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1 Høringsprosess og merknadsbehandling
1.1

Tidligere prosess

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.
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.
Valg av alternative løsninger i innledende planfase er forankret gjennom politisk behandling av
forprosjektrapport (25.11.2009) og etterfølgende planprogram, fastsatt av Formannskapet
16.06.2010.
Før utlegging til offentlig ettersyn har statlige og regionale myndigheter, berørte grunneiere og
interessenter hatt tre muligheter til å bidra med skriftlige innspill til planarbeidet.
 Varsel om oppstart, oktober 2008.
 Høring forprosjekt, november 2009
 Høring planprogram, mai 2010
Høringsuttalelsene fra varsel om oppstart, forprosjekt er oppsummert og behandlet i forbindelse
med forprosjektet og tilleggsrapporten. Høringsuttalelser i forbindelse med tilleggsrapporten er
oppsummert og vurdert i forbindelse med det foreliggende planforslaget.
Fram til utleggingen av planen til offentlig ettersyn er det avholdt til sammen tre grunneiermøter og
det er avholdt fire åpne dager.
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1.2

Høringsperioden

1.2.1

Offentlig ettersyn

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 10. april 2012. Planmaterialet omfatter planbeskrivelse
med bestemmelser og 9 plankart, eget tegningshefte med tekniske tegninger, egen plan for ytre
miljø (YM‐plan), ROS‐analyserapport og egen støyrapport. Planmaterialet har vært tilgjengelig på
nettstedet www.vegvesen.no. Offentlig ettersyn ble kunngjort i Hamar Arbeiderblad og Østlendingen
10. april 2011.
Komplett planforslag er sendt til berørte myndigheter og lagt ut til offentlig ettersyn på
Servicekontoret og biblioteket i Elverum kommune og i Statens vegvesens lokaler på Hamar. Berørte
grunneiere og eiere av boliger har mottatt brev vedlagt reguleringsbestemmelsene og plankart for
den berørte eiendommen. Det er i tillegg laget en egen informasjonsbrosjyre.
I løpet av høringsperioden for offentlig ettersyn er det avholdt et grunneiermøte og en åpen dag for
å sikre grunneiere og interessenter god tilgang til informasjon om planarbeidet.
 23. april 2012, grunneiermøte på Rådhuset
Tema: Utlegging til offentlig ettersyn
 25. april 2012 Åpen dag i festsalen, Rådhuset
Tema: Utlegging til offentlig ettersyn

1.2.2

Planendringer og begrenset høring

På bakgrunn av innkomne og ytterligere gjennomgang av det tekniske grunnlaget for planen er det
foretatt en del endringer av plankartene og reguleringsbestemmelsene. Planbeskrivelsen er
oppdatert i henhold til de endringene som er gjort. De grunneierne og rettighetshaverne som er
berørt av endringene er varslet og gitt mulighet til å uttale seg gjennom en periode med begrenset
ettersyn (5. juli – 17. august 2012).
Det er ikke kommet inn vesentlige merknader til planendringene ved offentlig ettersyn.
Planendringene etter offentlig ettersyn er beskrevet sammen med tilhørende høringsuttalelser i
avsnitt 1.3 og kapittel 2, samt i eget vedlegg.
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1.3

Hovedtrekk fra innkomne merknader

Det er til sammen mottatt 25 skriftlige uttalelser ved høringsfristens utløp eller etter avtalte
fristutsettelser, hvorav 10 fra myndigheter, 3 fra lag og foreninger, 5 fra næringslivet, og 7 fra
privatpersoner. En del av hovedtrekkene av spørsmål som har kommet fram gjennom
høringsuttalelsene er omtalt i avsnitt 1.3 i dokumentet, mens andre konkrete og spesifikke spørsmål
er besvart direkte i tabellene i kapittel 2.

1.3.1

Hensynet til kulturminner

Hensynet til kulturminner ved fastleggelse av trase for rv. 3 er drøftet i planbeskrivelsen. Hedmark
fylkeskommune og Riksantikvaren har påpekt svakheter ved plankart, planbestemmelser og
planbeskrivelse, og har kommet med forslag til endringer.
Plankart, bestemmelser og beskrivelse er justert før oversendelse av planen til Elverum kommune for
vedtak.

1.3.2

Tilgangen til friluftsområdene vest for ny rv. 3

Fylkesmannen i Hedmark har i sin uttalelse uttalt usikkerhet om planforslaget har tilstrekkelige
kryssinger av ny rv. 3 for tur‐ og skiløyper, slik at tiltaket begrenser bruken av friluftsområdene.
Fylkesmannen ønsker en tydeligere oversikt over avskårne og opprettholdte turveger, og en
vurdering av om det er behov for å etablere flere krysningspunkter.
Kommunelegen har også påpekt at sti‐ og løypesystemet må opprettholdes til alle årstider i sin
uttalelse.
Fylkesmannen nevner i sin uttalelse krysninger vest for boligområdene ved Grindalsmoen og ved
Svenkerud/Grindalsmoen. Det er ikke bare disse to, men i alt 10 kryssinger over og under ny rv. 3
som vil sikre tilgangen til Grundsetmarka:


Midtskogsveen undergang sikrer beboere ved Midtskogen tilgang til friluftsområdene.
Vestover er det 900 meter til nærmeste undergang under ny rv. 3 i Løten kommune.
Østover er det 600 meter til…



Terningåa bru, hvor det er gangpassasje på begge sider av åa.



Kjurrudalen faunapassasje, 1,4 km øst for Terningåa gir god forbindelse til friluftsområdene
for bebyggelsen i Midtskogvegen.



Passasje 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.



Fylkesmannen nevner Stortjernmyra bru, vest for boligområdene ved Grindalsmoen, i sin
uttalelse. Denne ligger ca. 1,3 km nord for forrige kryssing ved Terningåa. Brua inngår i
skiløypenettet. I planarbeidet er det vurdert undergang under og bru over rv. 3. Bru er valgt
som løsning, blant annet av hensyn til skiløypa.



Svenkerud bru, 1,3 km lenger nord, er også nevnt av Fylkesmannen. Denne gir fortsatt tilgang
til friluftsområdene for boligene ved Grundsetmoen.



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.
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Kryssingsbehovet for nordre del av Grundsetgrenda dekkes opp av Grundset bru, hvor
framtidig lokalveg, dagens rv. 3 og Svingenvegen, krysser under rv. 3.
Mellom Søndre Grundset og Grundset bruer er det ca. 2,3 km.



Det er også 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.

Konstruksjonene er vist i planbeskrivelsen, figur 6‐9, gjengitt under, Figur 1.

Figur 1. Oversikt over konstruksjoner
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Tabell 1. Oversikt over eksisterende og nye turveger på tvers av rv. 3

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
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24500

Vestre ende av sti

Stortjennsmyra bru,
profil 24265

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 2. Skiløypekart, før- og ettersituasjon. Kilde: Skikart Grundsetmarka, Elverum kommune 2007

Dagens preparerte skiløypenett er vist med tykk rød og lys blå strek i Figur 2. 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 2, 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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1.3.3

Støy og luftforurensning ved Terningen barnehage

Kommunelegen påpeker i sin uttalelse til planforslaget at beliggenheten til Terningen barnehage ikke
er ideell. Barnehagen er utsatt for støy fra vegtrafikk og militær virksomhet.
Kommunelegen viser til støyberegninger ved oppføring av barnehagen, som viser at barnehagen er
plassert inntil gul sone for vegtrafikkstøy.
Kommunelegen er bekymret for luftforurensning fra vegtrafikken, og påpeker at det bør stilles
strengere krav til luftforurensningen i området enn forskrift FOR 2004‐06‐01 nr. 931 stiller, da det er
små barn som eksponeres for forurensning. Det gjennomføres nå målinger av luftforurensningen.
Kommunelegen ber om at det utføres nye målinger etter at anlegget er ferdigstilt. Ved overskridelse
av grenseverdier må tiltak iverksettes.
Terningen barnehage ble ferdigstilt av Terningen arena i 2010. Utbyggingen er vist i reguleringsplan
for Terningmoen leir, vedtatt 17.10.2007, med tilhørende illustrasjonsplan. Reguleringsplanen og
illustrasjonsplanen omfatter også utvidelse av rv. 3/25 i planområdet.
I illustrasjonsplanen som er lagt ved reguleringsplanen til offentlig ettersyn, datert 25.02.07, er ny
barnehage vist bygget med fasadelinja mot rv. 3/25, underforstått at alle utomhus lekearealer
vender bort fra riksvegen, og slik at barnehagens bygningsmasse gir naturlig skjerming mot
vegtrafikkstøy og luftforurensning for lekearealene.

Figur 3. Illustrasjonsplan til reguleringsplan for Terningmoen leir ved off. ettersyn, datert 25.02.07

Elverum kommune er som driver av ny barnehage og planmyndighet for reguleringsplan for
Terningmoen leir ansvarlig for at barnehagens plassering og utforming tilfredsstiller gjeldende
forskrifter for støy og forurensning.
I den videre prosessen fram mot bygging av Terningen barnehage er utforming og plassering av
bygningsmassen endret, slik revidert illustrasjonsplan viser.
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Figur 4. Revidert illustrasjonsplan til reguleringsplan for Terningmoen leir, datert 04.09.07

Figur 5. Terningen barnehage, fasade og utomhusarealer mot rv. 3/25

Konsekvenser for vegtrafikkstøy og luftforurensning ved endring av barnehagens utforming er ikke
utredet og forelagt Statens vegvesen ved etablering av barnehagen. Elverum kommune er som
planmyndighet ansvarlig for at grenseverdiene for vegtrafikkstøy og luftforurensning fra eksisterende
rv. 25 ikke blir overskredet. Dette er fastlagt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 1 b: «Uteplasser
og bygninger som kommer inn under retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T‐
1442) skal ikke ha verdier for støy som overskrider grenseverdiene i retningslinjens kapittel 3.». T‐
1442 gir bestemmelser for støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Lden. For veger
er maksimalt støynivå Lden 55 dB.
I retningslinje T‐1442 heter det at en eventuell prognosesituasjon bør ta høyde for utvikling 10 ‐ 20 år
fram i tid. Prognoser bør benyttes der dette har betydning for framtidig arealdisponering.
12| STATENS VEGVESEN REGION ØST, OKTOBER 2012

REGULERINGSPLAN RV. 3 LØTEN GR. – GRUNDSET, RV. 25 ÅKROKEN - BASTHJØRNET
Sammendrag av merknader med Statens vegvesens kommentarer

Da bygging av barnehage er hjemlet ved vedtak av reguleringsplan for Terningmoen leir, er Statens
vegvesen ikke høringspart ved byggesaksbehandling. Vi har på forespørsel til Elverum kommune fått
tilsendt støyberegningene som var vedlagt byggesøknaden. Vi har gått gjennom støyrapporten fra
Berg Knudsen AS datert 17.01.2009. Som omtalt i kommunelegens høringsuttalelse ligger
barnehagen like i ytterkant av gul sone i denne beregningen, se Figur 6.

Figur 6. Støykotekart fra støyberegning, Berg Knudsen AS 2009

Til grunn for beregningene ligger følgende forutsetninger:

Figur 7. Forutsetninger for støyberegning, Berg Knudsen AS 2009

I støyrapporten står: «Det forutsettes at ovennevnte grunnlag er korrekt». Statens vegvesen har
følgende kommentarer til dette:


Barnehagen åpnet i 2010. Forskrift T‐1442 sier: «Eventuell prognosesituasjon bør ta høyde for
utvikling 10 ‐ 20 år fram i tid. Prognoser bør benyttes der dette har betydning for framtidig
arealdisponering.» På bakgrunn av dette burde et senere prognoseår enn 2019 vært brukt.
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Hastighet er angitt til 50 km/h. Fartsgrensen er 60 km/t, dette er også planlagt framtidig
fartsgrense.



Andel tunge kjøretøyer i 2009 er angitt til 10 %, det korrekte er 14 %.



Vedtatte reguleringsplaner for Grindalsmoen legger til rette for en betydelig utbygging.
Det er ikke tatt høyde for trafikkveksten som følger av denne utbyggingen.



Støyrapportens forutsetninger om korrekte grunnlagsdata er dermed ikke tilfredsstilt.

Bygging av ny rv. 3 Løten grense – Grundset avlaster dagens rv. 3/25 forbi Terningen barnehage for
gjennomgangstrafikken på rv. 3. Planlagt utbygging av Grindalsmoen næringsområde og nyskapt
trafikk i tilknytning til dette gir likevel en stipulert trafikkvekst på 38 %, fra ÅDT 15500 til 21500, i
perioden 2010‐2030.
Støyberegninger for framtidig vegnett i 2030 viser et støynivå på fasade mot rv. 25 på 65‐68 dB.
Støynivået er angitt 2 meter over bakken, da dette er mer relevant for opplevd utendørs støy enn 4
meter over bakken som er vanligst brukt på støysonekart.

Figur 8. Utsnitt av støysonekart, stipulert trafikksituasjon 2030. Statens vegvesen 2012.

Støyberegningene viser at støynivået er tilfredsstilt for utendørs arealer som ikke vender mot rv. 25.
Arealer mot rv. 25 har utendørs støynivå > 60 dB.
Terningen barnehage er planlagt og gjennomført utbygd ved eksisterende, sterkt trafikkert veg.
Utvidelse av rv. 3/25 til fire kjørefelt er avklart i samme reguleringsplan som klargjør for etablering av
barnehagen.
Elverum kommune eller tiltakshaver Terningen Arena er dermed ansvarlig for å gjennomføre
avbøtende tiltak som sikrer tilfredsstillende støy‐ og forurensningsforhold ved barnehagen.

14| STATENS VEGVESEN REGION ØST, OKTOBER 2012

REGULERINGSPLAN RV. 3 LØTEN GR. – GRUNDSET, RV. 25 ÅKROKEN - BASTHJØRNET
Sammendrag av merknader med Statens vegvesens kommentarer

1.3.4

Forholdet til grunnvannskilden, Elverum vannverk

Ny rv. 3 krysser restriksjonssonen for grunnvannsmagasinet i Elverum. Hensynet til grunnvannskilden
har lagt premissene for linjeføringen for en lang strekning av ny rv. 3. Planbestemmelsenes pkt. 4.7
og 10.2 sikrer at tiltak i strid med gjeldende restriksjoner ikke skal forekomme i bygge‐ og driftsfasen
for veganlegget. Det er videre angitt at det skal utarbeides Ytre Miljø‐plan for anlegg og drift av ny
rv. 3 gjennom restriksjonssonen.
Dagens rv. 3 går også gjennom restriksjonssonen. På denne strekningen saltes ikke vegen, og det
foreligger beredskapsplan for hendelser som kan medføre forurensing av grunnen. Tilsvarende
miljøkrav er forutsatt innarbeidet i Ytre Miljø‐plan for ny rv. 3.
Elverum kommune har i sin høringsuttalelse spilt inn: «For å sikre kommunens vannkilde må det i Ytre
Miljø‐planen lages et system slik at Elverum kommune er høringsinstans, når denne planen revideres
for å ha kontroll med det til enhver tid gjeldende reglement for bruk av samferdselsanlegget.»
Statens vegvesen har stor interesse av at grunnvannsmagasinet ikke skades av bygging og drift av ny
rv. 3. Vi foreslår at reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.7 suppleres, slik:
4.7 Grunnvannsbasseng
Klausuleringsområde for Elverum vannverk, sikringssone for grunnvannsbrønner. Tiltak i strid med til
en hver tid gjeldende restriksjoner er ikke tillatt.
Det skal utarbeides Ytre Miljø‐plan for anlegg og drift av ny rv. 3 gjennom klausuleringssonen.
Elverum kommune skal ha Ytre Miljø‐planer til høring ved utarbeidelse av planene, og ved større
endringer.

1.3.5

Skogsadkomster ved Grundset

Elverum kommune og berørte grunneiere har påpekt at adkomst til skogsområdene vest for ny rv. 3
ved Grundset ikke er tilstrekkelig sikret gjennom reguleringsplanen.
Ny rv. 3 avskjærer tre eksisterende skogsbilveger fra dagens rv. 3 nord for Grundset grustak. Disse
vegene er vist med svart strek på Figur 9.

Figur 9. Skogsbilveger ved Grundset

Det er forutsatt at adkomst til skogteigene vest for ny rv. 3 i framtida skjer via eksisterende veg,
Gamlevegen, som går parallelt rv. 3, ca. 200 meter vest for dagens veg. Gamlevegen er vist med rød
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strek på Figur 9. Da denne vegen går over de samme eiendommene som vil ha framtidig vegrett, er
det vurdert ikke nødvendig å innlemme vegen i reguleringsplanen.
Statens vegvesen er klar over at det er et behov for opprusting av eksisterende veg for at denne skal
være god nok til tømmertransport. Som en del av anlegget rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset skal
Gammelvegen opprustes til standard tilsvarende landbruksveg klasse 3. Nødvendig opprustning
behandles som søknad om bygging av landbruksveg etter Jordloven. I forbindelse med opprusting av
vegen vurderes, i samarbeid med grunneierne, hvilken av de to tilknytningene til Svingenvegen (brun
eller rød strek i Figur 9) som skal rustes opp til høyere standard.
Ved begrenset høring av planendringer etter offentlig ettersyn er dette meddelt grunneierne i
oversendelsesbrevet. Grunneierne ber om at dialogen om skogsbilveger prioriteres.
Statens vegvesen vil drøfte opprusting av skogsbilvegnettet i forbindelse med grunnervervet.

1.3.6

Ønske om trebru som inngangsport til Elverum/Østerdalen

Elverum kommune henstiller i sin uttalelse til planforslaget om at inngangen til Østerdalen bør
markeres med ei spektakulær trebru. I saksutredningen vises det til forprosjekt for Skansen bru over
Terningåa, utarbeidet av Selberg arkitektkontor for Statens vegvesen i 2002.

Figur 10. Typisk snitt av trebru over Terningåa. Fra forprosjekt 2002, Selberg Arkitektkontor.

Forprosjektet fra 2002 viser rv. 25 som tofelts veg, som var et alternativ i kommuneplanprosessen.
Føringsbredde på brua over Terningåa er 8,5 meter.
I løpet av denne planprosessen, i oktober 2002, ble vegnormalene endret, slik at ny rv. 25 skal bygges
som firefelts veg. Dette er fastslått i Vegdirektoratets sluttdokument med godkjenning av
konsekvensutredningen av 24. september 2004. Med videre utsettelse av prosjektets gjennomføring
og plassering av brua på fellesstrekningen mellom rv. 3 og rv. 25 er behovet for en firefelts veg
ytterligere forsterket.
Brukonseptet som vist i forprosjektet fra 2002 er ikke rasjonelt å gjennomføre for firefelts veger.
Med ekstra fartsendringsfelt fra filterfelt i rundkjøringa har Skansen bru nå i alt 5 felt, og varierende
bredde på fra 26 til 29 meter.
De bredeste trebruene som bygges pr. i dag, slik som nye Åsta bru på rv. 3, har en bredde på 12
meter. Dersom Skansen bru skulle bygges som trebru, vi den i praksis måtte bygges som to bruer.
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Da regulert kryss forutsetter varierende bredde på brua, vil en slik løsning også kreve endring av
kryssløsningen.
Grunnforholdene på brustedet er ikke ideelle for bygging av ei trebru, ei tradisjonell platebru i
betong egner seg teknisk sett langt bedre i dette området.
En bygging av Skansen bru som spektakulær trebru vil anslagsvis doble kostnaden på brua i forhold til
ei betongbru som vist i planforslaget. Dette utgjør i størrelsesorden 30‐40 millioner kroner.
Ei trebru for kryssing av Terningåa med firefelts veg er en teknisk og økonomisk svært ugunstig
løsning. Andre løsninger er derfor valgt for denne brua. Som anbefalt i prosjektets formingsveileder
er det foreslått å bygge bue‐ eller fagverksbruer i tre hvor skogs‐ og adkomstveger krysser over rv. 3
mellom Åkroken og Grundset. Disse vil markere inngangen til Østerdalen.
På rv. 25 mellom Åkroken og Basthjørnet krysser alle veger i rundkjøringer i plan, og alle gang‐ og
sykkelvegkryssinger skjer under rv. 25. Dette er for en stor del fastsatt gjennom tidligere
planprosesser.

1.3.7

Vegnett etter åpning av ny rv. 3 og rv. 25

Elverum kommune peker i sin høringsuttalelse på at Svingenvegen etter åpning av ny rv. 3 må bli
fylkesveg. Svingenvegen, fra Vesle‐Grundset til Svingen, var rv. 3 fram til midt på 70‐tallet. Ved
åpning av ny rv. 3 ble tidligere rv. 3 omklassifisert til kommunal veg.
Statens vegvesen erkjenner at omklassifisering av vegnettet er mangelfullt beskrevet i
reguleringsplanbeskrivelsen:
«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 omklassifiseres til
fylkesveg.» Denne beskrivelsen stemmer ikke, da Åkroken ikke ligger på dagens vegnett, og
plasseringen av Grundset/Svingen ikke er spesifisert.
Et komplett forslag til klassifisering av nye lokale veger og omklassifisering/nedlegging av
eksisterende veger er vist på kartvedlegg 1‐3 og gjengitt i Tabell 2 og Tabell 3. For nye veglenker må
vedkommende myndighet påta seg ansvar for drifts‐ og vedlikehold. Det presiseres at den myndighet
som har ansvar for veg som går på en bru også har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av
brua. Der det er avvik skal dette framgå av skriftlig avtale. For eksisterende strekninger som skal
omklassifiseres eller nedlegges, fatter Vegdirektoratet vedtak for riksveg (forutsatt lokal enighet),
fylkeskommunen for fylkesveg og kommunen for kommunal veg.
Detaljert oversikt over klassifiseringsforslaget er vist i Tabell 2 og Tabell 3, der det også framgår hvem
som er rett myndighet til å fatte vedtak. Det presiseres at alle lengder er ca.‐lengder.
Dagens fellesstrekning rv. 3/25 mellom Ånestad i Løten og Grindalsmoen foreslås som framtidig
fylkesveg. Vegstrekningen vil være en del av framtidig 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. Framtidig
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:
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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.

Figur 11. Omklassifisering av vegnett, alternativ A

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.

Figur 12. Omklassifisering av vegnett, alternativ B
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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.

Figur 13. Omklassifisering av vegnett, alternativ C

Det er naturlig at gjennomgående veglenker har samme vegstatus. I og med at det ikke er regulert
kryss ved riksvegprosjektets nordre avslutning ved Grundset, betyr dette at veglenken
Grundsetmoen – Svingen som i dag er riksveg og kommunal veg i framtida får samme status,
fylkesveg eller kommunal veg.
Framtidig lokalveg mellom Basthjørnet og Svingen vil etter bygging av ny rv. 3 hovedsakelig ha
funksjon som adkomstveg til bolig‐ og næringsområder i søndre del, og som adkomst for
enkeltboliger langs vegen i Grundsetgrenda. Dette samsvarer med Funksjonsklasse E ‐ lokale
atkomstveger i Vegnettsplan for Hedmark, vedtatt i fylkestinget i mars 2012: «Veger som kan være
samleveger, men som mest domineres av adkomst til boliger og virksomhet langs disse vegene.
Transportfunksjonen er underordnet, vegen anses kun å ha lokal funksjon.»
Denne funksjonen er typisk for en kommunal veg, og underbygger en klassifisering av vegen som
kommunal veg, etter modell A.
I vegnettsplanen er det angitt: «Veger som er definert eller har funksjon som omkjøringsveg for
nasjonale hovedveger skal minst ha funksjonsklasse D. I vurderingen skal det legges til grunn om det
finnes alternative veger og om omkjøringsvegene har godt nok drifts‐ og vedlikehold for å kunne ta
imot riksvegtrafikk ved uønska hendelser.» Funksjonsklasse D – lokal samleveg er en typisk fylkesveg.
Det er imidlertid ikke ønskelig å bruke strekningen som omkjøringsveg for all trafikk på rv. 3, da
Svingenvegen har lav standard og randbebyggelse, og rv. 3 har stor andel tunge kjøretøyer, ca. 700
pr. døgn. Ved stengning av rv. 3 på strekningen Elverum – Rena vil rv. 25 – fv. 535 – fv. 215 Leiret –
Strandbygda – Rena være primær omkjøringsrute, denne vegruta er klassifisert som lokal hovedveg –
funksjonsklasse C i vegnettsplanen.
På ny rv. 3 mellom Løten grense og Grundset vil det være forbud mot gående og syklende.
Lokalvegen Basthjørnet – Svingen vil dermed være det gjennomgående gang‐ og sykkeltilbudet
mellom Elverum og Svingen, med videre forbindelse nordover rv. 3. Potensialet for gang‐ og
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sykkeltrafikk på strekningen er begrenset og ikke av regional betydning. Vegstrekningens betydning
som gang‐ og sykkelrute er derfor ikke et argument for fylkesvegstatus.
Likeledes vil ny rv. 3 være stengt for saktegående kjøretøyer, dvs. mopeder og traktorer. Heller ikke
denne trafikken forventes å være så stor at det tilsier at vegruta skal ha fylkesvegstatus.
Næringsområdet på Grundsetmoen har behov for god adkomst for godstrafikken, så vel sørover på
Trondheimsvegen i retning Elverum som ut på ny rv. 3. Næringsområdet har betydelig
utviklingspotensiale.
Vegruta Basthjørnet – Grundsetmoen – Svenkerud (ny rv. 3) har bedre standard enn strekningen
Grundsetmoen – Svingen på framtidig lokalvegnett. Ved stengning av ny rv. 3 og rv. 25 i området
mellom Ånestad i Løten og Basthjørnet, kan denne vegen være aktuell som omkjøringsrute.
Dette kan være argumenter for at vegruta Basthjørnet – Grundsetmoen – Svenkerud (ny rv. 3) skal
være fylkesveg.
Statens vegvesen anbefaler at alternativ B, lokalveg Basthjørnet – Svingen som kommunal veg legges
til grunn for senere omklassifiseringssak. Lokalvegens funksjon tilsier ikke at vegruta blir fylkesveg, og
alternativ A frarådes. Alternativ C, fylkesvegstatus på vegruta Basthjørnet – Grundsetmoen –
Svenkerud (ny rv. 3) kan vurderes.
Da omklassifisering av vegnettet er mangelfullt beskrevet i reguleringsplanbeskrivelsen og det ikke
har kommet inn merknader fra fylkeskommunen om omklassifisering, oversendes forslag til
omklassifisert vegnet til Hedmark fylkeskommune til høring parallelt med at reguleringsplanen
oversendes Elverum kommune for vedtak.
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. Statens vegvesen har merket seg Elverum kommunes
uttalelse, og tar med merknaden inn i grunnlagsmaterialet for senere omklassifiseringssak.

Figur 14. Omklassifisering av vegnett, detaljutsnitt rv. 25. (Dagens rv. 3 er her vist som fv., alt. A og C)

Detaljert oppsett av forslag til klassifisering av vegnettet er gjengitt i Tabell 2 og Tabell 3.

20| STATENS VEGVESEN REGION ØST, OKTOBER 2012

REGULERINGSPLAN RV. 3 LØTEN GR. – GRUNDSET, RV. 25 ÅKROKEN - BASTHJØRNET
Sammendrag av merknader med Statens vegvesens kommentarer

Nye veger

Klassifisering

Lengde

Vedtaks‐
myndighet

I

Ny rv. 3 Løten grense ‐ Grundset

Riksveg

9 350 m

Vegdirektoratet

II

Ny rv. 25 Åkroken – Grindalsmoen øst

Riksveg

1 100 m

Vegdirektoratet

III

Omlagt trase for dagens rv. 3 inn mot ny
rundkjøring Grindalsmoen øst

Fylkesveg

310 m

Hedmark
fylkeskommune

IV

Ny forbindelse fra Torolf Storsveens veg
inn mot ny rundkjøring Grindalsmoen øst

Kommunal veg

80 m

Elverum
kommune

V

Ny forbindelse mellom eksisterende og ny
rv. 3 ved Grundsetmoen, inkl. opprustning
og overtakelse av privat veg.

A. Fylkesveg
B. Komm. veg
C. Fylkesveg

610 m

A. HFK
B. Elverum k.
C. HFK

VI

Sammenkobling av eksisterende rv. 3
Trondheimsvegen og Svingenvegen ved
Vesle‐Grundset.

A. Fylkesveg
B. Komm. veg
C. Komm. veg

670 m

A. HFK
B. Elverum k.
C. Elverum k.

VII

Ny gang‐ og sykkelveg sør for rv. 25, fra ny
innfartsparkering til Terningen barnehage

G/S‐veg langs
riksveg

610 m

Vegdirektoratet

VIII

Ny gang‐ og sykkelveg under og langs rv.
25, fra ny innfartsparkering til busslommer.

G/S‐veg langs
riksveg

330 m

Vegdirektoratet

IX

Ny gang‐ og sykkelveg fra Grindalsmoen
undergang til Torolf Storsveens veg.

Kommunal G/S‐
veg

110 m

Elverum
kommune

X

Ny gang‐ og sykkelveg nord for rv. 25, fra
nedlagt kryss til G/S‐veg under
Terningmoen bru

G/S‐veg langs
riksveg

80 m

Vegdirektoratet

XI

Ny gang‐ og sykkelveg fra Terningmoen
bru/undergang undergang til Torolf
Storsveens veg.
(Ca. i Containervegens trase)

Kommunal G/S‐
veg

220 m

Elverum
kommune

XII

Ny gang‐ og sykkelveg nord for Torolf
Storsveens veg, fra Mekonomen til
Svartbekkvegen.

Kommunal G/S‐
veg

300 m

Elverum
kommune

XIII

Ny gang‐ og sykkelveg sør for Torolf
Storsveens veg, vest for Svartbekkvegen.

Kommunal G/S‐
veg

130 m

Elverum
kommune

Tabell 2. Klassifisering av nye veger.
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a

Omklassifisering og
nedlegging av eks. veger
Dagens rv. 3 Løten
grense – Terningmoen
(til veg III)

Klassifiseres fra

Klassifiseres til

Riksveg

Fylkesveg

Lengde Vedtaks‐
myndighet
3770
Vegdirektoratet
m

b

Dagens rv. 3 Basthjørnet
– Grundsetmoen
(til veg V)

Riksveg

A. Fylkesveg
B. Komm. veg
C. Fylkesveg

6600
m

Vegdirektoratet

c

Dagens rv. 3 Grundset‐
moen – Grundset
(fra veg V til veg VI)

Riksveg

A. Fylkesveg
B. Komm. veg
C. Komm. veg

6600
m

Vegdirektoratet

d

Dagens gang‐ og sykkel‐
veg langs rv. 3 Terningen
skanse – Terningmoen
(til veg VII)

G/S‐veg langs
riksveg

Kommunal G/S‐
veg

670 m

Vegdirektoratet

e

Dagens rv. 3
Grindalsmoen øst, etter
omlegging (veg III)

Riksveg

Nedlegges som
offentlig veg

260 m

Vegdirektoratet

f

Dagens gang‐ og sykkel‐
veg nord for rv. 3, fra
Terningmoen (veg VIII) til
Svartbekkvegen.

G/S‐veg langs
riksveg

Nedlegges som
offentlig veg

580 m

Vegdirektoratet

g

Svartbekkvegen, fra rv. 3
til Torolf Storsveens veg.

Kommunal veg

Nedlegges som
offentlig veg,
jfr. Regulerings‐
plan Nordmo.

220 m

Elverum
kommune

h

Dagens gang‐ og sykkel‐
veg nord for rv. 25, fra
Terningen barnehage til
Basthjørnet.

Privat G/S‐veg

G/S‐veg langs
riksveg

450 m

Vegdirektoratet

i

Dagens gang‐ og sykkel‐
veg langs rv. 3
Basthjørnet – Elgstua N.

G/S‐veg langs
riksveg

Kommunal G/S‐
veg

140 m

Vegdirektoratet

j

Dagens gang‐ og sykkel‐
veg langs rv. 3 Mårvegen
– Tiurvegen.

G/S‐veg langs
riksveg

Kommunal G/S‐
veg

3100
m

Vegdirektoratet

k

Tiurvegen

Kommunal veg

Fylkesveg

70 m

Hedmark fk.

l

Svingenvegen, fra dagens
kryss med rv. 3 til ny
omlegging (veg VI)

Kommunal veg

Nedlegges som
offentlig veg.

270 m

Elverum
kommune

Kommunal veg

A. Fylkesveg
B. Komm. veg
C. Komm. veg

2100
m

A. HFK

m Svingenvegen, fra
omlegging (veg VI) til
kryss med rv. 3 Svingen
rasteplass.

Tabell 3. Omklassifisering og nedlegging av veger
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1.3.8

Trafikksikkerhetstiltak på nedlagte riksveger.

Det skal settes av midler i prosjektet rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset til trafikksikkerhets‐ og
miljøtiltak på avlastet vegnett, 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”.
Statens vegvesen har pr. i dag ikke faglig grunnlag for å fastsette størrelsen på summen til slike tiltak
på avlastet vegnett. Statens vegvesen vil i løpet av 2013 utføre en kartlegging av behovet for
trafikksikkerhets‐ og miljøtiltak på avlastet riksvegnett i Løten og Elverum, basert på framtidig
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.
I tråd med gjeldende retningslinjer kan midlene kun benyttes på avlastet riksvegnett, eksisterende rv.
3 Løten grense – Terningmoen og Basthjørnet – Grundset, samt på veger som kan forventes å få økt
trafikk utover ordinær trafikkvekst. I denne planen vil det gjelde Svingenvegen mellom Grundset og
Svingen.
Endelig kostnad for sidevegstiltak på dagens rv. 3 i Elverum fastsettes etter prosess som beskrevet
over, og forankres i prosjektets bompengeproposisjon.

1.3.9

Belysningsprinsipp

I to høringsuttalelser, fra Norges Lastebileier‐Forbund og i en privat uttalelse, er det kommentert at
ledelys ikke er et fullgodt alternativ til konvensjonell vegbelysning, og at full belysning er å
foretrekke.
Endelig valg av belysning baserer seg på resultatene fra FoU‐prosjektet med ledelys på strekningen
E6 Gardermoen – Biri. Hvis resultatene fra FoU‐prosjektet ikke foreligger før anleggsstart, vil
veganlegget også dimensjoneres for å kunne etablere konvensjonell belysning.

1.3.10 Grundset grustak
Lemminkäinen Norge AS driver uttak av masser og asfaltproduksjon i Grundset grustak. De har
sammen med grunneierne Mikael Løken og Halfdan Brevig stilt kommet med innspill til planforslaget.
1.3.10.1 Uttak av grusressurser i vegarealet
Spørsmål fra Lemminkäinen:
Vegen er prosjektert på eksisterende terreng. Hva med den regulerte grusressursen som ligger i
traseen, er det et tema å ta ut denne før vegen bygges, eventuelt erstatning?
Statens vegvesens redegjørelse:
Arealet avsatt til vegformål gjennom grustaket i planforslaget er gitt eget kombinert formål i
reguleringsplan for Grundset grustak, vedtatt 15.11.2004. Dette formålet med tilhørende
bestemmelser avklarer forholdet mellom veg og grusressurser:
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Figur 15. Utdrag av planbestemmelser, reg.plan nr. 3/2004, Grundset grustak

Ny trase for rv. 3 er i størst mulig grad tilpasset uttaksplanen for Grundset grustak, for å unngå
unødig beslag av grusressurser. Dette betyr at vegtraseen er lagt under eksisterende terreng
gjennom grustaket.
Reguleringsplan for Grundset grustak, som gir rammene for grusuttaket, forplikter driver av grustaket
til å samordne uttaket av masser med veganleggets framdrift. Dette betyr at grusressursen må tas ut
i forkant av veganlegget. Massetakets tilpasningsplikt som er nedfelt i planbestemmelsene betyr at
det ikke gis erstatning for en eventuell forsering av grusuttak. Gjennom reguleringsplan for Grundset
grustak er det synliggjort at grusressursen skal utnyttes kommersielt og at uttaket skal samordnes
med veganlegget. Massene er dermed ikke medregnet i veganleggets massedisponering.
Pr. september 2012 er vegprosjektets framdrift, og dermed nødvendig samordning for grustaket, ikke
avklart. Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2014‐23 tilsier at utbyggingen
gjennomføres i perioden 2017‐23, forutsatt at transportplanens ramme øker med 45 % i forhold til
gjeldende NTP, og det blir enighet om delvis bompengefinansiering av prosjektet.
1.3.10.2 Midlertidig anleggsområde
Innspill fra Lemminkäinen:
Det er lagt inn sone med midlertidig anleggsområde for SVV langs traseen. Dette tar en del av
uttaket, og erfaringsmessig så tar det enda større plass i praksis. Det bør til en avtale med SVV om
arealbruk og fortsatt drift av uttaket i byggeperioden.
Statens vegvesens redegjørelse:
Arealet avsatt til midlertidig anleggsområde sikrer Statens vegvesen rett til å benytte arealene til
anleggsveger, samt til lagring av masser, maskiner og nødvendig utstyr. Anleggsbeltets bredde er 20
meter. Erfaring fra nylig utførte anlegg i skogsterreng tilsier at 20 meter bredt anleggsbelte er
tilstrekkelig.
Ved en inkurie viser planforslaget ikke reguleringsformål for anleggsbelte ved skjæringer til
undergangen i grustaket. Plankartet er supplert med dette før oversendelse til kommunen for
vedtak. Plankartet illustrerer inngrepet med skråningsskravur. Det er dermed ikke nødvendig med
begrenset høring av denne tilføyelsen.
En avtale om samordning av veganleggs‐ og grustakdrift, samt endelig avgrensning av midlertidig
anleggsområdet vil inngå som en del av grunnervervet. Ved prosjektering/byggeplanlegging av ny
rv. 3 vil Statens vegvesen ta kontakt med Lemminkäinen og berørte grunneiere.
1.3.10.3 Drift av masseuttak
Spørsmål fra Lemminkäinen:
Hvordan stiller SVV seg til drift av uttaket langs ny trase? Pkt. 5.5 i bestemmelsene sier bare at
området fungerer som massetak.
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Statens vegvesens redegjørelse:
Område for steinbrudd og massetak SM kan, utenfor anleggsbeltet, fritt benyttes til massetak.
I bestemmelsenes pkt. 5.5 er det vist til reguleringsplan for Grundset grustak. For grusuttaket gjelder
bestemmelsene i denne planen.
1.3.10.4 Undergang under ny rv. 3
Innspill fra Lemminkäinen:
Det er lagt inn undergang/kulvert mellom gammelt og nytt område for masseuttak. Det forutsettes at
denne er dimensjonert for drifta, og bygges og bekostes av Statens vegvesen.
Statens vegvesens redegjørelse:
Undergangen er lagt inn i prosjektets reguleringsplan, med høyde 5,0 meter og fri høyde 4,8 meter.
Dimensjonene er i tråd med hva som er diskutert med Lemminkäinen i planprosessen, og er dermed
dimensjonert for grustakdrifta.
Undergangen bygges som en del av vegprosjektet. Ansvaret for finansiering av undergangen har vært
diskutert i planprosessen. Statens vegvesen har vurdert finansieringsansvaret, og kommet til at
Statens vegvesen bygger og finansierer undergangen.
Det forutsettes at undergangen benyttes som skogbruksundergang og av hensyn til allment friluftsliv
er åpen for fri ferdsel etter at massetaket er tilbakeført til skogbruk.
1.3.10.5 Istandsetting av midlertidig anleggsområde
Innspill fra Lemminkäinen:
Ingenting i reguleringsplanen om istandsetting av midlertidig anleggsområde etter at vegen er
bygget.
Statens vegvesens redegjørelse:
Det er stilt krav til istandsettelse i planbestemmelsenes pkt. 11.1: «Områdene skal istandsettes innen
1 år etter at veganleggene er satt i drift.»
1.3.10.6 Omlegging av høyspentlinje i grustaket
Innspill fra Lemminkäinen:
Forhold rundt høyspentlinjen må avklares (legges i bakken?) og bekostes av SVV.
Statens vegvesens redegjørelse:
Eksisterende høyspent luftstrekk langs ny rv. 3 fra Grundset grustak og nordover må legges om som
følge av ny rv. 3 og grusuttaket. Elverum Nett AS har utarbeidet forslag til alternative løsninger, og
anbefaler at det legges ny høyspentkabel langs Trondheimsvegen.
Kostnadsfordelingen er ikke avklart, kostnader fordeles mellom Statens vegvesen, Elverum Nett og
Lemminkäinen.
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1.3.11 Finansiering av prosjektet rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset.
Flere av høringsuttalelsene omhandler bompengefinansiering av vegprosjektet og fordelingen
mellom statlig finansiering og bompenger, hvor statsmidlene i gjeldende Nasjonal transportplan kun
dekker 8 % av den totale prosjektkostnaden.
Reguleringsplanen omhandler ikke prosjektets finansiering. Planen skal avklare vegens utforming og
sikre nødvendige arealer for utbygging og drift av veganlegget.
Finansiering avklares gjennom:






Nasjonal Transportplan, NTP 2014‐23. NTP 2014‐23 har vært på høring i perioden
februar – mai 2012, endelig Stortingsvedtak forventes første halvår 2013.
Årlige Statsbudsjett
Bompengeutredning. Her utredes og anbefales finansieringsmodell for prosjektet,
med beregning av bomtakster. Bompengeutredningen skal ha tilslutning i de
berørte kommunene før arbeidet med bompengeproposisjon starter opp.
Lokalpolitisk vedtak om bompengefinansiering gjøres ved tilslutning til
bompengeutredning, ikke ved vedtak av reguleringsplan.
Bompengeproposisjon og tilhørende Stortingsvedtak. Bompengeproposisjonen er
basert på bompengeutredning. Bompengeutredning, planmaterialet for
utbyggingen og tilhørende kostnadsoverslag skal gjennom en ekstern
kvalitetssikring (KS2) før bompengeproposisjonen kan fremmes for Stortinget.

I NTP 2010‐19 er statsandelen i prosjektet satt til 200 millioner kroner. Dette utgjør 7,6 % av prosjekt‐
kostnaden ved gjeldende kostnadsoverslag. Statlig bevilgning i NTP 2010‐19 er basert på Hedmark
Fylkeskommunes prinsippvedtak fra 2006 om 90 % bompengefinansiering av prosjektet.
Fylkestinget har i møte 15.6.2011 opphevet opprinnelig prinsippvedtak, og bedt Statens vegvesen
utrede og fremme forslag i NTP 2014‐23 om en alternativ finansieringsmodell med maksimalt 60 %
bompengeandel. Dette er i tråd med fylkestingets høringsuttalelse til NTP 2014‐23.
I transportetatenes forslag til NTP 2014‐23 er den statlige andelen økt til 880 millioner kroner. Av
totalkostnaden på 2 900 millioner kroner utgjør statsandelen 30 %. Prosjektet er anbefalt
gjennomført i perioden 2018‐23, forutsatt at rammen i NTP økes med 45 % i forhold til dagens nivå.
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2 Sammendrag av innkomne merknader med
tiltakshaverens kommentarer.
2.1 Oversikt over innkomne merknader
Offentlige instanser, offentlig ettersyn 10.04.2012 – 25.05.2012
Uttalelse fra

Dokument nr.:

Sykehuset Innlandet

2010/001063‐283

NVE

2010/001063‐295

Mattilsynet

2010/001063‐297

HFK ‐ foreløpig svar

2010/001063‐299

Fylkesmannen i Hedmark

2010/001063‐307

Jernbaneverket

2010/001063‐308

Forsvarsbygg

2010/001063‐309

Elverum kommune, Kommunelegen

2010/001063‐314

Hedmark fylkeskommune, planfaglige innspill

2010/001063‐315

Elverum kommune

2010/001063‐317

Hedmark fylkeskommune, kulturvernfaglige innspill

2010/001063‐328

Offentlige instanser, begrenset høring 05.07.2012 – 17.08.2012
Uttalelse fra

Dokument nr.:

NVE

2010/001063‐324

Fylkesmannen i Hedmark

2010/001063‐325

Forsvarsbygg

2010/001063‐363

Lag og foreninger:
Uttalelse fra

Dokument nr.:

Norges Lastebileier‐Forbund

2010/001063‐300

Interessegruppa for Bedre Byutvikling

2010/001063‐303

Vegforum Innlandet

2010/001063‐304
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Bedrifter:
Uttalelse fra

Gnr/Bnr

Dokument nr.:
2010/001063‐
278

Eidsiva Nett AS
Hamjern Eiendom AS

13/1033

2010/001063‐
293

Pro XXXV AS

13/1020

2010/001063‐
298

Møbeleiendom AS, Oliver Eiendom Elverum AS

13/949
13/992

2010/001063‐
311

Rema Eiendom øst

13/1037

2010/001063‐
312

Lemminkäinen Norge AS

14/1, 14,3

2010/001063‐
316

Uttalelse fra

Gnr/Bnr

Dokument nr.:

Private:

2010/001063‐
284

Kristen O. Riddervold
Nora Ursin
Kjell Røineslien
Tone Aas
Åge Andersen og Eva Stenbakken
Glommen skog BA, på vegne av
Mikael Løken
Halfdan Brevig
Knut Brevig

12/7

2010/001063‐
291

14/247
14/270

2010/001063‐
294

13/250

2010/001063‐
296

14/290

2010/001063‐
302

14/1,12,48,103
14/3 m.fl.
14/216

2010/001063‐
305

14/89

2010/001063‐
310

Uttalelse fra

Gnr/Bnr

Dokument nr.:

Glommen skog BA, på vegne av
Mikael Løken
Halfdan Brevig
Knut Brevig

14/1,12,48,103
14/3 m.fl.
14/216

2010/001063‐
330

Stein Aas
Private, begrenset høring 05.07.2012 – 17.08.2012

28| STATENS VEGVESEN REGION ØST, OKTOBER 2012

REGULERINGSPLAN RV. 3 LØTEN GR. – GRUNDSET, RV. 25 ÅKROKEN - BASTHJØRNET
Sammendrag av merknader med Statens vegvesens kommentarer

2.2 Offentlige Etater
Sykehuset Innlandet

Vurdering

Ingen kommentarer til reguleringsplanen.
Det er viktig at det ikke legges begrensninger
på passering langs eksisterende rv. 3/25, ved
behov for omkjøring etter at ny veg er åpnet

Tas til orientering
Innspillet tas med i videre vurdering av
tiltak på nedgradert vegnett.

NVE

Vurdering

Det er i planbestemmelsene stilt krav om at
alle elver, bekkeløp og
bekkegjennomføringer skal dimensjoneres
for 100 års nedbørintensitet, dette er
tilfredsstillende.
Ved omlegging av vassdrag må det gjøres
nøye vurderinger av hydrauliske forhold med
hensyn på oppstuving og erosjon/stabilitet i
vannløpet, og dette kan med fordel
innarbeides i planbestemmelsene.

Tas til etterretning.
Tas inn i bestemmelsenes pkt. 4.8.

NVE ber om at det ses på mulighetene for å
la bekker gå mest mulig i sine naturlige løp,
og begrense omlegginger.

Kutterbekken justeres på tegning GH606.

NVE påpeker at sammenkobling av
Lavåsbekken og Kvernbekken ikke er
hensiktsmessig utformet ut i fra et
vassdragsteknisk synspunkt, og forutsetter at
dette rettes opp før ferdigbehandling av
planen.

Bekkene legges opp oppstrøms for å bedre
hydrauliske forhold. Justeres på tegning
GH605.
Bredden på anleggsbeltet økes på
plankartet. Planbeskrivelse justeres.
Endringene er sendt på begrenset høring.
NVE har ingen vesentlige merknader til
planendringene.

NVE mener de tiltak som berører vassdrag er
tilstrekkelig opplyst, og kan ikke se at
tiltakene trenger noen nærmere vurdering
etter vannressursloven.

Tas til etterretning

Mattilsynet

Vurdering

Planforslaget viser at det er stort fokus på å
sikre grunnvannsforekomsten til Elverum
kommunale vannverk.

Se avsnitt 1.3.4

Det finnes private vannforsyninger i
planområdet som ikke er registrert. Disse må
kartlegges og konflikter må avklares før
anleggsarbeidet starter

Eksisterende brønner registreres og
eventuell sikring eller erstatningsanlegg
prosjekteres i byggeplanfasen.
Kfr pkt 4.2 i bestemmelsene.

Anmoder om videre fokus på sikring av
drikkevannskilder i anleggs‐ og driftsfase.

Tas til etterretning
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Hedmark fylkeskommune, kulturvernfaglig

Vurdering

Statens vegvesen har fått tilsendt kopi av
Hedmark fylkeskommunes søknad til
Riksantikvaren om dispensasjon fra
kulturminnelovens § 8, 4. ledd.
Hedmark fylkeskommune har gitt sin
endelige uttalelse etter Riksantikvarens
tilbakemelding.
Fylkeskommunen har kommentert planen i
sin oversendelse til Riksantikvaren.
Kommentarene er oppsummert under:
Planbeskrivelsen:
HFK har spilt inn en forskyvning av veglinja
østover, som ville gitt mindre inngrep i
fangstanlegg og i kullgroper tilhørende
helhetlig jernvinnelokalitet.
Vegvesenet har argumentert for valgt
løsning, med tekst og figur, figuren mangler
målestokk.

Figur 6‐7 suppleres med maks
fyllingshøyder.

Kulturmiljø 3 og 4 har steget i verdi i forhold
til KU som følge av de supplerende
undersøkelsene i planfasen.

Planbeskrivelse justeres

Konflikten med kulturmiljø 5 har økt noe i
forhold til KU, da en har supplerende
registreringer
For kulturmiljø 6 står det i planbeskrivelsen
at flyttingen av krysset medfører at foreslått
trase i langt mindre grad berører
kulturmiljøet. På grunn av flyttingen av
krysset vil en større sammenhengende del
av miljøet holdes intakt, men krysset ligger
fortsatt inne i kulturmiljøet og skiller
Terningen skanse fra resten av kulturmiljøet.
Fylkesdirektøren er derfor ikke enig i
vegvesenets vurdering. Kulturmiljøet blir
fortsatt berørt i stor grad.
I planbeskrivelsen er det skrevet at ny trase
ikke berører kulturmiljø 7. Dette er ikke
riktig, ettersom reguleringsplanen
forutsetter at det dispenseres for en tuft (id
70000), og at vegen og midlertidig
anleggsbelte kommer nært innpå te to andre
tuftene. Konfliktnivået er redusert, men
konsekvensen for de automatisk fredete
kulturminnene er stor.
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HFK ‐ kulturvernfaglig (forts.)

Vurdering

Plankart og –bestemmelser:

I plankartet, der vegen passerer det store
fangstanlegget id 152033, var det i en
tidligere fase lagt inn en skogsbilveg.
Denne har vegvesenet gått med på å
flytte for å minske bredden på inngrepet
gjennom fangstanlegget. Vegvesenet har
glemt å redusere reguleringsformålet
“annen veigrunn – teknisk anlegg”
tilsvarende på vestsiden av vegen. Denne
feilen vil bli rettet opp ved at
formålsgrensen trekkes østover, til 5 m.
fra sikringsgjerde før planen blir vedtatt.
Bestemmelsene i planen (pkt. 8.2) har et
forbedringspotensial, og fylkesdirektøren
vil utarbeide forslag til forbedringer i sin
uttalelse til vegvesenet.
Deler av fangstanlegget id 155085, ved
eksisterende landbruksveg, er foreslått
regulert til hensynssone c “bevaring av
kulturmiljø”. Bestemmelsene skulle vært
utformet slik at området, med unntak av
vegen, fikk like sterkt vern som
kulturminnene regulert til LNFR med
underformål vern av kulturmiljø eller
kulturminne. Også bestemmelsen for
hensynssonen (pkt. 10.3) har et
forbedringspotensial.

Plankartet er justert

Bestemmelsenes pkt. 8.2 er revidert etter
forslag fra HFK, se avsnitt 1.3.1

Reguleringsbestemmelse er revidert

Reguleringsformålet hensynssone c
“bevaring av kulturmiljø” er uteglemt fra
planbeskrivelsen.

Tilføyd i planbeskrivelsen

Id. 29935 mangler i plankartet.

Plankartet er justert
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HFK ‐ kulturvernfaglig (forts.)

Vurdering

Fylkeskommunens tilråding til
Riksantikvaren:
Det er svært mange automatisk fredete
kulturminner i utmarka i Elverum
kommune. En ny riksveg er av stor
samfunnsmessig betydning, og konflikt
med kulturminner og kulturmiljø er ikke til
å unngå. Den vanskeligste vurderingen er
hvorvidt valgte trase gjennom
fangstanleggene er akseptabel. Mangelen
på grundig kjennskap til kulturminnene
utenfor planområdet, gjør at man ikke kan
utelukke at en forskyvning av traseen
kunne ha medført andre konflikter.
Fylkesdirektøren finner etter en helhetlig
vurdering at minimering av faren for å
forurense grunnvannskilden, den østlige
traseens barrierevirkning i landskapet og
sannsynligheten for at en flytting av
traseen ville ha medført andre konflikter,
veier så tungt at det bør gis dispensasjon
for de omsøkte kulturminnene.
Det bør stilles vilkår om arkeologisk
utgraving.
Riksantikvarens tillatelse til inngrep i
automatisk fredede kulturminner:
Riksantikvaren påpeker at flere større
vegprosjekter i de senere årene har
medført store inngrep i kulturminner og
kulturmiljøer, og at det er en tendens at
vegtekniske forhold og naturhensyn ofte
vektlegges framfor kulturminneverdier.
Kulturhistorisk museum støtter fylkes‐
kommunen i at ny rv. 3 burde vært lagt
lenger øst, etter en samlet vurdering mener
museet at det bør kunne gis dispensasjon,
under forutsetning om undersøkelser i et
visst omfang.
Riksantikvaren påpeker at en ny veg
gjennom dette skogsområdet uansett vil
komme i konflikt med fangstanlegg.
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Tas til orientering
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HFK ‐ kulturvernfaglig (forts.)

Vurdering

En flytting av vegen mot øst vil kunne
redusere inngrepet i fangstanleggene, men
vil trolig ikke redusere konflikten med
jernvinneanlegg i området. En systematisk
undersøkelse av kullgroper kan trolig gi
mer kunnskap om jernutvinning i området.
Reguleringsplanen kan godkjennes under
forutsetning av at det foretas arkeologiske
utgravninger av et utvalg av kulturminnene
før tiltak realiseres. Tiltakshaver må varsle
fylkeskommunen i god tid før tiltaket
gjennomføres.

Tas til orientering

Tas til orientering

Fylkesmannen i Hedmark

Vurdering

Forutsetter at plankart er utformet i samsvar
med kart‐ og planforskriften § 9 og at
merknader fra Statens kartverk Hamar til
teknisk kontroll av planen blir innarbeidet.

Merknader er innarbeidet

Natur og miljø:
Det har vært tett dialog i planprosessen.
Fylkesmannen anser at forslaget til
reguleringsplan i det alt vesentligste har tatt
hensyn til innspill og anbefalinger.
Ny rv. 3 vil bli en barriere for
friluftslivsutfoldelse i området. Det er derfor
viktig at det sikres gode krysningspunkter for
tur‐ og skiløyper ved anleggelse av ny veg.
Planforslaget beskriver en krysning vest for
boligområdene ved Grindalsmoen og en ved
Svenkerud/Grundsetmoen. Fylkesmannen er
usikker på om dette ivaretar befolkningens
behov for krysningspunkter, eller om det vil
virke begrensende for bruken av området i
forhold til dagens situasjon.
Ønsker en tydeligere oversikt over
eksisterende turveger som blir avskåret av
ny veg, og hvilke turveger som blir
opprettholdt ved etablering av
krysningspunkter.

Planbeskrivelse er justert,
se også avsnitt 1.3.2
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Fylkesmannen i Hedmark (forts.)

Vurdering

Ønsker en tydeligere oversikt over
eksisterende turveger som blir avskåret av
ny veg, og hvilke turveger som blir
opprettholdt ved etablering av
krysningspunkter.

Planbeskrivelse er justert,
se også avsnitt 1.3.2

Fylkesmannen vil anbefale at temaet gis
ekstra fokus i sluttbehandlingen av planen,
og at det vurderes om det er mulig å
etablere flere krysningspunkter dersom det
avdekkes at det er behov for dette.

Se avsnitt 1.3.2

Landbruk:
Jordbruksarealer som går ut av bruk som
følge av dårligere driftsforhold er ikke
tallfestet.
Fylkesmannen legger til grunn at
arealregnskapet holdes oppdatert videre i
planprosessen frem til ferdig veganlegg.
Dokumentasjon av arealbeslag bør inn som
et eget punkt i YM‐planen.

Vegtraseen vil ikke forringe driftsforhold i så
stor grad at arealer vil gå ut av bruk.
Planbeskrivelsen er justert

Tas til etterretning
YM‐plan er supplert

Beredskap og samfunnssikkerhet
Det er gjennomført en grundig og
omfattende risiko‐ og sårbarhetsanalyse for
både anleggs‐ og driftsfasen.
Samfunnssikkerhets‐ og beredskapsmessige
hensyn synes på bakgrunn av dette å være
godt ivaretatt i reguleringsplanen.

Tas til orientering

Jernbaneverket

Vurdering

Ingen merknader til planforslaget

Tas til orientering
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Forsvarsbygg

Vurdering

Planforslaget berører forsvarssektorens
interesser og Forsvarsbyggs eiendommer
direkte. Uttalelsen er delt i tre geografisk
avgrensede områder/tema:
1. Terningmoen
Planforslaget er i tråd med reguleringsplan
for Terningmoen leir, og dagens virksomhet
vil ikke bli vesentlig skadelidende.
Nedlegging av dagens planskilte adkomst
under rv. 25 krever ny adkomst til
Terningmoen, som må innarbeides i planen.
Adkomsten må kunne trafikkeres med
spesialtransport.

Ny adkomst er innarbeidet på plankartet.

2. Elverum Tekniske Verksted
Planen viser ikke at hovedadkomsten til
ELTV skal opprettholdes. Avkjøringen
dimensjoneres for spesialtransport. Kan med
fordel flyttes noe vestover i forhold til
dagens plassering.
Det er ikke overensstemmelse mellom
plankart og normalprofiler for Torolf
Storsveens veg.
Forsvarsbygg oppfordrer til en mer bymessig
utforming iht. gatedelen i håndbok 017.
Hvis normalprofil for Sa2 legges til grunn,
anmodes om å avgrense vegarealet til 9,0 m
fra CL veg.

Innarbeidet på plankartet
Normalprofil «Samleveg Grindalsmoen
industriområde» på tegning F603 er rettet.
Normalprofil og reguleringsbredder for
Torolf Storsveens veg er fastsatt i tidligere
reguleringsplaner for Grindalsmoen sør og
Nordmokvartalet:
‐ 7,0 m kjøreveg
‐ 2,0 m rabatt mot G/S‐veg
‐ 3,0 m G/S‐veg
‐ 2,0 m grøft/driftsareal
For å oppnå kontinuerlig G/S‐veg nord for
Torolf Storsveens veg er det regulert G/S‐
veg forbi ELTV. Normalprofilet gir
minimums reguleringsbredde 10,5 m fra CL.
I reg.plan for rv. 3/25 er vegarealet utvidet
til også å omfatte vegskråninger.
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Forsvarsbygg (forts.)

Vurdering

Forsvarsbygg tolker byggegrensen, iht.
bestemmelsenes pkt. 4.3, til å ligge i
reguleringsgrensen, 20‐25 m fra CL veg.
Forsvarsbygg foreslår byggegrense 5,0 m fra
G/S‐veg, i tråd med øvrige planer i området.

Intensjonen med planen har vært at
byggegrensa er sammenfallende med
ytterbegrensning av annet vegareal AVT.
Dette er i samsvar med byggegrense for
næringsarealer i Nordmokvartalet, 15,5 m
fra CL veg.
Plankartet er justert slik at byggegrensa
settes 15,5 m fra CL veg, med utvidelse mot
rundkjøring i vest og Svartbekkvegen i øst.

Forsvaret har behov for gjerde langs Torolf
Storsveens veg. Bør hvis nødvendig hjemles i
planbestemmelsene

Gjerde kan settes opp i framtidig eiendoms‐
grense mot veg.

Forutsetter at bruk av midlertidig
anleggsområde kan drøftes slik at
anleggsarbeidet ikke hindrer normal drift
ved ELTV i anleggsperioden.

Drøftes i forbindelse med grunnerverv.

3. Forsvarets adkomst mellom Terningmoen
og Elverum Tekniske Verksted:
Det må være mulig å benytte
spesialtransport på vegnettet mellom
Terningmoen og ELTV.
Forvaret kan akseptere omgjøring av dagens
kjøreadkomst under rv. 3/25 til G/S‐veg,
under forutsetning av at nevnte adkomster
(kfr pkt. 1 og 2) etableres.

Vegsystemet skal utformes slik at det kan
trafikkeres med spesialtransport

Konklusjon:
Forsvarsbygg ber om vurdering av pkt. 1‐3.
Vil ikke vurdere innsigelse hvis adkomst til
ELVT opprettholdes.

Adkomst til ELTV opprettholdes.

Endringer av øvrig infrastruktur løses i
grunnervervsprosessen.

Iht. normal prosedyre.

Forsvarets generelle interesser utover dette
er ivaretatt.

Tas til orientering.
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Planendringene er oversendt Forsvarsbygg
på begrenset høring. Se egen omtale.
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Begrenset høring;
Forsvarsbygg
Det reviderte planforslaget viser adkomst til
Terningmoen øvingsområde og Elverum
Tekniske Verksted. Planen gir dermed ikke
grunnlag for innsigelse.
Øvrige merknader er imøtekommet.
Forsvarsbygg legger til grunn at øvrige
forhold i deres høringsuttalelse er omfattet
av opprinnelig planforslag.

Vurdering

Tas til orientering.

Etter endringer tilfredsstiller planforslaget
innspillene fra Forsvarsbygg i første hørings‐
uttalelse.

Elverum kommune, Kommunelegen

Vurdering

Kommunelegen er kritisk til støy‐,
forurensnings‐ og trafikksikkerhetsbelastning
for Terningen barnehage.
Barnehagens beliggenhet er ikke ideell.
Måling av luftforurensning pågår. Dersom
denne viser for mange overskridelser av
grenseverdier må tiltak iverksettes.
Ved etablering av barnehagen viste
støyrapport at barnehagen ble plassert inntil
gul støysone. Det bør utføres støymålinger og
–beregninger når vegnettet er tatt i bruk, og
eventuelle avbøtende tiltak må iverksettes.

Se avsnitt 1.3.3

Grunnvannskilden må sikres mot
forurensning.

Se avsnitt 1.3.4

Friluftsområdene blir forringet av nytt
vegsystem. Sti‐ og løypesystem bør få
nyetableringer slik at dagens rekreasjons‐
muligheter opprettholdes.

Se avsnitt 1.3.2
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Hedmark fylkeskommune, planfaglig

Vurdering

Endringer og detaljering av planen har ikke
konsekvenser for kulturminner fra nyere tid.

Tas til orientering

Fylkesdirektøren har ingen vesentlige
planfaglige merknader til saken.

Tas til orientering

Ny rv. 3/25 vil ha en negativ effekt på elgens
mulighet for vandring i viktige trekkruter.
Faunapassasje over ny veg er et positivt
avbøtende tiltak.
Plassering er godt forankret hos lokale
viltmyndigheter

Tas til orientering

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

I tråd med prosjektets intensjoner. Presisert
i planbeskrivelse og YM‐plan.

Det er en utfordring å utforme viltgjerder i
vegkryss slik at elg ikke tar seg på innsiden
av viltgjerdet. Denne muligheten må
elimineres.

Det er ikke mulig å sikre seg 100 % mot at
vilt kommer inn på vegen ved kryss. Det må
være åpning i gjerdet for at sidevegen skal
ha kontakt med hovedvegen. Utforming av
viltgjerde inn mot kryss vies ekstra
oppmerksomhet i bygge‐ og driftsfasen.

Planen synes å ivareta hensynet til
innlandsfisk på en god måte. Kryssing av
vassdrag er planlagt på en slik måte at det
ivaretar fiskens mulighet til vandring. Det
legges opp til samlebasseng for forurenset
overflatevann slik at dette ikke drenerer
direkte ut i vassdragene. Dette vil være med
på å forhindre reduksjon i vannkvalitet i
vannforekomstene, i tråd med
vannforskriftens formål.
Ny riksveg kan fort blir en barriere for
friluftslivet og det blir derfor viktig å sikre
atkomsten både sommer og vinter. Det er
lagt inn krysninger i planforslaget, men for å
belyse dette nærmere hadde det vært
ønskelig med et kart som viste eksisterende
stier/løyper og framtidige krysningspunkter
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Se avsnitt 1.3.2
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Elverum kommune

Vurdering

Uttalelsen er behandlet i formannskapet
06.06.2012.
1. For å sikre kommunens vannkilde må det
i Ytre Miljø‐planen lages et system slik at
Elverum kommune er høringsinstans, når
denne planen revideres for å ha kontroll
med det til enhver tid gjeldende
reglement for bruk av
samferdselsanlegget. Dette bør tas inn i
reguleringsbestemmelsene § 4.4 og § 4.7.

Se avsnitt 1.3.4

2. Det forutsettes tilstrekkelig
dimensjonering av lysåpninger og
akseltrykk på skogsbilveger.

Dette er tilfredsstilt i planforslaget.

3. Det er behov for adkomst til
skogområdene nord for Grundset
grustak.

Se avsnitt 1.3.5

4. Inngangen til Østerdalen bør markeres
med ei spektakulær trebru. Rett
plassering av denne er Skansen bru rett
sør for rundkjøringa.

Se avsnitt 1.3.6

5. Kommunen ber om at dagens
kommunale veg ved Svingen blir
omklassifisert til fylkesveg.
6. Kommunen ber om at anleggsområder
ved Grindalsmoen og Terningmoen
vurderes tatt ut av planen.
7. Kommunen foreslår endring av
reguleringsbestemmelsene § 5.1 og 5.2.

Se avsnitt 1.3.7
Anleggsområdenes omfang er redusert i
revidert planforslag.

Tas til etterretning.
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2.3 Lag og Foreninger
Norges Lastebileier‐Forbund

Vurdering

Rv. 3/rv. 25 er
 en del av den klart viktigste vegen for
godstransport mellom Oslo og
Trondheim
 en viktig vegforbindelse i Hedmark
 en viktig turistveg
 en viktig veg for tungtransport ut av
Norge.
Dagens veg på strekningen er ikke tilfreds‐
stillende. Prosjektet er et helt nødvendig
tiltak.
NLF anbefaler planskilt kryss ved
Grindalsmoen øst. Her er det betydelig mer
trafikk på gjennomgående rv. 25. Planskilt
kryss gir mindre utslipp, mindre støy og
mindre drivstofforbruk.
En eventuell rundkjøring må få en oval
utforming der hovedgjennomfarten
prioriteres. Det må også tas høyde for lengre
og tyngre vogntog (25,25 meter/60 tonn)
Rv. 3 Åkroken – Grundset som tofelts veg
med forbikjøringsfelt er ikke fremtidsrettet.
NLF anbefaler firefelts veg også her.
Sikkerhetssoner er positivt.
NLF anbefaler viltgjerder der det er praktisk
mulig å sette opp.
NLF anbefaler full vegbelysning på hele
strekningen. Ledelys er ikke tilfredsstillende
for yrkessjåfører.
Regner med at lokalvegnettet blir behandlet
i senere planer.
Det er helt nødvendig at prosjektet
gjennomføres i NTP‐perioden 2014‐23.
Bompenger må ikke overstige 50 %, en
bompengeandel på 70 % er for høy.
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NLF omtaler kryss «250 meter vest for
dagens rundkjøring». Avstanden stemmer
ikke. Krysset ligger 700 meter vest for
Basthjørnet, 300 meter vest for dagens
lyskryss ved Svartbekkvegen.
Utbyggers trafikkberegninger viser at en må
ta høyde for økt trafikk til Grindalsmoen.
Videre må Forsvarets framkommelighet på
tvers av rv. 25 ivaretas.
Det er avsatt noe mer veggrunn til å
optimalisere rundkjøring ved Grindalsmoen
vest.
Rv. 3 Åkroken – Grundset bygges med
høyere standard enn gjeldende
vegnormaler tilsier, normert standard er S4,
tofelts 10‐meters veg uten midtrekkverk.
Se avsnitt 1.3.9
Se avsnitt 1.3.7

Se avsnitt 1.3.11
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Interessegruppa for Bedre Byutvikling

Vurdering

IBB mener det er bra for byen at trafikken på
Rv. 3 nå skal reguleres ut av Elverum
sentrum.

Tas til orientering

IBB arbeider for at all riksveitrafikk ledes
uten om Elverum by, og arbeider for å
etablere et ringveisystem rundt Elverum by.
IBB henviser til rikspolitiske retningslinjer
som argument for et ringvegsystem.

Ikke relevant for denne reguleringsplanen

Om ny firefeltsveg fra Åkroken til Basthjørnet
er første del av en ny riksvei gjennom
Elverum, så er prosjektet i strid med
rikspolitiske retningslinjer

Ny rv. 25 Åkroken – Basthjørnet vil inngå i
nytt hovedvegnett i Elverum, uavhengig av
løsninger øst for Basthjørnet.

IBB påpeker at en ny riksvegløsning gjennom
Elverum vil hindre utvikling av byens
hovedvegsystem.
IBB argumenterer videre for etablering av
ringvegsystem, og påpeker at Statens
vegvesens trafikkberegninger ikke kan
brukes som argument mot omkjøringsveger.
IBB krever at Elverum kommune tar initiativ
til å utrede ringvegsystemet i
byutviklingsperspektiv

Ikke relevant for denne reguleringsplanen.
Det henvises til kommende høring av
planprogram for overordnet vegnett i
Elverum.

IBB savner dynamisk eller statisk
kollektivprioritering inn til Elverum by på
planlagt rv. 25 fra Åkroken til Bast.

Ved behov kan ytre felt på ny firefelts rv. 25
eventuelt reserveres til kollektivfelt på
enkeltstrekninger.

Vegforum Innlandet

Vurdering

Slutter seg til uttalelse fra Norges
Lastebileier‐Forbund.
Det er viktig at vegen blir bygd så snart som
mulig.

Tas til orientering
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2.4 Bedrifter
Eidsiva Nett AS AS

Vurdering

Eidsiva Nett har ledningsanlegg som blir
påvirket av reguleringsplanen. Dette gjelder
66 kV linjen mellom Vang og Elverum
transformatorstasjoner.
Ny rv. 3 krysser traseen for denne linjen nord
for Åkroken. Eidsiva Nett ber om at man i god
tid blir involvert i en dialog med Statens
vegvesen for hvordan man løser kryssingen
mellom ny rv.3 og 66 kV linjen Vang‐Elverum.
Eidsiva Nett presiserer at en vesentlig
omlegging av linjen vil medføre en
konsesjonsprosess.

Statens vegvesen er kjent med dette.
Følges opp i byggeplanfasen.

Hamjern Eiendom AS

Vurdering

Kartgrunnlaget mangler en bygning på
eiendommen.

Plankartet er oppdatert

Ønsker å frigjøre regulert midlertidig
anleggsområde, da dette benyttes daglig av
leietaker til oppstilling av materiell og biler.

Bredden på midlertidig anleggsområde er
redusert

Pro XXXV AS

Vurdering

Anmoder om at bredden på regulert
vegetasjonsskjerm reduseres fra 25 til 20
meter, tilsvarende vegetasjonsskjermens
bredde på naboeiendommen.

Vegetasjonsskjermens bredde er redusert til
20 meter.

Anmoder om at det inntas bestemmelser
som tillater utsetting av benker, bord etc. i
tilknytning til fremtidig bebyggelse.

Reguleringsbestemmelsene er ikke til hinder
for dette. Det er viktig at eksisterende
vegetasjon bevares, og at benker m.v. ikke
forutsetter økt fjerning av vegetasjon.

Anmoder om at bredden på midlertidig
anleggsbelte reduseres.

Redusert til 10 meter

Anmoder om at byggelinjer justeres i
forhold til normalavstand fra veg.
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Byggegrensen mot rv. 25 følger vegetasjons‐
skjermens ytterkant. Ved reduksjon av denne
til 20 meter vil byggegrensen ligge 35 meter
fra CL for nærmeste løp i 4‐felts veg.
Veglovens bestemmelser sier 50 meter.
Byggegrense mot Torolf Storsveens veg ligger
nærmere vegen enn i gjeldende
reguleringsplan, pga. flytting av tidligere
regulert G/S‐veg.
Byggegrenser mot ny G/S‐veg samsvarer med
øvrige byggegrenser i området.
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Møbeleiendom AS,
Oliver Eiendom Elverum AS

Vurdering

Ønsker å flytte gangveg nærmere inntil rv. 25 Gangveg er justert noe.
i forkant av Svartbekk‐kroa.
Området blir en del av byen etter hvert, det
bør derfor åpnes for å bygge flere etasjer.
Dette bedrer utnyttelsen av tomtene for
fremtiden.
Oliver eiendom AS har en del av samme bygg
som Motrøen eiendom. Protesterer på at
vegen til Motrøen / Svensgård går over
Oliver eiendom. Motrøen/ Svensgård må
beholde dagens innkjøring.

Reguleringen er i tråd med reg.plan for
Nordmokvartalet.
Rettighet til avkjørsel til Motrøen /
Svensgård fra Torolf Storsveens veg er lagt
inn på plankartet.

Rema Eiendom øst

Vurdering

Ingen merknader til planforslaget

Tas til orientering

Gjør oppmerksom på reguleringsplan for
Nordmokvartalet, godkjent i 2011.

Tas til orientering

Lemminkäinen Norge AS

Vurdering

Vegen er prosjektert på eksisterende
terreng. Skal den regulerte grusressursen tas
ut før vegen bygges? Eventuell erstatning?

Se avsnitt 1.3.10

Regulert midlertidig anleggsområde tar en
del av uttaket. Avtale om drift i
anleggsperioden må på plass.
Ønsker å avklare drift av uttaket langs ny
trase. Ikke spesifisert i planbestemmelsene.
Det forutsettes at undergang under rv. 3
mellom gammelt og nytt område i
massetaket er dimensjonert for drifta, og at
denne bekostes av Statens vegvesen.
Forhold rundt høyspentlinjen må avklares.
Tiltak må bekostes av Statens vegvesen.

STATENS VEGVESEN REGION ØST, OKTOBER 2012| 43

REGULERINGSPLAN RV. 3 LØTEN GR. – GRUNDSET, RV. 25 ÅKROKEN - BASTHJØRNET
Sammendrag av merknader med Statens vegvesens kommentarer

2.5 Private
Kristen O. Riddervold

Vurdering

Det er positivt at rv. 3 fra Åkroken og
nordover skal bygges med fysisk midtdeler.

Tas til orientering

Er negativ til bruk av ledelys, og ønsker
konvensjonell vegbelysning.

Se avsnitt 1.3.9

Nora Ursin

Vurdering

Alle eierne i Terningen skog DA (12/7) står
bak uttalelsen
Ny rv. 3 er trukket sørover i forhold til i
kommuneplanens arealdel. Dette gir en
svært uheldig fragmentering og oppdeling
av eiendommen. Ønsker at traséen flyttes
nordover så langt det lar seg gjøre innenfor
de premissene som ellers gjelder.

Traseen for rv. 3 er et resultat av en
optimaliseringsprosess, hvor hensynet til en
god vegkurvatur og tilstrekkelig avstand til
Terningåa har gitt den regulerte traseen.
Det er ikke ønskelig å endre traseen.

Ser ingen grunn til å bruke 100 meters
byggegrense i skog.

Vegloven åpner for inntil 100 meters
byggegrense for særskilt fastsatte riksveg‐
strekninger. Rv. 3 er en av disse vegene.
Byggegrensen skal ivareta kravene til miljøet
på eiendommer som grenser mot vegen.
Det er av hensynet til arbeids‐ og nærmiljøet
ikke ønskelig å etablere ny bebyggelse i
mindre avstand enn 100 meter fra rv. 3, hvor
trafikken og kjørehastigheten er høy. Dette
gjelder også for enkeltbygninger i
skogbruksarealer.

Er positive til et eventuelt makeskifte, som
bidrar til å opprettholde eiendommen
samlet.

Tas til orientering.
Muligheten for et makeskifte vil bli tatt opp i
forbindelse med grunnervervet.

Kjell Røineslien

Vurdering

Septikkummer og infiltrasjonsgrøft for
eiendommene 14/247 og 14/270 vil ligge
under planlagt støyvoll. Anleggsarbeidet vil
kunne ødelegge avløpsanlegget, og
støyvollen vil gjøre framtidig vedlikehold
vanskelig.

Tas til orientering.

Foreslår derfor å flytte støyvollen 5 meter
sørover.

Støyvollen er justert på revidert plankart.
Endring er sendt på begrenset høring til
berørte grunneiere, det er ikke mottatt
negative bemerkninger til dette, og
planforslaget er endret.
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Tone Aas

Vurdering

Opplever at hastigheten på tunge kjøretøy,
inn mot rundkjøringen på Basthjørnet nå
har øket, grunnet bedre trafikkflyt i
krysset.

Området øst for Basthjørnet omfattes ikke av
denne reguleringsplanen.
Grunneier begrunner ønske med at reell
trafikkhastighet har økt.

Ber derfor med dette om at det blir utført
en ny støymåling ved bolig i Portveien.

Eiendommen er ikke fysisk berørt av ny
vegutbygging. Bestemmelsene i T‐1442
gjelder nyanlegg.
For eksisterende bygninger gjelder krav i
Forurensningsforskriftens § 5.4:
«Når det gjennomsnittlige støynivået
innendørs over døgnet overskrider
42 dB LpAeq,24h i eksisterende bygninger, skal
det gjennomføres tiltak…»
Eiendommen er kartlagt for å vurdere om den
er over tiltaksgrensen etter Forurensnings‐
forskriften. Kartleggingen viser at
eiendommen (eller andre eiendommer langs
rv. 25 øst for Basthjørnet) ikke har krav på
tiltak med dagens trafikktall.
Fartsgrense 60 km/t ligger til grunn for denne
kartleggingen. Grunneieren beskriver en
fartsøkning etter bygging av rundkjøringen.
Farten inn mot rundkjøringen vil likevel være
60 km/t eller lavere.
Støykartleggingen som er gjennomført viser
at eiendommens innvendige støynivå med
god margin tilfredsstiller kravene i
forurensingsforskriften.
Støymåling er en krevende prosess som bare
brukes når støyberegninger ikke gir et
tilfredsstillende resultat. Etter våre
vurderinger kan støysituasjonen til omtalte
bolig beregnes.
Statens vegvesen ser derfor ikke grunn til å
gjennomføre støymåling på eiendommen,
som er en av svært mange støyutsatte boliger
langs eksisterende vegnett.
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Åge Andersen og Eva Stenbakken

Vurdering

Bekymret for økt trafikk i Svingenvegen.
Frykter en dobling av dagens trafikk, og en del
tungtrafikk. Vegen er smal, og har fartsgrense
80 km/t. Det bor pr. i dag 11 barn under 9 år
langs vegen.
Ønsker primært kryss i søndre ende av
Svingenvegen.
Avbøtende tiltak på Svingenvegen er viktig.
Forslag til tiltak:
 Lavere fartsgrense
 Breddeutvidelse og siktrydding
 Belysning
 Fartsdumper
 Fortau
Glommen skog BA, på vegne av
Mikael Løken, Halfdan Brevig og Knut Brevig
Skogteigene i området går øst‐vest. Ny rv. 3
vil skape en ny barriere for skogsdriften.
Det er viktig at det blir etablert et
tilstrekkelig antall kryssinger av rv. 3.

Se avsnitt 1.3.7

Vurdering

Alle eiendommer er sikret adkomst
gjennom planforslaget

Planforslaget mangler tilknytningsveger til
kryssinger av rv. 3. Det er viktig at det blir
innregulert samleveger i vifteform i
tilknytning til kryssingene.
Spesielt gjelder dette ved massetaket, hvor
adkomsten til Halfdan Brevig sin skog blir
vesentlig dårligere etter utbygging. Her må
ny veg reguleres inn.

Se avsnitt 1.3.5

Alle over‐ og underganger må dimensjoneres
slik at de kan trafikkeres fullt ut med
fremtidens tømmervogntog.

Over‐ og underganger har tillatt aksellast og
fri høyde som for offentlig vegnett.

Grunneierne frykter økt trykk på
motorferdsel i utmark som følge av ny rv. 3.
Ber vegvesenet vurdere bommer på
skogsbilvegene.

Bommer kan vurderes dersom fremmed
trafikk blir et problem.
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Glommen skog BA, på vegne av
Mikael Løken, Halfdan Brevig og Knut Brevig
(forts.)
Det er betydelig beitetrykk av elg i området,
noe som går ut over foryngelse av
furuskogen. Viltgjerde langs rv. 3 er
nødvendig, men vil være en barriere for
elgen og føre til økt beitetrykk vest for ny
rv. 3. Dette påfører grunneierne økonomisk
tap.

Vurdering

I samråd med viltmyndighetene er det
regulert en viltovergang over rv. 3 i
Elverum. Dette er vurdert som tilstrekkelig,

Det er viktig at det blir etablert et så høyt
antall viltoverganger som mulig.
Ber om at reguleringsplanen stiller vilkår om
beitetaksering i området før og etter
utbygging, som dokumentasjon på økt
beitebelastning.

Eventuell deltakelse i beitetaksering
avklares i grunnervervsfasen. Omtales i
prosjektets YM‐plan.

Begrenset høring;
Glommen skog BA, på vegne av
Mikael Løken
Halfdan Brevig
Knut Brevig

Vurdering

Grunneierne har ikke merknader til de
varslede endringene. Ber om at dialogen
omkring skogsvegnett og beiteregistrering
prioriteres fremover.

Se avsnitt 1.3.5
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Stein Aas

Vurdering

Omlegging av rv. 3 er generelt et positivt
bidrag til bomiljøet.
Det bør gjennomføres en konsekvens‐
utredning mhp støy iht PBL § 33‐1, før
planvedtak, i samråd med de enkelte
grunneierne.

KU etter PBL § 33‐1 (nå PBL § 14‐1) er utført
som egen prosess i kommuneplanarbeidet,
KU er godkjent etter den gang gjeldende
forskrift av Vegdirektoratet 24.09.2004.
På grunn av endringer i vegtraseen i forhold
til kommuneplanens arealdel er det utført
supplerende konsekvensutredninger.
Utredningsbehovet er fastsatt i planprogram,
fastsatt av Elverum kommune 16.06.2010.
Støyberegninger er utført i tråd med fastsatt
planprogram.

Det er en svakhet ved foreliggende
materiale at det ikke er samsvar mellom
geometri for rv. 3 og adkomst til Grundset
søndre og støyberegninger.

Beregninger er basert på gjeldende
veggeometri. Tidligere alternativer lå inne på
X‐tegninger ved en feil.
Tegninger er nå revidert. Ingen konsekvenser
for støyberegningen.

Dersom ikke beregninger gir
tilfredsstillende resultat må følgende
vurderes:
 Å legge rv. 3 tyngre i terrenget
 Å bygge støyvoll langs rv. 3
 Å båndlegge skogsdriften, evt.
supplere med beplantning.

Ikke aktuell problemstilling.




Uaktuelt, det er mange avhengigheter.
Vanskelig, pga. bekkelukking
Ikke ønskelig, det er ikke anledning til å
regne skog som støydempende.

Alle berørte eiendommer må sikres
framtidig vannforsyning etter at
veganlegget er gjennomført. Alle berørte
eiendommer benytter grunnvann.

Eksisterende brønner registreres og
eventuell sikring eller erstatningsanlegg
prosjekteres i byggeplanfasen.

Det vil gå lokaltrafikk på dagens rv. 3 etter
åpning av ny veg, og den vil kunne brukes
som omkjøringsveg. Etablert veglysanlegg
langs vegen må opprettholdes etter
omklassifisering.

Vurderes videre i arbeidet med tiltak på
eksisterende vegnett, se også avsnitt 1.3.7

Grundsetbekken og Kutterbekken er ørret‐
førende. Bekkene må beskyttes mot
forurensning i bygge‐ og driftsfasen.

Tas inn i Ytre Miljø‐plan
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Vedlegg:
Kartvedlegg 1A. Omklassifisering av vegnett. Oversiktstegning, Vegnett alternativ A
Kartvedlegg 1B. Omklassifisering av vegnett. Oversiktstegning, Vegnett alternativ B
Kartvedlegg 1C. Omklassifisering av vegnett. Oversiktstegning, Vegnett alternativ C
Kartvedlegg 2. Omklassifisering av vegnett. Vegnett Grindalsmoen – Basthjørnet
Kartvedlegg 3. Omklassifisering av vegnett. Vegnett ved Grundset.
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