REGULERINGSPLAN
Prosjekt:
Parsell:

Rv. 3/rv. 25
Ommangsvollen - Grundset
Rv. 3 Løten gr. - Grundset
Rv. 25 Åkroken - Basthjørnet
Elverum kommune

REGULERINGSPLANBESKRIVELSE
Revidert etter offentlig ettersyn
Region øst
Oktober 2012

INNHOLD

Innhold
INNHOLD....................................................................................................................................................... 3
1

INNLEDNING .......................................................................................................................................... 6
1.1
1.2
1.3

2

BAKGRUNN ................................................................................................................................................. 6
PLANARBEID ................................................................................................................................................ 6
FREMDRIFT ................................................................................................................................................. 8

PLANOMRÅDET...................................................................................................................................... 9
2.1
AVGRENSNING ............................................................................................................................................. 9
2.2
EKSISTERENDE SITUASJON .............................................................................................................................. 9
2.2.1
Trafikale forhold .............................................................................................................................. 9
2.2.2
Landskap og landskapstyper ......................................................................................................... 11
2.2.3
Nærmiljø og friluftsliv .................................................................................................................... 13
2.2.4
Naturmiljø ..................................................................................................................................... 13
2.2.5
Kulturminner/‐miljøer ................................................................................................................... 13
2.2.6
Naturressurser ............................................................................................................................... 14
2.2.7
Grunnforhold ................................................................................................................................. 15

3

NASJONALE FØRINGER OG PLANSTATUS .............................................................................................. 16
3.1
OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER ............................................................................................................. 16
3.1.1
Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer .............................................................. 16
3.1.2
Nasjonal transportplan ................................................................................................................. 16
3.1.3
Fylkesplan for Hedmark 2009–2012 .............................................................................................. 17
3.2
KOMMUNEPLAN / KOMMUNEDELPLAN........................................................................................................... 18
3.2.1
Kommuneplan for Elverum 2010 ‐ 2022 ........................................................................................ 18
3.2.2
Elverum kommunes Trafikksikkerhetsplan 2008 – 2017 ............................................................... 19
3.3
FORHOLD TIL ANDRE REGULERINGSPLANER ...................................................................................................... 19

4

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING......................................................................................................... 20
4.1
PROSESS MED KOMMUNEN .......................................................................................................................... 20
4.2
VARSEL OM PLANOPPSTART .......................................................................................................................... 20
4.3
FORPROSJEKTFASE ...................................................................................................................................... 20
4.3.1
Forprosjektrapport og formingsveileder ....................................................................................... 21
4.3.2
Offentlig høring og vedtak av forprosjekt ..................................................................................... 21
4.4
VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM ....................................................................................... 22
4.5
MEDVIRKNINGSPROSESSER FØR OFFENTLIG ETTERSYN ........................................................................................ 23

5

PLANFORUTSETNINGER........................................................................................................................ 24
5.1
TRAFIKKPROGNOSE 2030 ............................................................................................................................ 24
5.2
VEGSTANDARD .......................................................................................................................................... 26
5.2.1
Rv. 3/25 Løten grense – Åkroken, firefelts motorveg, S8 .............................................................. 26
5.2.2
Rv. 25 Åkroken – Grindalsmoen, firefelts motortrafikkveg, S7...................................................... 26
5.2.3
Rv. 25 Grindalsmoen – Basthjørnet, firefelts innfartsveg i by, S6. ................................................ 27
5.2.4
Rv. 3 Åkroken – Grundset, tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelter, S5 ..................... 27
5.2.5
Sikkerhetssoner langs nye veger. .................................................................................................. 28
5.2.6
Grøfteprofil .................................................................................................................................... 29
5.2.7
Vegskråninger ............................................................................................................................... 29
5.2.8
Viltgjerde ....................................................................................................................................... 29
5.2.9
Rekkverk ........................................................................................................................................ 29
5.2.10 Støytiltak ....................................................................................................................................... 30
5.2.11 Belysning ....................................................................................................................................... 30
5.2.12 Landskapsforming ......................................................................................................................... 30
5.2.13 Lokalvegnett .................................................................................................................................. 31
PLANBESKRIVELSE RV. 3/25, ELVERUM| 3

INNHOLD

5.2.14
6

Gang‐ og sykkelveger .................................................................................................................... 32

PLANFORSLAGET .................................................................................................................................. 33
6.1
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET................................................................................................................... 33
6.1.1
Rv. 3/25 Løten grense – Åkroken................................................................................................... 33
6.1.2
Rv. 3 Åkroken – Grundset .............................................................................................................. 37
6.1.3
Rv. 25 Åkroken ‐ Basthjørnet ......................................................................................................... 41
6.2
OMRÅDER REGULERT TIL VEGFORMÅL............................................................................................................. 43
6.2.1
Rv. 3/25, rv. 3 og rv. 25 (o_V1) ...................................................................................................... 43
6.2.2
Kommunale veger (o_V2) .............................................................................................................. 43
6.2.3
Fylkesveger (o_V3) ........................................................................................................................ 43
6.2.4
Skogsbilveger, driftsbilveger, adkomstveger med flere brukere (f_V4) ........................................ 44
6.2.5
Privat veg (V4) ............................................................................................................................... 44
6.2.6
Annen veggrunn teknisk ................................................................................................................ 44
6.2.7
Annen veggrunn grønt .................................................................................................................. 44
6.2.8
Omklassifisering av veger.............................................................................................................. 45
6.3
KONSTRUKSJONER ...................................................................................................................................... 45
6.4
TILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKK ...................................................................................................................... 48
6.5
PARKERING ............................................................................................................................................... 49
6.6
GANG‐ OG SYKKELVEGER, SAMT TURVEGER ...................................................................................................... 49
6.7
ANDRE FORMÅL ......................................................................................................................................... 49
6.7.1
Boligbebyggelse ‐ frittliggende småhusbebyggelse ...................................................................... 49
6.7.2
Forretning ...................................................................................................................................... 50
6.7.3
Forretning/kontor/industri ............................................................................................................ 50
6.7.4
Massetak ....................................................................................................................................... 50
6.7.5
Vegetasjonsskjerm ........................................................................................................................ 50
6.7.6
Kombinert bebyggelse og anlegg .................................................................................................. 50
6.7.7
Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål, LNFR‐areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurs‐grunnlag ..................................................... 50
6.7.8
Vern av kulturmiljø eller kulturminne............................................................................................ 51
6.7.9
Friluftsområde ............................................................................................................................... 51
6.8
HENSYNSSONER ......................................................................................................................................... 51
6.8.1
Område for grunnvannsforsyning (sikringssone) .......................................................................... 51
6.8.2
Høyspenningsanlegg (faresone) .................................................................................................... 51
6.8.3
Bevaring av kulturmiljø (angitt hensynssone) ............................................................................... 52
6.8.4
Midlertidig anleggsområde (bestemmelsesområde) .................................................................... 52
6.9
TILTAK FOR VILT ......................................................................................................................................... 52
6.10 TILTAK FOR FRILUFTSLIV ............................................................................................................................... 53
6.11 STØYTILTAK ............................................................................................................................................... 53
6.12 UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET................................................................................................. 55
6.13 BEKKER, OVERVANN OG DRENERING............................................................................................................... 55
6.13.1 Overvann ....................................................................................................................................... 55
6.13.2 Kryssende vassdrag ....................................................................................................................... 57
6.14 SAMLET AREALOVERSIKT .............................................................................................................................. 60
6.15 ANLEGGSGJENNOMFØRING .......................................................................................................................... 60
6.15.1 Entrepriser og fremdrift................................................................................................................. 60
6.15.2 Masseflytting................................................................................................................................. 61
6.15.3 Arealer til midlertidig anleggsvirksomhet, rigg og mellomlager ................................................... 61
6.15.4 Håndtering av vann i anleggsperioden ......................................................................................... 62
6.16 GJENNOMFØRING AV PLANEN ....................................................................................................................... 62
6.16.1 Erverv av grunn og rettigheter ...................................................................................................... 62
6.16.2 Rekkefølge og avhengighet i prosjektet ........................................................................................ 63

7

VIRKNINGER AV PLANEN ...................................................................................................................... 64
7.1
7.2
7.3

GENERELT ................................................................................................................................................. 64
LANDSKAPSBILDE........................................................................................................................................ 64
NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV........................................................................................................................... 65

4| PLANBESKRIVELSE RV.3/25, ELVERUM

INNHOLD

7.4
NATURMILJØ ............................................................................................................................................. 69
7.4.1
Naturmiljø ..................................................................................................................................... 69
7.4.2
Forholdet til naturmangfoldloven ................................................................................................. 73
7.5
KULTURMINNER OG KULTURMILJØ ................................................................................................................. 74
7.6
NATURRESSURSER ...................................................................................................................................... 77
7.6.1
Jord og skogbruk ........................................................................................................................... 77
7.6.2
Vannressurser................................................................................................................................ 79
7.6.3
Georessurser.................................................................................................................................. 79
7.7
FORURENSNING ......................................................................................................................................... 81
7.7.1
Støy................................................................................................................................................ 81
7.7.2
Luftforurensning ............................................................................................................................ 81
7.7.3
Forurensning i grunnen ................................................................................................................. 81
7.8
SAMFUNNSNYTTE ....................................................................................................................................... 82
7.9
TRANSPORTKVALITET .................................................................................................................................. 82
7.10 LOKALE VIRKNINGER ................................................................................................................................... 83
7.11 SAMFUNNSSIKKERHET (HERUNDER ROS) ........................................................................................................ 84
7.12 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN .............................................................................................................. 84
7.12.1 Ytre miljøplan (YM‐plan) ............................................................................................................... 84
7.12.2 Nærmiljø........................................................................................................................................ 85
7.12.3 Støv og støy ................................................................................................................................... 85
7.12.4 Trafikkavvikling ............................................................................................................................. 85
7.13 OPPSUMMERING AV VIRKNINGER AV PLANEN ................................................................................................... 86
VEDLEGG ..................................................................................................................................................... 87

PLANBESKRIVELSE RV. 3/25, ELVERUM| 5

INNLEDNING

1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Det skal bygges ny rv. 3 på strekningen fra Ommangsvollen i Løten kommune til Grundset nord for
Elverum sentrum, samt ny rv. 25 fra Åkroken til Basthjørnet. Rv. 3 går i dag i felles trase med rv. 25
mellom Ånestad i Løten og Basthjørnet i Elverum. Ved ferdig utbygd vegnett vil rv. 3 og rv. 25 gå i
felles trase mellom Tønset i Løten og Åkroken i Elverum. Den samlede lengden på ny rv. 3/25 er 25,8
km, hvorav 11,2 km ligger i Elverum kommune.
Riksvegparsellen er en del av rute 6B, rv. 3 Kolomoen – Ulsberg. Rv. 3 er en svært viktig riksvegrute
nord‐sør i landet, og da 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 som benytter rv. 3/25 mellom Oslo og Trysil.
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.
Formålet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten på rv. 3/25, gi redusert reisetid mellom Hamar
og Elverum samt bedre regulariteten for næringslivets transporter innad i Hedmark, samt til og fra
Sør‐ og Midt‐Norge.

1.2 Planarbeid
Planarbeidet omfatter utarbeidelse av teknisk detaljplan og reguleringsplaner for ny rv. 3/25 på
strekningen Ommangsvollen – Grundset med arm til Basthjørnet. Arbeidet med ny rv. 3/25 på den
gjeldende strekningen bygger på vedtatt kommunedelplan i Løten kommune og kommuneplanens
arealdel i Elverum kommune med tilhørende konsekvensutredninger. Konsekvensutredningen for rv.
3/25 Løten grense – Grundset ble i henhold til den gang gjeldende forskrift, godkjent av
Vegdirektoratet i sluttdokument av 24.09.2004.
Til grunn for planarbeidet ligger målsettinger om å etablere et vegsystem som har følgende
kvaliteter:
 Etablere et vegsystem som er transporteffektivt og sikkert
 Bedre transportkvaliteten for kjørende, gående og syklende
 Bedre trafikksikkerheten
 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
Foreliggende forslag til reguleringsplan omfatter rv. 3/25 Løten grense – Åkroken, rv. 3 Åkroken –
Grundset og rv. 25 Åkroken – Basthjørnet.
6| PLANBESKRIVELSE RV.3/25, ELVERUM

INNLEDNING

Reguleringsplanen for strekningen rv. 3 Ommangsvollen – Elverum grense, med felles trasé for rv. 3
og rv. 25 på strekningen Tønset – Elverum grense, i Løten kommune, ble vedtatt i Løten
kommunestyre 25. januar 2012.

Figur 1-1. Oversikt over planlagt trasé for rv. 3/25, i Løten og Elverum kommuner.
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1.3 Fremdrift
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.
Statens vegvesen vil komme nærmere tilbake til fremdrift og finansieringsopplegg for prosjektet når
reguleringsplanen er vedtatt. Utbyggingen av ny rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset avhenger av
prioriteringer i Nasjonal transportplan, lokal godkjenning av bompengeutredning og Stortingsvedtak
om bompengefinansiering.
Opprinnelig fremdriftsplan var basert på Hedmark fylkeskommunes prinsippvedtak fra 2006 om
delvis bompengefinansiering av prosjektet. Her forutsettes 10 % statlig finansiering og 90%
brukerfinansiering gjennom bompenger. Vedtaket ligger til grunn for prosjektets prioritering i
Nasjonal Transportplan 2010‐19, med en statlig finansieringsandel på 200 millioner kroner.
Etter Statens vegvesens foreløpige beregninger av bompengetakstnivå, gjorde Hedmark fylkesting
den 15.06.2011 et nytt prinsippvedtak for bompengefinansiering. Her ber Fylkestinget Statens
vegvesen utrede og fremme forslag i NTP 2014‐2023 om en alternativ finansieringsmodell hvor
utbyggingskostnadene for rv. 3/25 på strekningen Løten‐Grundset fastsettes til maksimalt 60 %
bompengeandel og 40 % statlig andel.
Fylkestingets vedtak betyr at videre arbeider med bompengeutredning og senere bompenge‐
proposisjon for prosjektet må avventes til innholdet i Nasjonal Transportplan 2014‐23 er kjent. NTP
2014‐23 planlegges lagt ut på høring 29. februar 2012, NTP forventes vedtatt i Stortinget våren 2013.
Når forslag til bompengeopplegg for ny rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset er utarbeidet, vil dette
bli oversendt Elverum kommune for behandling. Vi forutsetter dialog med Løten kommune, Elverum
kommune og Hedmark fylkeskommune ved utarbeidelse av forslaget.
Videre skal prosjektet gjennom KS2‐prosess (kvalitetssikring av store prosjekter som er byggeklare),
prosjektering og grunnerverv. Anlegget kan starte opp etter at prosjektets bompengeproposisjon er
vedtatt i Stortinget.
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2 Planområdet
2.1 Avgrensning
Den nye traséen for rv. 3 i Elverum kommune strekker seg fra Løten
kommunegrense via Åkroken til Grundset. Fra Åkroken går ny rv. 25 i
retning Elverum sentrum til Basthjørnet.
Strekningen fra kommunegrensen til Grundset er ca. 9,8 km, og
vegen inn til Basthjørnet fra Åkroken 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. Langs rv. 25 inn mot Elverum avgrenses
området av en 100 meters byggegrense sør for riksvegen og 40
meter nord for vegen. 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. 2250 dekar.
Figur 2-1-1. Planens avgrensing i
Elverum kommune.

Store deler av planområdet er i kommuneplanen avsatt til landbruks‐, natur‐ og friluftsområder (LNF‐
områder). Langs vedtatt linje inn mot Elverum er Grindalsmoen regulert til nåværende og fremtidig
næringsområde.

2.2 Eksisterende situasjon
2.2.1

Trafikale forhold

Rv. 3 er, som tidligere nevnt, en viktig stamvegrute nord‐sør i landet, og da kanskje spesielt for
tungtrafikk mellom Midt‐Norge og det sentrale Østlandet. Rv. 25, som fra Ånestad til Elverum har
felles trasé med rv. 3, representerer en annen viktig forbindelse i regionen ‐ mellom Hamar og
Elverum.
Vegsystemet er svært sårbart i forhold til en eventuell stenging av rv. 3/25 mellom Ånestad og
Elverum, da det ikke finnes andre reelle omkjøringsveger for biltrafikk mellom Elverum‐ og
Hamarregionen.
Trafikken på rv. 3/25 mellom Ånestad og Elverum er i dag mellom 12‐16.000 kjøretøy pr. døgn i
gjennomsnitt over året. Vegstandarden er ikke tilfredsstillende for dette nivået, og da i første rekke
mht. vegbredde, avkjørsler og situasjonen for langsgående gang‐ og sykkeltrafikk. Dette resulterer i
problemer knyttet til fremkommelighet og trafikksikkerhet. I tillegg er det betydelig bebyggelse langs
vegen som har vegtrafikkstøy over anbefalt nivå.
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Det har i følge Nasjonal vegdatabank (NVDB) vært 24 ulykker med personskade på dagens rv. 3/25 i
perioden 2006–2010. En ulykke var en dødsulykke, ved en annen ulykke var det alvorlig
personskade. Ved de resterende ulykkene var det lettere personskade.
På rv. 3 mellom Elverum (Basthjørnet) og Grundset ligger døgntrafikken på rundt 4‐5.000 kjøretøy.
Etter gjeldende vegnormaler har heller ikke denne strekningen tilfredsstillende standard mht.
vegbredde og direkte avkjørsler til riksvegen. I likhet med fellesstrekningen har også denne
strekningen relativt mange trafikkulykker.

Figur 2-2. Dagens trafikkbelastning (2010) for hovedvegnettet i Elverum.

Dagens rv. 3 og rv. 25 gir store trafikale ulemper for de som bor langs vegen. Det er spredt
boligbebyggelse langs store deler av strekningen, på Vestad går rv. 3 gjennom tettbygd strøk. Rv. 3 er
i dag det eneste tilbudet til lokaltrafikk og gang‐ og sykkeltrafikk på lange strekninger. Dette
begrenser aktiviteten i nærmiljøet, og bilen erstatter ofte sykkel eller gange på korte turer, da det å
gå og sykle oppleves som utrygt og utrivelig.
På grunn av høy trafikk og lav vegstandard er det redusert fartsgrense på 65 % av strekningen
mellom Midtskogen og Grundset.
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Kollektivtilbud
Ekspressbussrutene som bruker rv. 3/25 er:
 Trysilekspressen,
Oslo – Trysil t/r 5 ganger i døgnet
 Elverumsekspressen
Oslo – Elverum t/r 6 ganger i døgnet
 Østerdalsekspressen,
Oslo – Rena t/r 1 gang i døgnet
Elverum – Trondheim t/r 1 gang i døgnet
Nærmeste stoppesteder til planområdet er Elverum skysstasjon og Myklegard i Løten kommune.
Det regionale busstilbudet innenfor planområdet:
 “Mjøsekspressen”, Elverum – Hamar – Gjøvik t/r 17 ganger i døgnet, timesfrekvens
 Elverum – Rena t/r 4 ganger i døgnet
To bybussruter har holdeplasser innenfor planområdet
I tillegg til kollektivtransport på veg betjenes Elverum stasjon av jernbanen (Rørosbanen).
Tiltakene på rv. 3/25 berører imidlertid ikke jernbanen.

Gang‐ og sykkel
Det er i dag gang‐ og sykkelveg langs rv. 3 mellom Terningen skanse og Basthjørnet (ca. 2 km), og
mellom Mårvegen og Grundsetmoen nord for Vestad (ca. 2 km). På Vestad kan gående og syklende
bruke boliggater parallelt med rv. 3. På resterende deler av strekningen, er rv. 3 den eneste
ferdselsåren for gang‐ og sykkeltrafikk. Dette begrenser trafikken og gjør at bilbruken blir høyere enn
nødvendig, selv på korte turer.
Det er en betydelig arbeidspendling mellom Elverum og Hamar og mellom Løten og Elverum. Med
dagens vegnett og høye trafikk er det få som benytter sykkel på strekningen.

2.2.2

Landskap og landskapstyper

På strekningen mellom Løten grense og Midtskogen finner vi i hovedsak landskapstypen bar‐
skoglandskap ‐ 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 Ånestad‐krysset og følger planområdet helt frem 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.
Området mellom Gampmyra – Stortjernsmyra og Grindalsmoen 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.
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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.

Figur 2-3. Kart over landskapstypene innenfor planområdet.
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2.2.3

Nærmiljø og friluftsliv

Planområdet ligger stort sett utenfor eksisterende bebyggelse, da med unntak av et område lengst
nord i planområdet (Vesle‐Grundset) og langs eksisterende rv. 25 på strekningen Grindalsmoen –
Basthjørnet.
Totalt sett er det rundt 1400 innbyggere som bor innenfor planens influensområde. Vestad skole
ligger langs dagens rv. 3, nærmiljøet her er påvirket av vegtrafikken. 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.
Planområdet berører Grundsetmarka – et regionalt utfartsområde utgjør den sørøstlige delen av
Løtenfjellet/ Hedmarksvidda. Marka avgrenses i vest mot dagens rv.3 og Glomma og av dagens rv.
25 i sør, og er tilrettelagt for turer både sommer og vinter. I barmarksesongen er de mange
skogsbilvegene godt egnet for fot‐ og sykkelturer, i vintersesongen er lysløypa fra Vestad (krysser
planområdet noe nord for Åkroken) mye brukt.

2.2.4

Naturmiljø

Planområdet berører naturområder med mektige kvartære avsetninger. Dette omfatter glasifluviale
grus‐ og sandavsetninger, og i mindre grad noe blokkrik morene. Berggrunnen er næringsfattig i
området, 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.
Planens influensområde er registrert som et vinterbeiteområde for elg. Mellom Midtskogen og
Grindalsmoen er det sesongvise trekk nord‐sør som krysser planområdet.

2.2.5

Kulturminner/-miljøer

Kulturmiljøene innenfor planområdet er todelt. 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 vikingetiden eller tiden like
før.
Tradisjonelt sett har området vært preget av kombinasjonen jordbruk og skogbruk. I tillegg har
områdets sentrale beliggenhet, som knutepunkt mellom ulike ferdselsveger i eldre og nyere tid,
medvirket til at "Grundsetmart'n" har blitt avholdt hver første uke i mars siden begynnelsen av 1600‐
tallet.
Bebyggelsesmessig preges området i dag av gårdsbruk av ulik størrelse, fra relativt store gårder til
småbruk, foruten tilløp til tettbebyggelse. Bebyggelsen i området er typisk for distriktet i dalføret. I
all hovedsak er det bebyggelse fra siste halvdel av 1800‐tallet og de første tiårene av 1900‐tallet som
preger kulturmiljøene i dag. Samtlige av kulturmiljøene fra nyere tid preges imidlertid av enkelte
nybygg, og mer tilfeldige endringer av den eldre bygningsmassen foretatt i løpet av de siste ti‐årene.
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Av spesielle kulturminner‐ og miljø kan man innenfor planområdet trekke frem følgende:
 Midtskogen gård, som i tillegg til å være et gammelt jordbruksområde er sterkt knyttet til
hendelser under 2. verdenskrig. Kulturmiljøet som helhet har dermed stor verdi rundt denne
gården.


Kulturmiljøet ved Grindalen og Heyerdalsrønningen (rett vest for Grindalsmoen industriområde
og tett‐bebyggelsen på Vestad, og nord for dagens rv. 25), med Rundhaugmyra sentralt plassert i
miljøet. Kulturmiljøet består i hovedsak av fornminner i form av kullgroper og fangstgroper.



Terningen Skanse grenser inntil Terningåas vestside rett nord for dagens rv. 25. Terningen Skanse
har stor verdi som kulturminne da slike skanser er sjeldent forekommende. Den er i tillegg godt
bevart.



Enkelte Sefrak‐registrerte bygninger ved Grundset.



Grundset skog 14/15 ved ”Brennerihaugen”: Kulturmiljøet er avgrenset mot bruket Svenkerud i
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.



I forlengelsen av fangstgropsystemet ligger flere kullgroper. Rett vest for Slåttmyrkoievegen
finnes en større samling kullgroper, og i dette området kan det være potensiale for bevarte
jernvinneanlegg. Rett sørvest for kullgropene finnes et felt med groper, men det må avklares
hvorvidt dette er fornminner eller ikke før de kan verdisettes.

2.2.6

Naturressurser

Landbruk
Dyrket mark i området er i alt vesentlig flate og lettbrukte arealer, som kan egne seg til de fleste
driftsformer. De dyrkede arealene brukes hovedsakelig til korndyrking. Langs dagens rv. 3 nordover
fra Vestad er det flere bruk med jordbruksareal på begge sider av riksvegen.
Området nord for rv. 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.
Georessurser
Innenfor planområdet er det i dag drift ved to massetak:
 Midtskogen
Pukkproduksjon fra fin til middels kornig gabbro. Ny rv. 3/25 går i nordre kant av
eksisterende masseuttak. Utvidelse av massetaket er planlagt i vestlig retning, planer for
utvidelse er koordinert med plan for ny rv. 3/25.
 Grundset
Pukk‐ og asfaltproduksjon fra breelv‐ og elveavsatt materiale. Ny rv. 3 går gjennom vestre
kant av dagens masseuttak. Det er planlagt utvidelse av massetaket nordover, på begge sider
av ny rv. 3.
I tillegg finnes det en registrert forekomst, ”Elverum Vest”, mellom Terningmoen og Grindalsmoen.
Denne forekomsten berøres/båndlegges i stor grad av ny trasè for rv. 25 og eksisterende og planlagt
bebyggelse.
14| PLANBESKRIVELSE RV.3/25, ELVERUM

NASJONALE FØRINGER OG PLANSTATUS

Vannressurser
Elverum kommunes vannforsyning og enkelte private drikkevannsbrønner er i dag knyttet til fluviale
avsetninger langs Glomma. Råvanninntaket til kommunen er et elve‐infiltrasjonsmagasin, men det
får også tilførsel av grunnvann fra vest. Eksisterende riksveg og jernbane ligger i magasinets
sikkerhetssone 3 på grensen mot sikkerhetssone 2 – se Figur 7‐5. Planområdet ligger noe lenger vest
og innenfor sone 3. Innenfor denne sonen kan grunnvannstilsig nå råvannsbrønnene (dette avhenger
av hvilken grad magasinet er selvmatende i perioder med lav vannstand i elva).

2.2.7

Grunnforhold

Området mellom kommunegrensen og frem mot kryssing av Terningåa ved Åkroken er preget av
moreneavsetninger med middels til liten mektighet. Fra Åkroken og videre nordover er det sand‐ og
grusavsetninger med til dels stor mektighet. Det er også myr på en betydelig andel av strekningen.
Det er noe fjell i dagen i området ved Midtskogen massetak. Ellers er det ikke synlig fjell på
strekningen. De dominerende bergartene innenfor planområdet er granitt og øyegneis ‐ i området
ved Midtskogen er bergarten gabbro.
Prøveboringer/sonderinger (avsluttet mot fjell) viser på den vestlige delen av strekninger
morenemasser (faste masser med en del stein). Rundt Terningåa og nordover mot Grundset er det
sand‐ og grusmasser, i en del punkter nokså løst lagre. Dette gjelder spesielt i nærheten av
myrpartiene.
Prøveseriene viser nokså varierende masser, fra sandig siltig grusig materiale (morene) til ensgradet
sand. Massene har varierende telefarlighet, og vanninnholdet er også varierende og til dels svært
høyt i en del av avsetningene.
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3 Nasjonale føringer og planstatus
Reguleringsplanen er utarbeidet i hht. plan‐ og bygningslovens § 12.3 ‐ Detaljregulering. Plan‐ og
bygningslovens § 4.2, sier følgende om krav til planbeskrivelse for et planforslag:
”Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver
planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som
gjelder for området.”
I det følgende er det gitt en redegjørelse for overordnede rammer og retningslinjer i form av
rikspolitiske retningslinjer.

3.1 Overordnede rammebetingelser
3.1.1

Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal‐ og transportplanlegging gir nasjonale mål for areal‐
og transportplanlegging, og retningslinjer for gjennomføringen av planlegging og utbygging. I
målsettingen står følgende:
"Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at det fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig bærekraftig
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers
av kommunegrensene."
Videre heter det at:
"Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette
for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses.
Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og
effektiv samordning mellom ulike transportmåter. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde
områder og landbruks‐, natur‐ og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig."
"Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks‐ og naturområder."
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser skal sikre at denne gruppens interesser blir
ivaretatt i planleggingen av det fysiske miljø. Arealer og anlegg for barn og unge skal sikres mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk til
eller er egnet for lek, skal fullverdige erstatningsarealer fremskaffes.

3.1.2

Nasjonal transportplan

Rv. 3/25 er i Nasjonal transportplan (NTP) en del av transportkorridor 6 Oslo – Trondheim. Denne
korridoren bidrar til å knytte den nordlige og sørlige delen av landet sammen.
Prosjektet er omtalt i Nasjonal transportplan 2010‐2019 (St.meld. nr. 16, 2008‐2009):”I siste
seksårsperiode … er det aktuelt å legge om rv. 3 fra Løten til Grundset, nord for Elverum. Prosjektet vil
gi redusert reisetid mellom Hamar og Elverum og bedre regulariteten for næringslivets transporter.
Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av
prosjektet.”
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I Handlingsprogram 2010–2013 (2019), som er Statens vegvesens gjennomføringsplan for NTP, er
prosjektet oppført med 200 millioner kroner i statlige midler, samt 1700 millioner kroner gjennom
annen finansiering. Dette i henhold til prinsippvedtak av Hedmark fylkeskommune fra 2006.
Etter Statens vegvesens foreløpige beregninger av bompengetakstnivå, gjorde Hedmark fylkesting
den 15.06.2011 et nytt prinsippvedtak for bompengefinansiering. Her ber Fylkestinget Statens
vegvesen utrede og fremme forslag i NTP 2014‐2023 om en alternativ finansieringsmodell hvor
utbyggingskostnadene for rv. 3 på strekningen Løten‐Grundset fastsettes til maksimalt 60 %
bompengeandel og 40 % statlig andel.
Arbeidet med NTP 2014‐2023 ble igangsatt våren 2011. NTP planlegges lagt ut på høring 29. februar
2012, NTP forventes vedtatt i Stortinget våren 2013.

3.1.3

Fylkesplan for Hedmark 2009–2012

Fylkesdelplan for Hedmark ble vedtatt i Hedmark fylkesting 08.12.08. Visjonen bak planen er at
”Fremtidstro og optimisme skal prege hele Hedmark”, mens planens hovedmål er å ha attraktive
lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, bo‐, utdannings‐ og etableringslyst.
Med tanke på sektoren samferdsel og infrastruktur er hovedmål (2012) og vegvalg, som gjelder for
de definerte planområdene, formulert på følgende måte:
Samferdsel og Infrastruktur
”En effektiv, trygg og miljøvennlig infrastruktur som sikrer næringslivets og befolkningens behov for
transport og kommunikasjon”.
Kollektiv
”Økt kollektiv transportandel på strekninger hvor privat biltrafikk og kollektivtransport konkurrerer”
 Å iverksette tiltak som er vedtatt i Kollektivtransportplan for Hedmark 2007–2010 og
kollektivtransportstrategi for Mjøsregionen 2007–2010.
Vegnettet
God fremkommelighet og sikkerhet på hele vegnettet (riks‐, fylkes‐ og kommunale veger) slik at
næringslivets og den enkeltes transportbehov kan løses på en trygg, effektiv og miljøvennlig måte.
 Planlegge å sikre oppstart av utbygging av 4‐felts rv. 3/25 mellom Ommangsvollen i Løten og
Elverum i planperioden.
 Utbedre rv. 3 på strekningen mellom Elverum og Ulsberg i Sør‐Trøndelag fylke til fullverdig
stamvegbredde. Breddeutvidelse av rv. 3 i Østerdalen må komme i gang igjen.
 Forbedre fylkesvegnettet, herunder bruer; ‐ prioritert i forhold til de veger som har størst
trafikkbelastning og som har næringsmessig stor betydning.
 Miljømessig og sikkerhetsmessig opprusting av fylkes‐ og riksveger som en integrert del av
by‐ og tettstedsopprustning.
 Oppfølging av mål og strategier i Trafikksikkerhetsplanen for Hedmark 2006–2009.
 Tilrettelegge for økt bruk av sykkel i byer og tettsteder.
 Etablere bedre samferdselsløsninger innad i Hedmark, særlig for persontransporten mellom
Glåmdal og Hedmarken.
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Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer, gjeldende fra 2005
«å gjøre Hedmarks fortid til en levende og meningsfylt del av fremtida».
Følgende mål er definert for kulturminnevernet i Hedmark:
A. Sikre mangfoldet og særpreget i Hedmarks kulturminner og kulturmiljøer som del av en
helhetlig miljø‐ og arealforvaltning.
B. Sikre et utvalg kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal verdi og et representativt utvalg av
regiontypiske kulturminner og kulturmiljøer i Hedmark.
C. Styrke sosial og kulturell tilhørighet og lokal utvikling ved tilrettelegging og bruk av
kulturminner og kulturmiljøer.
D. Legge grunnlag for vern og utvikling av Hedmarks kulturminner og kulturmiljøer gjennom
brede samarbeidsprosesser og aktiv bruk av planen.

3.2 Kommuneplan / Kommunedelplan
3.2.1

Kommuneplan for Elverum 2010 - 2022

Kommuneplanens arealdel for Elverum kommune og arealplan for Elverum byområde 2010 – 2022
ble vedtatt den 22. juni 2011. I planprogram for begrenset revidering av kommuneplanens arealdel
og arealplan for Elverum byområde vedtatt 23.5.2007 (Sak nr. 37/07), ble det forutsatt at
revideringen ikke skulle endre strukturen i gjeldende plan. Kun mindre justeringer ble foretatt,
herunder en endring av fremtidig veg inn til Grundsetmoen næringsområde.
Trasé for rv. 3/25 og kryssløsning mellom rv. 3 og rv. 25 ved Åkroken samsvarer ikke med
kommuneplanens arealdel. Ved neste revidering av kommuneplanens arealdel vil ny kryssløsning og
trasé for rv. 3/25 bli innarbeidet.
I kommuneplanens samfunnsdel er det lagt stor vekt på befolkningsvekst og byutvikling. Elverum
kommune ser tre roller som skal utvikles videre i sitt regionale perspektiv:




Elverum som regionsenter i Sør‐Østerdalsregionen.
Elverum som ett av flere sentre i Mjøsregionen.
Elverum som randkommune i hovedstadsregionen.

Elverum skal i særlig grad utvikle samarbeidet med Hamar og Hamarregionen, men også mot
Mjøsregionen, for å bidra til å gjøre hele området mer attraktivt for både næringsliv og folk som vil
flytte til kommunen. Dette er forankret gjennom følgende mål og strategier:





Samferdselstilbudet mellom Elverum og Hamar skal fokuseres med sikte på å etablere
timesavganger med tog, direktebussruter tilpasset pendlernes behov samt 4‐felts motorveg
Elverum‐Hamar.
Korridoren Elverum‐Raufoss skal utvikles som strategisk grep for å styrke næringsutviklingen
i regionen, spesielt fokusert på kompetansearbeidsplasser som kan sikre bosettingen og
verdiskapingen.
Samarbeidsprosjekter og relasjoner innenfor kulturområdet skal utvikles mellom de to byene
Samarbeidsfora og arenaer skal utvikles for å gjennomføre disse strategiene.
Partnerskapsavtale søkes etablert med Hamar.
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3.2.2




Elverum kommunes Trafikksikkerhetsplan 2008 – 2017
I Elverum kommunes trafikksikkerhetsplan 2008‐17 er i alt 5 tiltak langs riksvegnettet
foreslått i perioden 2008‐2011. 3 av tiltakene er fullført eller under bygging, de 2 gjenstående
ligger innenfor planområdet for ny rv. 3 og rv. 25: Rv. 3/25 Terningen – Midtskogen, “enkel
utbygging”
Rv. 3 Grundsetmoen – Grundset

Med bygging av ny rv. 3 og rv. 25 vil trafikken på eksisterende veg bli betydelig redusert, og behovet
for gang‐ og sykkelveger langs dette vegnettet vil bli mindre. Tiltak på avlastet riksvegnett er omtalt i
forprosjekt for reguleringsplanarbeidet. Planarbeid for avlastet vegnett vil bli videreført i 2012.

3.3 Forhold til andre reguleringsplaner
Gjeldende regulering for planområdet er stadfestet i følgende reguleringsplaner:











Terningen – plannummer 198304, vedtatt 29.05.1985
Terningen – plannummer 198304‐1, vedtatt 11.02.1992
Grindalsmoen vest – plannummer 200505, vedtatt 31.05.2006
Grindalsmoen sør – plannummer 200409, vedtatt 09.02.2005
Grindalsmoen sør felt B – plannummer 200409‐1, vedtatt 09.02.2005
Rv 25 Svartbekkveien – plannummer 198507, vedtatt 10.03.1986
Nordmo – plannummer 201001, vedtatt 26.05.2010
Terningmoen leir – plannummer 200701, vedtatt 17.10.2007
Grundsetmoen – plannummer 197507, vedtatt 23.11.1976
Grundset grustak – plannummer 200403, vedtatt 15.11.2004

I tillegg er det igangsatt planarbeid for følgende områder:



Midtskogen massetak, plannummer 201101
Områderegulering Terningmoen skyte og øvingsfelt, varslet oppstart desember 2011
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4 Planprosess og medvirkning
4.1 Prosess med kommunen
Reguleringsplanen fremmes etter Plan‐ og Bygningslovens § 3.7 om overføring av planforberedelse til
statlig eller regional myndighet. Samferdselsmyndigheten skal i henhold til denne samrå seg med
planmyndigheten om utarbeiding av planforslag for et samferdselsanlegg. Det forutsettes at statlig
myndighet og kommunen drøfter innholdet i og ansvarsfordelingen for planarbeidet.
Det har derfor vært et samarbeid mellom kommunen og vegvesenet gjennom de ulike fasene av
planarbeidet.
Det har vært god dialog mellom administrasjonen i Elverum kommune og Statens vegvesen, blant
annet i form av jevnlige møter for å diskutere temaer som er av spesiell interesse for kommunen.
Statens vegvesen har gjennom planprosessen ønsket politisk forankring av beslutninger underveis i
planarbeidet. Det er avholdt orientering for Formannskapet i alt 4 ganger i perioden frem til
utleggelse til offentlig ettersyn:





26. november 2008, i forbindelse med oppstart av planarbeidet
15. april 2009, orientering om forprosjektarbeidet, med mulighet for å komme med innspill
til de endringer som ble foreslått
23. september 2009, presentasjon av forprosjektrapport.
16. mars 2011, presentasjon av planarbeidet, med fokus på kryssløsninger på Grindalsmoen

Formannskapsrepresentanter deltok på idemyldring for utforming av vegsystemet på Grindalsmoen,
den 16. september 2010.

4.2 Varsel om planoppstart
Planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer samt
organisasjoner 17. oktober 2008. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Hamar Arbeiderblad,
Østlendingen og på www.vegvesen.no.
Merknader fra varsel om planoppstart er oppsummert og behandlet i forbindelse med behandlingen
av forprosjekt for rv. 3/25, se kapittel 4.3.
I forbindelse med optimaliseringen av vegløsningene i forprosjektet, ble det for en del av traséen i
aktualisert en annen trasé og kryssløsning mellom rv. 3 og rv. 25 enn det som er vedtatt i overordnet
plan (kommuneplan). Dette innebar en fornyet kunngjøring av oppstart planarbeid, med tilhørende
utleggelse av forslag til planprogram, se kapittel 4.4.

4.3 Forprosjektfase
I innledende fase ble det utarbeidet et forprosjekt som en viktig premissgiver for det påfølgende
planarbeidet. Forprosjektet tok utgangspunkt i vedtatte prinsippløsninger i de foreliggende
kommuneplaner, med en kreativ og kritisk gjennomgang av disse. Hensikten var å søke etter
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optimale hovedløsninger, for så å se nærmere på detaljløsninger (i enkelte punkt) for ytterligere
optimalisering. Medvirkning fra grunneiere, politikere, administrasjon og andre myndigheter var
vesentlig i denne fasen. Arbeid i innledende kreativ fase samt de innspill som kom inn fra ulike hold
gjennom varsel om oppstart av planarbeid og ellers gjennom forprosjektfasen, dannet grunnlag for
forprosjektrapporten.

4.3.1

Forprosjektrapport og formingsveileder

I forprosjektrapport datert 16. oktober 2009 ble det presentert forslag til en gjennomgående
”optimalisert” veglinje, som strekningsvis viste alternative løsninger til tidligere, mer grovmaskede
planer på kommuneplannivå.
Blant utredede løsninger og forslag til justeringer i Elverum kommune var blant annet:
 Standard på de ulike veglenkene.
 Plassering og utforming av viltkryssinger.
 Det ble laget et forslag til alternativ trasé, i forhold til kommuneplanens arealdel for Elverum,
på strekningen Gampmyra – Åkroken – Stortjernsmyra og Åkroken – Grindalsmoen vest.
 Justering av trasé ved Løten grense for å møte vedtatt trasé i Løten kommune.
 Ulike løsninger for nytt kryss mellom rv. 3 og rv. 25, med tilhørende vegsystem ble vurdert.
- Toplanskryss ved Rundhaugen, med rv. 25 som gjennomgående veg, trasé for rv. 3 som i
gjeldende kommuneplan.
- Trearmet rundkjøring ved Rundhaugen, trasé for rv. 3 som i gjeldende kommuneplan.
- Trearmet rundkjøring øst for Terningåa, med justert trasé for rv. 3.
 Strekningen Stortjernsmyra – Grundset/Svingen er foreslått løst ved alternativ forslag til
trasé på strekningen. Vegen får fall nordover mot Grundsetmokrysset. Overvannet ledes ut i
Glomma. Redusert lengde på driftsveger og skogsbilveger bidrar til kostnadsreduksjon.
 Etablere T‐kryss ved Grundsetmoen i tråd med planforslag for kommuneplanens arealdel.
 På rv. 25 strekning Grindalsmokrysset – Basthjørnet benyttes samme prinsipp som vedtatt
løsning. Utvidelse skjer på sørsiden av riksvegen. Planskilt kryssing med rv. 25 for g/s‐veg
etableres og påkobles eksisterende g/s‐vegsystem på nordsiden av rv. 25.
 Tiltak på avlastet riksvegnett etter åpning av ny rv. 3 og rv. 25.
I forprosjektfasen ble det også utformet en egen formingsveileder for veganlegget. Formings‐
veilederen er en overordnet veileder som tar for seg helheten på vegstrekningen, og vil fungere som
et arbeidsredskap i den videre detaljplanleggingen av veganlegget. Gjennom sine prinsipper for
løsninger skal formingsveilederen sikre et vakkert og helhetlig veganlegg med god og solid standard.
Forprosjektrapporten er en viktig del av grunnlaget for reguleringsplanen. Rapporten er tilgjengelig
på prosjektets internettsider http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv3og25lotenelverum .

4.3.2

Offentlig høring og vedtak av forprosjekt

Forprosjektrapport og formingsveileder ble sendt til Løten og Elverum kommuner for behandling, og
på høring til berørte grunneiere og regionale og statlige myndigheter i perioden 26.10.2009 –
24.11.2009. 25.11.2009 ble forprosjektet med formingsveileder vedtatt i formannskapet i Elverum
kommune. Rådmannen konkluderte med at forprosjekt og formingsveileder gir gode føringer for det
videre reguleringsarbeidet.
Gjennom prosessen med forprosjektet ble det lagt vekt på utstrakt medvirkning. Forholdet til statlige
og fylkeskommunale myndigheter er håndtert gjennom to møter i ekstern samarbeidsgruppe og ett
møte i Planforum (Hedmark Fylkeskommune).
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For både Løten og Elverum kommuner har det vært åpne kontordager, henholdsvis i april og august. I
tillegg til grunneierinnspill kom det inn innspill fra Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark
Fylkeskommune, NVE, Bergvesenet, Naturvernforbundet i Hedmark og Statsskog. Innspill er omtalt i
forprosjektrapporten.
Kommentarer ved kommunal behandling:
 Ingen merknader til standardvalg, men strekningen fra nytt kryss rv. 3/25 til Basthjørnet må
ha vanlig gatebelysning og behov for viltgjerde nordover må vurderes nærmere.
 Støy må få en vesentlig større oppmerksomhet i videre planprosess.
 Slutter seg til vurderinger gjort i kapitel 10.4 og rangerer alternativene i denne rekkefølgen
– Rundkjøring ved Åkroken
– Rundkjøring ved Rundhaugen
– Toplanskryss ved Rundhaugen med rv. 25 som gjennomgående veg.
 Forutsetter at overvannshåndteringen kvalitetssikres slik at grunnvannsreservoar ikke blir
påvirket av forurensing hverken i anleggsperioden eller driftssituasjon.
 Broer over elver og større bekker må ha minimum høyde 3m for å sikre ferdsel, tur‐
/skiløypetrasé langs vassdragene, spesielt kryssing av Terningåa.
 Viktigheten av sammenhengende gang‐/sykkelvegnett i Hamar og Elverum. Planfri kryssing
for tur‐/skiløype over eksisterende rv. 3/25 fra Terningmoen/Terningen Arena med
forbindelse videre mot bru over Terningåa må inngå i reguleringsplanen.
 Fokus på forhold som ivaretar gode driftsforhold for bakenfor‐/ inntilliggende næringsareal
jordbruk og skogbruk med nødvendige parallellveger og underganger. Adkomst til fremtidig
massetak på vestsiden av rv. 3 ved nåværende Grundset grustak.
 Behov for supplerende konsekvensutredning for noen tema utover KU fra 2002.
 Fordeler med 4‐armet rundkjøring ved Åkroken. Bør vurderes opp mot et sammenhengende
parallellvegsystem over Nybrua, via fremtidig kollektivknutepunkt ved jernbanestasjonen,
over Nordmo og Grindalsmoen, frem til en fjerde arm i rundkjøringen jf. Arealdelplan for
Elverum byområde. Bør utredes videre: Kapasitet, trafikksikkerhet, mulighet for fremtidig
påkobling av en fjerde arm.
 Nytt kryss i henhold til kommunens forslag til arealplan innebærer ekstra avkjørsel til
Grindalsmoen næringsareal. Vegvesenet fremmet innsigelse knyttet til dette krysset (i brev
10.4.09). Dette krysset, subsidiært med en fjerde arm i rundkjøringen ved Rundhaugen, bør
utredes tilsvarende som øvrige kryssalternativ.

4.4 Varsel om oppstart og høring av planprogram
Forprosjektet endte, som nevnt over, opp i å anbefale enkelte andre trasé‐ og kryssløsninger enn det
som ble vedtatt og utredet i overordnet plan. Deler av tiltaket faller dermed inn under
bestemmelsene i § 2 i Forskrift om konsekvensutredning etter Plan‐ og bygningsloven.
Den videre planprosessen er som en konsekvens av dette, lagt opp etter forskrift om
konsekvensutredninger. Dette innebærer at det utarbeides et forslag til planprogram, som så legges
ut til offentlig ettersyn, samtidig med fornyet varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeidet.

Forslag til planprogram for tiltaket lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25. mars til 14. mai 2010 i
Elverum rådhus og på hjemmesiden til Statens vegvesen. Planprogrammet ble fastsatt av
formannskapet i Elverum 16. juni 2010.
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Strekningene planprogrammet gjelder for er:
 Delområde 1: Rv. 3/25 Løten grense ‐ Midtskogen
 Delområde 2: Rv. 3/25 Gampmyra ‐ Elverum vest, rv. 3 Elverum vest ‐ Svenkerud og rv. 25
Elverum vest ‐ Grindalsmoen.
Det kom inn 7 merknader til fornyet varsel om planoppstart og høringen av planprogrammet.
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i brev fra Statens vegvesen til Elverum kommune, datert
27.05.2010.
Uttalelsene knyttet seg i hovedsak til:
 Forholdet til enkelteiendommer knyttet til nytt forslag til vegtrasé
 Utredningsbehov knyttet til kulturminner
Planprogram med tilhørende brev vedrørende merknader følger som vedlegg til planbeskrivelsen.

4.5 Medvirkningsprosesser før offentlig ettersyn
Statlige og regionale myndigheter, berørte grunneiere og øvrige interessenter hatt tre anledninger til
å komme med skriftlige innspill til planarbeidet før utlegging av reguleringsplanen til offentlig
ettersyn:
 Varsel om oppstart, mars 2008
 Høring forprosjekt, november 2009
 Fornyet oppstart for deler av planstrekningen og høring planprogram, mars 2010
I tillegg er det avholdt grunneiermøter og åpne dager i planprosessen:
 20. august 2009, åpen kontordag på Elverum rådhus, Festsalen. Tema: Informasjon om
planarbeidet, presentasjon av forprosjekt
 16. september 2010, grunneiere på Grindalsmoen deltok på idemyldring for utforming av
vegsystemet
 24. oktober 2011, grunneiermøte, Elverum
 I tillegg er det avholdt møter og befaringer med enkeltgrunneiere ved behov
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5 Planforutsetninger
5.1 Trafikkprognose 2030
I forbindelse med planarbeidet har det vært viktig å etablere gode trafikkprognoser 20 år frem i tid.
Dette for å kunne ta stilling til blant annet valg av vegstandard og kryssløsninger, samt vurdere
konsekvensene av tiltaket. Prognosene skulle etableres med utgangspunkt i en allerede etablert
transportmodell for området (HEDOPP‐modellen).
I starten av planarbeidet, ble det imidlertid avdekket visse svakheter med modellen og da spesielt i
Løten. Det har derfor vært nødvendig å utarbeide en prognose for en fremtidig trafikksituasjon
basert på mer manuelle metoder samt faglig skjønn og lokalkunnskap.
Følgende rapporter er lagt til grunn for prognosene:
 Konsekvensutredning for rv. 3/25 Midtskogen ‐ Grundset
 Trafikkundersøkelse i Hamar/Elverumregionen, Statens vegvesen 1997
 Trafikkanalyse, kryssløsninger på ny rv. 25, Asplan Viak 06.05.2011

Trafikkprognose avviker noe fra de tall som ble benyttet i forprosjektet og for reguleringsplanen i
Løten, da man her har valgt å ta høyde for en full utbygging av industri‐ og forretningsområdet på
Grindalsmoen.
Det er i beregningene tatt utgangspunkt i dagens trafikale situasjon (2010) ‐ hentet fra Nasjonal
vegdatabank, figur 2‐2. Gjennomgangstrafikk er blitt fremskrevet ved hjelp av NTPs vekstprognoser
for Hedmark, mens lokal nyskapt trafikk primært tar utgangspunkt i utbyggingen på Grindalsmoen –
dette for å hindre dobbelttelling.
Følgende antagelser er lagt til grunn for prognosene:
 Trafikk mellom Oslo/Hamar/Løten og Elverum og Oslo/Hamar/Løten og Trondheim vil
benytte ny veg gjennom Elverum i en fremtidig situasjon uten bompenger.
 Store deler av trafikk mellom Elverum sentrum og Trondheim vil benytte ny veg i en
fremtidig situasjon uten bompenger. Noe trafikk vil fortsatt ”henge igjen” på dagens rv. 3,
men denne antas å være relativt beskjeden.
 Jf. trafikkundersøkelsen fra 1997 er det forutsatt at gjennomgangstrafikken fra vest til nord
ligger på 25 % av total trafikk, fra vest til sør på 10 % og fra vest til øst på 5 %.
 Nyskapt trafikk fra Grindalsmoen vil fordele seg med 30 % mot vest, 30 % mot øst, 10 % mot
nord og 10 % mot sør. De resterende 20 % er eksisterende trafikk på rv. 25 som svinger
innom.

Basert på dette, vil man få et fremtidig trafikkbilde som vist i figurene på neste side.
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Figur 5-1. Trafikkbilde 2030, med nytt vegsystem og full utbygging på Grindalsmoen.

Figur 5-2. Trafikkbilde 2030, rv. 25.
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5.2 Vegstandard
Planlagt vegstandard varierer med vegens funksjon, trafikkmengden og fartsgrensen.
Dimensjoneringsklasser for de ulike vegtypene er definert i Statens vegvesens håndbok 017, Veg‐ og
gateutforming.

5.2.1

Rv. 3/25 Løten grense – Åkroken, firefelts motorveg, S8

Fellesstrekningen for rv. 3 og rv. 25 mellom Tønset i Løten og Åkroken i Elverum bygges ut som
firefelts motorveg etter dimensjoneringsklasse S8. Denne typen veg brukes på nasjonale hovedveger
med en ÅDT på 12000 – 20000 og fartsgrense 100 km/t.
S8 er en firefelts motorveg med en total vegbredde på 20,5 meter, hvor hver kjørebane er 3,5 meter.
Vegen skal ha fysisk midtdeler og rekkverk, med en samlet bredde på minst 3,0 meter mellom
hvitstripene. Vegen får 1,5 meters vegskulder mot grøft.
For hver 1,5 km skal det etableres driftsåpninger i midtdeleren for vedlikeholds‐, utrykningskjøretøy
og ved behov for midlertidige trafikkomlegginger.

Figur 5-3. Dimensjoneringsklasse S8, lagt til grunn for rv. 3/25 Løten grense - Åkroken

5.2.2

Rv. 25 Åkroken – Grindalsmoen, firefelts motortrafikkveg, S7

Trafikkmengden på ny rv. 25 tilsier utbygging av firefelts veg. På innfartsveger til byer og i områder
hvor arealdisponering og aktivitet langs traséen gjør at fartsgrensen må begrenses til 80 km/t, skal
nye veger dimensjoneres etter dimensjoneringsklasse S7. Vegbredder og midtdelerutforming er den
samme som for klasse S8, totalbredde minst 20 meter og kjørebanebredde 3,5 meter. Denne typen
veg bygges vanligvis med motorvegstandard. Det er, gjennom en omfattende prosess med Elverum
kommune, Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet, besluttet å bruke rundkjøring som
krysstype på rv. 25. Strekningen får derfor ikke motorvegstandard, men blir forbeholdt hurtiggående
motorkjøretøyer og får standard som motortrafikkveg.
Avstanden mellom planlagte rundkjøringer på rv. 25 tilsier fartsgrense 60 km/t, og dermed lavere
standard S6, som beskrevet i kapittel 5.2.3.
Den forventede høye andelen tunge kjøretøy inn mot næringsområdet på Grindalsmoen gjør at man
velger S7 som dimensjoneringsklasse for strekningen mellom rv. 3 og ny rundkjøring Grindalsmoen
øst. På grunn av kort avstand mellom rundkjøringene settes fartsgrensen til 60 km/t. En høyere
fartsgrense kan vurderes i det videre arbeidet inn mot bygging.
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Figur 5-4. Dimensjoneringsklasse S7, lagt til grunn for rv. 25 Åkroken – Grindalsmoen øst

5.2.3

Rv. 25 Grindalsmoen – Basthjørnet, firefelts innfartsveg i by, S6.

På strekningen mellom ny rundkjøring Grindalsmoen øst og rundkjøringen på Basthjørnet utvides
dagens rv. 25 til firefelts veg. Dimensjoneringsklasse S6 legges til grunn for utbyggingen.
S6 er en firefelts veg med en samlet bredde på 16 meter, hvor hver kjørebane er 3,25 meter. Vegen
skal etableres med fysisk midtdeler med en bredde på 1 meter. Det er ikke krav om midtrekkverk.
Vegen skal ha 0,75 meters vegskulder mot grøft og 0,25 meters skulder mot midtdeler.
Vegstandarden er den samme som ble ferdigstilt fra rundkjøringen på Basthjørnet og 150 meter
vestover høsten 2010.

Figur 5-5. Dimensjoneringsklasse S6, lagt til grunn for rv. 25 Grindalsmoen øst – Basthjørnet

5.2.4

Rv. 3 Åkroken – Grundset, tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelter, S5

Rv. 3 fra krysset med rv. 25 ved Åkroken og nordover til Grundset bygges ut som tofelts veg med
midtrekkverk og forbikjøringsfelter. Dimensjoneringsklasse S5 legges til grunn for utbyggingen. S5
benyttes for stamveger og andre hovedveger med en ÅDT mellom 8000 – 12000 og fartsgrense 90
km/t.
S5 er en 2‐felts veg med en bredde på 12,5 meter hvor hver kjørebane er 3,75 meter. Vegen skal ha
fysisk midtdeler og midtrekkverk med en bredde på minimum 1 meter. Vegen skal ha 1,5 meter
vegskulder mot grøft og 0,5 meter skulder mot midtdeler. For denne dimensjoneringsklassen skal
det etableres minimum tre forbikjøringsfelt pr. 10 km veg i hver retning. Forbikjøringsfeltene skal ha
en lengde på minimum 1 km. Det etableres ett forbikjøringsfelt i hver retning på strekningen.
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For hver 3 km skal det etableres driftsåpninger i midtdeleren for vedlikeholdskjøretøy,
utrykningskjøretøy og eventuelle behov for midlertidige trafikkomlegginger. Det tilrettelegges også
for etablering av stopplommer på utsiden av vegen for hver 1 km i hver retning. Hver 3. stopplomme
søkes plassert sammen med driftsåpningene.
Etter gjeldende retningslinjer skal veger med ÅDT<8000 etableres som 10 meters veg uten
midtrekkverk, med oppmerket sperrefelt og fartsgrense 80 km/t, dimensjoneringsklasse S4.
Det er en overordnet målsetning at det høytrafikkerte hovedvegnettet på sikt skal ha midtrekkverk.
Ved godkjenning av konsekvensutredning for rv. 3/25 Midtskogen – Grundset i 2004 ble det forutsatt
at en ved valg av standard i reguleringsplan skulle beregne merkostnad og samfunnsøkonomisk netto
nytte ved å bygge forbikjøringsfelt kombinert med midtrekkverk på strekningen.
På bakgrunn av samfunnsøkonomiske nytte‐/kostnadsvurderinger og mål for et trafikksikkert vegnett
har Statens vegvesen Region øst i samarbeid med Vegdirektoratet besluttet at rv. 3 mellom Elverum
og Rena skal ha midtrekkverk. Strekningen Åkroken Grundset skal bygges ut etter dimensjonerings‐
klasse S5, med redusert krysstandard.
Veger med klasse S5 skal i henhold til håndbok 017 ha planskilte kryss. Ved Svenkerud etableres det
T‐kryss. Kryssløsning er fraviksbehandlet og godkjent av Vegdirektoratet.

Figur 5-6. Dimensjoneringsklasse S5, lagt til grunn for rv. 3 Åkroken - Grundset

5.2.5

Sikkerhetssoner langs nye veger.

For å redusere skaden ved utforkjøringer skal det etableres sikkerhetssoner langs alle nye veger. I
disse sikkerhetssonene skal terrenget være utformet slik at kjøretøy ikke velter, og arealene skal
være fri for større steiner, store trær og andre ting som er farlige å kjøre på. Der man ikke kan
etablere sikkerhetssone, settes det opp rekkverk. Som hovedregel erverves sikkerhetssonen ved
bygging av nye veger.
For nye høytrafikkerte veger med fartsgrense 90 km/t og høyere, dvs. langs ny rv. 3, er sikkerhets‐
sonens bredde satt til 8,0 meter i gjeldende retningslinjer, Statens vegvesens håndbok 231 –
Rekkverk og sideområder. For fartsgrense 80 og 60 km/t er det smalere sikkerhetssoner.
I høringsutgaven av håndbok 231 fra 2010 er bredden på sikkerhetssonen økt. I reguleringsplanene
for ny rv. 3 og rv. 25 er det tatt høyde for at kravene i høringsutgaven vil gjelde ved bygging.
Følgende sikkerhetssoner er lagt til grunn for denne reguleringsplanen:
•
Ny rv. 3/25 Elverum grense – Åkroken, fartsgrense 100 km/t, sikkerhetssone 10,0 m
•
Ny rv. 3 Åkroken – Grundset, fartsgrense 90 km/t, sikkerhetssone 10,0 m
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•
•

Ny rv. 25 Åkroken – Grindalsmoen, fartsgrense 80 km/t, sikkerhetssone 8,0 m
Ny rv. 25 Grindalsmoen – Basthjørnet, fartsgrense 60 km/t, sikkerhetssone 6,0 m

5.2.6

Grøfteprofil

Det er i normalprofilene vist standard grøfteprofil. Sidegrøftene er gitt lik utforming, med skråning på
1,5 meter, med helning 1:5 og grøftebunn 1 meter. Samlet grøftebredde er 4 meter med grøftedybde
på 30 cm. Det er også vist sidegrøfter på fylling. Begrunnelsen for å anlegge grøft på vegfyllinger er at
dette gir muligheten for å samle opp og rense overvann også der vegen ligger på fylling. Denne
grøftebredden er vist på alle tekniske tegninger, og på reguleringsplankartene.
Erfaringer med større regnskyll og grunne sidegrøfter på ny E6 langs Mjøsa gjør at Statens vegvesen
har valgt å øke grøftedybden til 65 cm på neste utbyggingsstrekning her. Dette krever økt
grøftebredde til 5,5 meter, og dermed økt arealbruk. Det er ønskelig å øke grøftebredden tilsvarende
også på rv. 3, av tidshensyn er ikke dette innarbeidet i det tekniske grunnlaget. I planforslaget er det
tatt høyde for etablering av et slikt grøfteprofil med det økte arealbehovet dette krever, ved at
vegens sideareal (annen veggrunn – tekniske anlegg) er utvidet.

5.2.7

Vegskråninger

Skjæringsskråninger er generelt gitt helning 1:2. Fyllingsskråninger er generelt gitt helning 1:5. Denne
løsningen gir god landskapstilpasning samtidig som siderekkverk i størst mulig grad unngås. Der hvor
vegen ligger på fylling mot landbruksareal gis skråningen helning på 1:8 eller slakere for å muliggjøre
oppdyrking av de oppfylte arealer. Støyvoller er gitt helning 1:2 for å redusere arealinngrepene.

5.2.8

Viltgjerde

Der hvor det etableres viltgjerder er dette vist på reguleringsplanen. Viltgjerdet plasseres minimum
12 meter fra nærmeste kjørefeltkant (hvitstripe) i skogsområder, eller 8 meter fra nærmeste
kjørefeltkant mot landbruksarealer. Der vegen ligger i skjæring plasseres viltgjerdet minimum 1
meter fra skjæringstopp. Langs støyvoller settes viltgjerdet 2 m utenfor bakkant topp støyvoll.
Vegens eiendomsgrense er som hovedregel 2 meter utenfor viltgjerdet, slik at viltgjerdet kan
vedlikeholdes innenfor vegens eiendom.
Det legges opp til gjennomgående 2‐sidig viltgjerde langs rv. 3/25 og langs rv. 3 mens viltgjerdet
langs rv. 25 avsluttes mot rundkjøring til Grindalsmoen vest.
Ved plassering av viltgjerde, formålsgrense og fremtidig eiendomsgrense på plankartene er det tatt
høyde for en annen mer plasskrevende grøfteutforming, kfr. kap. 5.2.6.
Endelig plassering av viltgjerde blir avklart ved befaring før oppsetting av gjerdet. Plasseringen som
vist på reguleringsplankartene, og dermed også fremtidig eiendomsgrense, vil bli justert.

5.2.9

Rekkverk

Veganlegget er gitt en utforming som minimerer behovet for å etablere rekkverk mot vegens
sidearealer. Dette gjøres ved at man holder sikkerhetssonen ren for påkjøringsfarlige objekter, samt
at man utformer slake grøfte‐ og fyllingsskråninger med helning 1:5 eller slakere. Rekkverksbehovet
er vurdert ut fra kravene i gjeldene normaler. Der man etablerer midtrekkverk og rekkverk mot
sidearealene, bør rekkverket utformes så transparent som mulig. Rekkverksutformingen er
behandlet i prosjektets formingsveileder.
PLANBESKRIVELSE RV. 3/25, ELVERUM| 29

PLANFORUTSETNINGER

5.2.10 Støytiltak
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 fremfor støyskjermer i tre. Støyvollene utformes 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.

5.2.11 Belysning
Det er valgt å legge opp til bruk av ledelys (LED‐lys) som vegbelysning på landevegsstrekninger på ny
rv. 3/25, slik som på E6 Gardermoen – Kolomoen. E6 er en teststrekning i et FoU‐prosjekt om bruk av
ledelys som vegbelysning. Prosjektet skal evalueres i løpet av 2012, og det vil da bli avgjort om
prinsippene med ledelys skal videreføres. Det er derfor også tatt høyde for å kunne etablere full
vegbelysning på hele strekningen.
I kryssene på rv. 3 ved Åkroken og på Svenkerud og på ny rv. 25 mellom Åkroken og Basthjørnet
bygges vanlig vegbelysning med fullt opplyst vegbane.

5.2.12 Landskapsforming
Terrengforming
Sideterrenget til vegen er i hovedprinsipp utformet med skjæringer (1:2) og fyllinger (1:5). Terrenget
formes og avrundes i alle overganger mellom skjæringstopp og fyllingsfot. Langsgående grøfter følger
vegen både i skjæring og fylling.
Støyskjermingstiltak er i hovedprinsipp utformet som støyvoller med helning 1:2 på begge sider. For
støyvoll mellom Åkroken og Grindalsmoen vest settes det også opp en gabion for å minske
utstrekningen på vollen.
Der lokalveger krysser riksvegen på bru eller i kulvert i åpne landbruksområder, slakes terrenget ut
mot kryssende vegers fyllinger/skjæringer. Terrenget formes og tilpasset rundt konstruksjoner som
kulverter og bruer. Hensikten er å gi myke linjer og overganger som naturlig ”flyter” over i hverandre
og som gir en åpenhet i situasjonen.
Vegen krysser Terningåa to ganger. Tilløpsfyllinger utformes på en slik måte at elveløpet ikke
berøres.
Sedimentasjons‐ og infiltrasjonsbasseng er lokalisert i naturlige forsenkninger i landskapet i
tilknytning til vassdrag

Vegetasjonsbruk
Det er naturen og kulturlandskapet som skal tre frem som den dominerende opplevelsen av
omgivelsene. Ved etablering av ny vegetasjon tas det utgangspunkt i eksisterende vegetasjonsbilde
for å integrere veganlegget i landskapet.
Det er ønskelig å ta vare på grupper av vegetasjon eller spesielt fine enkeltstående trær også
innenfor anleggsområdet. Vegetasjon som skal bevares må sikres i anleggsperioden og er markert på
O‐tegninger.
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Tilsåing av arealer langs med vegen
Det tilsås i magre masser med egnet frøblanding i vegens grøftearealer. På strekningen mellom
Grindalsmoen vest og Basthjørnet sås også sidearealene til da toppmasser i dette området har
usikker kvalitet.

Revegetering i skogsområder
Det tilrettelegges for naturlig revegetering i skogsområdene. Skogsområdet er definert som hele
strekningen med unntak av området mellom Grindalsmoen vest til Basthjørnet.
Naturlig revegetering vil si at det øverste skogsjordlaget legges til side i anleggsfasen, og legges
tilbake på sidearealene når anlegget er ferdig. Den naturlige frøbanken i jorda blir benyttet, og en
trenger dermed ikke så med “fremmede” frø. Det er viktig at disse massene lagres riktig gjennom
anleggsperioden, slik at den naturlige frøbanken ikke skades. Dette betyr at massene må lagres i
ranker med en maks høyde på 2 meter slik at man unngår at mikroorganismene, jordstrukturen og
jordas evne som vekstmedium reduseres på grunn av for dårlig tilgang på luft. Det må avsettes
tilstrekkelig plass til mellomlagring. Toppmassene lagres mest mulig parallelt med veglinja for å sikre
at naturtypen på stedet tilbakeføres til samme sted. For å unngå frodig vekst innenfor
sikkerhetssonen, skal det påses at massene som legges ut her er magre. Toppmasser legges på fra og
med ytterkant grøft til skjæringens/ fyllingens utstrekning.

Vegetasjon i sentraløyer og rabatter
Det foreslås at rabatter og sentraløyer samt mindre felt i innkjøringen inn mot sentrum får
vegetasjonsdekke som skogsbunnen på stedet. Dette gjøres ved å løfte vekk og lagre flak av
bunnvegetasjon med undergrunnsjord fra anleggsområdet, samt torver med mose og småfuru. Når
vegens øvrige anleggsarbeid er avsluttet, legges flakene ut i områdene som skal vegeteres. Lagring av
flakene må gjøres riktig for at de skal overleve og etablere seg.

5.2.13 Lokalvegnett
Eksisterende rv. 3/25 og rv. 3
Dagens rv. 3/25 og rv. 3 gjennom Løten og Elverum består av rundt 50 km veg gjennom tettsteder og
jord‐ og skogbruksområder. Vegene har status som nasjonale hovedveger. Vegbredden varierer
mellom 7,5 – 8,5 meter og fartsgrensen mellom 60 – 80 km/t.
Etter åpning av ny veg bør standarden på dagens riksveger tilpasses vegenes nye funksjon, i tråd med
føringer gitt i Nasjonal Transportplan 2002‐2011: “For å oppnå størst mulig effekt (av nytt veganlegg)
er det imidlertid viktig at bygging av nye vegtraseer kombineres med tiltak på det gamle veg‐ og
gatenettet i området. Statens vegvesen og lokale myndigheter har i fellesskap ansvar for å realisere
miljøforbedringer på det avlastede vegnettet”.
Det skal settes av midler i prosjektet rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset til trafikksikkerhets‐ og
miljøtiltak på avlastet vegnett.
Statens vegvesen vil i løpet av 2012 utføre en kartlegging av behovet for trafikksikkerhets‐ og
miljøtiltak på avlastet riksvegnett i Løten og Elverum, basert på fremtidig trafikksituasjon. Statens
vegvesen utarbeider på grunnlag av denne analysen en prioritert liste over tiltak, med tilhørende
kostnadsoverslag. Tiltakene og prioritering av disse drøftes og avklares med kommunene.
På grunnlag av Statens vegvesens og den enkelte kommunes prioriteringer fastsettes hvilke tiltak
som skal inngå i prosjektet, og det utarbeides reguleringsplaner for omforente tiltak ved behov.
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I tråd med gjeldende retningslinjer kan midlene kun benyttes på avlastet riksvegnett, eksisterende rv.
3 Løten grense – Basthjørnet – Grundset.
Følgende hovedutfordringer kan knyttes til det avlastede hovedvegnettet i Elverum:







Gjennomgangstrafikken skal overføres til ny rv. 3/25 og rv. 3
Kollektivtrafikken skal fortsatt benytte eksisterende vegnett, i tillegg til ny veg
Fremkommeligheten for lokal biltrafikk må ivaretas. Samtidig må ikke kapasiteten på
eksisterende vegnett bli så god at det innbys til trafikklekkasje for gjennomfartstrafikken.
Myke trafikanter skal benytte avlastet vegnett
Barrierevirkningen av det nye veganlegget må reduseres for å skape fortsatt gode nærmiljø
Vegnettet bør i tillegg kunne fungere som beredskapsveg i tilfelle trafikkuhell mm.

5.2.14 Gang- og sykkelveger
Krav til og behov for egne løsninger for gående og syklende reguleres i håndbok 017 og varierer med
dimensjoneringsklassen til tilstøtende vegstrekning. I tabellen nedenfor redegjøres det for
håndbokas krav til løsninger for gående og syklende.

Tabell 3: Viser krav til løsninger for gående og syklende i håndbok 017
Dimensjoneringsklasse

Krav til gående og syklende i håndbok 017

Sa1 Samleveger i boligområder, fartsgrense 50 km/t

For gående kan kjørebanen eller gang- og sykkelveg være tilbudet. For syklende kan
kjørebanen eller gang- og sykkelveg være tilbudet. Er strekningen en del av hovednett for
sykkel kan sykkelfelt være en løsning.

Sa2 Samleveger, fartsgrense 50 km/t

For gående kan kjørebanen eller gang- og sykkelveg være tilbudet. For syklende kan
kjørebanen eller gang- og sykkelveg være tilbudet. Er strekningen en del av hovednett for
sykkel kan sykkelfelt være en løsning.

S1

Stamveger og andre hovedveger, ÅDT 0 – 12 000 og Langsgående gang- og sykkelveg bør etableres når ÅDT er over 1 000 og potensialet for
fartsgrense 60 km/t
gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er skoleveg.

H2

Andre hovedveger, ÅDT 1 500 – 4 000 og Langsgående gang- og sykkelveg bør etableres der potensialet for gående og syklende
fartsgrense 80 km/t
overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er skoleveg.

S5

Stamveger og andre hovedveger, ÅDT 8 000 – 12 Gående og syklende skal ha et tilbud. Dette bør løses via lokalt vegnett.
000 og fartsgrense 90 km/t

S8

Stamveger og andre hovedveger, ÅDT 12 000 – 20 Det skal ikke være gang- og sykkeltrafikk langs vegen. Gående og syklende skal ha et tilbud.
000 og fartsgrense 100 km/t
Dette bør løses via lokalt vegnett.
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6 Planforslaget
6.1 Beskrivelse av planforslaget
For å beskrive traséen er det lagt opp til strekningsvise beskrivelser, der veglinjen betraktes fra Løten
grense til Grundset og Grindalsmoen/Basthjørnet.
Figur 6‐1 viser forskjellen mellom vedtatt trasé iht. kommuneplanens arealdel og ny trasé innenfor
planområdet.

Figur 6-1. Planforslagets trasé er vist med rød strek, mens vedtatt linje i kommuneplanen er gjengitt med hvit
strek.

6.1.1

Rv. 3/25 Løten grense – Åkroken

I kommunegrensen mot Løten har de vedtatte linjene/korridorene for ny rv. 3/25 fra
kommunedelplanen i Løten og kommuneplanen i Elverum blitt justert til å treffe hverandre.
Like øst for kommunegrensen mellom Løten og Elverum kommuner, passeres en driftsveg som er lagt
under ny rv. 3/25. Ved driftsvegen anlegges et rensebasseng for overvann fra det nye veganlegget.
Fra denne driftsvegen er det lagt en ny driftsveg på nordsiden av og parallelt med ny rv. 3/25 frem til
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neste overvannsbasseng (rensebasseng) ved Terningåa nordøst for Midtskogen gård. Her krysses
Terningåa av ny rv. 3/25. Frihøyde under bru blir om lag 3 m.
Det anlegges en støyvoll på sørsiden langs ny rv. 3/25 frem til kryssingen med Terningåa for å
skjerme bebyggelsen i området.
Videre østover tangerer veglinjen eksisterende Midtskogen massetak i nord. Her reguleres det inn en
vegetasjonsskjerm mellom den nye riksvegen og massetaket for å hindre innsyn fra vegen. Det er for
øvrig varslet planoppstart for utvidelse av massetaket. Planarbeidet med utvidelsen av massetaket er
koordinert mot planarbeidet med ny rv. 3/25.

Figur 6-2. Rv. 3/25 på strekningen Løten grense – Gampmyra og Gampmyra-Åkroken
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En skogteig som hører til Midtskogen gård øst for Terningåa blir delt i to av ny rv. 3/25. Ca. 60 daa av
eiendommen vil ligge nord for ny rv. 3/25 og øst for Terningåa. Det antas at nødvendig trafikk kan
krysse Terningåa ved lav vannstand i elva.
Området fra Ånestad i Løten kommune og videre østover i Elverum kommune, har regionalt viktige
trekkveger for elg. Passasjer langs eksisterende elv‐ og bekkedrag er viktige trekkveger for småvilt.
Det er lagt inn én større viltkryssing i Elverum, øst for Gampmyra. Plassering er gjort i samråd med
lokale viltmyndigheter. Overgangspassasjen etableres i en slik bredde at det blir minimum 40 meter
åpning mellom viltgjerdene. For en nærmere beskrivelse av konstruksjonen henvises det til kapittel
6.3.
Tre driftsveger som avskjæres av den nye riksvegen i dette området, legges om over samme
konstruksjon. Det gjøres også tiltak nord for den nye traséen for å knytte omlagte driftsveger
sammen. Fra viltkryssingen (faunapassasjen) legges parallelført driftsveg på nordsiden av ny riksveg
frem til Åkroken der det anlegges nye rensebasseng på begge sider av Terningåa.
Ved Åkroken krysses Terningåa for tredje gang. Dagens driftsveg legges om under brua over Terningåa.

Driftsvegen er lagt ca. 1,5 m over normalvannstanden i elva for å ta høyde for perioder med høyere
vannføring. Videre er det lagt til grunn behov for full frihøyde under brua. Disse rammebetingelsene
er med å drive veglinjen for rv. 3/25 opp. En konsekvens er at rundkjøringen på Åkroken legges på en
relativt høy fylling.
Passasjen under brua langs Terningåa vil, med sin relativt store lysåpning på 6,5 x 65 m, fungere som
faunapassasje.
Overvannsbassenget på østsida av Terningåa får adkomst fra den omlagte driftsvegen.
Traséen ble i forprosjektfasen foreslått endret vesentlig fra vest inn mot Åkroken. De viktigste
effektene av justeringen er:







Èn kryssing mindre av Terningåa
Forbedret løsning med hensyn til friluftsliv, naturmiljø, vannmiljø og vannressurser rundt
Terningåa
Bedre landskapsmessig tilpasning til omgivelsene, spesielt i forhold til to av de mest sentrale
landskapselementene innenfor dette tiltaksområdet; Terningåa og Rundhaugen
Krysset flyttes nærmere Elverum, noe som medfører bedre kontakt med byen og som
dermed vil være positivt for næringslivet
Rv. 3 kan fungere som en buffer mot Terningåa mot en videre spredning av Elverum by
En rimeligere løsning

Andre vurderte alternativer
Det er på denne strekningen ikke vurdert alternative forslag til plassering av riksvegen i
horisontalplanet ut over det som inngår i optimalisert løsning i forprosjektet. Det er foretatt mindre
justeringer i vertikalplanet.
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Figur 6-3. Ny kryssplassering, Elverum kommune. Tidligere vedtatt kryssløsning vist i grått.

I forprosjektet ble det vurdert 3 kryssløsninger for nytt kryss mellom rv. 3 og rv. 25:




Toplanskryss ved Rundhaugen, med rv. 25 som gjennomgående veg, trasé for rv. 3 som i
gjeldende kommuneplan
Trearmet rundkjøring ved Rundhaugen, trasé for rv. 3 som i gjeldende kommuneplan.
Trearmet rundkjøring øst for Terningåa (Åkroken), med justert trasé for rv. 3

De viktigste innvendingene mot vedtatt kryssløsning fra kommuneplanen er:






Krysset prioriterer ikke hovedstrømmen av trafikken (Hamar‐Elverum)
Kryssets plassering medfører to store kryssinger av Terningåa, noe som er negativt for elva
og som gir stor miljørisiko ved ulykker/tankbilvelt o.l.
Plasseringen av et kryss midt i et myrområde kan øke faren for fuktnedslag på vegen og ising,
samt vil kunne øke behovet for salting.
Kryssets plassering og størrelse er en ulempe for bruken av dette friluftsområdet
Krysset er relativt arealkrevende og kostbart

En stor rundkjøring er nå arbeidet inn i planforslaget. Begrunnelsen for valget er gitt nedenfor:







En stor rundkjøring er kapasitetssterk
De viktigste svingebevegelsene får tilnærmet samme prioritet
Kjøremønsteret er lettfattelig og kjent
Rimelig løsning
Løsningen gir en bedre landskapsmessig tilpasning
Løsningen krever lite areal i forhold til planskilt kryss
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6.1.2

Rv. 3 Åkroken – Grundset

På strekningen Åkroken – Svenkerud går ny rv. 3 i skogs‐ og myrlandskap. Vegtraséen er lagt vest for
Stortjernsmyra i størst mulig grad, her er grunnforholdene bedre og linjen er forankret i terrenget.
Ny rv. 3 ligger på ca. 3‐4 meter høy fylling over Stortjernsmyra over en strekning på ca. 200 meter.
I nordenden av myra, ved Brennerihaugen bygges ny bru over rv. 3, for skiløype og for adkomst til
skogeiendommer vest for rv. 3.

Figur 6-4. Rv. 3 på strekningen Åkroken – Svenkerud og Svenkerud - Grundset

Videre nordover ligger ny rv. 3 vekselvis på skjæring og i fylling mot kryss ved Svenkerud. Skogteiger
som deles av ny veg får adkomst via nye traktorveger vest for ny rv. 3. Rv. 3 ligger i kontinuerlig fall
fra Stortjernsmyra og nordover gjennom restriksjonssonen for grunnvannsverket. Med dette unngår
en ansamling av vann med forurensing fra vegtrafikken på denne strekningen. Traséen for rv. 3
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avskjærer et betydelig område med automatisk fredede kulturminner mellom Stortjernmyra og
Svenkerud. Kulturminnene som berøres er en del av et større system med fangstgroper.
Ved Svenkerud anlegges nytt kryss. Det anlegges ny fylkesveg i traséen til Tiurvegen, som ny
hovedadkomst til Grundsetmoen industriområde og forbindelsesveg mellom ny og eksisterende rv. 3.
Vegen får bredde 7,5 meter. Krysset bygges som et fullkanalisert T‐kryss. Omfanget av fremtidig
industriområde på Grindalsmoen må tilpasses nytt vegnett. Det er lagt inn vegetasjonsskjerm i 50
meters bredde mellom ny rv. 3 og fremtidig industriområde.

Figur 6-5. Rv. 3 på strekningen Grundset – Vesle Grundset

Nord for krysset på Svenkerud bygges bru over rv. 3. Sammen med et nytt traktor‐ og skogsbilvegnett
vest for ny veg ivaretas adkomsten til skogteiger vest for ny veg på en god måte. Fra Svenkerud og
nordover ligger vegen i dyp skjæring, inntil 12 meter under terreng. Ved vegens laveste punkt, i
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nedlagt sandtak sør for Grundset søndre, anlegges et overvannsbasseng. Bassenget får adkomst fra
dagens rv. 3.
Rv. 3‐traséen går videre i nedre kant av dyrkamarka på Grundset søndre, i dyp skjæring sørfra. Vegen
stiger svakt mot nord, for å unngå vesentlig senking av Kutterbekken og Grundsetbekken som krysser
rv. 3. Det bygges ny bru over rv. 3 i gårdsvegen til Grundset søndre. Det omfattende
skogsbilvegnettet som har sitt utgangspunkt på Grundset får også adkomst til dagens rv. 3 via denne
brua.
Etter kryssing av Grundsetbekken går ny rv. 3 i svakt fall nordover gjennom Grundset grustak. Nivået
på rv. 3 er tilpasset fremtidig uttaksnivå i grustaket. På denne måten beslaglegges minst mulig av
grusressursene. Det legges til rette for driftsundergang under rv. 3 i grustaket. Vegetasjonsskjerm
rundt massetaket opprettholdes som i reguleringsplan for Grundset grustak. Nord i fremtidig grustak
får ny rv. 3 et lavpunkt. Det etableres overvannsbasseng for det nye veganlegget ved dagens trasé for
rv. 3 ved Grundsetgrenda.
Ny rv. 3 kommer inn på dagens veg ved krysset mellom rv. 3 og Svingenvegen. Dagens rv. 3 og
Svingenvegen knyttes sammen med undergang under rv. 3, som sammenhengende lokalveg mellom
Basthjørnet og Svingen rasteplass. Det blir ikke kryss på ny rv. 3 ved Grundset. Det ligger boliger på
begge sider av vegen ved Grundset. Der hvor terrenget ikke gir god nok naturlig støydemping, bygges
det støyvoller mot boligene. Øst for ny rv. 3 bygges en 900 meter lang støyvoll. Mot boliger i
Svingenvegen vest for rv. 3 kan støyvollen bygges opp med steinkurver for å redusere størrelsen på
vollen.
Viltgjerdet foreslås avsluttet mot undergang for Svingenvegen. Reguleringsplanen strekker seg t.o.m.
eiendommen 14/12,48. Endelig avgrensning av tiltak på rv. 3 og eventuell videreføring av viltgjerde
nord for undergangen avklares senere.

Andre vurderte alternativer
I forprosjektet ble det gjort flere alternativsvurderinger for å optimalisere løsningen i
kommunedelplanen. Gjennom arbeidsprosessen frem mot det foreliggende planforslaget er flere av
løsningene fra forprosjektet vurdert på nytt og ytterligere optimalisert.
På strekningen mellom Rundhaugen og Svenkerud er det vurdert flere ulike linjeføringer, blant annet
med hensyn på grunnvannsmagasin, kulturminner og estetikk. Figur 6‐6 på neste side viser tre av
disse linjeføringene; valgt reguleringstrasé, kommunedelplanens trasé og Fylkeskommunes ønskede
trasé. Denne siste tar utgangpunkt i et ønske om minst mulig konflikt med eksisterende
kulturminner. Figur 6‐7 viser et utvalgt tverrsnitt for de samme traséer.
På bakgrunn av følgende momenter ble linjen lengst øst foretrukket – dette til tross for at den er i
noe større konflikt med kulturminnene i området. Følgende momenter danner bakgrunn for valget:
1. Det er viktig med selvfall på veg‐/overvannssystem ut fra sone 3 til grunnvannskilden i
Elverum for å forhindre forurensning av denne. Nordover må dette selvfallet gå forbi
Slåttmyrbekken. Vegens lengdeprofil er med dette definert. Ved å anlegge vegen i KDP‐linjen
eller i en alternativ linje østover, vil vegens høyde medføre at den vil måtte anlegges på en
meget høy vegfylling ute på myrområdene – se figur 6‐7. Dette vil gi en dårlig estetisk løsning
og vegen vil fremstå som en tydelig barriere. Ved å flytte linjen vestover (Planforslaget) vil
vegen i langt større grad kunne forankres i sideterrenget.
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Figur 6-6. Ulike linjeføringer sør for Svenkerud

2. Det er utelukkende positivt for sikring av grunnvannsmagasinet at vegen flyttes vekk fra
myrområdet, både i forhold til rensing av direkte avrenning, for diffuse utslipp til
sideterrenget og ved uhellsutslipp ved eventuelt bilhavari.
3. Dårlig anleggsteknisk løsning å etablere en stor fylling ute i myrområdet – se figur 6‐7. Dette
vil kreve omfattende masseutskiftning og vil kunne forstyrre vannhusholdning i myrområdet.
Det er både bedre og billigere å bygge på fastere morenemasser

Maks fyllingshøyde (CL) = 6,3 m

Maks fyllingshøyde (CL) = 6,4 m

Maks fyllingshøyde (CL) = 6,3 m
Maks fyllingshøyde (støyvoll) = 9,3 m

Figur 6-7. Snitt for de ulike linjeføringer, fra vest til øst.

Det er bl.a. vurdert å etablere en tett membran under rv. 3 der vegen går gjennom hensynssonen for
grunnvannsmagasinet for å redusere risikoen for forurensning av drikkevannskilden. Basert på
anleggserfaring og dagens tekniske løsninger, ble denne vurdert som lite hensiktsmessig. Derfor har
man heller gått for en løsning der denne vegstrekningen ikke skal saltes. Fremtidige
beredskapsplaner må ivareta hendelser der vegbanen og tilstøtende sideterreng blir tilsølt med
forurensede stoffer. Trolig vil tiltaket være å spyle vegbanen og skifte ut grøftemassene på stedet.
Dette er i hovedsak i tråd med gjeldende praksis for eksisterende rv. 3.
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Driftsbru ved Stortjernmyra var ikke vist i kommunedelplanen eller forprosjektet. Begrunnelsen for å
etablere en driftsbru her, er at eierne av skogseiendommene i Grundsetmarka sikres adkomst til sine
arealer samt at dette er et viktig område for turløyper både sommer og vinter.
Svenkerud‐krysset er i forprosjektet vist med tilkobling til rv. 3 på sørsiden av næringsarealet. Denne
løsningen var iht. løsningen som var skissert i forslag til kommunedelplan, med en mulig tilkobling til
en fremtidig ny Trysilveg. Dette har vært vurdert videre. Da man anser at en eventuell utbygging av
ny rv. 25 er usikker, er hovedformålet for den viste vegen i denne planen å knytte næringsarealene til
ny rv. 3. Hvis kommunedelplan‐linjen for ny rv. 25 viser seg å være aktuell, vil man måtte vurdere
kryssløsning mellom vegene på nytt.

Veglinjen gjennom masseuttaket på Grundset er senket gjennom arbeidet med optimalisering frem
mot foreliggende planforslag. Linjen senkes da man ønsker å forholde seg til den regulerte
bunnkoten for uttak i massetaket. Vegen blir dermed liggende på nivå med området rundt etter at
massetaket er avsluttet.
Ved Vesle‐Grundset er linjeføringen optimalisert fra det som er vist i forprosjektet. Optimaliseringen
av veglinjen medfører at man unngår den uheldige kontrakurven vegen hadde i forprosjektfasen.
Dette gir også en mer vinkelrett kryssing der dagens rv. 3 krysser under den nye traséen. På grunn av
optimaliseringen av veglinjen og behovet for støyskjerming mellom rv. 3 og boligene på østsiden, er
den omlagte traséen for dagens rv. 3 flyttet noe nærmere bebyggelsen.

6.1.3

Rv. 25 Åkroken - Basthjørnet

Figur 6-8. Rv. 25 på strekningen Åkroken - Basthjørnet

Fra Åkroken og inn mot Grindalsmoen (frem til kryssing med dagens rv. 3/25) ligger traséen i et
utpreget barskoglandskap som domineres av relativt flate furumoer med furutrær på ca 5‐6 meter.
Fra Grindalsmoen og videre inn mot Basthjørnet følger traséen dagens veg med en stadig økende
grad av tettbebyggelse.
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På strekningen er det planlagt to rundkjøringer, som begge vil fungere som adkomst inn til
Grindalsmoen industriområde (nord for traséen). Østre rundkjøring kobler i tillegg sammen ny og
gammel rv. 3/25. Tidspunktet for realisering av rundkjøring lengst vest på strekningen, er i forhold til
riksvegprosjektet for øvrig er ikke fastlagt – da dette avhenger av fremdrift på utbyggingen av selve
industriområdet. Dagens kryss rv. 25 x Svartbekkvegen stenges.
Rundkjøringene er planlagt med ytre diameter 50 meter. Størrelse, utforming og materialbruk som
eksisterende rundkjøring ved Basthjørnet.
Det bygges ny rundkjøring på Torolf Storsveens veg med arm ned mot den østre rundkjøringen på
strekningen. Kryssavstanden er marginal, og det vil derfor være nødvendig å anlegge en firefelts veg
på denne strekningen for å redusere faren for tilbakeblokkering mellom kryssene og ut i rv. 25. Dette
innebærer at ny gang‐ og sykkelveg langs Torolf Storsveens veg legges på nordsiden av vegen.
Dagens gang‐ og sykkelvegsystem nord og syd for dagens rv. 3/35 opprettholdes og videreutvikles for
å sikre et så optimalt tilbud som mulig. I henhold til gjeldende kommuneplan og reguleringsplan for
Grindalsmoen S planlegges det fotgjengerkryssing under rv. 25 vest for Grindalsmoen med tilknytning
til dagens rv. 25 i sør og Grindalsmoen via Torolf Storsveens veg i nord. I tilknytning til denne
undergangen anlegges busslommer på ny rv. 25 med tilhørende innfartsparkering.
Eksisterende gang‐ og sykkelveg på nordsida av rv. 25 fjernes vest for Svartbekkvegen. Gang‐ og
sykkelvegen føres ned til Terningmoen bru og videre inn på Torolf Storsveens veg vest for
Svartbekkvegen. Terningmoen bru åpnes for almen ferdsel og tilbyr dermed en planskilt kryssing av
rv. 25 for gående/syklende. Forsvarets kjøretøy må heretter benytte offentlig vegnett til og fra
Forsvarets verksted på Grindalsmoen. Ny gang‐/sykkeltrasé legges bort fra rv. 25 for å redusere faren
for ureglementert kryssing av riksvegen.
Eksisterende gang‐ og sykkelveg sør for rv. 25 inne på Terningmoen forlenges fra Terningen
barnehage og vestover forbi Grindalsmoen øst, og tilknyttes eksisterende gang‐ og sykkelveg i retning
Hamar.
Det er lagt inn støyvoll langs sørsida av rv. 25 fra Åkroken til området mellom rundkjøringene ved
Grindalsmoen.

Vurderte alternativer
Etter forprosjektfasen har det blitt utført en rekke vurderinger av kryssløsninger for denne
strekningen. Bl.a. ble det kjørt en kreativ prosess der Elverum kommune deltok både fra
administrativ og politisk side. Idéene med tilhørende vurderinger og anbefalinger er dokumentert i
eget notat vedlagt dette planforslaget.
I innledende fase hadde man en løsning der gang‐ og sykkelveg fra Basthjørnet og vestover på
nordsida av rv. 25 fulgte langs nordre kant av denne frem til Grindalsmoen øst‐krysset og videre inn
mot lokal rundkjøring i Torolf Storsveens veg. Videre trasé vestover var planlagt langs sørsida av
Torolf Storsveens veg frem til rampe ned til ny undergang under rv. 25 ved Plantasjen.
I denne løsningen lå også den parallelførte gang‐ og sykkelvegen på sørsida av rv. 25 fra Basthjørnet,
forbi Terningmoen barnehage og Terningmoen bru og videre rett frem mot kryssing av omlagt
eksisterende arm av rv. 25 inn mot Grindalsmoen‐øst‐krysset.
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Det ble identifisert flere uheldige konsekvenser av denne løsningen. De viktigste var:




Med nesten 1 km avstand mellom eksisterende planskilte fotgjengerkryssing ved Bast og den
planlagte kryssingen ved Plantasjen, vil faren for farlige kryssinger rett over rv. 25 bli ganske
stor. Det var derfor ønskelig å etablere enda en planskilt kryssing på denne strekningen.
En fotgjengerkryssing av armen mellom Grindalsmoen øst og lokal rundkjøring i Torolf
Storsveens veg, krever innsnevring til kun 2 felter på krysningspunktet. Dette ville ha
redusert kapasiteten på armen og økt sjansen for tilbakeblokkering ut i rv. 25.
Skjæringsskråningene for gang‐ og sykkelvegen sør for rv. 25 fra barnehagen og vestover ville
medføre at mange av trærne i sonen mellom gan‐ og sykkelvegen og rv. 25 måtte fjernes.

Foreslått løsning i reguleringsplanen vurderes å løse disse problemene på en god måte:




Ved å anvende trasé under Terningmoen bru utelukkende til gang‐ og sykkeltrafikk oppnås
ett ekstra trygt krysningspunkt av rv . 25.
Ved å forskyve ny gang‐ og sykkelveg ved Terningmoen barnehage noe sørover, vil flere av de
store trærne i grøntdraget mellom gang‐ og sykkelvegen og rv. 25 bevares samt at
stigningsforhold langs gang‐ og sykkelvegen tilfredsstiller krav til universell utforming.
Ved å fjerne fotgjengerkryssingen av arm mellom Grindalsmoen øst‐krysset og rundkjøring i
Torolf Storsveens veg økes kapasiteten for biltrafikk på denne armen.

6.2 Områder regulert til vegformål
6.2.1

Rv. 3/25, rv. 3 og rv. 25 (o_V1)

Riksvegene er regulert til arealformål veg med betegnelsen o_V1 på plankartet. Arealene omfatter
kjørefelt med vegskuldre, midtdeler og rekkverk. Riksvegene har offentlig eierform.





6.2.2

Rv. 3/25 Løten grense – Åkroken, firefelts veg med total bredde på 20,5 m
Rv. 3 Åkroken – Grundset, tofelts veg med total bredde på 12,5 m
Rv. 25 Åkroken – Grindalsmoen, firefelts veg med total bredde på 20,5 m
Rv. Grindalsmoen‐ Basthjørnet, firefelts veg med total bredde på 16 m

Kommunale veger (o_V2)

Alle kommunale veger reguleres til arealformålet veg med betegnelsen o_V2 på plankartet. Arealene
omfatter både eksisterende og nye veger. Arealformålet inkluderer kjørefelt med vegskuldre.

6.2.3

Fylkesveger (o_V3)

Alle fylkesveger reguleres til arealformålet veg med betegnelsen o_V3 på plankartet. Arealene
omfatter både eksisterende og nye veger. Arealformålet inkluderer kjørefelt med vegskuldre.
Dagens traséer for rv. 25 mellom Åkroken og Basthjørnet, dagens rv. 3 og rv.25 mellom Løten grense
og Åkroken, samt dagens rv. 3 mellom Åkroken og Grundset/Svingen opprettholdes og
omklassifiseres til fylkesveger. Som vist på plankartet og i den tekniske planen vil enkelte
tilrettelegginger vil være nødvendige.
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Det bestående lokalvegnettet dimensjoneres for lokaltrafikk, men skal kunne håndtere omkjøringer
fra det nye riksvegnettet hvis det skulle være behov for dette. Ny veg mellom ny rv. 3 og dagens rv.
3 ved Grundsetmoen blir fylkesveg.

6.2.4

Skogsbilveger, driftsbilveger, adkomstveger med flere brukere (f_V4)

Alle skogsbilveger, driftsveger og adkomstveger med flere brukere reguleres til arealformålet veg
med betegnelsen f_V4 på plankartet.

6.2.5

Privat veg (V4)

Arealformålet veg med betegnelsen V4 i plankartet benyttes for private veger.

6.2.6

Annen veggrunn teknisk

Arealformålet omfatter sideterreng langs de nye riksvegtraséene. Det samme gjelder også for
sideterrenget langs de omlagte vegene innenfor planområdet og langs gang‐ og sykkelvegene. Det er
i planen avsatt areal til annen veggrunn som er tilstrekkelig for å etablere et sikkert og velfungerende
veganlegg. Med 1‐3 m ekstra buffer utenfor fylling og skjæring er det tatt høyde for eventuelle
endringer som følge av grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget.
For de nye riksvegene er bredden på arealet som reguleres til annen veggrunn – tekniske anlegg, på
minimum 10 meter fra kjørebanekant (hvitstripe) i jordbruksområder hvor skråning er på 1:8 eller
slakere, og 14 meter i skogsområder med skråning på 1:5 eller slakere. Vegskråninger på 1:5 og
slakere utenfor regulert veggrunn disponeres av grunneier.
Det etableres gjennomgående grøft i arealet avsatt til annen veggrunn – tekniske anlegg. Denne har
en samlet bredde på 4 meter.
Viltgjerdeplassering er vist som egen linje i plankartet, endelig plassering av gjerdet innenfor den
regulerte veggrunnen gjøres i byggeplanfasen.
Støyskjermingstiltak slik som voller og skjermer langs veglinjen gjøres i arealene avsatt til annen
veggrunn teknisk. Støyskjermingstiltakene er vist som egen linje i plankartet. Baksiden av støyvoller
reguleres ikke til annen veggrunn. Baksiden av vollene klausuleres slik at grunneier disponerer
grunnen samtidig som at man sikrer at vollen og funksjonen som støyskjermingstiltak ivaretas.
Langs de offentlige kjørevegene og gang‐ og sykkelvegene hvor det gjøres tiltak er det regulert
nødvendig sideareal for å sikre etablering og forsvarlig drift av vegene.
Frisiktsoner er ikke vist med egen hensynssone i planen, men frisiktsonene på offentlige veger er
ivaretatt gjennom at arealene er regulert til annen veggrunn.

6.2.7

Annen veggrunn grønt

Annen veggrunn – grøntareal, er brukt i forbindelse med arealer hvor det bør legges vekt på
landskapsmessig utforming av arealene. Dette gjelder faunapassasjen for vilt over rv. 3/25, et mindre
areal mellom ny rv. 3 og bebyggelsen øst for denne helt i nordre del av planområdet samt rundt
overvannsbassenget ved krysset Grindalsmoen øst (område mellom ny og gammel rv. 25).
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6.2.8

Omklassifisering av veger

Dagens fellesstrekning rv. 3/25 mellom Ånestad i Løten og Grindalsmoen foreslås som fremtidig
fylkesveg. Vegstrekningen vil være en del av fremtidig regional sykkelrute mellom Hamar og Elverum,
og vil være omkjøringsrute for rv. 3/25 ved stengning.
For eksisterende rv. 3 fra Basthjørnet og nordover er det flere mulige løsninger. Fremtidig
gjennomgående lokalvegnett mellom Basthjørnet og Svingen er i dag riksveg mellom Basthjørnet og
Grundset, kommunal veg mellom Grundset og Svingen. Det etableres tverrforbindelse mellom
dagens og eksisterende rv. 3 ved Grundsetmoen. Følgende modeller for vegnettet er tenkelig:
Alternativ A:
Dagens rv. 3 Basthjørnet – Grundset nedklassifiseres fra riks‐ til fylkesveg.
Svingenvegen Grundset – Svingen oppklassifiseres fra kommunal veg til fylkesveg.
Forbindelse mellom ny og eksisterende rv. 3 ved Grundsetmoen blir fylkesveg.
Alternativ B:
Dagens rv. 3 Basthjørnet – Grundset nedklassifiseres fra riksveg til kommunal veg.
Svingenvegen Grundset – Svingen er kommunal veg som i dag.
Forbindelse mellom ny og eksisterende rv. 3 ved Grundsetmoen blir kommunal veg.
Alternativ C:
Dagens rv. 3 Basthjørnet – Grundsetmoen nedklassifiseres fra riks‐ til fylkesveg.
Forbindelse mellom ny og eksisterende rv. 3 ved Grundsetmoen blir fylkesveg.
Dagens rv. 3 Grundsetmoen – Grundset nedklassifiseres fra riksveg til kommunal veg. Svingenvegen
Grundset – Svingen er kommunal veg som i dag.
På de strekninger hvor dagens riksveg nedlegges og omreguleres forplikter Vegvesenet seg til å fjerne
vegen, samt tilbakeføre landskapet til mest mulig opprinnelig stand. Kravene om tilbakeføring av
veggrunn er nedfelt i reguleringsbestemmelsene. Restarealer med gammel veggrunn utenfor det nye
veganlegget, tilbys tilgrensende naboer der dette er hensiktsmessig.
Omklassifisering av vegnettet avklares ikke ved reguleringsplanvedtak, men i egen
omklassifiseringssak, innen 3 måneder før åpning av ny veg. Statens vegvesen vil utarbeide grunnlag
for omklassifiseringssak på et senere tidspunkt

6.3 Konstruksjoner
Det er planlagt til sammen 11 konstruksjoner innenfor planområdet. Disse konstruksjonene er kort
beskrevet på de neste sidene. For en mer detaljert beskrivelse vises det til en egen
forprosjektrapport hvor konstruksjonene er nærmere beskrevet. Konstruksjonene er også vist
detaljert i tegningsheftet som er vedlegg til planforslaget.
Konstruksjonene skal kunne bygges som vist i teknisk plan uten byggesaksbehandling. I
byggeplanfasen vil det være mulighet for optimalisering av konstruksjonene, dette kan gjøres uten
byggesaksbehandling så lenge viste konstruksjonsprinsipp beholdes. Figur 6‐9 på neste side viser
konstruksjonenes plassering.
Midtskogsveen driftsundergang
Ny 4 felts rv. 3/25 vil i dette område passere en eksisterende driftsveg. Siden ny veg ligger på fylling
høyt over eksisterende terreng er foreslås en driftsundergang. Det er ikke foreslått en mer åpen
bruløsning i dette området, da det det kun er noen hundre meter til rv. 3/25 går i bru over Terningåa.
Dette vil gi et mer naturlig krysningspunkt for småvilt. Lengden på undergangen er valgt slik at
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grøftene til hovedvegen også går over kulverten. Dette fører til at de kjørende opplever en
kontinuitet i terrenget og vil i liten grad registrere krysningen. Vingemurene har retning langsetter
vegen for å gi undergangen et åpent inntrykk.
Terningåa bru
Hovedvegen med fire felt krysser her over Terningåa og det er derfor behov for en bru i linja.
Brulengde er valgt til ca. 30 m for å sikre tilstrekkelig passasje for småvilt og gående på begge sider av
elva, og i tillegg gi et åpent visuelt inntrykk av elvekryssingen. I tillegg vil denne brulengden medfører
lave fyllingshøyder på begge sider. Det er valgt en trespenns symmetrisk bruløsning over elva og
platetverrsnitt i betong som gir et enkelt utrykk med rene linjer. Samtidig er landkarvangene blitt
nedtonet og alle akser skråstilles med retning langs elva. Brua er dimensjonert landkarløst på begge
sider, og alle de fire aksene har fått tre sirkulære søyler. Denne løsningen fungerer godt visuelt med
skråstilte akser, samtidig vil anleggspunktene på hver side være skjult av fyllingen.
Kjurrudalen faunapassasje
Vegen går i dyp skjæring i et område som det er behov for krysning både for driftsveg og vilt, det er
derfor naturlig her å anlegge en overliggende faunapassasje. Konstruksjonen består av en tynn
betongplate som hviler på en søylerekke mellom kjørebanene. Betongplata blir tildekket med
vegeterte jordmasser i tillegg til jordvoller og gjerder imot ytterkantene av plata. Kryssingen har
varierende bredde, fra ca. 60 m på sidene til 50 m bredde midt på. Hovedvegen med sine fire felt har
en horisontalkurvatur i dette området, og det er derfor tenkt få, men forholdsvis kraftige, søyler
mellom kjøreretningene. Dette vil gi en stor åpning mellom søylene.
En slik løsning vil gi et åpent inntrykk for den kjørende hvor skjæringene på begge sider av vegen blir
synlige under konstruksjonen. Det er lagt vekt på at selve betongkonstruksjonen blir mest mulig
anonym med fyllinger og beplantet terreng som det dominerende visuelle element oppe på
overgangen.
Skansen bru
Skansen bru krysser Terningåa. Her er elva bredere enn ved forrige krysning, i tillegg ligger det i dag
en driftsveg parallelt med elveleiet. Det benyttes samme løsning som Terningåa Bru, men nå med
brulengde 60 m. Fri høyde under brua blir ca. 5 meter, elg og annet hjortevilt vil kunne krysse rv.
3/25 under brua. Siden elva er tilnærmet vinkelrett på vegen, er det her ingen skråstilling av aksene.
Det er valgt en trespenns symmetrisk bruløsning over elva og platetverrsnitt i betong som gir et
enkelt utrykk med rene linjer. Elvekrysningen ligger tett opp til rundkjøringen på Åkroken hvor rv.
3/25 har fire kjørefelt pluss et akselerasjonsfelt. Bredden på betongplaten vil derfor variere fra i
overkant av 24 meter på sørsiden av Terningåa til 27 meter på nordsiden. Det benyttes
spennarmering i betongen siden spennlengdene er lange. Det er valgt tre sirkulære søyler i hver av
de fire aksene. Midtre søyle i hver akse er plassert sentrisk på bruplaten, men de to yttersøylene er
plassert litt over 3 meter fra ytterkant vegbane.
Stortjennsmyra overgangsbru
Ny rv. 3 krysser en traktorveg lengst nord på Stortjennsmyra. Vegen er brukt som skiløype på
vinteren. Plassering og utforming av kryssingen er diskutert i planprosessen, og det er konkludert
med at ei bru over ny rv. 3 nord for Stortjennsmyra er den beste løsningen. I henhold til
formingsveilederen skal sekundære overgangsbruer være i tre. Det er videre vurdert fagverksbru og
buebru i tre. Da fyllingene på begge sider er såpass høye er det valgt en løsning med buebru, da
denne fremstår som slankere og mindre ruvende i terrenget. Brua blir behandlet med kreosot for å
tåle vær og vind. Dette vil gi en mørk brun overflate på konstruksjonen.
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Figur 6-9. Konstruksjoner
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Svenkerud overgangsbru
Skogsbilvegene i forlengelsen av Tiurvegen ved Grundsetmoen vil krysse over ny rv. 3 i bru nord for
krysset ved Svenkerud. For å gi en enhetlig opplevelse av strekningen er det også her valgt en buebru
i tre. Kryssende skogsbilveg stiger mot vest. Den planlagte brua vil fremstå lik Stortjennsmyra bru,
men på grunn av forbikjøringsfelt på rv. 3 vil brua bli totalt 52 meter mellom de ytterste
anleggspunktene. På grunn av den forholdsvis lange buen vil den fremstå som veldig luftig for de
trafikkerende langs ny rv. 3.
Søndre Grundset overgangsbru
Som for de to foregående krysningene av ny rv. 3 er det også her valgt en buebru i tre. Denne er så
godt som identisk med Stortjennsmyra overgangsbru, og vil få en lengde på 42 meter mellom de
ytterste anleggspunktene.
Grundset grustak undergang
For å sikre adkomst for fremtidig utvidelse av Grundset grustak viser reguleringsplanen en undergang
under ny rv. 3. Det er vist krumme vingemurer på begge sider av undergangen. Utforming av kryssing
er drøftet med grunneiere og driver av grustaket. Bru over ny rv. 3 er også vurdert. Bunnen på
undergangen vil ligge i nivå med bunnen av fremtidig grusuttak. Driver av grustaket vil ha ansvaret
for drenering av anleggsveg gjennom undergangen i driftsperioden for grustaket. Ansvaret for
finansiering av denne undergangen er ikke avklart.
Grundset bru
Ny to‐felts rv. 3 krysser her omlagt lokalveg som knytter eksisterende rv. 3 til Svingenvegen. Da ny
veg blir liggende høyere enn eksisterende veg, er det valg bru i linja med en brulengde på ca. 30 m
for å sikre tilstrekkelig plass til vegen under. Det er valgt en trespenns symmetrisk bruløsning og
platetverrsnitt i betong som gir et enkelt utrykk med rene linjer Hovedspennet er 13 m for å få
tilstrekkelig sikkerhetsavstand mellom søyler og veg slik at rekkverk unngås. Den etter forholdene
lange brua gir et åpent visuelt inntrykk av vegkrysningen under bru. Det er valgt to søyler i alle de fire
aksene som skråstilles med retning langs vegen. Det er valgt sirkulære søyler som visuelt fungerer
godt med skråstilte akser.
Grindalsmoen undergang
Det er behov for en fotgjengerkryssing under ny rv. 25 i området ved Grindalsmoen. Prinsipp for
kryssing av ny rv. 25 er videreført fra tilgrensende reguleringsplan Grindalsmoen sør. Det foreslås en
fotgjengerundergang med et utseende mest mulig lik den på Basthjørnet for å gi en helhet i
vegstrekningen inn mot Elverum. Vingemurene har retning langs vegen for å gi undergangen et åpent
inntrykk.
Terningmoen undergang
Rett etter rundkjøringen ved Grindalsmoen ligger det en eksisterende undergang som må utvides på
begge sider. Undergangen forlenges med samme tverrsnitt som eksisterende og får vingemurer på
begge sider som har retning langs vegen for å gi et åpent inntrykk. Visuelt vil denne kulverten
fremstå enhetlig til undergangene Grindalsmoen og Basthjørnet.

6.4 Tiltak for kollektivtrafikk
De nye riksvegene vil i hovedsak trafikkeres av bussruter som klassifiseres som nasjonale
ekspressbusser, stamruter eller lokale ekspressbusser. De lokale bussene vil i hovedsak benytte seg
av dagens traséer for rv. 3/25, rv. 3 og rv. 25.
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Det er i planforslaget lagt til rette for nye holdeplasser langs rv. 25 mellom de to rundkjøringene som
er koblet til Grindalsmoen. Holdeplassene reguleres til kollektivholdeplass, og omfatter areal for
bussoppstilling og venteareal.

6.5 Parkering
Et område sørøst for kollektivholdeplassene er foreslått regulert til parkeringsplasser.
Parkeringsplassen er strategisk plassert ved kollektivholdeplassene og kan brukes som innfarts‐
parkering, men også som alternativ til parkering på Terningmoen ved store arrangementer.

6.6 Gang- og sykkelveger, samt turveger
Rv. 25
Fra kollektivholdeplassene og østover er det regulert inn gang‐ og sykkelveger, både langs rv. 25,
langs lokalvegene og gjennom områdene regulert til forretning/kontor nord for rv. 25.
Arealformålet omfatter kjørefelt med bredde 3m, i tillegg til 0,25 m skulderkant på begge sider.
Følgende elementer inngår:


Gang‐ og sykkelveg sør for rv. 25 blir gjennomgående G/S‐veg Elverum – Hamar



I dette systemet inngår dagens private gang‐ og sykkelveg mellom Basthjørnet og Terningen
barnehage



Det bygges ny vestvendt rampe til undergangen ved Basthjørnet. Denne ligger utenfor
planområdet.



Det blir tre underganger under rv. 25: Grindalsmoen, Terningmoen og Basthjørnet

Rv. 3
Nærføringen til Grundsetmarka innebærer at det nye vegsystemet vil krysse viktige turveger og
stisystemer. Lysløypa fra Vestad opprettholdes gjennom etableringen av en ny driftsveg over rv. 3
ved Stortjernsmyra. Felles trasé for drifts‐ og turveg er ansett som uproblematisk da driftsvegene
allerede i dag fungerer som turveger.
Det legges i planen opp til at det skal etableres mulighet for å krysse under alle konstruksjoner der
dette er teknisk gjennomførbart.

6.7 Andre formål
6.7.1

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

I gjeldende kommuneplan er flere eiendommer langs den nye traséen vist med boligformål. Denne
vurderingen er videreført og stadfestet i reguleringsplanen. De eiendommene som er vist med
boligformål og som samtidig ligger innenfor den generelle byggegrensen på 100 meter, har fått en
egen reguleringsbestemmelse (5.1) knyttet opp til videre utnyttelse av arealene.
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6.7.2

Forretning

Arealformålet forretning er benyttet i tilknytning til en eksisterende forretningseiendom mellom ny
og gammel rv. 25. Dette i tråd med gjeldende regulering for Terningen.

6.7.3

Forretning/kontor/industri

Den nye reguleringsplanen for rv. 3/25 i Elverum kommune tar inn forretning og kontor formål fra
eksisterende reguleringsplan for Grindalsmoen sør, felt B (200409‐1).
For noen få næringseiendommer vil veganlegget legge varig beslag på deler av eiendommen. Der
hvor det er hensiktsmessig og gjennomførbart er det i planforslaget lagt inn kompenserende arealer,
som tilbys grunneier som en delkompensasjon slik at eiendomsstørrelsen kan opprettholdes.
Eiendommene dette gjelder er 13/1020 (Grindalsmoen sør, felt B) og 13/949 (nabotomten til
Grindalsmoen sør, felt B i øst).

6.7.4

Massetak

Arealformålet masseuttak er benyttet i tilknytning til massetakene på Midtskogen og Grundset.

6.7.5

Vegetasjonsskjerm

Arealformålet vegetasjonsskjerm er brukt for å videreføre prinsippene for eksisterende
reguleringsplaner Grindalsmoen Sør (200409), Grindalsmoen sør, felt B (200409‐1) og Grindalsmoen
vest (200505), Grundsetmoen (vedtatt 23.11.1976) og Grundset grustak (vedtatt 15.11.2004).
Vegetasjonsskjerm skal fungere som en buffer mellom veg, industri og næringsareal og
omkringliggende områder.

6.7.6

Kombinert bebyggelse og anlegg

Den nye reguleringsplanen for rv. 3/25 tar inn annet byggeområde fra reguleringsplan for
Terningmoen leir (200707). Området er ikke regulert etter ny plan‐ og bygningslov av 2008. Det
gamle arealformålet annet byggeområde er derfor byttet ut med «kombinert bebyggelse og anlegg»
etter ny plan‐ og bygningslov.

6.7.7

Landbruks-, natur- og friluftsformål, LNFR-areal for nødvendig tiltak for landbruk
og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

Store deler av arealet rundt vegen er i dag skog‐ og landbruksområder, og er derfor regulert til LNFR‐
areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag.
Etablering av ny bebyggelse innenfor vegens byggegrense vil i utgangspunktet ikke være tillatt.
Dagens lovlig oppførte bebyggelse kan bestå, men man vil måtte søke dispensasjon fra
byggeforbudet ved tilbygg og gjenoppføring.
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6.7.8

Vern av kulturmiljø eller kulturminne

Kulturminner i 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.
Automatisk registrerte kulturminner som berøres av tiltaket, er vist med illustrasjon i plankartet. For
disse kulturminnene vil det bli søkt om frigivelse.
I forhold til enkelte kulturminner presiserer fylkeskommunen følgende:
 Falleferdige bygninger på Skjelle må dokumenteres før riving
 Det må søkes dispensasjon for sikringssone rundt kulturminne 140480, der denne er i
konflikt med en planlagt skogsbilveg ved faunapassasjen.
For en samlet oversikt over kulturminner innenfor planområdet vises det til planens bestemmelser.

6.7.9

Friluftsområde

Elva Terningåa er foreslått regulert til friluftsområde i sjø og vassdrag. Det søkes etablert en 7 m
kantsone rundt elva, et område som ikke skal berøres av anleggsbeltet.

6.8 Hensynssoner
6.8.1

Område for grunnvannsforsyning (sikringssone)

I kommuneplanens arealdel er det lagt inn klausuleringsområde for Elverum vannverk, sikringssone
for grunnvannsbrønner. Dette er tatt med i reguleringsplanen da vegen krysser over kommunens
sikringssone for grunnvannsforsyning. 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.

6.8.2

Høyspenningsanlegg (faresone)

Alle eksisterende og omlagte luftledninger vises i plankartet med hensynssone (faresone) etter plan‐
og bygningsloven § 11‐8a. Størrelsen på hensynssonen baserer seg på luftledningenes
spenningsforhold. Hensynssonen viser arealkonsekvens for videre arealutnyttelse under linjen, i
forhold til vegetasjonsrydding og andre restriksjoner på utnyttelsen.
Størrelse på hensynssonene langs høyspenttraséene:
 11 og 22 kV:
20 m
 66 kV:
25 m
 300 kV:
38 m
Behovet for omlegging av eksisterende høyspentlinjer er vist på I‐tegningene i teknisk plan. Som I‐
tegningene viser, legges de fleste eksisterende luftstrekkene som kommer i konflikt med ny veg om
til jordkabel. Høyspentkabler lagt som jordkabel vises ikke med hensynssone i plankartet.
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6.8.3

Bevaring av kulturmiljø (angitt hensynssone)

Det er mellom kulturminne id 155085/1 og 155085/2 regulert inn en 10 meter bred hensynssone for
bevaring av kulturmiljø.
Normalt vedlikehold av eksisterende veg som krysser denne sonen er tillatt. Ut over dette er det ikke
tillatt med inngrep i bakken eller anleggelse av noen form for konstruksjoner. Det er ikke tillatt med
tiltak som kan skade, tildekke eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnene med tilhørende
sikringssone innenfor formålsflatene.

6.8.4

Midlertidig anleggsområde (bestemmelsesområde)

Det legges i planen opp til et generelt anleggsbelte utenfor den delen av veganlegget som
beslaglegges permanent. Bredden på beltet er i utgangspunktet 20 meter fra tiltakets ytre
avgrensning. Bredden er tilpasset behov og omgivelsene, slik at man unngår å gripe unødvendig inn i
eksempelvis vassdrag, kulturminner, boligeiendommer, etablerte næringsarealer og dyrket mark.
Anleggsbeltet som reguleres i forbindelse med tiltak knyttet til lokalvegnettet, gang‐ sykkelveger og
adkomstveger, etableres generelt i 10 meters bredde.
Anleggsbeltet er lagt inn i reguleringsplanen for å sikre nødvendig areal for en hensiktsmessig
anleggsgjennomføring, og for å sikre tilgjengelighet til veganlegget langs linjen. Det midlertidige
anleggsområdet skal etter avsluttet anleggsperiode istandsettes og tilbakeføres til det opprinnelige
arealformålet. Langs de nye traséene for riksvegene er dette i hovedsak skogbruk.

6.9 Tiltak for vilt
Dagens rv. 3/25, særlig fra Ånestad til Åkroken, er kjent for store vilttrekk og svært høy forekomst av
elg.
Trasen 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 inn viltgjerde langs
hele traséen i Elverum. Viltgjerdet er vist i plankartet som sikringsgjerde. Viltgjerde er på plankartet
plassert 2 meter inn på regulert vegareal, slik at vegeier kan vedlikeholde gjerdet fra begge sider,
samt sørge for en vegetasjonsfri sone på begge sider av gjerdet. 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 kapittel 6.3. Det vil på
strekningen mellom Løten grense og Åkroken også være kryssingsmuligheter for vilt ved begge
kryssinger av Terningåa.
I planen legges det opp til at frihøyden under konstruksjoner skal være minimum 3 meter der dette
er teknisk gjennomførbart. Det at det legges opp til en slik frihøyde gjør at disse konstruksjonene kan
fungere som faunapassasjer for småvilt i tillegg til de store passasjene.
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6.10 Tiltak for friluftsliv
Grundsetmarka er et viktig rekreasjonsområde for Elverums befolkning, og det har gjennom
planarbeidet vært et stort fokus på å opprettholde dagens tilgjengelighet til friluftsområdene.
Følgende 9 kryssinger over og under ny rv. 3/25 er tilrettelagt blant annet med tanke på dette
formål:
1) Midtskogsveen undergang sikrer beboere ved Midtskogen tilgang til friluftsområdene.

Vestover er det ca. 900 meter til nærmeste undergang under ny rv. 3/25 i Løten kommune.
Østover er det ca. 600 meter til Terningåa bru.
2) Terningåa bru er tilrettelagt for gangpassasje på begge sider av åa.
3) Kjurrudalen faunapassasje, 1,4 km øst for Terningåa bru gir god forbindelse til
friluftsområdene for bebyggelsen i Midtskogvegen.
4) Passasjen langs Terningåa, med tilgang til marka fra Terningen Skanse og boligområdene
mellom Skansen og Terningmoen sikres med passasjen under Skansen bru. Vest for elva er
det mulig å gå under brua i terrenget, øst for elva legges eksisterende skogsbilveg om under
brua. Avstanden til Kjurrudalen i vest er ca. 700 meter.
5) Stortjernmyra bru, vest for boligområdene ved Grindalsmoen, vil inngå i skiløypenettet. Brua
ligger ca. 1,3 km nord for forrige kryssing av Terningåa (Skansen bru).
6) Svenkerud bru, 1,3 km lengre nord, gir tilgang til friluftsområdene for boligene ved
Grundsetmoen.
7) Beboere i Grundsetgrenda sikres adkomst til friluftsområdene via Søndre Grundset bru.
Eksisterende skogsbilveger knyttes her sammen vest for brua, og sikrer gangmuligheter ut i
marka. Avstanden til Svenkerud bru er 1,4 km.
8) Kryssingsbehovet for nordre del av Grundsetgrenda dekkes opp av Grundset bru, hvor
fremtidig lokalveg, dagens rv. 3 og Svingenvegen, krysser under rv. 3. Mellom Søndre
Grundset og Grundset bruer er det ca. 2,3 km.
9) Det er i tillegg regulert inn en undergang i Grundset grustak. Denne vil i driftsperioden til
grustaket være stengt for allmenn ferdsel. Etter at grusuttaket er avsluttet vil denne
undergangen også kunne inngå i turvegnettet.
For stedfesting/plassering og nærmere detaljer rundt kryssingspunktene, vises det til Kapittel 6.3 og
Figur 6‐9.

6.11 Støytiltak
I forbindelse med prosjektering av rv. 3/25, Elverum, er det kartlagt støy fra nytt vegnett og
dimensjonert langsgående skjermingstiltak for å begrense støybelastningen på omkringliggende
boligbebyggelse. Skjermingstiltakene kan utformes som voller, gabioner (steinkurver) eller
tradisjonelle støyskjermer.
Både veggeometri og skjermløsninger er optimalisert gjennom prosjektet, og de valgte
støyskjermingsløsningene er vurdert som de mest optimale ut ifra en totalvurdering.
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Støyutsatte boliger
Antall støytutsatte boliger er redusert vesentlig i forhold til uskjermet situasjon, men likevel ligger et
antall boliger støyutsatt til med fasadenivåer over grenseverdien 55 dB Lden.
Tabell 6‐1 inneholder en oversikt over antall støyutsatte boliger innenfor tiltaksområdet.
Medregnet effekt av skjermingstiltak langs veg vil totalt 27 boliger ha et støynivå utenfor fasade (en
eller flere) som er over grenseverdien 55 dB Lden. Alle støyutsatte boliger har krav på en
tiltaksvurdering for å sikre at krav til innendørs støynivå og støy på uteplass oppfylles. Hvor mange
som vil ha behov for tiltak avhenger av flere faktorer, som bygningens konstruksjon, byggeår og
plassering av dagens uteplass. Boligens planløsning spiller også inn. Dette utføres vanligvis i
byggeplanfasen.
Tabell 6-1: 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

23

Totalt

27

For 15 boliger går støynivået i fremtidig situasjon ned med mer enn 3 dB sammenlignet med
en fremtidig situasjon uten ny veg, og for 5 boliger går støynivået opp med mer enn 3 dB.
For 7 boliger vil det kun oppstå mindre endringer i støynivå, og støysituasjonen vil være tilnærmet
uendret.
Skjermingstiltak
Innenfor arealene avsatt til annet vegformål – tekniske anlegg er det forutsatt etablert følgende
støytiltak:
Tabell 6-2: Støytiltak forutsatt etablert innenfor annet vegformål – tekniske anlegg

Profil

Tiltak

20.000 – 20.500

Voll sør for rv. 3/25 ca.500 m lengde, ca. 5 m over veg.

20.500 - 21.150

Gabion sør for rv. 3/25 ca. 650 m lengde, ca. 2 m over veg.

28.400 – 29.200

Voll øst for rv. 3 ca. 930 m lengde, ca. 3 m over veg.

29.000 – 29.300

Skjerm nord for rv. 3 ca. 300 m lengde, ca. 3 m over veg.

2.100 – 1.300

Skjerm sør for rv. 25 ca. 800m lengde, ca. 3 m over veg.

1.000 – 300

Skjerm sør for rv. 25 ca. 700 m lengde, ca. 3 m over veg.

Det er utarbeidet en egen støyrapport hvor grenseverdier, beregningsforutsetninger, skjermings‐
prinsipper, resultater og tiltak er beskrevet nærmere. Rapporten inneholder en detaljert oversikt
over hvilke eiendommer som betegnes som støyutsatte.
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6.12 Universell utforming og tilgjengelighet
Kollektivholdeplassen ved Grindalsmoen og parkeringsplassene skal tilfredsstille kravene til universell
utforming.
Krav til universell utforming medfører at gang‐ og sykkelveger i sentrumsnære områder ikke bør har
større stigning enn 5 % (1:20). Dette kravet er tilfredsstilt i foreslått løsning.
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.

6.13 Bekker, overvann og drenering
6.13.1 Overvann
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 forurensings‐
komponenter 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:
 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).
Anlegget utformes med tosidig gjennomgående veggrøft, slik at all vegavrenning blir samlet opp
både der vegen ligger i skjæring og der den ligger på fylling. Det etableres gjennomgående
drensledning under sidegrøftene. Disse drensledningene vil ha utløp til overvannsbasseng før utslipp
til resipient. Sidegrøftene vil utformes med bunnbredde på minimum 0,75 meter og med terskler for
fordrøyning av avrenningen. Tersklene vil gjøre at grøfta magasinerer avrenningen, slik at
dimensjonerende regnhendelse (2‐års hendelser) kan infiltreres direkte i sidegrøftene.
Det etableres sandfang ca. for hver 80 meter i sidegrøftene. Ved en nedbørshendelse som er større
enn dimensjonerende for direkte infiltrasjon i sidegrøftene, vil avrenningen avledes direkte via
sandfangene til den gjennomgående drensledningen. Ved store nedbørshendelser vil omfyllings‐
massene rundt drensledningen og vegens underbygning fungere som fordrøyningsvolum ved at
vannet i drensledningen stuves opp, og vannet presses ut av drensledningen. Når avrenningen avtar
vil det vannet som er magasinert i omfyllingsmassene og vegens underbygning dreneres tilbake til
drensledningen. Den gjennomgående drensledningen etableres med slisser i side og topp for
tilbakedrenering av avrenningen. Drensledningen skal ha tett bunn for å unngå gjentetting. Den
samlede fordrøyningseffekten i sidegrøft, infiltrasjonsmasser i vegoverbygning, omfyllingsmasser i
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ledningsgrøft og vegens underbygning vil ha en kapasitet til å håndtere alle nedbørshendelser med et
gjentaksintervall på 100 år ved ledningsdimensjon DN ≤300 mm.
Drensledningen vil drenere ut sideterrenget der vegen ligger i skjæring og det ikke er hensiktsmessig
å etablere avskjærende drenering, dimensjoneringen av anlegget må tilpasses denne ekstra
belastningen. Der vegen ligger i fylling vil noe av avrenningen kunne lekke ut. I hovedsak vil all
vegavrenningen infiltreres i sidegrøftene og overskuddsvannet vil ledes via drensledningen frem til
lokale lavbrekk i veglinjen. Ved lavbrekkene i linjen vil det etableres overvannsbasseng
(kontrollbasseng) før utslipp til lokale elver og bekker.
Overvannsbassengene vil fungere som sedimenteringsbasseng for å separere partikulært materiale
som ikke har blitt avskilt i sidegrøfter og sandfang. Overvannsbassengene vil også fungere som
kontrollpunkt før utslipp til resipient, og som et punkt det det senere kan etableres supplerende
rensetiltak hvis rensekravene blir skjerpet i fremtiden. Der hvor overvannsbassengene ikke ligger i
umiddelbar nærhet til vassdrag overføres vannet i tett overvannsledning. Overvannsbassengene er
regulert som annen veggrunn – tekniske anlegg.
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.
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 vintervedlikeholdet blir tilstrekkelig ivaretatt uten bruk av vegsalt.
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6.13.2 Kryssende vassdrag
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 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.
Kryssing av Terningåa
Den nye traséen for rv. 3/25 vil krysse Terningåa på to steder (i Elverum kommune). Første bru vil
etableres nord for Midtskogen gård. Denne brua vil få en lengde på ca. 45 meter, frihøyden mellom
terreng og underkant bru vil være ca. 3 meter. Etablering av brua vil ikke medføre behov for
midlertidige omlegginger eller varige inngrep i elveløpet. På nordsiden av brua skal det etableres et
overvannsbasseng for rensing av vegavrenningen, bassenget får utløpet nedstrøms brua. For å
etablere veg og bru er det nødvendig med et midlertidig anleggsområde. Det er i reguleringsplanen
avsatt areal til det midlertidige anleggsområdet i området ved brua. I prosjektet har det vært viktig å
bevare randvegetasjonen langs Terningåa, derfor er det foreslått å bevare et vegetasjonsbelte på ca.
7 meter mellom Terningåa og det midlertidige anleggsområdet.
Terningåa krysses med bru mellom Rundhaugmyra og den nye rundkjøringa ved Åkroken. Brua vil få
en lengde på ca. 65 meter, frihøyden mellom terreng og underkant bru vil være ca. 6 meter. Det vil
etableres en driftsveg under brua, på grunn av frihøyde og brulengde vil den også kunne fungere som
viltkryssing i området. Etablering av brua vil ikke medføre behov for midlertidige omlegginger eller
varige inngrep i elveløpet. Anleggsbeltet ved brua er innsnevret slik at man kan bevare mest mulig av
det naturlige vegetasjonsbeltet langs Terningåa. Det etableres overvannsbasseng for kontroll og
sedimentasjon av vegavrenningen på vestsiden av Terningåa.

Kryssing av mindre bekker
Nordover fra Åkroken i retning Svenkerud og Grundset krysser den nye traséen for rv. 3 til sammen
fem små og mellomstore bekker/bekkedrag. Disse bekkene må føres gjennom vegen med stikkrenner
eller i kulvert. Det er fokusert på at den lukkende lengden der bekkene krysser vegen i
stikkrenne/kulvert skal være kort, og at man skal gjøre minst mulig inngrep i bekkeløpet. Ved behov
avskjæres bekkene og ledes i egne åpne grøfter langs vegtraséen før kryssing i stikkrenne/kulvert.
Dette gjelder spesielt der vegen ligger i skjæring, og direkte kryssing vil være vanskelig pga. høyde og
fallforhold.
Skvalderbekken krysses ca. 1,5 km nord for Åkroken. Skvalderbekken, som har sitt utspring i
Stormyra, er en tilførselsbekk til Elverum kommunes grunnvannsforsyning. Bekken er en del av
Svartbekken som renner inn i tjernet Langsletta vest for dagens rv. 3.
Nedbørsfeltet til Skvalderbekken oppstrøms den nye rv. 3 deles av to relativt tydelige parallelle
rygger fra nordvest til sørøst. Det totale nedbørsfeltet oppstrøms kryssing av rv. 3 er på ca. 133ha.
Den dimensjonerende vannføringen (100års nedbørshendelse) for Skvalderbekken er beregnet til
2,3m3/s.
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Der rv. 3 krysser Skvalderbekken ligger vegen på
en 6 meter høy fylling. Skvalderbekken vil ledes
gjennom vegen med et Ø1200mm rør. Røret
legges på skrå gjennom vegen fra sørvest til
nordøst slik at man unngår omlegging av dagens
bekkeløp
oppstrøms
og
nedstrøms
rørgjennomføringen. Da vegfyllinga avskjærer
naturlige avrenningsforhold i området vil det
etableres avskjærende terrenggrøft som leder
vannet frem til stikkrenne og ut i Skavlderbekken.
Lengde på stikkrenne under ny rv. 3 blir på ca. 90
meter.
Svenkerudbekken (ikke navngitt på kart), har sitt
utspring i områdene vest for Skjærmyrdalskoia.
Den nye rv. 3 krysser bekken rett gjennom den
dyrkede marken på gården Svenkerud, og den er
derfor her benevnt Svenkerudbekken. Vest for
Svenkerud krysser bekken en skogsbilveg, hvor
det i dag er etablert en 2x600mm stikkrenne
under vegen. Bekken renner sammen med
Skvalderbekken på østsiden av den nye rv. 3.
Nedbørsfeltet til Svenkerudbekken oppstrøms
kryssing av ny rv. 3 deles av en rygg mot
nedbørsfeltet til Skvalderbekken i sør og mot et
lite høydedrag mot Lavåsbekken i nord. Det totale
nedbørsfeltet oppstrøms kryssing av rv. 3 er på ca.
179ha. Den dimensjonerende vannføringen
(100års nedbørshendelse) for Svenkerudbekken
er beregnet til 3,1m3/s.
Figur 6-10. Mindre bekker som krysses av rv. 3

Basert på den dimensjonerende vannføringen vil
det være behov for et rør med dimensjon tilsvarende Ø1200mm. Der den nye traséen for rv. 3
krysser Svenkerudbekken ligger den nye vegen ca. 2 meter over dagens terreng. På vestsiden av den
nye rv. 3 etableres det også en ny driftsveg for skogseiendommene i området. På grunn av kravene til
dimensjonering av rørgjennomføringen basert på flomvannføring gir den relativt lave veglinjen
enkelte utfordringer. På grunn av kravene til at den nye vegen skal ha lengdefall ut av Elverum
kommunes grunnvannsmagasin vil det ikke være mulig å heve veglinja forbi bekken. Det vil derfor
være mest hensiktsmessig å lede bekken gjennom vegen i en kulvert, da denne kan etableres med
mindre overdekning mot vegbanen enn en evt. rørgjennomføring.
Kulverten utformes med bredde x høyde = 2,0 x 1,0 m med 30‐75 graders vingemurer med
innløpskontroll. Det å senke bekken for å benytte rør gjennom vegen er vurdert som en dårligere
løsning, da dette vil medføre et betydelig utvidet terrenginngrep nedstrøms kryssing av rv. 3. På
grunn av at vegen avskjærer områdets naturlige avrenningsforhold etableres det terrenggrøfter i
nødvendig omfang. Driftsvegen krysses med rør, rv. 3 med kulvert. Samlet lengde på kulvert og
nødvendig bekkeomlegging er ca. 60 meter.
Lavåsbekken har sitt utspring i områdene ved Langmyrkoia ca. 350 moh. Den nye rv. 3 krysser bekken
ca. 150 meter nord for overgangsbru til gården Grundset vestre.
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Nedbørsfeltet til Lavåsbekken deles av en rygg mot Eldåa i vestlig retning mot kommunegrensa til
Løten. Videre deles nedbørsfeltet av høydedraget inn mot Skjærmyrdalskoia sitt nedbørsfelt i sør, og
et lite terrengdrag mot Kutterbekken i nord. Det totale nedbørsfeltet oppstrøms kryssing av rv. 3 er
på ca. 456ha. Der hvor den nye rv. 3 skal etableres kommer det inn en liten sidebekk fra
myrområdene øst for gården Grundset vestre, denne har navnet Kvernbekken. Lavåsbekken renner
sammen med Kutterbekken nedstrøms den nye rv. 3. Den dimensjonerende vannføringen (100års
nedbørshendelse) for Lavåsbekken er beregnet til 7,8m3/s.
Basert på den dimensjonerende vannføringen vil det være behov for et rør med dimensjon
tilsvarende Ø2000mm. Der den nye rv. 3 krysser Lavåsbekken ligger den nye veglinja for rv. 3 ca. 2,5
meter over dagens terreng. På vestsiden av den nye rv. 3 skal det etableres en driftsveg for
skogseiendommene i området. Dagens bekkeløp for Lavåsbekken krysser på skrå under den nye
traséen rv. 3. Basert på hensynet til bekkene, anleggsgjennomføringen, kostnader og driftshensyn er
det vurdert slik at det mest hensiktsmessige er å legge om Lavåsbekken og Kvernbekken slik at disse
krysser den nye vegtraséen sammen. Bekkene foreslås omlagt oppstrøms ny rv. 3. Ved å legge om
bekkene oppstrøms vil bekken kunne tilpasses dagens bekkeløp nedstrøms rv. 3. På grunn av liten
høydeforskjell mellom dagens terreng og ny veg, samt kravene til dimensjonering i henhold til
flomvannføring er det også her vurdert som mest hensiktsmessig å lede bekkene gjennom vegen i en
kulvert.
Kulverten utformes med bredde x høyde = 2,0 x 1,8 m med 30‐75 graders vingemurer. Kulverten har
innløpskontroll. En senking av bekkeløpet er vurdert som uheldig da dette vil medføre et betydelig
utvidet terrenginngrep i dagens bekkeløp nedstrøms kryssing av rv. 3. På grunn av at vegen
avskjærer de naturlige avrenningsforholdene etableres det terrenggrøfter inn mot kulverten i
nødvendig omfang. Driftsvegen krysses med rør, rv. 3 med kulvert. Det vil være nødvendig å legge
om Lavåsbekken i en lengde på ca. 80 meter oppstrøms kulvert. Kvernbekken vil bli lagt om i en
lengde på ca. 90 meter oppstrøms kulvert.
Kutterbekken har sitt utspring ved Bukkmyrkoia ca. 275 moh. Den nye rv. 3 krysser Kutterbekken rett
vest for Grundset massetak, ca. 350 meter nord for overgangsbru til Grundset vestre.
Nedbørsfeltet til Kutterbekken deles av en terrengrygg rett nord for Kutterbekken, og mot et lite
terrengdrag mot Lavåsbekken i sør. Det totale nedbørsfeltet oppstrøms kryssing av rv. 3 er på
ca.178ha. Den dimensjonerende vannføringen (100års nedbørshendelse) for Kutterbekken er
beregnet til 3,1m3/s.
Basert på den dimensjonerende vannføringen vil det være behov for et rør med en dimensjon
tilsvarende Ø1200mm. Den nye veglinja for rv. 3 krysser Kutterbekken ca. 1 meter over dagens
terreng. Kutterbekken krysser den nye rv. 3 på skrå (ca. 45°) fra nordvest mot sørøst. For å
minimalisere tiltaket (og dermed lengden på røret) er det vurdert som hensiktsmessig å legge bekken
om slik at den krysser vegen noe mer på tvers (ca. 70°).. På grunn av at vegen ligger relativt lavt i
terrenget her vil bekken måtte senkes noe både oppstrøms og nedstrøms. For å unngå å senke
bekken over en lengre strekning vil man benytte kulvert, da denne vil ha behov for mindre
overdekning mellom veg og konstruksjon.
Kulverten utformes med bredde x høyde = 2,0 x 1,0 m med 30‐75 graders vingemurer. Kulverten har
innløpskontroll. Det er tatt hensyn til at bekken må senkes og legges om ved at det midlertidige
anleggsbeltet er utvidet i nødvendig utstrekning. Den samlede lengden på nødvendig
bekkeomlegging og kulvert vil være ca. 60 meter.
Bekkedrag ved Svinggrenda. Dette er et mindre bekkedrag som trolig ikke har kontinuerlig
vannføring. Ved befaring var området snødekket, men enkel visuell observasjon i bekken avdekket
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ikke vannføring i bekkeløpet. Trolig er det kun ved større nedbørshendelser og ved snøsmelting at
bekkedraget har vannføring.
Bekken har sitt utspring i det lille myrdraget ca. 250 meter vest for den nye rv. 3 traséen.
Nedbørsfeltet for bekkedraget er ikke beregnet. Ved vannføring i bekkedraget fanges i dag vannet
opp av veggrøft langs eksisterende rv. 3.
Det antas at en rørdimensjon tilsvarende Ø1200 vil være tilstrekkelig for å håndtere
dimensjonerende vannmengde. Den nye rv. 3 ligger på fylling ca. 5 meter over terrenget i
bekkedraget. På grunn av at veglinja ligger relativt høyt over dagens terreng vil det være
hensiktsmessig å etablere rørgjennomføring i den nye vegen. Bekkegjennomføringen vil etableres
skrått under den nye rv. 3 med innløp i nordvest til utløp i sørvest. Stikkrennen under ny rv. 3 blir ca.
160 meter.
Kryssing av drenerte skogsområder
Vegtraséene 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.

6.14 Samlet arealoversikt
Planforslaget utløser behov for permanent og midlertidig beslag av arealer til vegtiltaket innenfor
planområdet. Forslaget innebærer følgende arealbruk fordelt på markslag.
Tabell 6-3: Samlet arealoversikt som viser permanent og midlertidig areal fordelt på markslag.

Markslag

Permanent, daa

Midlertidig, daa

10

21

Beite

‐

‐

Skog

688

495

Annet areal

94

56

Sum planområdet

792

572

Dyrket mark

Det er i hovedsak skogsarealer som beslaglegges gjennom planforslaget.

6.15 Anleggsgjennomføring
6.15.1 Entrepriser og fremdrift
Det er foreløpig ikke tatt stilling til eventuell entrepriseinndeling og kontraktsstrategi for bygging av
prosjektet rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset. Å bygge hele prosjektet i én entreprise er imidlertid
lite realistisk, gitt prosjektets størrelse.
Tidligst mulig anleggsstart vil være i 2014. Dette betinger planvedtak og lokale vedtak om
bompengefinansiering i 2012.
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6.15.2 Masseflytting
Massebalanse
Det er i planarbeidet lagt ned mye arbeid med optimalisering av veglinjen. Justeringer av linjen 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 – 400.000 m3. Det meste av dette overskuddet vil komme fra delstrekningen
Åkroken‐Grundset.

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











Matjord fra landbruk
Hagejord
Øverste (humusholdige) del av vegetasjonsdekket (10 – 30 cm)
Mineraljord/ nedre del av vegetasjonsdekket (sterile masser)
Stubber/røtter
Myrmasser (skal masseutskiftes)
Jordskjæringsmasser til kjernefylling (også kalt kvalitetsfylling, dvs. den delen av fyllingen
som skal bære selve vegen)
Jordskjæringsmasser (dårligere kvalitet) til sidefyllinger og voller
”Rene” fjellskjæringsmasser til kjernefylling, forsterkningslag eller grøftepukk
Toppmasser i grøft som overvann skal infiltrere gjennom ned mot drensrør og grunnvann

Med såpass mange massetyper å håndtere, vil det bli behov for flere mellomlager. Innenfor det
generelle anleggsbeltet som i hovedsak ligger 20 m utenfor endelig fysisk tiltak, vil det være rom for
slike mellomlager.
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 materiale kan dermed ikke disponeres fritt innenfor anleggsområdet, men må både
mellomlagres og plasseres permanent i områder med tilsvarende flora.

6.15.3 Arealer til midlertidig anleggsvirksomhet, rigg og mellomlager
Som beskrevet under delkapittel 6.8.3. Midlertidig anleggsområde, er det i planen lagt opp til et
generelt anleggsbelte utenfor den delen av veganlegget som beslaglegges permanent. Bredden på
beltet er i utgangspunktet 20 meter fra tiltakets ytre avgrensning. Anleggsbeltet som reguleres i
forbindelse med tiltak knyttet til lokalvegnettet, gang‐ sykkelveger og adkomstveger, etableres
generelt i 10 meters bredde.
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 kombinasjon med arealer avsatt til vegformål i områder knyttet til der den nye traséen for rv. 3/25
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og eksisterende offentlige veger krysses. Dette er områder som er aktuelle som mindre riggområder
og for mellomlagring av masser.
Det er i denne fasen av arbeidet ikke tatt stilling til behovet for egne midlertidige anleggsveger
utenfor hovedtraséen. Det er tatt utgangspunkt i at man benytter eksisterende lokalvegnett, og
eventuelt driftsveger i landbruket etter nærmere avtale med grunneierne. Anleggsveger kan
etableres innenfor arealer som er avsatt til veggrunn eller anleggsbelte. Ved bygging av anleggsveger
utenfor det arealet som er avsatt til permanent veggrunn, bør disse i størst mulig grad legges oppe
på terrenget, slik at de etter avsluttet anlegg kan fjernes og opprinnelig terreng kan gjenskapes.
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. Valg av lokalitet for
hovedriggområde og andre større riggområder vil bli gjort i den videre planprosessen etter avklaring
av utbyggingsetapper og entrepriseinndeling.

6.15.4 Håndtering av vann i anleggsperioden
Det er gjennom YM‐planen lagt føringer på hvordan vann skal håndteres i anleggsfasen, slik at man
unngår erosjon, tilslamming og forurensning av vassdrag som kan gi varige skader på det ytre miljøet.
I tillegg må landbruksdrenering på tilstøtende jorder ivaretas i anleggsfasen. Plan for håndtering av
vann i anleggsfasen vil for øvrig bli ytterligere detaljert i byggeplanfasen.

6.16 Gjennomføring av planen
6.16.1 Erverv av grunn og rettigheter
Det må, som en følge av behov for permanente og midlertidige arealer til å etablere veganlegget,
gjennomføres en omfattende ervervsprosses.
Utgangspunktet for ervervsprosessen er reguleringsplanen, som viser hvilke arealer som berøres.
Reguleringsplanen gir utbygger mulighet til å kreve hjemmel til disse eiendommene gjennom en
ekspropriasjonsprosess.
Det er allerede startet en frivillig ervervsprosses med flere grunneiere langs vegtraséen. Denne
prosessen baserer seg på et ønske fra flere grunneiere om å selge eiendommen så tidlig som mulig.
Dette ønsket har blitt imøtekommet i den grad Vegvesenet har hatt anledning. Vegvesenet har i
tillegg kjøpt eiendommer som har vært lagt ut til salg. Disse eiendommene er kjøpt med tanke på
eventuelt makeskifte. Alle boligeiendommer som er berørt av tiltaket er innløst, mens arealer som er
ubebygde og erverv av stripearealer gjenstår.
Avtaler om kjøp og erverv av grunn baserer seg på erstatningsrettslige regler, slik at grunneierne blir
likebehandlet. Vegvesenet ønsker at erverv i størst mulig grad skal skje ved hjelp av minnelige avtaler
eller basert på avtaleskjønn. Dersom man ikke oppnår minnelige avtaler med grunneierne, danner
reguleringsplanen grunnlaget for ekspropriering av grunn og rettigheter. Grunneiere som ønsker at
eiendommen blir verdsatt ved rettsavgjørelser, må vente på ekspropriasjonsprosessen som blir
utført på grunnlag av vedtatt reguleringsplan.
Erstatning som følge av erverv, ytes som engangserstatning i form av kontantoppgjør. Ansvar for å
skaffe seg ny bolig eller fritidseiendom er opp til den enkelte. Vegvesenet tilbyr ikke
erstatningstomter da det finnes flere regulerte boligområder i Elverum kommune.
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Der man berører landbrukseiendommer, kan det være aktuelt å tilby makeskifte og evt jordskifte
som helt eller delvis oppgjør for grunnervervet. Det at man tilbyr makeskifte / jordskifte kan bidra til
at mindre arealer med dyrket mark og skog som ellers ville gått ut av produksjon kan tillegges andre
eiendommer.
6.16.2 Rekkefølge og avhengighet i prosjektet
Gjennomføring av prosjektet er avhengig av at tilstøtende plan for ny rv. 3 og rv. 25 i Løten kommune
blir vedtatt. Prosjektet har flere mulige utbyggingsetapper. En mulig etappevis utbygging og åpning
for trafikk er:
1. Fellesstrekningen rv. 3/25 fra Ånestad i Løten til Basthjørnet i Elverum. Etappen omfatter
nytt toplanskryss på Ånestad, omlegging av dagens rv. 3 ved Ånestad til ny trasé, midlertidig
tilkobling av rv. 25 til dagens Ånestad bru og midlertidig løsning gjennom rundkjøring ved
Åkroken.
2. Rv. 3 Åkroken – Grundset i Elverum med ny tilknytning til Grundsetmoen.
3. Fellesstrekning rv. 3 og rv. 25 Tønset – Ånestad i Løten, omfatter ny rundkjøring ved Tønset
og kan åpnes i egen etappe som rv. 25.
4. Rv. 3 Ommangsvollen – Tønset i Løten.
Full nytte av prosjektet oppnås ved full utbygging av prosjektet rv. 3 Ommangsvollen – Grundset,
med ny rv. 25 til Basthjørnet. Av hensyn til tilgjengelige masser til vegfyllinger bør rv. 3 Åkroken –
Grundset påbegynnes i første utbyggingsetappe. Utbygging av strekningen Tønset – Ånestad gir ikke
full nytte før rv. 3 åpnes mellom Ommangsvollen og Tønset.

PLANBESKRIVELSE RV. 3/25, ELVERUM| 63

VIRKNINGER AV PLANEN

7 Virkninger av planen
7.1 Generelt
Det ble i forbindelse med kommunedelplan for ny rv. 3/25 utarbeidet en konsekvensutredning for de
ulike traséalternativene. I konsekvensutredningen fra 2002 ble de ulike traséalternativene vurdert på
grunnlag av den, på den tid, gjeldende metodikken i ”Håndbok 140 ‐ Konsekvensanalyser”.
Konsekvensutredningen for rv. 3/25 Løten grense – Grundset ble godkjent av Vegdirektoratet i
sluttdokument av 24.09.2004. Reguleringsplanforslaget er basert på alternativ 1 i
konsekvensutredningen, med endringer som beskrevet i Planprogram fastsatt av Elverum kommune
16.06.2010.
 De vedtatte vegløsningene for rv. 3/25 i kommunedelplan i Løten og kommuneplanens arealdel i
Elverum kan ikke kobles sammen. Det har derfor vært nødvendig å utarbeide et alternativ i
Elverum som treffer på vedtatt linje i Løten. Den nye løsningen legger seg nord for
jordbruksområdene ved Skjelle og Midtskogen, i stedet for å skjære seg mellom de to gårdene
ned mot dagens rv. 3/25.
 I kommuneplanens arealdel for Elverum er kryssområdet mellom rv. 3 og rv. 25 lokalisert ved
Rundhaugen. I foreslått reguleringsplan er krysset flyttet noe lenger øst mot Åkroken og etablert
som trearmet rundkjøring. (Dette grepet er nevnt i foreliggende konsekvensutredning som et
avbøtende tiltak.)
Figur 6‐1 på side 33 viser denne forskjellen.

Disse endringene innebærer at konsekvensutredningen for enkelte tema må suppleres/oppdateres. I
dette kapitlet gis det en gjennomgang av tiltakets konsekvenser innenfor de viktigste temaene, delvis
basert på foreliggende konsekvensutredning, på nye undersøkelser/utredninger og en mer detaljert
kunnskap om traséens beliggenhet. Det vises til vedtatt planprogram av 16. juni 2010.
For å lette forståelsen av virkningene, er det for enkelte tema gitt en kort beskrivelse av eksisterende
forhold ‐ dette kommer som et supplement til beskrivelsen av dagens situasjon i kapittel 2.2
Forskjellen mellom tidligere vedtatt løsning og ny vegløsning vil i tillegg bli kommentert.

7.2 Landskapsbilde
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
Terningåa, den runde landskapsformasjonen i Rundhaugmyra samt kullgroper og fangsthull flere
steder i området.
I foreliggende konsekvensutredning ble kommuneplanens linje utpekt som det mest konfliktfylte
tiltaket med tanke på landskapsbilde. Og da spesielt med tanke på de relativt store konsekvensene
tiltaket ville ha resultert i for områdene ved Rundhaugmyra og langs Terningåa. Linjen berørte
Rundhaugen, krysset Rundhaugmyra, kullgroper og fangsthull, samtidig som linjen medførte totalt
tre kryssinger av Terningåa.
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Linjen ble vurdert til å ha middels stor negativ konsekvens i kommunedelplanen. Utslagsgivende var
konfliktene med landskapselementer av stor verdi ved Rundhaugmyra og langs Terningåa. Som et
avbøtende tiltak ble det blant annet foreslått å vurdere en rundkjøring fremfor toplanskryss. Dette
er hensyntatt gjennom foreliggende planforslag.
Sett i forhold til linje i kommuneplanen vil flytting av krysset mellom rv. 3 og rv. 25 øst for Terningåa
kun ha positive konsekvenser for landskapsbildet, og da spesielt med tanke på områdene rundt
Rundhaugmyra som da vil forbli uberørt.
Ny rv. 3 er generelt sett lagt lettere i terrenget enn den som ligger i kommunedelplanen, den
fragmenterer ikke jordbrukslandskapet ved Skjelle og Midtskogen, og den får en kryssing mindre av
Terningåa. I alt vurderes det at bearbeidet linje gir en langt bedre landskapstilpasning.
Linjen kommer ikke i konflikt med Glommalandskapet.
Det er i utformingen av veganlegget vært fokusert på å integrere vegen i landskapet slik at naturen
og kulturlandskapet trer frem som den dominerende opplevelsen av anlegget. Store deler av
vegstrekningen går gjennom skogområder og det legges til rette for etablering av ny skog med
samme naturtype som på stedet. Det har også vært fokusert på å sette av felter med eksisterende
furuvegetasjon ved elver, i kryssområder og langs innfarten fra Åkroken inn mot Basthjørnet.
Hensikten med dette er å ta vare på positive kvaliteter som er spesielle for stedet Elverum.
I den sentrumsnære delen av veganlegget har det vært fokusert på å trekke furuskogen så langt inn
mot sentrum som mulig som en transparent skjerm mellom ny/eksisterende bebyggelse og vegen.
Støyskjerming er i hovedsak utformet som støyvoller som inngår som en del av terreng og skog. Ved
kryssing av elva Terningåa legges det til rette for at elva som et positivt element i landskapet skal bli
synlig for de reisende.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativ konsekvens sammenlignet med dagens situasjon.
Sammenlignet med vedtatt linje i kommunedelplanen er tiltaket vurdert å ha en liten positiv
konsekvens.

7.3 Nærmiljø og friluftsliv
Friluftsliv
For friluftslivet ble det gjennom konsekvensutredningen kartlagt flere verdifulle
lokaliteter/funksjoner innenfor planforslagets influensområde: Grundsetmarka, Vestad lysløype,
øvrig sti‐/løypenett (middels), Terningen skanse (middels), Terningåa (middels) og nærområder til
boliger (stor). Foreslått trasé kommer i berøring med flere av disse friluftsinteressene.
En ny veg vil danne en dominerende fysisk, visuell og støyende barriere mot Grundsetmarka, da den
representerer inngrep i et område som i dag er uten nevneverdig forstyrrelse. Opplevelsen av lokal
tilknytning til friluftsområdene kan bli svekket.
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.
Gjennom planarbeidet har man hatt et stort fokus på å redusere barrierevirkningen av ny trasé,
gjennom overgangsbruer og muligheter til kryssing under veg (totalt 11). 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.
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Oversikt over eksisterende og nye turvegkryssinger er gjengitt i Tabell 7-1. Oppgitte profilnumre
relaterer seg til kilometrering vist på C‐tegninger i vedlagt Teknisk Plan.
Tabell 7-1: Turvegskryssinger, eksisterende og nye

Eksist.
adkomst,
profilnr.

Funksjon

Erstattes av

Merknad

20380

Traktorveg, skogbruksveg og
tursti fra dagens rv. 3

Omlagt veg gjennom
Midtskogsveen
undergang,
profil 20310

Undergangen ligger 70 meter
vest for dagens veg, av
terrengmessige årsaker

22020

Traktorveg, skogbruksveg og
tursti fra dagens rv. 3

Omlagt veg over
Kjurrudalen
faunapassasje,
profil 22350

Tre veger samles i en kryssing.

22090

Traktorveg, skogbruksveg og
tursti fra dagens rv. 3

Omlagt veg over
Kjurrudalen
faunapassasje,
profil 22350

Tre veger samles i en kryssing.

22310

Traktorveg, skogbruksveg og
tursti fra dagens rv. 3

Omlagt veg over
Kjurrudalen
faunapassasje,
profil 22350

Tre veger samles i en kryssing.

22870

Sti, med tilknytning til bru
over Terningåa sør for rv. 3, til
sti langs vestre bredd av åa i
nord.

Sti under Skansen bru,
vestre landkar,
profil 22980.
Evt. via Kjurrudalen
faunapassasje,
profil 22350

23120

Traktorveg, skogbruksveg og
tursti fra dagens rv. 3.
Oppkjørt skiløype.

Ny driftsveg under
Skansen bru,
østre landkar,
profil 23030.

Kort omlegging under brua
opprettholder dagens funksjon.

520,
rv. 25

Skogsbilveg, delvis brutt av
eksisterende utbygging

Grindalsmoen
undergang, profil 825

Dagens skogsområde er regulert
til næringsområde‐

ca. 23700

Sti.
Oppkjørt skiløype

Stortjennsmyra bru,
profil 24265

24060

Vestre ende av sti

Stortjennsmyra bru,
profil 24265

24120

Vestre ende av sti

Stortjennsmyra bru,
profil 24265

24265

Traktorveg, oppkjørt skiløype
med lys.

Stortjennsmyra bru,
profil 24265

24500

Vestre ende av sti

Stortjennsmyra bru,
profil 24265
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Eksist.
adkomst,
profilnr.

Funksjon

Erstattes av

Merknad

24770

Traktorveg
Oppkjørt skiløype
Tursti

Driftsveg vest for rv. 3 til
Svenkerud bru, profil
25600

Ny skiløypetrase til
Stortjennsmyra bru vurderes

Tursti til Stortjennsmyra
bru, profil 24265.
25050

Traktorveg fra jordet på
Svenkerud

Driftsveg vest for rv. 3 til
Svenkerud bru, profil
25600

25340

Skogsbilveg
Oppkjørt skiløype
Turveg

Svenkerud bru,
profil 25600

25530

Skogsbilveg
Turveg

Svenkerud bru,
profil 25600

25900

Skogsbilveg
Turveg

Svenkerud bru,
profil 25600

26060

Skogsbilveg
Turveg

Svenkerud bru,
profil 25600

26330

Skogsbilveg
Turveg

Svenkerud bru,
profil 25600

26900

Gårdsveg til Grundset søndre

Grundset søndre bru,
profil 25600

27210

Skogsbilveg
Turveg

Grundset søndre bru,
profil 25600

28250

Skogsbilveg
Turveg

Grundset bru,
profil 29300

På lengre sikt kan undergang i
grustaket, profil 27680 også
benyttes

28425

Skogsbilveg
Turveg

Grundset bru,
profil 29300

På lengre sikt kan undergang i
grustaket, profil 27680 også
benyttes

28880

Skogsbilveg
Turveg

Grundset bru,
profil 29300

29300

Skogsbilveg
Turveg

Grundset bru,
profil 29300

Kort omlegging over brua
opprettholder dagens funksjon.
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Figur 7-1 Skiløypekart, før- og ettersituasjon. Kilde: Skikart Grundsetmarka, Elverum kommune 2007

Dagens preparerte skiløypenett er vist med tykk rød og lys blå strek i Figur 7‐1. Løyper vist med rød
strek er ikke berørt av ny rv. 3.
Bruer over ny rv. 3 ved Stortjennsmyra og Svenkerud og passasje under Skansen bru, vist med gul
strek, sikrer sammenheng i skiløypenettet.
To skiløyper i løypenettet, vist med lys blå strek i Figur 7‐1, blir brutt av ny rv. 3. Dette gjelder
skøytetrase øst/vest på Stortjennsmyra og løype mellom Slåttmyrbekken og Kølhaugene. Som
avbøtende tiltak kan det tilrettelegges for nye skiløyper på øst‐ og vestsiden av ny rv. 3, som knytter
eksisterende løypenett til Stortjennsmyra og Svenkerud bruer. Skisse til traseer er vist med hvit,
stiplet strek.
Detaljerte traseer må avklares med grunneierne. På grunn av den store mengden av kulturminner i
området må kulturminnemyndighetene også involveres. Dette arbeidet gjøres i etterkant av
reguleringsplanvedtak.
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Tiltaket er vurdert til å ha stor‐middels negativ konsekvens sammenlignet med dagens situasjon.
Sammenlignet med vedtatt linje i kommunedelplanen er tiltaket vurdert å ha liten positiv konsekvens
‐ dette på bakgrunn av redusert barrierevirkning i form av gode kryssingsforhold.

Nærmiljø
Planlagt trasé vurderes 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 riksveg) vil få en svært lav trafikkbelastning etter
at tiltaket er iverksatt ‐ rundt 100 kjt/døgn ved Svingen og opp mot 1000 kjt/ døgn ved Terningen
skanse.
For boliger som vil utsettes for støy er det planlagt avbøtende tiltak i form av skjermingstiltak.
Tiltaket er vurdert til å ha middels positiv konsekvens sammenlignet med dagens situasjon.
Sammenlignet med linje i kommunedelplanen er tiltaket vurdert å ha ingen konsekvens.
En næringseiendom må innløses som følge av veganlegget. En kombinert bolig‐ og næringseiendom i
samme område ble innløst høsten 2010. I tillegg er den ubebodde landbrukseiendommen Skjelle
(14/38) ved Løten grense ervervet av Statens vegvesen i forbindelse med ordinær omsetning av
eiendommen.

7.4 Naturmiljø
7.4.1

Naturmiljø

Det ble i forbindelse med konsekvensutredning for rv. 3/25 Midskogen‐Grundset fra 2002
gjennomført registreringer av planteliv og dyreliv. Det ble utarbeidet en fagrapport med beskrivelse
av viktige lokaliteter, verdivurdering og konsekvensvurdering av disse i forhold til de alternativer som
forelå den gang. Med endringer i traséen berøres noen nye områder. Herunder er viktige
områder/lokaliteter som kommer i konflikt med ny trasé beskrevet og det er gjort en vurdering av
konsekvensene for lokalitetene.
Terningåa ‐ 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 lokal verdifull.
Planlagt ny trasé for riksvegen krysser Terningåa ved Midtskogen, samt rett vest for Åkroken/øst for
Rundhaugen. (Trasé vedtatt i kommunedelplanen hadde tre kryssinger med elva.) Der hvor vegen går
i nærføring med elva skal det være minimum 7 meters sone mellom elva og anleggsområder.
Kantvegetasjonen skal bevares og det skal ikke gjøres inngrep i elvestrengen. Anleggsarbeid med
oppsetting av brupilarer og støping/bygging av bru kan medføre endret vannkvalitet.
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Bioforsk har på oppdrag fra Statens Vegvesen overvåket elvene Fura, Vingerjessa og Terninga i
forbindelse med planlegging av ny veg. Verdiene for ASPT (bunnfauna) indikerer god økologisk
tilstand i Terningåa på begge prøvetakingstidspunkt. Det var ingen større endringer i ASPT verdier i
elvas lengderetning. Det gjelder for så vidt også de andre indeksene. Dette indikerer at elva ikke
påvirkes av forurensning i lengderetningen. Nåtilstanden tyder derfor 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. En totalvurdering er derfor at elva i forhold til biologi er i god
tilstand, at sedimentene i vassdraget ikke har konsentrasjoner over grenseverdiene for de
undersøkte stoffene, men i forhold til vannkjemi er det for høye verdier av næringsstoffer og
organisk karbon, samt endel tungmetaller, særlig kobber. Hvis flere vannprøver bekrefter dette vil de
undersøkte vannforekomstene som helhet ikke oppnå god tilstand etter prinsippet «det verste
styrer».
I henhold til vannforskriften skal tilstanden i en vannforekomst ikke forringes i forhold til dagens
tilstand. For å kunne følge opp dette er det viktig med tiltak som begrenser avrenning fra veg til
resipient i anleggs‐ og driftsfase, og tiltak som reduserer risiko for forurensning til resipient ved
ekstraordinære hendelser. Arbeidene i anleggsperioden knyttet til kryssing av vassdragene innenfor
planområdet, må gjøres på en slik måte at man ikke påvirker vassdragene med forurensning/utslipp,
tilslamming, økt erosjon eller unødvendig store inngrep i randvegetasjonen.
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
kapittel 6.13.1.
Grundsetskogen ‐ viktige beite‐ og overvintringsområder for storvilt spesielt nord og vest for dagens
riksveg. Disse er vurdert til å ha regional verdi.
Det er sesongtrekk for elg gjennom området, og flere av trekkvegene krysser dagens veg og ny trasé
for riksveg. Et trekk foregår nord‐sør, rett vest for dagens vegkryssing med Terningåa, ett trekk
mellom Terningåa og Midtskogen og ett trekk ca 0,5 km øst for Midtskogen. Elgen trekker grunnet
gode vinterbeiteforhold rundt Rokosjøen i Løten/Elverum. De viktigste trekkene går noe lenger vest, i
Løten kommune.
I samtaler med lokale viltforvalter/jegere kommer det frem at på hele strekningen
Myklegard/Ånestad i Løten – kryssing med Terningåa ved Rundhaugmyra, er det stort og jevnt trekk
av dyr over vegen og høyt antall påkjørsler. Langs rv. 3 er det viktige beiteområder, men ikke spesielt
mye kryssing av vegen; en del vilt som vandrer i dette området krysser vegen vest for Terningåa.
Det er lagt inn viltkryssing over ny riksveg (vegen ligger i ”tunnel”, og passasjen går på terreng over
vegen) ca. 1 km øst for Midtskogen. Viltkryssingen kombineres med driftsveg. Det vil i tillegg være
mulighet for vilt til å passere ved begge kryssinger av Terningåa, med henholdsvis 3 og 5 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 derfor kunne være fare for
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kollisjon mellom bil og vilt på denne vegen. Trafikken blir imidlertid sterkt redusert, og den totale
risikoen for viltpåkjørsler vil bli redusert.
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.
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 kommuneplantraséen 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 artssammensetning 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. 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. Tiltaket er vurdert til å ha middels negativ
konsekvens sammenlignet med dagens situasjon. Sammenlignet med linjen i kommunedelplanen er
tiltaket vurdert å ha ingen konsekvens.
Inngrep i bekker
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. 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.
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Figur 7-2. Naturmiljø
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7.4.2

Forholdet til naturmangfoldloven

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om
arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

Vegtraséen berører i høg grad naturmiljø, den går stort sett utelukkende i nytt terreng uten større
tekniske inngrep, men ligger likevel relativt nær dagens veg og bebygd areal. I konsekvensutredning
fra planleggingen i 2002 ble det gjennomført kartlegging av naturmiljø. Rapport om naturmiljø fra
2002, allerede kjent informasjon om området, samt en lang og omfattende prosess knyttet til denne
planfasen med mye kontakt med lokale myndigheter og andre, vurderes å være tilfredsstillende
grunnlag for kunnskap om områdets verdier.
§ 9. (føre‐var‐prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak.

Det vises til kommentar til § 8. Det vurderes at det foreligger tilstrekkelig med kunnskap om verdier,
og dermed også om virkninger tiltaket vil ha på naturmiljøet. Tiltaket vil medføre noen negative
virkninger for områdets naturmiljø.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Ny vegtrasé vil forsterke den allerede eksisterende barrieren for trekkende elg mellom
Grundsetskogen og områdene rundt Rokosjøen. Det vurderes at ved gjennomføring av tiltaket er det
fragmentering av viktige beiteområder og barriereeffekter for vilt som vil medføre den største
effekten og øke samlet belastning for områdets økosystem som helhet. Selv om lokale konsekvenser
av to‐tre tunge infrastrukturtiltak i samme korridor kan bli store og barriereeffekten tilsvarende,
vurderes en relativt tett samlokalisering av de store infrastrukturtiltakene som mer positivt i et større
perspektiv enn å skulle fordele konsekvensene av veg og jernbane på flere områder.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder,
dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Tiltakshaver legger til rette for egnede krysningspunkter for vilt, samt gjennomfører også andre tiltak
for å begrense skader på naturmiljøet. Det vises til beskrivelse av tiltaket i dette dokumentet og
vedlagt YM‐plan.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Det vises til kommentar over. Det er i planarbeidet lagt ned mye arbeid med optimalisering av
veglinjen. Justeringer og optimalisering av veglinjen har redusert behovet for massedeponier
betydelig i forhold til løsning synliggjort i kommunedelplanen.
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7.5 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.
Sett i forhold til vedtatt trasé vil valg av ny trasé føre til færre konfliktpunkter, dette er vist på Figur
7‐3. 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.
I forprosjektet var veglinjen nordover fra Åkroken plassert lenger øst i forhold til foreliggende
alternativ. Vegen er lagt med kontinuerlig fall gjennom restriksjonssonen for grunnvannsverket fra
Stortjernsmyra og nordover for å unngå ansamling av overvann med forurensninger fra vegtrafikken
på strekningen. Linjen ville derfor gitt et forholdsvis stort inngrep ved Stortjernsmyra både med
tanke på fyllingshøyder og –bredder, se Figur 6‐7. I foreliggende løsning er vegtraséen løsning flyttet
vest for Stortjernsmyra både av hensyn til grunnforhold og for å få en bedre forankring i terrenget.
Dette har medført at inngrep i kulturmiljø 5 er noe endret i fht. kommunedelplanlinjen.

Berørte kulturminner og ‐miljø
Følgende registrerte kulturminner og kulturmiljøer vil ligge innenfor det nye planområdet og bli
berørt av tiltaket (områdenes benevnelser henviser til omtale av de samme i Konsekvensutredning
rv. 3/25 Midtskogen‐Grundset, rapport for kulturminner, fra 2002). Kulturminnene er automatisk
fredet hvis ikke annet er beskrevet:

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.
Tiltaket ble i konsekvensutredningen fra 2002 vurdert til å ha en litennegativ konsekvens
sammenlignet med dagens situasjon, da kulturmiljøet totalt sett ble vurdert til å ha liten verdi. Nye
undersøkelser (HFK 2012), viser imidlertid at kulturmiljøet har større verdi en tidligere antatt.
Konsekvensene i forhold til dagens situasjon vil av den grunn være større. Sammenlignet med vedtatt
linje i kommunedelplanen har tiltaket, uavhengig av verdivurderingen, ingen ytterligere konsekvens.

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. 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.
Tiltaket er vurdert til å få en stor negativ konsekvens sammenlignet med dagens situasjon, da
kulturmiljøet totalt sett er vurdert til å ha stor verdi. Konsekvensene for kulturmiljø 4 er uendret i
forhold til tidligere konsekvensutredning, da traséen for rv. 3 i reguleringsplanen er sammenfallende
med kommunedelplanlinjen gjennom kulturmiljøet.
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Figur 7-3. Kulturminner - og miljø (basert på verdivurderinger fra KU 2002)
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Som for kulturmiljø 3, har verdien for kulturmiljø 4 steget noe etter nevnte undersøkelser.
Konsekvensene sett i forhold til dagens situasjon antas dermed å bli noe større.

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.).
Fangstanlegget angis til å ha stor verdi grunnet stor utstrekning og bevaring.
Ny trasé for rv. 3/25 vil dele kulturmiljø 5 (Brennerihaugen) i to, og vil ligge lenger vest enn traséen
som ligger i kommuneplanen. Vegen vil komme i direkte konflikt med fornminnefeltet med
fangstgroper.
Tiltaket vil få middels negativ konsekvens på kulturmiljøet sammenlignet med dagens situasjon.
Den regulerte traséen for rv. 3 vil berøre andre deler av kulturmiljø 5 enn kommunedelplantraséen.
Samlet sett vurderes konsekvensene for kulturmiljø 5 for regulert trase å være noe større, da det lille
fangstanlegget helt nord i kulturmiljøet (Figur 7‐3) i stor grad vil bli berørt av det samlede tiltaket.

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. Det er vurdert til å ha
middels verdi.
Ny trasé for rv. 3/25 vil ligge lenger vekk fra fornminner i kulturmiljø 6 (Heyerdalsrønningen), og vil
ha mindre konflikt med kullgroper og fangstgroper, sammenlignet med kommunedelplan‐traséen.
Traséen vil imidlertid fortsatt skille Terningen skanse fra det resterende kulturmiljø, og kulturmiljøet
blir dermed fortsatt berørt i stor grad.
Traséentraséen
Det vurderes at tiltaket vil få middels negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø
sammenlignet med dagens situasjon. Sammenlignet med vedtatt linje i kommunedelplanen har
tiltaket liten til middels positiv konsekvens.

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. Kulturmiljøet som helhet, er dermed vurdert til å ha stor verdi.
Ny trasé vil ligge helt i ytterkanten av kulturminnet, og vil sett i forhold til vedtatt linje som kom i
direkte konflikt med området med hustufter og gravrøyser ved Skjelle, kun berøre en tuft (id 7000)
helt i ytterkanten av kulturmiljøet.
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Det vurderes at tiltaket vil få middels negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø
sammenlignet med dagens situasjon. Sammenlignet med vedtatt linje i kommunedelplanen vurderes
tiltaket å ha middels til stor positiv konsekvens.

De vurderinger som her er gjort baserer seg på kjente forekomster (registeringer). I Askeladden er
det pr i dag registret 366 fangstgroper i utmarka i Elverum kommune, men det er rimelig å anta (på
bakgrunn av laserscanning) at det finnes mange som ikke er registrert. En konflikt med kulturminner
og kulturmiljø er dermed svært vanskelig å unngå ved planlegging av veg i ubebygd terreng. Da bare
selve planområdet er grundig registrert i felt, er det vanskelig å vurdere de totale konsekvensene av
den trasé som er valgt. Mangelen på grundig kjennskap til kulturminnene utenfor planområdet, gjør
at man ikke kan utelukke at en forskyvning av traséen kunne ført til andre konflikter og dermed
endret på de vurderinger som her er gjort.

7.6 Naturressurser
7.6.1

Jord og skogbruk

Tabell 7-2: Samlet arealoversikt som viser permanent og midlertidig areal fordelt på markslag.

Markslag

Permanent, daa

Midlertidig, daa

10

21

Beite

‐

‐

Skog

688

495

Annet areal

94

56

Sum planområdet

792

572

Dyrket mark

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 7‐4 viser, medfører ny trasé lite beslag av dyrket mark, mens de vesentligste
arealbeslagene skjer i skogmark. Beslaget vil ikke forringe driftsforholdene for gjenværende arealer.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativ konsekvens sammenlignet med dagens situasjon.
Sammenlignet med linje i kommunedelplanen er tiltaket vurdert å ha ingen konsekvens.
Når det gjelder jakt og fiske i området, er konklusjonen at næringsmessige konsekvenser i blir relativt
små.
Avbøtende tiltak
Det kan være aktuelt å vurdere jordskifte for å redusere ulempene med oppdeling av eiendommer.
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Figur 7-4. Beslaglagt skog og dyrket mark
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7.6.2

Vannressurser

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 vest for
eksisterende rv. 3 vil ha positiv konsekvens på beskyttelsen av grunnvannet. Ny trasé for riksveg vil gi
større avstand fra sikkerhetssone 2 enn dagens veg. Linje i kommunedelplan og ny vegtrasé krysser
sikringssonen på samme sted, og er derfor ikke forskjellige mhp. konsekvenser.
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 denne grunnvannsforekomsten. Vegens kurvatur er søkt etableret 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 vil det bli 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, noe som er ivaretatt
gjennom planforslaget.
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 bør avklares før anleggsarbeid.
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. Anleggsarbeid med oppsetting av brupilarer og støping/bygging av bru kan
likevel medføre endret vannkvalitet i anleggsperioden.
Tiltaket er vurdert til å ha middels positiv konsekvens sammenlignet med dagens situasjon.
Sammenlignet med linje i kommunedelplanen er tiltaket vurdert å ha ingen konsekvens.

7.6.3

Georessurser

Gjennom utarbeidelsen av planforslaget er det gjennomført flere møter med representanter fra de
to massetak som berøres av tiltaket, og man har i samråd med disse kommet frem til gode løsninger
for fremtidig drift av takene. Eventuelle konsekvenser med tanke på georessurser anses dermed som
ubetydelige.
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Figur 7-5. Naturressurser
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7.7 Forurensning
7.7.1

Støy

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.
I kapittel 5.2.10 og i støyrapporten (vedlagt planbeskrivelsen) er det redegjort for oppnådde effekter
av foreslåtte støyskjermingstiltak langs traséen og hvor mange boliger som vil ha krav på en
tiltaksvurdering for å fastslå om krav til innendørs støynivå og støy på uteplass er oppfylt.
Tiltaket er vurdert til å ha middels positiv konsekvens sammenlignet med dagens situasjon.
Sammenlignet med vedtatt linje i kommunedelplanen er tiltaket vurdert å ha ingen konsekvens.

7.7.2

Luftforurensning

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.
Samtidig så er forurenset luft et relativt stort problem for Elverum på kalde vinterdager pga.
inversjon. Inversjon er et typisk vinterfenomen som fører til perioder med akutt forurensning i
områder med blant annet mye biltrafikk. En temperaturinversjon virker som et lokk og hindrer
vertikal luftstrømming. Inversjoner er avhengig av topografi og forekommer i dalfører og større
fordypninger i terrenget. Hvis himmelen er skyfri om natten vil stor utstråling avkjøle bakken og lufta
like over. I tillegg kan kald luft komme sigende ned dalsider og samle seg i bunnen. Den kalde lufta
blir fanget av den varme lufta over. Luftforurensninger og industrirøyk vil ikke kunne passere
temperaturlokket, og dette kan i urbane strøk gi betydelig forurensning hvis inversjonen varer i flere
dager. Gjennom målinger er det kjent at en stor del av luftforurensningen på «inversjonsdager» var
trafikkrelatert. Økt trafikk vil derfor kunne medføre økt risiko for luftforurensning, også i Elverum
med moderate trafikkmengder.
Tiltaket er imidlertid vurdert til å ha ingen til liten negativ konsekvens sammenlignet med dagens
situasjon. Sammenlignet med linje i kommunedelplanen er tiltaket vurdert å ha ingen konsekvens.

7.7.3

Forurensning i grunnen

Det er foretatt søk i SFTs database over eiendommer i Norge hvor forurensningsmyndigheten vet,
eller har begrunnet mistanke om, at det kan være forurensninger i grunnen. Traséen er vurdert med
tanke på eventuelle nåværende eller tidligere forurensende aktiviteter. Ingen eiendommer som
grenser opp til eller er i umiddelbar nærhet til planområdet er registrert i denne databasen. Det er i
tillegg søkt i Elverum kommunes database over oljetanker på nett – dette uten å finne noen
konfliktpunkter.
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7.8 Samfunnsnytte
Gjennom konsekvensutredningen for kommunedelplanen ble det utarbeidet en nytte‐ og
kostnadsanalyse av de ulike traséalternativene. Det er ikke utført nye nytte‐ og kostnadsanalyser av
det valgte traséalternativet. Forskjellen mellom vedtatt og ny løsning er i en samfunnsøkonomisk
sammenheng å betrakte som svært små når det gjelder nyttefaktoren. Det er liten grunn til å anta at
ny løsning vil påvirke nytten i særlig grad.
Vurderinger knyttet til støy er omtalt i kapittel 7.8.1; vurderinger knyttet til trafikkavvikling er omtalt
i kapittel 7.10.
Anleggskostnad for prosjektet «Rv. 3/25 Ommangsvollen‐Grundset» er beregnet til 2,7 milliarder
kroner, prisnivå 2011.

7.9 Transportkvalitet
Dagens rv. 3/25 gjennom Elverum har dårligere standard enn de omkringliggende riksveg‐
strekningene. Vegen har i tillegg stor sårbarhet i forhold til eventuell stenging av dagens rv. 3/25
mellom Ånestad og Elverum, da det ikke finnes reelle omkjøringsmuligheter. Uten tiltaket kan man
forvente at problemene knyttet til regulariteten på vegnettet vil øke med økende trafikk. Gående og
syklende opplever dagens rv. 3/25 som utrygg, da det mangler langsgående gang‐ og sykkelveg på
store deler av strekningen.
Målsetningen med planforslaget er å legge til rette for å etablere et vegsystem som er trafikksikkert,
gir god regularitet, som er tilrettelagt for kollektivtransport og gir en god transportkvalitet for alle
typer trafikanter.

For lokaltrafikken
Planforslaget innebærer at traséene for de berørte riksveger blir lagt utenom dagens veg, da med
unntak av en kort strekning på rv. 25 mellom Grindalsmoen øst og Basthjørnet. Dagens riksveger
nedklassifiseres som en følge av dette, og vil få en funksjon som adkomstveger/samleveger for de
som bor langs vegene.
Beboere, jord‐ og skogbrukere og annen virksomhet langs dagens riksvegnett vil få lettere og
tryggere adkomst til sine eiendommer. En reduksjon av trafikken på dagens vegnett vil være med på
å øke fremkommeligheten og forutsigbarheten til lokalbusstrafikken.
Situasjonen vil også bedre seg for gående og syklende, spesielt på strekningen Løten grense –
Terningen skanse, hvor stor trafikk og høy andel tunge kjøretøyer.

For riksvegstrafikken
For riksvegstrafikken vil tiltaket resultere i at man får en jevn vegstandard som harmonerer
bedre med tilstøtende strekninger, og som medfører bedre reisekomfort og kjørerytme.
De eksisterende og omlagte lokalvegene innenfor planområdet er i utgangspunktet ment benyttet til
lokaltrafikk, men ved stenging av strekningen Ånestad – Elverum og Åkroken – Grundset vil trafikken
kunne bli ledet over på det eksisterende vegnettet.
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En planlagt stenging av en av kjøreretningene på fire‐feltsvegen mellom Ånestad og Elverum, for
eksempel ved større vedlikeholdsarbeider kan håndteres ved toveistrafikk med redusert hastighet i 2
av 4 kjørefelt.
Tiltaket er i likhet med linjen i vedtatt kommundelplan vurdert til å ha stor positiv konsekvens
sammenlignet med dagens situasjon.

7.10 Lokale virkninger
Fra Midtskogen til krysset der de to riksvegene skiller lag berøres ikke områder som pr. i dag synes
aktuelle for utbyggingsformål. Nordover fra krysset vil traséen for rv. 3 muligens danne en grense
vestover for det arealet som kan tas i bruk for å dekke tettstedets fremtidige utviklingsbehov.
Det er gjort en vurdering av hvordan vegen vil påvirke både det generelle og det vegbaserte
næringslivet i kommunen. Typisk vegbasert næringsvirksomheten vil være sensitiv for endringer i
eksponering og nærhet til hovedvegtrasé.
Traséen for rv. 3/25 forbi utbyggingsområdene Grindalsmoen og Grundsetmoen vil i hovedsak ligge
utenfor områdene som i gjeldende kommunedelplanen er avsatt til utbygging. Område for fremtidig
erverv på Grindalsmoen vest vil berøres i søndre del av ny trase for rv. 25.
Det at man bedrer vegstandarden vil generelt være positivt for næringslivet både regionalt og
nasjonalt da fremkommeligheten på strekningen blir betydelig bedre. For næringslivet tilknyttet
Grindalsmoen er det i planforslaget lagt til rette for en effektiv adkomst med rundkjøringer vest og
øst i området. Gjeldende arealplaner (Grindalsmoen vest og Grindalsmoen sør) åpner for fremtidig
oppføring av næringsbygg i arealene nord for ny rv. 25. Næringsområdet vil få to avkjøringer
(rundkjøringer) til ny rv. 25; en til areal for fremtidig erverv i vest, og en som forbinder riksvegen med
Torolf Storsveens veg. I dag er det en avkjøring fra Hamarvegen (rv. 3) til Grindalsmoen. Planforslaget
med to rundkjøringer innebærer at man får god tilgjengelighet til næringsområdet fra de sentrale
hovedvegene.
For næringsarealet på Grundsetmoen vil ny rv. 3 ha tilknytning til området ved kanalisert kryss. Dette
samt god skilting vil eksponere næringsområdet godt.
Omlegging av riksvegene vil i første rekke få konsekvenser for de bedriftene som har sitt
næringsgrunnlag fra riksvegtrafikken. Avstanden fra rv. 3 til Basthjørnet (hvor eksisterende rv. 3
skiller seg fra rv. 25) vil bli ca. 1800 meter lengre enn i dagens situasjon. Dette kan føre til at enkelte
typiske vegrelaterte virksomheter langs eksisterende veg vil få en noe mindre eksponering en
tidligere (Grindalsmoen og Terningmoen). Øvrig virksomhet i Elverum vil ikke få endret eksponering.
Trafikken på riksvegen vest for Basthjørnet vil bli redusert med ca. 25 % sett i forhold til en situasjon
uten ny trasé. Om en tar den generelle trafikkøkningen i betraktning, kan det imidlertid forventes
lang større trafikk i 2030 enn i dag. Reduksjonen i selve trafikkgrunnlaget for bevertnings‐
/overnattingsstedene og bensinstasjonen ved Basthjørnet blir følgelig av begrenset omfang. For
dagligvarebutikken ved rv. 3 på Vestad vil kundegrunnlaget fra riksvegtrafikken bli borte, men
kundegrunnlaget fra boligområdene vil forbli uendret og konsekvensene dermed minimale.
Tiltaket er vurdert til å ha liten positiv konsekvens sammenlignet med dagens situasjon.
Sammenlignet med linje i kommunedelplanen er tiltaket vurdert å ha en liten positiv konsekvens.
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7.11 Samfunnssikkerhet (herunder ROS)
Det er gjennomført en egen Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) etter Plan og bygningsloven § 4.31 for
tiltaket – analysen følger planen som vedlegg.
Gjennom analysen er det 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.

7.12 Konsekvenser i anleggsperioden
Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset er et meget stort anlegg. Byggingen av dette anlegget vil
nødvendigvis påføre omgivelsene en del ulemper. Byggherren vil jobbe aktivt for å minimere disse
ulempene.

7.12.1 Ytre miljøplan (YM-plan)
Statens vegvesen skal i alle faser av prosjektet arbeide aktivt for å ivareta hensynet til omgivelsene.
Dette skal skje gjennom planlegging som vektlegger dette hensynet og ved kvalitetssikring av forhold
som angår omgivelsene. Ytre miljøplan (YM‐plan) behandler gjennomføring av anleggsarbeidene og
beskriver ulemper og planlagte avbøtende tiltak i forhold til miljø. Det er utarbeidet YM‐plan for
prosjekteringen. Statens vegvesens retningslinjer, konsekvensutredning, i tillegg til eksterne krav og
retningslinjer, er lagt til grunn. Programmet skal bidra til å ivareta hensynet til ytre miljø samt de som
bor og ferdes nær anleggsområdet med tilhørende anleggsveger. Programmet skal også ivareta
hensynet til generelle samfunnsinteresser. Programmet skal redusere den usikkerheten som berørte
omgivelser opplever i tilknytning til anleggsfasen og legges til grunn i det videre arbeidet med
planlegging og gjennomføring av tiltaket. Programmet viser hvordan ytre miljøhensyn innarbeides og
følges opp under prosjektering og bygging av vegtraséen, slik at prosjektet blir til minst mulig ulempe
for miljøet og de som er berørt av prosjektet. YM‐planen vil revideres under byggeplanarbeidet, og
innholdet i YM‐planen vil inngå i alle entreprenørkontrakter.
Følgende tema er vurdert i YM‐planen:
 Helse og trivsel, omgivelsene: naturmiljø, friluftsliv og kulturmiljø
 Forurensning: luft‐, vann‐ og grunnforurensning, støy, vibrasjoner og rystelser samt
avfall
 Naturressurser: landskap/terreng og landbruk, jakt og fiske
Som et viktig grunnlag for å følge opp de tiltakene som foreslås i YM‐planen, er det utarbeidet utkast
til en liste over krav i YM‐plan med ansvar for oppfølging. Denne vil gjennomgås med de

1

LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
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fagansvarlige for å sørge for at YM‐plan ivaretas i prosjekteringen frem til anbudsdokumentene
sendes ut.

7.12.2 Nærmiljø
Konsekvensene for nærmiljøet er også vurdert på grunnlag av anleggsfasen. En anleggsfase
innebærer en midlertidig unntakstilstand med mye tung trafikk, tilsmussing, støy og generell økt
usikkerhetsfølelse for beboerne i området. Slike anleggsområder kan bli regnet som attraktive
lekeområder for barn, noe som kan være svært farlig. Entreprenørene vil derfor pålegges å sikre
anleggsområdene på en forsvarlig måte.
Det legges vekt på at nærmiljøet rundt anlegget skal ivaretas på best mulig måte i forbindelse med
anleggsgjennomføringen. Dette betyr at befolkningen skal oppleve ro og trygghet i anleggsperioden,
søvn og hvile skal ikke forstyrres unødvendig. Tilgjengeligheten til å drive friluft og rekreasjon skal
opprettholdes i den grad det er mulig. Det vil innarbeides krav til entreprenøren i forbindelse med
detaljprosjekteringen.
Fordi anleggstiden for større riksveganlegg kan strekke seg over flere år, kan påvirkningen på
nærmiljøet være merkbar. Spesielt vil dette kunne prege de yngre generasjonene, der begivenheter
og forutsetninger over et par år kan være svært viktige. Både mulighetene og begrensningene som
anlegget gir bidrar til at barn påvirkes på en eller annen måte. På den ene siden kan hverdagen fylles
av aktiviteter knyttet til anlegget, alt fra kontakt med anleggsarbeiderne til opplevelsen av hvordan
maskiner arbeider og terreng og konstruksjoner formes. På den andre siden kan anlegget avskjære
muligheter for kontakt med jevnaldrende fordi enkelte veger er ute av funksjon i perioder, og
begrense aktiviteter fordi anlegget legger beslag på arealer som ellers er tilgjengelige.
7.12.3 Støv og støy
For å minimere ulempene for omgivelsene og sikre at relevant lovverk blir ivaretatt, vil det
innarbeides krav til utslipp av støv og støy i byggefasen i entreprenørenes kontrakter.
7.12.4 Trafikkavvikling
I anleggsperioden vil trafikkavviklingen påvirkes. Et viktig krav blir at et forsvarlig tilbud til alle
trafikantgrupper (bilister, tungtransport, kollektivtrafikk, gående/syklende, utrykningskjøretøy) må
opprettholdes gjennom hele anleggsperioden. Relevante krav vil innarbeides i entreprenørenes
kontrakter.
For å sikre rasjonell drift for entreprenøren vil han kunne etablere midlertidige anleggsveger innenfor
anleggsbeltet. Disse vil fjernes og arealene istandsettes. Eksisterende vegnett vil også bli benyttet til
anleggstrafikk. Disse vegene vil også istandsettes etter bruk. Entreprenøren vil bli pålagt krav om
renhold av offentlig vegnett i den grad han tilgriser dette.
De nye riksvegstrekningene vil i stor grad bygges utenfor dagens veg og trafikkulempene i anleggs‐
fasen vurderes og ikke bli så omfattende. Det vil likevel bli aktuelt med en del trafikkomlegginger.
Alle disse skal godkjennes av vegmyndighetene før iverksettelse.
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7.13 Oppsummering av virkninger av planen
Nedenfor er ikke prissatte konsekvenser av utbyggingen sammenstilt, sammenlignet med løsningen
fra konsekvensutredning i 2002
KU
(2002)

Reg.plan
(2012)

Merknader

++
----+++

++
---+++

Ikke ny konsekvensutredning, kfr. Planprogram
Ikke ny konsekvensutredning, kfr. Planprogram

-++

++

Ikke ny konsekvensutredning, kfr. Planprogram
Ikke ny konsekvensutredning, kfr. Planprogram

+++
0

+++
+

Ikke ny konsekvensutredning, kfr. Planprogram

Konsekvenser for miljø
Nærmiljø
Friluftsliv
Naturmiljø
Landskap
Kulturminner og -miljø
Forurensning
Konsekvenser for
naturressurser
Landbruk
Geo- og vannressurser

Ikke ny konsekvensutredning, kfr. Planprogram

Konsekvenser for samfunn
Transportkvalitet
Lokale virkninger
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VEDLEGG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teknisk plan, datert mars 2012, revidert oktober 2012
ROS‐analyse, datert mars 2012
YM‐plan, datert mars 2012, revidert oktober 2012
Støyrapport, datert mars 2012, revidert oktober 2012
Planprogram rv. 3/25 Løten gr. – Grundset/Basthjørnet i Elverum, fastsatt 16.06.2010
Notat kryssløsninger rv. 25 Åkroken – Basthjørnet
Formingsveileder, datert juni 2011
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