Avklare evt. 
utslippskrav til resipienter med Fylkesmannen. 
Anleggsperioder ved kryssing av vassdrag tilpasses 
gyte- og flomperioder.  

Unngå graving i elvebunn hvis mulig, iverksette 
tiltak der det er nødvendig 

Forurensning av jord og vann Beregne forurensningsbidrag fra veien 

Kartlegging og vurdering av vannforekomster  

Vurdert muligheten for forurenset grunn, 
tiltaksplaner utarbeidet der det er behov 

Sedimentasjonsbasseng og oljeutskiller for 
behandling av vann fra riggområder  

Hindre avrenning av vann fra anleggsområder 
direkte til vassdrag. Vurdere behov for 
sedimentasjonsbassenger. Oppsamling av søl og 
spill 

Entreprenør skal utarbeide beredskapsplan for ytre 
miljø. 

Det vil bli stilt krav til entreprenør om spyling og 
rengjøring av kjøretøy fra anleggsområder 

SVV vil utarbeide overvåkningsprogram både for 
biologi, sedimenter og vannkvalitet basert på 
tidligere gjennomførte undersøkelser ved 
tiltaksområdet. 

Nærmiljø og friluftsliv Sikre adkomst/mulighet for bruk av friluftsområder i 
anleggsperioden. Sikringstiltak er viktig 
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Kulturminner og kulturmiljø For å sikre mot skade på kjente ikke frigitte 
kulturminner, skal disse vises på plankart/rigg- og 
marksikringsplan.  

Entreprenør skal ha en beredskap ved funn av 
ukjente kulturminner som inkluderer varslingsrutiner 
ved uventede funn av fredede kulturminner. 

I kontrakt med entreprenør skal det innarbeides 
straffegebyrer i forbindelse med skader på kjente, 
ikke frigitte kulturminner. 

Naturressurser Kartlegge private brønner, tilpasse anleggsbeltet 
der dette er mulig, samt informere om evt. 
konsekvenser og løsning med erstatningsbrønner. 

Midlertidige inngrep skal begrenses i areal og tid, 
samt gjøres så skånsom som mulig. 

Unngå spredning av fremmede/uønskede arter 
mellom landbrukseiendommer ved en evt. 
supplerende kartlegging og videre 
detaljplanlegging. 

Unngå smitte mellom landbrukseiendommer 
gjennom videre detaljplanlegging der dette er 
nødvendig. 

Hogstplaner skal utarbeides for bl.a. sikre at uttak 
begrenses, ressursen blir utnyttet og store trær blir 
sikret mot vindfall. 

Støy og vibrasjoner Entreprenøren skal følge TA-1442 

Arbeid med å hindre skade på byggverk som følge 
av vibrasjoner videreføres i en senere fase av 
prosjektet, men boliger som kan bli berørt skal 
kartlegges. Vibrasjonsmålere vil bli vurdert 
utplassert. 

Luftforurensning Det blir stilt krav til entreprenør om at unødig 
tomgangskjøring skal unngås. 

Tiltak mot støv i anleggsfasen skal gjennomføres 
dersom det er behov, for eksempel ved vanning og 
vask av vegskulder. 

Avfallshåndtering Kildesortering/materialgjenvinning – entreprenør 
pålegges å utarbeide egen avfallsplan som skal 
godkjennes av byggherre.  

Det skal utarbeides miljøsaneringsplan for 
bygninger som skal rives. 

Håndtering av forurenset masse ihht evt. tiltaksplan 

Hogstavfall skal ikke på fyllinger 

Miljøkartlegging og avfallsplan for bygg og 
konstruksjoner som skal rives 

 

6.3 KONTROLL AV MILJØMESSIG KVALITET: OPPLEGG/KRAV 

Statens vegvesen som byggherre krever at ytre miljø skal sikres ved følgende tiltak: 
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• Spørsmål knyttet til ytre miljø skal være fast tema på byggemøter og vernerunder 
• Statens vegvesen skal gjennomføre egne kontrollrunder / stikkprøvekontroller for det som har med 

ytre miljø på anleggsområdet å gjøre. 
 

Entreprenøren skal utarbeide en egen miljøplan som viser hvordan han vil følge opp Statens vegvesen 
sine miljømål og miljøkrav og hvordan dette skal dokumenteres. Miljøplanen skal overleveres Statens 
vegvesen innen 2 uker etter kontraktsinngåelse. Entreprenør er ansvarlig for å kvalitetssikre egen 
miljøplan mot Statens vegvesen sine krav og revidere miljøplanen ved behov. 

 

6.4 KONTROLL AV MILJØMESSIG KVALITET: UTFØRENDES 
PROSEDYRER 

Entreprenøren skal utpeke en miljøfaglig ansvarlig som skal ha det daglige ansvaret for miljøarbeidet, og 
som skal se til at det blir gjennomført i henhold til beskrevne prosedyrer og rutiner. 

Entreprenøren er ansvarlig for å informere alle sine medarbeidere som er knyttet til prosjektet om hvilke 
krav og regler som stilles til ivaretakelse av det ytre miljø ved utførelse av dette prosjektet. Statens 
vegvesen har rett til å delta på denne informasjonen når det skal gjøres. 

 

6.5 OVERLEVERING 

Det er viktig at miljømessige forhold som er relevant for driftsorganisasjonen blir synliggjort ved 
overlevering62. I denne fasen av prosjektet er det ikke identifisert spesielle miljømessige forhold med 
betydning for fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold. En grundig vurdering av slike forhold må gjøres i 
en senere fase, og dette kan bl.a. være knyttet til; 

• overvåking av vannkvalitet i utslipp fra sedimentasjonsbassenger 
• skjøtselsplan av grøntanlegg 
• restriksjoner på bruk av vegsalt 

 

 

                                                      
62 Statens vegvesens Håndbok 151 Vedlegg 11 Ferdigstillelsesdokumentasjon. 
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7 Tids- og framdriftsplan 

Reguleringsplaner for ny rv. 3 og rv. 25 i Løten og Elverum forventes vedtatt senest i første halvår 2012.  

Prosjektet er omtalt i Nasjonal Transportplan 2010–2019 og tilhørende handlingsprogram, i siste halvdel 
av perioden, 2014–2019. Prioriteringen betinger tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.  
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8 Forhold på 

anleggsområdet/kontraktsområdet 

8.1 HENDELSESBEREDSKAP 

Det skal stilles krav om at entreprenøren skal utarbeide beredskapsplan som også skal omhandle 
beredskap i forhold til ytre miljø. Det er ikke identifisert spesielle behov til hendelsesberedskap. 

 

8.2 VARSLINGSPLAN 

Det skal stilles krav om at entreprenøren utarbeider varslingsplan for utførelsesfasen.  
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9 Avviksbehandling 

Avvik i forhold til krav i YM-plan og kontrakt samt uønskede ytre miljøhendelser skal rapporteres skriftlig 
til byggeleder og behandles på byggemøter. 

 

Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen kommer fram 
til alle som arbeider på prosjektet/kontrakten. 

 

Flytskjemaet på neste side viser prosessen for avviksbehandling. 

 

Strakstiltak:   Tiltak som gjennomføres middelbart etter hendelse for å fjerne et avdekket avvik 
(hjelpe, sikre skadested, begrense skadeomfang, mm). 

 

Midlertidig tiltak:  Tiltak som gjennomføres i nær tid etter hendelse, men før full analyse av 
hendelse er foretatt, for å muliggjøre videre arbeid på stedet og hindre 
tilsvarende hendelser (opprydding, reparasjoner, informasjon, mm). 

 

Endelige tiltak:   Endelige tiltak som gjennomføres på grunnlag av analyse av hendelsen (analyse 
av data) for å fjerne avvik (eventuelt sikre kontroll med produkt med avvik), samt 
bidra til kontinuerlig forbedring (korrigerende tiltak og forebyggende tiltak, dvs 
endre prosess og metode, endre system for å ivareta ytre miljø, informasjon, 
mm). 
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Figur 8 Prosess for avviksbehandling.  
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10 Dokumentasjon 

Plan for dokumentasjon knyttet til ytre miljøforhold skal inngå i prosjektets samlede dokumentasjons- og 
arkiveringsplan. Dokumentasjons- og arkiveringsplanen skal inneholde er spesielt YM-punkt med 
underpunkter som: 

Risikovurderinger 

Tiltak 

Spesielle forhold 

• Dokumentasjon av avfallshåndtering, kvitteringer osv 
• Uhell/hendelser med betydning for ytre miljø 
• Utslipp til vann som har medført skade 
• Avviksbehandling 
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11 Begreper/definisjoner 

Begrep Definisjon Referanse 

Miljø Omgivelsene for en 
organisasjons virksomhet, 
inklusive luft, vann, jord, 
naturressurser, planteliv, 
dyreliv, mennesker og deres 
innbyrdes forbindelse 

NS-EN ISO 14001:2004 

Miljøaspekt Den av en organisasjons 
aktiviteter eller produkter eller 
tjenester som kan innvirke på 
miljøet 

NS-EN ISO 14001:2004 

Miljøegenskap Målbart resultat av et 
prosjekts miljøpåvirkning 

prNS 3644:2008 

Miljømål Overordnet mål i samsvar 
med miljøpolitikken som en 
organisasjon har pålagt seg 
selv å oppnå 

MERKNAD:  

Miljømålet kan gjelde egen 
virksomhet eller et prosjekt. 

NS-EN ISO 14001:2004 

Miljøoppfølgingsplan Plan som fastsetter hvordan 
prosjekter skal følge opp 
miljøprogrammets miljømål i 
prosjektets ulike faser 

MERKNAD:  

Miljøoppfølgingsplanen omhandler 
temaer som organiseringen av 
miljøoppfølgingen hos prosjekteier og 
hvilke handlinger, prosedyrer, 
løsninger og tiltak som til sammen 
skal gi måloppnåelse. 

prNS 3644:2008 

Miljøpolitikk Overordnede intensjoner og 
retningslinjer for en 
organisasjon i forhold til 
miljøprestasjon som på 
forhånd er uttrykt av 
toppledelsen 

MERKNAD:  

Miljøpolitikk danner rammen for 
handling og fastsettelse av miljømål 

NS-EN ISO 14001:2004 
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og miljødelmål. 

Miljøprogram Program som er utformet på 
et strategisk, overordnet nivå 
og som fastsetter miljømål for 
et bygg-, anleggs- eller 
eiendomsprosjekt 

prNS 3644:2008 

Miljøpåvirkning Enhver endring i miljøet, 
enten den er ugunstig eller 
fordelaktig, som helt eller 
delvis skyldes en 
organisasjons miljøaspekter 

NS-EN ISO 14001:2004 

Miljøtema Tema som underinndeler 
begrepet miljø 

prNS 3644:2008 

Prosjekt Alt som er et resultat av 
bygge- og anleggsvirksomhet 

MERKNAD:  

Termen dekker både bygg og anlegg. 
Den refererer til hele byggverket, 
innbefattet bærende og ikke-bærende 
deler samt geotekniske arbeider mm. 

prNS 3644:2008 

Risiko Kombinasjon av 
sannsynligheten for en 
hendelse og konsekvensen av 
den. 

MERKNAD:  

Risiko kan uttrykkes med ord 
(kvalitativt) eller være tallfestet 
(kvantitativt). 

NS 5815 

Risikoanalyse Systematisk framgangsmåte 
for å beskrive eller beregne 
risiko. 

Risikoanalysen utføres ved 
kartlegging av uønskede 
hendelser samt konsekvenser 
av og årsaker til disse. 

MERKNAD:  

Risikoanalyse er første del av 
risikovurdering. 

NS 5814 

Risikoevaluering Prosess for å sammenligne 
estimert risiko med gitte 
akseptkriterier for å bestemme 
risikoens betydning. 

MERKNAD:  

Risikoevaluering kan brukes som en 
hjelp til å foreta en beslutning om å 
akseptere eller hvordan man 
håndterer en risiko. 

NS 5815 

Risikoreduserende tiltak Tiltak med sikte på å redusere 
konsekvensen av og/eller 
sannsynligheten for en 

NS 5815 
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uønsket hendelse. 

Risikovurdering Samlet prosess som består av 
risikoanalyse og 
risikoevaluering. 

NS 5815 

Tiltak Utførelsesmetode, utforming 
eller design med formål å 
innfri miljømål nedfelt i et 
prosjekts miljøprogram 

prNS 3644:2008 

Uønsket hendelse Hendelse som kan føre til eller 
kunne ha ført til personskade, 
arbeidsbetinget sykdom, 
skade på/tap av eiendom eller 
skade på miljøet. 

MERKNAD:  

Omfatter også skade på og ulempe 
for tredjepart. Inkluderer ulykke, farlig 
forhold, farlig handling og 
tilløpshendelser (nestenulykker). 

NS 5815 

Ytre miljøplan 

(YM-plan) 

Del av prosjektets 
kvalitetsplan. 

Plan utarbeidet for å sikre at 
føringer og krav for det ytre 
miljøet blir innarbeidet i 
konkurransegrunnlag samt 
ivaretatt under 
gjennomføringen av 
prosjektet. 

Svv håndbok 151 
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SVV Region øst
Regionvegsjef

Sidsel Sandelien

Prosjektavdelingen øst
Prosjekteier

Stein Fyksen

Rv. 3 / Rv. 25 Ommangsvollen – Grundset.
Organisering av planprosjekt
Á jour pr. februar 2012

Andre eksterne kontakter
Grunneierlag og grunneiere
Interesseorganisasjoner

Hedmark Fylkeskommune,
Bompengeselskapet 
Rv 3 og Rv 25 Hamar-Elverum AS

Finansiering/bompengeprop.: 
SVT-avd: Heine Toftegaard

Prosjektleder:
Arne Meland

Intern samarbeidsgruppe:

SVT-avd., Overordn. pl. og styring : Heine Toftegaard
SVT-avd., trafikksikkerhet: Amund Aaseth
Hedmark, drift : Per Magnar Klomstad
Hedmark, plan og forvaltning: Hanne Finstad
Hedmark, utbygging: Cato Løkken

Veg- og arealplanlegging:

Norconsult AS

Intern prosjektstøtte:

Innkjøp: Michael S. Claussen
Info / kommunikasjon:  Merete Ulvund

Forprosjekt konstruksjoner:

Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS

Øvrige fagrapporter m.v.:

Prøvetaking i vassdrag Bioforsk / LFI

Prosjektgruppe:

Landskap: Anne Helga R. Gaustad

Trafikk: Ole Christian Bang

Naturmiljø og naturressurser: Siri Guldseth

Geoteknikk: Bjørn Stensby

Konstruksjoner: Johannes Veie

Eiendom og grunnerverv: Arnt Roar Musdalslien
Øivind M. Rogndalen

Anleggsteknikk: Terje Halbakken

Vegavdeling Hedmark: Geir Pedersen

Ekstern samarbeidsgruppe:
Løten kommune
Elverum kommune
Hedmark Fylkeskommune,
Samferdsel, miljø og plan
Fylkesmannen i Hedmark,
Kommunalavdelingen 
Fylkesmannen i Hedmark,
Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Hedmark,
Landbruksavdelingen
Jernbaneverket
NVE
Forsvarsbygg

Prosjektlederassistent:
Anne Helga R. Gaustad

Bompengeutredn.:

Rambøll Norge AS
Trafikkberegninger:

COWI AS

Vedlegg 1
til YM-plan



”Daglig drift – teamet”

Prosjektleder: Arne Meland 

Prosjektleder-assistent: Anne Helga Gaustad

Prosjektgruppe:

Prosjektleder: Arne Meland 

Landskap: Anne Helga Gaustad 

Trafikk: Ole Christian Bang

Naturmiljø og naturressurser: Siri Guldseth

Vannmiljø og OV-håndtering: NN

Kulturminner: NN

Geoteknikk: Bjørn Stensby

Konstruksjoner: Johannes Veie

Eiendom og grunnerverv: Arnt Roar Musdalslien

Anleggsteknikk: Terje Halbakken

Hedmark avdeling : Geir Pedersen

Rv. 3 / Rv. 25 Ommangsvollen – Grundset.
Organisering av planprosjekt
Á jour pr. 21. februar 2012

”Miljø-teamet”

Naturmiljø og naturressurser: Siri Guldseth

Vannmiljø og OV-håndtering: NN

Landskap: Anne Helga Gaustad

”Ingeniør-teamet”

Prosjektleder: Arne Meland

Geoteknikk: Bjørn Stensby

Konstruksjoner: Johannes Veie

Fagrådgiver konstruksjoner: Trond Arne Stensby

Eiendom og grunnerverv: Arnt Roar Musdalslien

Anleggsteknikk: Terje Halbakken

Veg- og arealplanlegging:

Norconsult AS

Forprosjekt konstruksjoner:

Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS

”Planlegger-teamet”

Prosjektleder: Arne Meland

Landskap: Anne Helga Gaustad

Eiendom og grunnerverv: Arnt Roar Musdalslien

Trafikk: Ole Christian Bang

Hedmark avdeling: Geir Pedersen

Anleggsteknikk: Terje Halbakken

Målet med dette opplegget er:
Å synliggjøre den enkeltes ansvar i 
prosjektgruppa. Det skal være kontinuerlig 
kommunikasjon mellom fagpersoner i 
planprosessen

Å skape gode diskusjonsfora i prosjektet

Å sikre kort responstid og god behandling av 
henvendelser.

Fagrådgivere:

Trafikkmodeller: Are Sturød

Kart og geodata: Ingar Skogli

Nytte-/kostnadsberegninger: Tihomir Drec

Konstruksjoner: Trond Arne Stensby

Støy: Magnhild Finnanger
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Vedlegg til YM-plan Miljøplan oppfølging RV3/25 Elverum 

Tema Tiltak Beskrivelse Midlert-

idig

Perma-

nent

Dokumentasjon/Fase

Overordnet

Statens vegvesen skal i alle faser av prosjektet arbeide aktivt forå ivareta hensynet til omgivelsene. 

Dette skal skje gjennom planlegging som vektlegger dette hensynet og ved kvalitetssikring av forhold som angår omgivelsene.

Tiltakene beskrevet under er planlagt for å oppnå målene beskrevet i YM-planens kap 3.

3.1 Landskapsbilde og estetikk

Vegutforming i ulike landskapstyper 
(kulturlandskap, urbane strøk, naturlandskap)

Uheldige virkninger av landskapsinngrep kan i 
mange tilfeller dempes/avbøtes gjennom 
landskapsbearbeiding/-reparasjoner. Planlegging av 
slike tiltak vil inngå i den videre prosjektering av 
tiltaket

X Gjøres fortløpende under planlegging/prosjektering
- Det er utarbeidet en formingsveileder som legger 
føringer for hvordan veganlegget og sidearealer skal 
utformes. Dette omtales også i planbeskrivelsen.
- Plassering av kryss mellom rv. 3 og rv. 25, Åkroken, 
er endret i forhold til vedtatt kryssløsning i 
kommuneplanen. Dette medfører bl.a. redusert antall 
kryssinger av Terningåa og minsker inngrep i 
myrområder og arealbeslag generelt.
- Bredden på inngrepsbeltet utenfor den delen av 
veganlegget som beslaglegges permanent skal 
tilpasses behov og omgivelser, slik at man unngår å 
gripe unødvendig inn i eksempelvis vassdrag, 
kulturminner, boligeiendommer, etablerte 
næringsarealer og dyrket mark.

Bruk av gjennomgående elementer Elementer som går igjen på hele strekningen skal 
være med på å gi veganlegget en idientitet og en 
positiv helhet.

X Samordne bruken av konstruksjoner og elementer 
slik at man skaper et enhetlig veganlegg.
Momenter som skal gjøres gjennomgående er 
gjengitt i formingsveilederen.

Planting - ta vare på toppmasser/markdekke 
som er egnet for utlegging på ny områder.

Prinsipper for etablering av lokal vegetasjon, med 
tilretteleggelse for naturlig innvandring av 
vegetasjon skal beskrives der dette er 
hensiktsmessig.

Det skal også etableres/beskrives planting av ny 
randsonevegetasjon der denne blir berørt.

Områder med toppmasser som skal benyttes i 
anlegget kartfestes og mellomlagringsarealer må 
sikres, f.eks. i rigg- og marksikringsplan.

X X Det er utarbeidet en Formingsveilederen i prosjektet 
som legger føringer for hvordan sidearealer skal 
utformes på en mest mulig helhetlig måte. 
- Det skal brukes naturlig revegetering fra 
skogområder. For å unngå for frodig vekst innenfor 
sikkerhetssonen, skal det differensieres i valg av 
masser som legges ut i og utenfor sikkerhetssonen. I 
sikkerhetssonen legges derfor magre masser.
- Tegninger for landskaps- og beplantningsplan viser 
hvordan landskap og terreng er tenkt istandsatt og 
tilbakeført.
Dette videreføres til entreprenøren og synliggjøres i 
rigg- og marksikringsplan. 

Anleggs- og riggområdene. Skjerme anleggs- og riggområdene.

Holde orden i anleggsområdet.

X Anleggs- og riggområdene skjermes der disse ligger 
nært bebyggelse. Her stilles det krav om begrensning 
av belysning utenom arbeidstiden, for å hindre 
lysforurensning.

Stille krav om regelmessig rydding, renhold og 
ordentlig hensetting av maskiner og utstyr.
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Vedlegg til YM-plan Miljøplan oppfølging RV3/25 Elverum 

Tema Tiltak Beskrivelse Midlert-

idig

Perma-

nent

Dokumentasjon/Fase

3.2 Naturmiljø

Sikre at kryssende konstruksjoner kan 
benyttes som faunapassasjer for mindre dyr.

Sikre tilstrekkelig bredde, høyde og utforming på 
bruer og kulverter slik at disse kan benyttes som 
passasjer for vilt og vannlevende organismer. 

Bruhøyder og lengder over Terningåa må tilpasses 
slik at de er egnet for trekk av mindre dyr langs 
elvekanten (rådyr, grevling, rev m.v.).

Det skal være minst 3 meters klaring mellom 
konstruksjon og terreng ved mindre passasjer, der 
hvor dette er teknisk gjennomførbart. Dette for å 
sikre kryssingsmuligheter for mindre arter slik som 
eksempelvis rev og rådyr.

X Dette er ivaretatt. Det er lagt inn én større 
faunapassasje i Elverum, øst for Gampmyra.
Overgangspassasjen etableres i en slik bredde at det 
blir minimum 40 meter åpning mellom viltgjerdene på 
faunapassasjen. 
Viktig at naturlig vegetasjon bevares ved 
faunapassasjene, slik at de så tidlig som mulig kan 
fungere etter intensjonene.

I planen legges det opp til at frihøyden under 
konstruksjoner skal være minimum 3 meter der dette 
er teknisk gjennomførbart. 
- Kryssing av Terningåa ved profil 20900: frihøyde ca. 
3 meter
- Kryssing av Terningåa ved profil 23000: frihøyde ca. 
7 meter

Redusere muligheten for at vilt blir påkjørt på 
veg - viltgjerder

Ved detaljplanlegging av viltgjerder i Elverumskal 
det legges inn gjerder som leder viltet bort fra 
kjørebanen.

Ved beplantning i sidearealene benyttes arter som 
ikke er attraktive som beite.

X Etter vegåpningen bør det i en periode være 
oppfølging/observering av tiltaket, og om nødvendig 
skal endringer/justeringer gjennomføres.

Viltovergang (tilpasset elg) Viltovergang etableres på øst for Gampmyra, 
mellom Midtskogen og Terningåa.

X Overgangspassasjen etableres i en slik bredde at det 
blir minimum 50 meter åpning mellom viltgjerdene på 
faunapassasjen.
Viktig at naturlig vegetasjon bevares ved 
faunapassasjene, slik at de så tidlig som mulig kan 
fungere etter intensjonene.
Viltgjerder trekkes over overgangen og ned på hver 
side av vegen.
Bredden er på ca. 65 meter.

Undersøkelser, vilt Mer detaljerte undersøkelser for å lokalisere best 
mulig plassering av viltoverganger i forhold til 
eksisterende trekkruter og terrenget forøvrig.

X Det er innhentet mye informasjon fra databaser på 
nett og lokalkunnskap, samt avholdt møter med 
representanter for kommune/fylkesmannnen, så 
kunnskapsgrunnlaget antas å være tilstrekkelig 
dokumentert (jfr. Naturmangfoldloven.

Ivareta hensynet til sårbare naturområder og 
viktige økologiske funksjoner i den videre 
planleggingen

Vurdere hensynet til sårbare områder ved 
detaljplanlegging og anleggsarbeidet. Dette gjelder 
spesielt brufundamenter og anleggsveger knyttet til 
kryssinger av vassdrag og myrer.

X Tidspunkt for anleggsarbeidene nær vassdrag 
generelt og Terningåa spesielt, skal avklares i forhold 
til gyting og tilpasses vannføringsperioder i 
vassdaget.
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Vedlegg til YM-plan Miljøplan oppfølging RV3/25 Elverum 

Tema Tiltak Beskrivelse Midlert-

idig

Perma-

nent

Dokumentasjon/Fase

Vurdering av Grundsetbekken/Kutterbekkens 
betydnign som gyte- og oppvektslokalitet for 
ørret i Glomma

I forbindelse med offentlighøring er det blitt 
bemerket at Grundsetbekken/Kutterbekken skal ha 
betydnig som gyte- og oppvektslokalitet for ørret i 
Glomma. Dette må undersøkes nærmere i 
byggeplanfasen (stemmer ikke med rapport 
utarbeidet av Fylkesmannen i 2008).

Dersom dette stemmer kan det være nødvendig 
med spesielle tiltak for å sikre vannkvaliteten, både i 
anleggs- og driftsfasen.

x x Spesielle tiltak må evt. prosjekteres i byggeplanfasen, 
og nedfelles i kontrakt med entreprenør.

Rensing av overvann Hovedprinsippet for rensing av overvann er diffus 
avrenning med rensing i grøft (med optimaliserte 
grøftemasser). 

X Oppsamling, fordrøyning og rensing av vegavrenning 
skjer i sidegrøfter ved direkte infiltrasjon i 
grøfteprofilet med tilbakedrenering til gjennomgående 
drensledning for vegen. 
Ved regnhendelser utover dimensjonerende kapasitet 
for sidegrøfter avledes avrenningen direkte til 
gjennomgående drensledning via sandfang for hver 
80 m. 
I lavbrekk etableres basseng før utslipp til lokale 
bekker/elver.  Funksjonen for basseng er separasjon 
av eventuelt partikulært materiale som ikke måtte ha 
blitt avskilt i sidegrøfter og sandfang, som et 
kontrollpunkt for vegavrenningen før utslipp og som 
et punkt der det senere kan etableres supplerende 
rensetiltak dersom det måtte bli krevet i fremtiden (se 
GH-tegninger). 
Se planbeskrivelsen for mer detaljert beskrivelse.

Unngå graving i elvebunn I forbindelse med anleggsarbeidet må det ikke 
graves i elvebunn eller elvebredd til Terningåa. 
Inngrep i kantsonene til vassdragene må 
minimaliseres. 

X Det kan være behov for mindre inngrep i 
anleggsperioden. 
Anleggsperiode skal tilpasses vannføringsperioder 
(og gyteperioder) i vassdragene. Dette tas inn i 
anbudsgrunnlag.

Partikkelspredning og tilslamming av 
vassdrag, anleggsperioden

Det må iverksettes tiltak slik at tilslamming av 
mindre bekker og vassdrag under anleggsperioden 
unngås.

Evt. utslippskrav til anleggsvann som påvirker 
nærliggende resipienter må avklares med 
Fylkesmannen. 

Behov for sedimentasjonsbassenger må vurderes. 
Lokalisering, utforming og dimensjonering må 
utføres i byggeplanfasen. 

Kontroll- og overvåkingsprogram må utarbeides.

X Krav nedfelles i kontrakt med entreprenør.
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Truede/sårbare arter Det er søkt i Naturbase og Miljøstatus, uten å finne 
registrerte rødlistearter innenfor planområdet. 
Anleggsarbeid nær gårdsdam ved Midtskogen hvor 
der er registrert bred dunkjevle og øyenstikkere, 
lokalitet med svartor ved Terningåa og sumpskog 
ved Gampemyra og Svekerud kan kreve oppfølging 
i anleggsfasen.

X X Behov for tilleggsregistrering og evt. skringstiltak må 
ivaretas i senere faser. Viktige lokaliteter og 
nøkkelbiotoper skal merkes på konfliktkart/rigg- og 
marksikringsplan.

Fremmede arter Det er ikke registrert svarteliste arter innenfor 
planområdet. Det skal imidlertid ikke transporteres 
plantemateriale mellom ulike vegetasjonstyper. 
Arbeider med traseen skal heller ikke bidra til 
spredning av arter mellom ulike naturtyper. 
Vektsmasser og plantemateriale for revegetering 
skal mellomlagres så nær bruksområdet som mulig. 
Vekstmasser og plantemateriale skal ikke 
transporteres mellom ulike naturtyper. Det skal 
brukes naturlig revegetering fra start grøft og ut til 
man møter uberørt sideterreng.

X X Beskrivelse av revegetering vises på O-tegninger og 
krav nedfelles i kontrakt med entreprenør.

Bekkelukking Ny vegtrasé berører en rekke mindre bekker på hele 
strekningen. Bekkene er ikke registrert i databaser 
som indikerer at de har spesiell verdi for biologisk 
mangfold, men det er likevel viktig å ivareta 
bekkenes hydrologiske og økologiske funksjoner. 
Dette innebærer minst mulig inngrep i kantsoner og 
bunnsubstrat. Evt. krav til begrensning av 
partikkelspredning må avklares med Fylkesmannen.

Der bekker eventuelt må legges om bør det 
tilstrebes å etablere kantvegetasjon lik det som er 
på nærliggende strekninger, samt at det bør legges 
inn bunnsubstrat av samme kvalitet som det som 
fjernes. Der bekker må legges i rør er det viktig at 
dimensjonen er stor nok til å ivareta en vannføring 
på størrelse med NVEs definisjon av flom.

X Bekkelukking skal gjennomføres i samsvar med 
gjeldende lover og regelverk. NVE skal kontaktes for 
å få en vurdering av om tiltaket er konsesjonspliktig.
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3.3 Forurensning av jord og vann

Beregne forurensningstilførsel Beregne forurensningsbidragene (inklusive salt) til 
vannforekomstene basert på nedbørsfelt – fra 
enkeltvegene og vegene samlet.

X Forurensningsproduksjon/-bidrag er beregnet med 
utgangspunkt i Statens vegvesens dokumenter ”2009-
01-23 - Beregning av forurensningsproduksjon - 
Oppskrift.doc” og ”2009-01-23 - Beregning av 
forurensningsproduksjon - Eksempelarket.xls"

Alt vannet samles opp og renses i infiltrasjonsgrøfter 
og edimenteringsbasseng. Utslipp til resipient vil 
være fortynnet, og det største utslippet vil skje i 
perioder med stor vannføring i resipient (ved mye 
nedbør).

Vurdere behov for salting Vurdere å legge opp til redusert saltbruk, evt. 
rensemetoder for salt

X Det er av trafikksikkerhetshensyn besluttet at 
strekningen (med unntak av en sone rundt 
drikkevannskilden i Elverum), som i dag, skal saltes.

Kartlegge vannforekomster Kartlegging av viktige vannforekomster som blir 
berørt med påfølgende undersøkelse av 
vannkvalitet. Vannprøver tas før, under og etter 
utbyggingen for å avklare effekten av evt. 
avbøtende tiltak. Utarbeide og følge opp 
prøvetakningsprogram for perioden før og under 
anleggsfasen, samt under drift.

X Det er utarbeidet prøvetakingsprogram. 
Nå-sitasjonen av vann, sediment og biologi er kartlagt 
2010 ( Bioforsk Rapport, Vol. 5 Nr. 164 2010)
Oppfølging skal fortsettes i anleggsperioden. Det må 
avklares om byggherre skal stå for dette, eller om det 
skal ut på anbud som eget oppdrag.

Vurdere mulighetene for eksisterende 
forurensninger av grunnen

Gjennomføre innledende vurderinger av 
sannsynlighet for grunnforurensning. Om det er fare 
for forurensninger i grunnen skal det utarbeides 
tiltaksplan før gravearbeidene startes, dette bør 
gjøres ca. 3 mnd før byggestart.

X X Det er gjort en innledende kartlegging som 
konkluderte med at behov for miljøtekniske 
undersøkelser av planområdet bergenser seg til 
eksiterende vegkropp, og evt. nedgravd oljetank på 
boligtomt som skal innløses.
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Forhindre forringelse av vannkvalitet i 
Terningåa, samt mindre bekker.

Planlegging av overvannshåndtering
Etablering av fordrøynings- og rensetiltak  
Ta høyde for fremtidig økning av ÅDT og 
derigjennom økte utslipp.
Vannet som drenerer fra veien behandles på en slik 
måte at vannkvaliteten ikke forringes i forhold til 
dagens situasjon. 

X X Det er utabreidet premissnotat som beskriver 
vannhåndtering etter gitte forutsetninger. 
Hovedprinsippene er;
• Utforming av sidegrøfter med terskler 
(minibassenger i serie) slik at tilnærmet all avrenning 
kan magasineres og infiltreres ”på stedet” i 
sidegrøftene
• Infiltrasjonsmassene i grøftebunnen prepareres 
(innblanding av organisk materiale) for å oppnå høy 
renseeffekt
• Infiltrert overvann samles delvis opp via 
gjennomgående drensledning for veien og føres til 
”kontrollbasseng” før utslipp med mulighet for 
eventuelle senere supplerende rensetiltak

Avskåret landbruksdrenering og drenering fra 
skjæringer med alunskifer vurderes ført i lukket 
system til kontrollpunkter før vannet evt. føres til 
spredningsgrøfter sammen med annet overflatevann. 
Vannkvaliteten kontrolleres gjennom et 
overvåkingsprogram for å avgjøre om utslippet kan 
påvirke vannkvaliteten i resipienten. Kontrollpunktene 
må da utformes slik at de åpner for en behandling av 
vannet dersom dette viser seg å ha egenskaper som 
kan føre til skade på miljøet. 
Prosjektering av løsning og omfang, må avgjøres 
etter supplerende undersøkelser har avdekket 
behovet.

Fyllinger skal ikke legges nærmere enn 50m inntil 
vassdrag uten tiltak for å hindre forurensning. 
Resipientundersøkelsen som er igangsatt følges 
opp. 
Utløp fra terrenggrøfter må ikke ende på badeplass.

For fyllingsområder som ligger nærmere enn 50 
meter fra vassdrag skal det ikke legges ut masser 
som kan føre til forurensningsspredning. Krav til 
masser må innarbeides i anbudsgrunnlaget. 
Behov for sikringstiltak ved fyllingsfront må vurderes i 
en senere fase.

Krav innarbeides i anbudsgrunnlag
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Avløp fra brakkerigger, kontorer, verksteder osv. 
skal knyttes til det offentlige avløpsnettet og 
behandles etter kommunalt reglement. 

X Beskrives i anbudsgrunnlaget

Unngå konsekvenser for fisk og andre 
organsimer ved massedeponering og graving 
i vann, inkl. endring av bekkeløp.

Synlig blakket vann skal unngås.
Inngrep i vann skal begrenses til vinterhalvåret. 
Tiltak som for eksempel midlertidige fangdammer 
for å unngå partikkelavrenning til viktige resipienter.

X X Sprengsteinsfyllinger skal ikke anlegges der det er 
fare for at nitrogenavrenningen kan skade 
resipienten.
Beskrives i anbudsgrunnlaget

Sikre midlertidige verksteder og riggområder 
for å redusere sannsynligheten for 
forurensende utslipp til grunnen, bekker, elver 
eller vassdrag. 

Plassering av riggområder 
Avløpsvann fra riggområder tilknyttes offentlig 
avløpsnett eller samles i tett tank for borttransport.
Det skal ikke være tankanlegg på parsellen, påfyll 
av drivstoff og lignende skal skje fra tankbil. 
Det skal etableres oljeutskiller ved alle verksteder.
Spyleanlegg fra verksted, vaskeplass, tankplass og 
lignende skal ha rensing etter gjeldene forskrifter. 
Det skal utarbeides rutiner for maskinvedlikehold 
som hindrer oljesøl. 
Oljeholdig slam fra renseanlegg skal samles opp i 
tette fat eller tanker og leveres godkjent mottak. 
Slam fra anleggsarbeid reduseres ved iverksetting 
av slamreduserende tiltak.
Utarbeide beredskapsplan for uhell som kan 
medføre akutte utslipp.

X På grunn av at det ikke er gjort en endelig vurdering 
av entrepriseinndeling av anlegget er det heller ikke 
lagt opp til lokalisering av hovedriggområder og andre 
større riggområder. 

Krav nedfelles i kontrakt med entreprenør.

Redusere konsekvens av evt. utslipp på grunn 
av uhell.

SV utarbeider beredskapsplan som blant annet skal 
fastsette rutiner for hva som skal gjøres dersom det 
skjer et uhell som kan forårsake skader både i 
anleggs og driftsperioden.

X Beskrives i anbudsgrunnlaget

Vurdere risiko for avrenning av forurenset 
sigevann fra myr til overflatevann.

Vurdering ift. nødvendighet av tiltak gjøres for hvert 
enkelt deponi. Krav nedfelles i kontrakt med 
entreprenør.

X X Beskrives i anbudsgrunnlaget

Forsvarlig håndtering av forurensede masser 
etter gjeldende regelverk

Ta prøve av massene, sende til analyse for 
tungmetaller, olje, PCB, PAH. Det utarbeides en 
massedisponeringsplan for både rene og 
forurensede masser. Denne må innarbeides i 
kontrakt med entreprenør. 

X X Det skal utarbeides tiltaksplan for håndtering av evt. 
forurensede masser.

Avrenning fra biler i anleggsperioden skal 
unngås

For å unngå at søle fra hjulene smusser til vegene 
kan det på enkelte anleggsområder bli stilt krav om 
spyling/rengjøring før bilene kan kjøre ut på offentlig 
vei samt forflyttes mellom landbrukseiendommer.

X Beskrives i anbudsgrunnlaget
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3.4 Nærmiljø og friluftsliv

Passasje Der veganlegget krysser Terningåa må det 
etableres en forholdsvis høy bru med så langt 
spenn at det opprettholdes en bred passasje på 
begge sider av elva under brua til bruk for folk og 
dyr. 

X Passasje ved Terningåa etablert

Over-/undergang Det bør sikres trygg passering av vegen i 
anleggsperioden for brukere av friluftsområdet i 
Grundsetmarka. 

X Det vil innarbeides krav til entreprenøren i forbindelse 
med detaljprosjekteringen. 
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3.5 Kulturminner og kulturmiljø

Generelt om kulturminner og kulturmiljø Innenfor planområdet er det registret en rekke 
kulturminner og kulturmiljø, og selve tiltaket 
(vegtraséen) vil berøre flere av disse og føre til 
direkte konflikt med automatisk fredede 
kulturminner. For disse vil det være nødvendig å 
søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Den 
ene gruppen kulturmiljø er knyttet til forn-minner i 
utmarka, som vitner om intensiv utnyttelse av 
utmarksressursene i form av jernutvinning, 
kullbrenning og elgjakt. Disse kulturmiljøene består i 
hovedsak av fangstgroper og kullgroper. Den andre 
gruppen kulturmiljø er knyttet til 
jordbruksbosettingen langs Glomma og ved 
Midtskogen. De eldste jordbruksbosetningene i 
området - som Grundset – går tilbake til jernalderen. 
I planbeskrivelsen er disse nærmere omtalt.

Sett i forhold til vedtatt trasé vil valg av ny trasé føre 
til færre konfliktpunkter, men det er fortsatt 5 
kulturmiljøer som blir berørt av tiltaket.

X X Automatisk registrerte kulturminner som berøres av 
tiltaket er vist med illustrasjon i plankartet. For disse 
kulturminnene vil det bli søkt om dispensasjon fra 
fredningsbestemmelsene. Kulturminner som kan bli 
berørt skal inngå i rigg- og marksikringsplan, og 
sikres i felt.

Kulturminner innenfor planområdet (som ikke berøres 
av tiltaket) er regulert til «vern av kulturmiljø eller 
kulturminne». Innenfor formålet inngår kulturminnet 
samt en tilhørende 5 meters buffersone rundt det 
gjeldende kulturmiljø / kulturminnet jf. 
Kulturminneloven § 6 krav om sikringssone.

Det er utarbeidet en egen oversikt over automatisk 
fredede kulturminner innenfor planområdet (vedlegg 
til planbeskrivelsen). 

Avsette tid til utgravinger X Det må stilles krav til hva som må graves ut 
forbindelse med dispensasjonsøknad. Ulempe 
innarbeides i anbudsgrunnlaget.

Sikre at eventuelle funn i anleggsperioden blir 
dokumentert

Utarbeide varslingsrutiner for uventede funn av 
automatisk fredede kulturminner.

X Innarbeides i anbudsgrunnlag.

Bøtelegge entreprenører som skader kjente, 
ikke frigitte kulturminner.

Bøtelegge i forbindelser med skader på kjente, ikke 
frigitte kulturminner.

Innarbeides i anbudsgrunnlag.
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3.6 Naturressurser

Hindre forurensing av Elverums 
drikkevannskilde (grunnvann)

Et vesentlig forhold ved overvannshåndteringen i 
Elverum er knyttet til at deler av den nye traséen for 
rv. 3 mellom Åkroken og Svenkerud ligger innenfor 
det klausulerte arealet til Elverum kommunes 
grunnvannsforsyning, denne er markert på 
plankartet med hensynssone.
Tiltak som er i strid med vedtatte restriksjoner, jfr. 
brev fra Elverum kommune, datert 5.4.1989, 
9.4.1990 og brev fra Statens Institutt for Folkehelse, 
datert 14.12.1990, er ikke tillatt.

X X Vegens kurvatur etableres slik at vegavrenningen 
transporteres ut av det klausulerte området før det 
slippes renset ut i resipient som ikke er tilknyttet det 
klausulerte arealet. I kontrakt med entreprenør skal 
det legges inn forbud mot drivstofflagring og -tanking 
innenfor det klausulerte arealet.

I forbindelse med driftskontraktene blir det stilt krav til 
driftsentreprenørene slik at vintervedlikeholdet blir 
tilstrekkelig ivaretatt uten bruk av vegsalt. 

YM-plan for driftsfase på høring til kommune Det skal utarbeides Ytre Miljø‐plan for anlegg og 
drift av ny rv. 3 gjennom klausuleringssonen. I 
henhold til planbestemmelsene skal Elverum 
kommune ha Ytre Miljø‐planer til høring ved 
utarbeidelse av planene, og ved større endringer. 

X Gjøres i byggeplanfasen

Minst mulig permanent beslag av 
landbruksjord ved oppstramming av 
skråningsutslag. 

Innarbeides i beskrivelse til entreprenør

Jordskifte for å redusere ulempene med oppdeling 
av eiendommer skal vurderes.

X X Det legges opp til utslaking av landbruksjord inn mot 
veganlegget. (skråninger 1:8, slik at det kan dyrkes 
inn mot sikkerhetssonen).
Krav innarbeides i anbudsgrunnlaget

Forhindre spredning av fremmede arter og 
plantesykdommer.

Sikre at matjord ikke spres til andre eiendommer X X Krav innarbeides i anbudsgrunnlaget, og aktuelle 
områder skal fremgå av rigg- og marksikringsplan.

Sette i stand midlertidig omdisponerte 
områder

Midlertidige omdisponerte arealer settes i stand på 
en måte som resuserer jordens produksjonsevne 
minst mulig. Matjord og mark skal beskyttes mot 
forurensning, og annen skade. 

Matjord tilbakeføres i størst mulig grad til 
jordbruksarealer i eiendommer som blir berørt. Noe 
kan blir benyttet i ferdigstilling av anlegget.

Krav innarbeides i anbudsgrunnlaget, og aktuelle 
områder skal fremgå av rigg- og marksikringsplan.
Rankehøyde skal ikke overskride 2 meter.

Sikre tilgang for skogs- og jorddrift med 
driftskryssinger og driftsveger

Driftskryssinger og driftsveger må legges inn i 
forbindelse med reguleringsarbeidet. Det er 
imidlertid viktig at det i reguleringsbestemmelsene 
blir tatt høyde for at enkelte driftskryssinger og 
driftsveger kan gå ut, dersom et 
samferdselsjordskifte eller makeskifte gjør dem 
unødvendige.

X

Utarbeidelse av hogstplaner Gjøres av SV før anleggsarbeide starter.

Krav om at hogstplaner må innarbeides i 
beskrivelse til entreprenør. 

Sikre at store trær ikke blir stående uskjermet

X X Krav innarbeides i anbudsgrunnlaget, og trær merkes 
i rigg- og marksikringsplan.
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Beitetaksering av furuskog vest for ny Rv 3 Det skal vurderes gjennomføret beitetaksering av 
furuskog før og etter utbygging, vest for ny Rv 3. 
Dette for evt. å dokumentere endret beitetrykk av 
elg.

x Vurderes gjennomført i forbindelse med 
grunnervervprosessen.

Det skal tas hensyn til beitedyr ved valg av 
maskevidde på viltgjerde der disse anlegges 
langs beiteområder.

De eiendommer som benytter beiter som vil få 
vegen som nabo, har behov for gjerder mot vegen.
Standard maskevidde er beskrevet i håndbok 018 
(netting med små maskevidder nedrest, store 
øverst).

X X Det etablers viltgjerde langs traseen, maskevidden på 
viltgjerde bør tilpasses beitedyr. 
Krav innarbeides i anbudsgrunnlaget dersom det er 
relevant.

Drikkevannsbønner må registreres og 
eventuelle behov for alternativ vannforsyning 
vurderes. Dette gjelder også infiltrasjon 
anlegg for rensing av avløpsvannsom kommer 
i konflikt med prosjektet.  

Kartlegging utføres av SV. X X Eventuelle konsekvenser innarbeides i beskrivelse til 
entreprenør. 
Grunneier må informeres om konsekvenser og 
eventuelle erstatningsløsninger.

Massedeponi Det er ikke lagt inn arealer for mellomlager i 
reguleringsplanen. Dette må løses innenfor regulert 
område, evt. ved egne planer i byggefasen. 

X X Det er ikke lagt opp til permanent massedeponering 
innenfor planområdet, eventuelle overskuddsmasser 
disponeres i sideskråning og støyvoller.
Arealene for mellomlagring av masser skal 
synliggjøres i rigg- og marksikringsplanen som 
utarbeides i byggeplanfasen.

Hindre skade på/sikre drift av 
vanningsanlegg.

De eiendommene som har vanningsanlegg, vil ha 
behov for å krysse under vegen med sine 
vanningsrør. Det bør da legges så store stikkrenner 
under vegen at vanningsrørene kan legges inni 
disse. Det kan også være aktuelt å flytte eller 
etablere nye hydranter/ pumpestasjoner.

Ivaretas i senere faser, og innarbeides i 
anbudsgrunnlag
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3.7 Støy og vibrasjoner

Støy fra anleggsarbeid skal begrenses. Entreprenør skal lage en plan for oppfølging av krav 
i T-1442 
Der hvor krav i T-1442 ikke kan oppfylles må det på 
forhånd avklares med SV og søkes om 
dispensasjon. Alle rutiner for nabovarsel følges. 
De mest støyende aktivitetene som sprengning, 
pæling og pigging bør ikke gjennomføres på kveld 
og natt.  
Støysvakt utstyr og arbeidsmetoder skal prioriteres.

X Innarbeides i anbudsgrunnlag

Redusere sjenerende vibrasjoner fra 
anleggstrafikk

Legge anleggsveier så langt unna bebyggelse som 
mulig eller skjerme. 
Anleggsveier skal holdes i god stand 
Lav hastighet på veinett

X Innarbeides i anbudsgrunnlag

Hindre skade på byggverk på grunn av 
vibrasjoner

Kartlegge hvilke boliger som kan bli berørt av 
sprengningsarbeider, inkludert ømfintlige bygninger, 
utstyr og rørledninger.
Utføre tilstandskontroll av aktuelle bygninger.
Plassere ut vibrasjonsmålere, samt fastsettelse av 
tillatte vibrasjonsverdier. 
For boreaktiviteter og pigging med avstander mindre 
enn 50m bør det kontrolleres med målinger at 
kravene til strukturoverført lyd er overholdt. Krav 
nedfelles i kontrakt med entreprenør.

X Dette arbeidet må utføres i en senere fase av 
prosjektet. 

Støy fra driftsfasen skal følges opp. Det foretas støyberegninger for hele strekningen X Dette er gjennomført og ulike skjermingstiltak er 
innarbeidet. 

Lokale støytiltak for boliger De nye veganleggene vil i seg selv føre til redusert 
støybelastning totalt sett. Avbøtende tiltak for 
enkelteiendommer som blir belastet vil være en 
vesentlig del av en ny plan for Rv 3 og Rv 25. Langs 
alle nye veganlegg søkes belastningen redusert ved 
støyskjermer og støyvoller langs veglinja der det er 
mulig. Hvis forholdene ikke blir tilfredsstillende med 
tiltak i veglinja, blir det gjennomført tiltak på hver 
enkelt berørte eiendom i form av fasadeisolasjon, 
lokale skjermer, bedret ventilasjon eller en 
kombinasjon av disse tiltakene.

Støy vil bli vurdert nærmere for hver enkelt eiendom 
i forbindelse med reguleringsplan og gjennomføring.

X Det er fortsatt et betydelig antall boliger som får 
støynivåer utenfor fasade over anbefalt grenseverdi 
55 dB Lden. Disse vil ha krav på en tiltaksvurdering 
for å fastslå om krav til innendørs støynivå og støy på 
uteplass er oppfylt. Dette utføres vanligvis i 
byggeplanfasen.
Skjermingstiltakene må optimaliseres videre, de 
områdene hvor dette er aktuelt vises i utarbeidet 
støyrapport.
Der hvor støyskjerming er vist i planen som juridisk 
linje skal støyvoll bygges. I enkelte områder avsettes 
det tilstrekkelig areal innenfor området som er 
regulert til annen veggrunn, for at man senere kan 
etablere støyvoll hvis dette er hensiktsmessig.  
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3.8 Luftforurensning

Luftforurensning i bolignære områder skal 
beregnes

Luftforurensningen fra vegen vil være knyttet til NOx 
utslipp fra kjøretøy og støv som virvles opp fra 
traséen i driftssituasjonen. Med støyskjerming langs 
traséen, innløsning av utsatte boliger og en generell 
byggegrense på 100 meter langs vegen, vil 
luftforurensningssituasjonen i hovedsak være 
ivaretatt.

Beskrevne forhold baserer seg på erfaringer fra 
andre vegprosjekter. Det er ikke gjennomført egne 
utslippsberegninger i dette prosjektet.   

Unødig tomgangskjøring med anleggsmaskiner og 
biler skal unngås.

X Krav videreføres til entreprenør.

Hyppige, rutinemessig vask av veger og vegskuldre. X Krav videreføres til entreprenør.

Tiltak for støvbinding på anleggsområdet i tørre 
perioder.

X Det skal vannes eller benyttes kjemikalier for å unngå 
støvproblemer.

Vaske hjul før utkjøring fra anleggsområdet for å 
hindre støvspredning.

X Krav videreføres til entreprenør.

3.9 Avfallshåndtering

Alt avfall som oppstår som følge av 
anleggsarbeidet, og avfall som bringes inn i 
anlegget skal håndteres forsvarlig

Det etableres en ordning med kildesortering og 
regelmessig søppeltømming slik at de ikke hoper 
seg opp avfall på anlegget. 
Avfall skal sorteres så langt det er mulig tilpasset 
lokale ordninger og muligheter. 
Farlig avfall skal leveres godkjent 
mottak/behandlingsanlegg. 
Det skal utarbeides egne avfallsplaner med krav til 
bla. rivings- og anleggsavfall. 
Avfallsplan og sluttrapport oversendes byggherre. 
Slam fra renseanlegg skal til godkjent deponi. 

X Det skal utarbeides miljøsaneringsrapport for 
bygninger som skal rives som skal legges ved 
anbudsgrunnlaget.

Det stilles krav til entreprenør om 80% gjenvinning.

Øvrige krav beskrevet innarbeides i kontrakt med 
entreprenørene.

Asfalt skal gjenbrukes i prosjektet Gammel asfalt skal gjenbrukes i bærelag. Asfalt 
som er frest bort brukes som sekundært dekke i 
området, se krav i håndbok 018

X Krav innarbeides i anbudsgrunnlaget

Betong fra revne objekter som 
overgangsbruer og kulverter skal gjenbrukes i 
prosjektet

Knust betong kan brukes til bærelag i gang-
/sykkelveger og i parkeringsplasser med lett trafikk, 
i hht. krav i håndbok 018.

X Krav innarbeides i anbudsgrunnlaget

Hogstavfall skal tas hånd om på best mulig 
måte

Hogstavfall skal ikke legges i fyllinger. Hogstavfall 
bør samles inn og benyttes som biobrensel. 

X Krav innarbeides i anbudsgrunnlaget

Riving av bygg skal gjennomføres i henhold til 
gjeldene lover og forskrifter

Det skal gjennomføres en miljøsanering med 
tilhørende rapport og utarbeides en avfallsplan. 

X Krav innarbeides i anbudsgrunnlaget
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