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Forord

Figur 2: Strekningskart

Rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset er et vegprosjekt som omfatter 
to viktige trafikkstrømmer i Hedmark. Rv 3 trafikkeres av tungtrans-
porten mellom Oslo og Trondheim, og er populær for bilistene som 
vil den raskeste vegen til Trøndelag. Rv 25 har pendlertrafikken 
Hamar-Elverum som største belastning, i tillegg til ski og hytte-      
turister med Trysil som hovedmål.

Vegstrekningen er i dag en 2-felts veg, med dårlig tilbud til gående 
og syklende. 

Formingsveileder for rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset tar ut-
gangspunkt i formingsveileder for E6 Gardermoen-Biri. Slik håper 
vi at vegene i innlandet vil få et helhetlig uttrykk. Ved å lage en egen 
veileder for rv. 3/25 har vi samtidig mulighet for å tilpasse utforming 
av rv. 3/25 til nye landskapstyper og terrengformasjoner som er mer 
fremtredende i Løten og Elverum enn langs E6. Ny rv. 3/25 består 
av flere veglenker med ulik standard. Dette er noe som beskrives 
spesielt i formingsveilederen.
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1.0  Formål og metode
1.1 Formål

Formingsveilederen er en overordnet veileder som tar for seg           
helhetsutformingen av vegstrekningen. Formingsveilederen skal 
gjennom sine prinsipper for løsninger sikre et vakkert, stedstilpasset 
og helhetlig veganlegg med god og solid standard.

Formålet med formingsveilederen er først og fremst å lage et             
arbeidsredskap som skal benyttes i detaljplanleggingen av veg-            
anlegget. 

Målsettingen er å lage et godt veganlegg både for de som opplever 
vegen som trafikanter og for de som opplever vegen fra omgivelsene.

Formingsveilederen skal dokumentere tankegodset i prosjektet og 
skal være et styrende dokument.

Formingsveilederen har status som internt styringsdokument i    
prosjektet. Fravik fra formingsveilederen skal behandles som fravik 
i prosjektet. Formingsveilederen kan revideres. Revisjon må god-
kjennes av prosjektgruppa i Statens vegvesen.

1.2 Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket omfatter bygging av ny veg mellom Ommangsvollen i Løten 
og Grundset i Elverum. Den nye vegen skal det meste av strekningen 
være 4-feltsveg, men mellom Ommangsvollen og Tønset og mellom 
Elverum vest og Grundset skal det være 2-feltsveg. Det meste av  
traseen legges utenom dagens veg, som skal nedgraderes til lokal-
veg. 

Dagens veg har i dag to felter, og det er mange ulykker på veg-     
strekningen. Ny veg omfatter etablering av et fysisk midtdeler mel-
lom kjøreretningene på alle strekningene.

1.4 Oppbygging av veilederen

Veilederen er bygd opp som et kortfattet arbeidsredskap der det 
gis prinsippielle løsninger for utforming av veg, sideterreng og 
elementer. Formingsveileder for E6 Gardermoen-Biri er lagt til 
grunn for  arbeidet med formingsveileder for rv. 3/25  Ommangs -  
vollen - Grundset. 

Kapittel 2 tar  for seg filosofi og mål for vegen. Videre tar kapittel 3                               
for seg landskapstypene på strekningen og mulige attraksjoner som 
kan framheves for å skape gode reiseopplevelser.

Det er videre tatt utgangspunkt i typiske landskapstyper langs 
parsellen og angitt prinsipper for løsninger som er særegne for hver 
landskapstype. Dette er for å sikre en best mulig tilpasning til terreng 
og landskap. I tillegg beskrives de ulike standardklassene som brukes 
på de ulike strekningene og aktuelle tilpasninger av terrenget i disse 
strekningene.

Materialbruk og løsninger som skal gå igjen på hele parsellen, kalles 
felleselementer og er omhandlet i et eget kapittel.
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2.0  Mål og filosofi for formgivning av vegen

2.1 Mål

Skape en vakker veg med egenidentitet
• Planlegge og bygge en veg som ligger godt i  

terrenget og som danner et helhetlig trafikkanlegg gjennom en-
kle grep. 

• Vegen skal være stedstilpasset. Traseen går gjennom ulike land-
skapstyper med varierende grad av åpenhet, ulik vegetasjonska-
rakter og en viss variasjon i terrengformer. 

• Vegen skal oppfattes som positiv både for trafikantene på vegen 
og for de som opplever vegen utenfra. Vegen skal oppleves som 
rasjonell og effektiv.

Trafikantens opplevelse
• Trafikanten skal gis en vakker og sikker veg med sekvens og  

rytme i opplevelsen av reisen langs vegen. 

• Veksling mellom natur- og kulturmark skal understrekes.

• Det skal markeres at man kommer inn i taigaens spesielle land-
skapskarakter.

• For å dempe tretthet og derigjennom gi forbedret trafikksikkerhet, 
skal man legge til rette for variasjon der vegtraseens omgivelser 
er ensartet over lange strekninger. Dette gjøres ved å fokusere på  
landskapselementer, bruke områdets naturlige kvaliteter og ved  
utforming av konstruksjoner (for eksempel bruer).

Nedgradering av eksisterende veg
• Eksisterende veg nedgraderes til en god lokalveg for lokale 

trafikkanter, gående og syklende.
• Eksisterende vegsystem skal inngå i et naturlig veghierarki i 

forhold til ny veg. Eksisterende lokalvegforbindelser som må 
legges om, skal fremstå som logiske og hensiktsmessige traseer 
og med en god utforming i den nye sammenhengen. Fremtidig, 
parallell lokalveg utformes slik at den ikke utgjør et naturlig valg 
for gjennomgangs-trafikk. 

Bruk av gjennomgående elementer
Elementer som går igjen på hele strekningen skal være med på å gi         
veganlegget en identitet og en positiv helhet. Følgende momenter 
gjøres gjennomgående:

• Rekkverk midtdeler – én type rekkverk
• Mot midtdeler skal det være en føringskant som består av  

rumlefelt og gul/hvit kantlinje. 
• Grønn skulder
• Det er en målsetting at alle felleselementer i stål skal være rust-

tregt stål.

Vegnormaler og – standarder
Gjeldende normaler og standarder skal legges til grunn for  
nybygd veg. Fravik er aktuelt der det for eksempel er spesielt trange  
situasjoner eller der kurvaturen langs eksisterende veg ikke 
tilfredsstiller gjeldende normalkrav og utbedring er  vanskelig   
eller  kostbart.  Fravik kan  også være aktuelt der en ser at ny  
teknologi / foreslåtte løsninger vil  være  hensiktsmessig  i  forhold  til   
standarder og  normaler.



Rv3 / Rv 25 Ommangsvollen - Grundset  -  Formingsveileder  -  juni 2011 5

Lave byggekostnader og driftsutgifter
• Det skal lages et anlegg med god kvalitet, fornuftige anleggsko-

stnader og som er praktisk å drifte.

Dette kan være i konflikt med de andre målene for formgivning av 
vegen, og det må foretas en avveining ved valg av løsninger. 

Figur 3: Terningåa

Miljømål 
Prosjektets miljømål skal ivaretas gjennom plan for Ytre Miljø og alle 
andre planfaser. Her omhandles viltkryssinger, overvannshåndtering 
og prinsipper for etablering av lokal vegetasjon. Disse innebærer at 
det skal legges til rette for naturlig innvandring av vegetasjon der 
dette er hensiktsmessig. Plantinger skal ikke bidra til spredning av 
uønsket  plantemateriale. Det er derfor avgjørende å ha et bevisst 
forhold til artsvalg i slike tilfeller



  Rv3 / Rv 25 Ommangsvollen - Grundset  -  Formingsveileder  -  juni 20116

2.2 Filosofi:  “Fra Kornkammer til Pans rike”

Den nye vegen går gjennom både store sammenhengende  
landbruksområder med kornproduksjon og store sammenhengende 
skogsområder. Hovedskillet mellom skog og jordbrukslandskap 
går like øst for Ånestadkrysset. Dette skillet er godt beskrevet av  
dikteren Rolf Jacobsen i diktet “Tanker ved Ånestadkrysset”.  
Diktet skildrer vandringen fra en landskapstype til en annen svært 
godt, og vi har latt oss inspirere til å gi vegprosjektet et motto;  
“Fra Kornkammer til Pans rike”. Diktet er gjengitt på neste side.

Vegstrekningen fra Ommangsvollen til Grundset er ca. 24 km lang. 
Vegen skal få sitt spesielle uttrykk og en egen identitet gjennom 
bruk av gjenkjennbare elementer i utforming og materialbruk og  
tilrettelegging for opplevelser langs vegen. Vegen og sidearealer skal 
utformes slik at trafikanten bl.a. skal oppleve det markante skillet 
mellom skogsområdene og åkerlandskapet. Samtidig skal regionale 
fellestrekk for veganlegg understrekes ved å se vegen i sammenheng 
med E6 gjennom regionen. Dette gjelder formgivningsprinsipper for 
konstruksjoner (bruer spesielt, med bruk av trebruer som overgangs-
bruer), tilrettelegging for revegetering via naturlig  innvandring av 
lokale arter, samt prinsipper for terrengforming inn mot kjørebanen.

Det er laget et kart som viser veganlegget inndelt i strekninger med 
egenartet landskapskarakter (kapittel 3). Formingsveilederen viser 
prinsipper for tverrsnittsutforming av rv 3/25 tilpasset de 5 ulike 
standardklassene vi har i dette veganlegget. Disse 5 tverrsnittene er 
deretter vurdert i forhold til landskapskarakteren. 

Alle detaljer og løsninger skal underordnes prosjektets overordnede 
ambisjoner.

Figur 4: Åker møter skog i Løten
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Figur 5: Åker møter skog.

TANKER VED ÅNESTADKRYSSET

Skogguden Pan, han med fløytespillet i trærne,
Finner vi ham på Hedemarken? Tror ikke det.
Prøv lenger øst. 

Bortafor Ånestadkrysset, der langskogene tar til.
Gjennom Elverum og Trysil helt til Botniska viken
kan du høre sangen i trekronene
lyden med eventyr i.

For ved Ånestadkrysset i Løten begynner taigaen
(Visste du det?) Det euro-asiatiske barskogbeltet,
jordklodens grønne skjerf rundt halsen
Som ikke ender før i Stillehavets bølger,
ved Vladivostok.

Tenk over det, neste gang du ser elgskiltene,
at nå er det treskygge, skogsfugl og maur halve
jordkloden rundt. Pans rike. Vårsøget i trekronene.
Lengselsfullt, ofte hissende. Det drar i deg.

Men her ved Mjøsa, i lyset fra innlandsfjorden
har vi en annen Trollmann. Fargenes Maestro.
Han med paletten og tubene. Og nå ved påsketider,
når dette skrives, står han klar til å klemme dem ut.
For vår og sommer. For det store fargeskiftet
over bygd og bakker.

Etter snehvitt bruker han grått og svart. Så lysegrønt.
Og slag i slag; Mørkegrønt og gult og gyllen silke
ingensteder i landet ses det så mektig som her
rundt innlandshavet med det store lyset.

Så vi trives her. Selv uten Pan. Men det er ikke langt
til Ånestadkrysset heller. Fra farger til musikk
Fra penselstrøk til fløytespill i baret
Men pass deg for elg.

Rolf Jakobsen  
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2.3 Trafikantens opplevelse

Trafikantens opplevelse baserer seg på opplevelser langs vegen og 
i sidelandskapet uavhengig av kommunegrenser. Dette begrepet 
knyttes til   opplevelse, men også trafikksikkerhet gjennom å redusere 
monotoni og dermed tretthet.

Det er foreløpig foretatt en grov vurdering av hvilke muligheter for 
reiseopplevelse som finnes i dag og områder der en bør tilføre nye 
stimuli. Det tar ca 20 minutter å kjøre denne strekningen. Reisen  
oppleves i sekvenser, og det er gjennom studier funnet fram til at 
det er ønskelig med en attraksjon (et stimuli) ca hvert 3. minutt.  

Attraksjoner langs vegen i form av naturelementer eller innførte  
elementer er da med på å skjerpe trafikantens oppmerksomhet og gi 
reisen noe ekstra. 

Langs denne strekningen er det behov for ca 7 stimuli. Ut av disse 
er det noen som framtrer som milepæler på reisen som f.eks.  
Ånestad (Myklegard). Variasjon mellom åpent jordbrukslandskap og 
tett skog gir varierte opplevelser på strekningen fra Ommangsvollen 
til Ånestad. Strekningen fra Ånestad til Grundset er mer ensartet og 
det er her det er størst behov for å tilrettelegge for stimuli.

Figur 6: Fura Figur 7: Åpen furuskog
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3.0  Landskapstyper

På strekningen Ommangsvollen - Grundset er det i prinsippet to  
typiske landskapskarakterer; flatt/bølgende jord- og skogbruks- 
landskap (kulturlandskap) og flatt/småkupert skogbrukslandskap 
(naturlandskap). 

Dette tilsvarer de to landskapsregionene Landskapsregion 7;  
”Østlandske skogtrakter” (Underregion 7.24; ”Hedemarkens  
åsbygder”) for strekningen Ånestad-Grundset, og Landskaps- 
region 8; Innsjø- og silurbygdene på Østlandet (Underregion 8.4;  
”Toten- og Hedemarkens jordbruksbygder) for strekningen  
Ommangsvollen – Ånestad. (Landskapsregioner i Norge –  
Landskapsbeskrivelser, NIJOS rapport 2/98).

Det er berggrunnen innenfor tiltaksområdet som har påvirket  
landskapsbildet. Vest for Ånestadkrysset består berggrunnen av  
sedimentære og næringsrike bergarter fra kambro-ordovicsk tid. Øst 
for Ånestadkrysset finner vi det store østnorske grunnfjellsområdet 
som i hovedsak består av granittisk gneis og granitt. Løsmassene 
preges av underliggende berggrunn slik at vi vest for Ånestadkrysset 
har næringsrik jord med mulighet for jordbruk mens det mot øst er 
næringsfattig jord der skogbruk dominerer.

3.1 Landskapskarakter – sekvensinndeling

Innenfor de to landskapsregionene går vegen gjennom flere 
ulike landskapstyper, og den kan deles inn i sekvenser definert av  
landskapskarakteren. I dette kapittelet beskrives og kartfestes  
landskapstypene, og det angis særskilte prinsipper som bør legges 
til grunn i hver av dem. I kapittel 4 angis mer detaljerte formings-
prinsipper for vegtverrsnittet gjennom disse ulike landskapstypene.

Følgende kategorier benyttes:

Strekningen er inndelt i hovedsekvenser basert på landskaps-            
karakter, se kap. 3.1. En grov disposisjon av hva som oppfattes som 
attraksjoner/milepæler på reisen i dag, er opplistet i pkt. 3.2. Ut fra 
dette kan en videreutvikle de kvaliteter som finnes langs vegen i 
dag, og supplere med belysning/kunst m.m. etter behov på de ulike  
delstrekningene.

Skjøtsel av eksisterende vegetasjon, i form av uthogging og                
tynning, er et viktig virkemiddel for å oppnå flere utsiktspunkt på 
strekninger.

Det er også et viktig element å ha med variasjon i opplevelse  
gjennom skifting i årstider. Når trærne feller løvet, kan det tre fram 
nye utsiktsmuligheter som har vært lukket om sommeren pga. tett 
løvverk.

Effektbelysning er et spennende tema med mange muligheter. 
Fjellskjæringer med fine isformasjoner, små tjern, enkelttrær  
eller tregrupper kan lyssettes. Store steiner, andre landskapsformer  
eller kulturminner kan også fremheves med belysning og fjerning av  
vegetasjon.

Figur 8: Bjørkeskog i Elverum
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Storskala åkerlandskap
Landskapstypen omfatter arealer som er relativt flate. Land-             
skapet består hovedsakelig av åpne jordbruksarealer. Hoved-                   
formen er hvelvede og bølgende sletteformer, slake skråninger 
og bakker.  Her består jorda er morenejord, og her er elver med              
rolig flyt med typiske elveslynger. I jordbrukslandskapet finnes 
oppstykket løvtredominert skog, ofte som øyer, linjedrag eller ren-
ner langs bekker og elver. Naturlig skogsvegetasjon domineres av 
barskog. Omfattende jordbruksdrift, hovedsakelig kornproduksjon. 
Store gårdsbruk med ruvende hus med fremtredende terrengplasser-
ing. Boligbebyggelse i små tettsteder og stedvis spredt.

Denne landskapstypen finnes ved Ommangsvollen og fra Gammels-
rud/Rømma til Ånestadkrysset.

Vegen bør ligge lett i terrenget. Skjæringer og fyllinger formes slik at 
vegen faller mest mulig naturlig inn i omgivelsene. Når vegen ligger 
lett i terrenget kan det medføre økt støy til omgivelsene. Støytiltak i 
denne type landskap krever stor omtanke, og mulige konfliktsituas-
joner må identifiseres. Vegen må utformes slik at man unngår støytil-
tak som virker skjemmende, eksempelvis store voller, som ødelegger 
opplevelsen av landskapet. Det skal tas hensyn til både trafikanters 
og beboeres/turgåeres opplevelse av landskapet. 

Naturlige randsoner kan gjenskapes og skogsbryn kan reetableres. 
Bruenes utforming og lengde tilpasses det åpne landskapet.

Småskala åker-, beite- og skogslandskap
Områdene er stort sett bevokst med skog, men enkelte åpne områder 
med dyrka mark og bebyggelse forekommer. Terrenget er kupert. 
Kulturlandskapene her vurderes som verdifulle. 

Denne landskapstypen finner vi fra Ommangsvollen til Doksrud/
Gammelsrud. Planleggingen i disse områdene krever spesiell  
vurdering. 

Barskoglandskap
Landskapstypen omfatter ensartede skogstrekninger av hovedsakelig 
furuskog med innslag av gran- og løvtrær. Arealene er småkuperte 
eller relativt flate. Mindre lommer med dyrka mark forekommer 
stedvis. Områdene er stort sett uten bebyggelse, men stedvis spredt 
bebyggelse i tilknytning til dyrka mark. Denne barskogen er en del 
av det store sammenhengende barskogbeltet som går rundt jord-
kloden på den nordlige halvkula, kalt taigaen. 

Landskapstypen starter ved Ånestadkrysset og følger traseen helt 
fram til Elverum og Grundset. 

Vegen kan ha skjæringer på en eller to sider. Det legges til rette for 
naturlig innvandring av arter. Skogsbryn reetableres ved lommer av 
dyrka mark og mot blandingsskog. Det etableres ikke skogsbryn mot 
den åpne furuskogen, dvs. furuskog med lang utsikt mellom slanke 
furustammer

Barskoglandskap med myr
Landskapstypen omfatter myrområder i ensartede skogsområder. 
Denne landskapstypen er egentlig en del av barskoglandskapet 
taigaen, men siden de store myrområdene byr på spesielle utfordring-
er i forbindelse med terrengforming, skilles den her ut som en egen 
landskapstype. Myrområdene er bevokst med skog, både løv- og 
barskog. Barskog med myr finner vi hovedsakelig fra Midtskogen 
til Grundset. 

Vegen bør ligge lett i terrenget. Skjæringer og fyllinger arronderes 
slik at vegen faller mest mulig naturlig inn i omgivelsene. Støytiltak 
i denne type landskap krever stor omtanke, og mulige konfliktsitua-
sjoner må identifiseres. Også her må vegen utformes med tanke på 
minst mulig støytiltak, eksempelvis store voller som ødelegger opp-     
levelsen av landskapet. Det skal tas hensyn til både trafikanters og 
beboeres/turgåeres opplevelse av landskapet.

KULTURLANDSKAP NATURLANDSKAP
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Spesialområder
Uavhengig av overordnet landskapstype er det flere steder langs 
parsellen lokale forhold som krever spesielle tilpasninger. Dette 
gjelder bl.a. ved kryssing av elver samt tilpasning til spesielle  
landskapsformer, næringsområder og nærhet til tettsteder. 

Slike situasjoner finner vi på følgende steder:

• Fura/Ommangsvollen: Kryssing av elv
• Fura/Doksrud: Kryssing av elv
• Vingerjessa: Kryssing av elv og tilpassing til    
 eksisterende veg
• Terningåa: Kryssing av elv
• Grundset: Tilpasning mot massetak
• Elverum: Tilpasning mot industri- og næringsområde
• Elverum: Synliggjøre innfallsport til byen
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3.2 Strekningskart 

De forskjellige landskapskarakterene er vist på kart på de neste 
sidene. Tallene på kartene viser til identifiserte attraksjoner som er 
opplistet under og som kan utvikles i tråd med prosjektets filosofi og 
mål. En  fullstendig liste over mulige attraksjoner finnes i kapittel 
3.3.

Kartene viser strekningen fra vest (Ommangsvollen i Løten) til øst 
(Grundset og Bast i Elverum).

Figur 9: Kartet viser parsellen fra 
Ommangsvollen til Ånestad.
(Veggeometri fra kommunedelplan)
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Figur 10: Kartet viser parsellen fra Ånestad til 
Midtskogen.
(Veggeometri fra kommunedelplan)
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Figur 11: Kartet viser parsellen Midtskogen til 
Grundset.
(Veggeometri fra kommuneplan)
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3.3 Attraksjoner

Følgende elementer i omgivelsene er identifisert som mulige  
attraksjoner. Attraksjonene som er vurdert som de viktigste, er  
uthevet med blått.

1. Eksisterende trebru over rv. 3
2. Bru for driftsveg ved Skramstad vestre. Utsikt mot landskap-

srom (jordbrukslandskap) i vest. Trebru
3. Bru for lokalveg ved Fuglset. Utsikt mot jorder i øst. Trebru
4. Furutre i åkerlandskapet på Tønset, fremheves med effekt-

belysning.
5. Kryss rv 3/25. Rundkjøring, kollektivterminal, vegetasjon, 

effektbelysning.
6. Bru for Kjelsrudvegen. 
7. Bru ved Doksrud, utsikt til elva Fura og    

jordbrukslandskap i nord.
8. Rømma. Utsikt til verdifullt bygningsmiljø og kulturland-

skap.
9. Bru for lokalveg ved Årsrudhagen.  
10. Bru for lokalveg ved Kroksti. 
11. Ånestadkrysset. Markere at Taigaen begynner. Effektbe-

lysning / muligheter for attraksjon.
12. Kryss for Husum trafikkstasjon
13. Faunapassasje ved Ebru.
14. Terningåa ved Midtskogen. Utsikt fra bru.
15. Faunapassasje nord for Gampmyra.
16. Bru over Terningåa inn mot Elverum, samt rundkjøring. 

Utsikt til elva Terningåa og til furumoen.
17. Bru for skiløype og skogsatkomst ved Stortjennsmyra. 
18. Bru for lokalveg ved Grundset søndre. Trebru. Utsikt til   

Glomma?
19. Skogsbilveg med bru ved Svenkerud

Evt. i stedet for å markere kulturminner: Belyse trær for å bryte 
monotoni i skoglandskapet.
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4.0  Vegutforming

4.1 Vegutforming i kulturlandskap

Landskapstypen omfatter arealer som er relativt flate, og det er        
ønskelig at vegen ligger lett i terrenget. Landskapet består av åpne 
jordbruksarealer brutt av mindre strekninger med skogteiger, med 
spredt gårdsbebyggelse.

Terrengforming

Grøfteprofil
Grøft ved ny veg følger grøfteprinsippene som er brukt for E6  
Gardermoen-Biri, det vil si grunne grøfter med helning 1:5 og dybde 
minimum 30 cm.

Utslaking av fyllinger i jordbruksområder
I jordbruksområder bør fyllinger slakes ut slik at så mye som 
mulig av fyllinga kan benyttes til landbruksdrift. Utslakingen fører 
til at vegen i fjernvirkning blir mindre dominerende i landskapet. 
Helningene bør i slike tilfeller være 1:8 eller slakere.

Tilførselsveger
Kryssende vegers fyllinger og skjæringer slakes ut slik at anlegget 
glir godt inn i det åpne jordbrukslandskapet. Dette er områder hvor 
de nye terrengformene må tegnes enten i snitt eller med koter for at 
det skal bli godt ivaretatt. 

Det er viktig at kryssende veger legges vinkelrett på riksve-
gen, spesielt hvis de går i bru over ny riksveg. Dette medfører at  
lokalveger ofte vil få mindre omlegginger i tilknytning til kryssing 
av riksvegen. 

Vegetasjon

Randvegetasjon/grupper rundt jorder
Når man anlegger en ny veg gjennom et eksisterende jordbruksland-
skap, vil vegen bryte etablerte strukturer i landskapet. Jorder får nye 
avgrensningslinjer og randvegetasjon vil deles. Landskapet kan se 
skadet ut. Å etablere nye randsoner og på den måten forsterke de nye 
strukturene i landskapet, vil kunne bøte på dette. Likeledes kan det 
også være riktig å fjerne små rester av randvegetasjon for å dyrke 
opp dette som et tillegg til tilgrensende jorder, og for å forsterke det 
åpne åkerslandskapet.

Reetablering av skogbryn
Ved inngrep i skogsområder, kan det ut fra både det visuelle og  
biologiske hensyn i området, være ønskelig å gjenskape de frodige 
randsonene mot åpent terreng. Dette kan gjøres ved selektiv hogst i 
skogens ytterste sone, der store bartrær hogges mens løvtrærne får 
stå igjen, eller ved å plante inn løvtrær i sonen mellom skog og åpent 
terreng.

Tilsåing / revegetering
Fra Ommangsvollen til Ånestad er landskapet jordbrukslandskap 
som vil inneholde problemugras som burot, høymole og floghavre. 
På denne strekningen skal derfor toppdekket på sideterrenget fjernes, 
og grunnen skal tilsåes med en egnet frøblanding. Toppdekket som 
er fjernet disponeres av den enkelte grunneier.

Figur 12: Eksempel på utslaking av dyrket mark mot vegkroppen.
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Bruer
Det er viktig at bruene blir visuelt og estetisk lange nok i åpent 
terreng uten skogdekning. Korte kryssende bruer gir innsnevring 
i rommet under bruene og medfører høye, massive fyllinger med 
sterk barrierevirkning i landskapet samt terrengformer som virker 
fremmede i fjernvirkning.  

Brutyper med lav konstruksjonshøyde vil bidra til å senke kryssende 
veger og gir lavere fyllingshøyder og fyllingslengder. Høye fyllinger 
bør/skal i tillegg dempes med støttefyllinger. 

Der vegen krysser elver bør minimum frihøyde under bruene være 
3 meter. Lysåpningen under brukonstruksjonen bør være ca 20-25    
meter. Dette for å legge til rette for framtidig ferdsel under bruene, 
og for å gi småvilt muligheten til å passere også i disse punktene. 

Det bør tilstrebes å redusere inngrepet i skråningene ned mot elvene. 
Det kan gi lengre brospenn.

Figur 13: Dagens bru over Terningåa
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4.2 Vegutforming i naturlandskap

I landskapsanalysen omtales denne landskapstypen som barskog-
landskap eller barskoglanskap med myr. I dette kapittelet har vi 
gitt dem samlebetegnelsen naturlandskap, ettersom de to typene 
er svært like og kan omtales under ett. Landskapstypen omfatter  
ensartede skogsstrekninger av hovedsaklig furuskog, brutt av enkelte  
myrområder og noen åkerlapper. Arealene er relativt flate eller  
småkuperte. Områdene er stort sett uten bebyggelse. Det er  
ønskelig at vegen ligger lett i terrenget utenom ved spesielle  
konstruksjoner som viltoverganger, der vi senker oss ned for så å 
stige igjen. Over myrer bør vegen ligge på en liten fylling.

Terrengforming

Grøfteprofil
Grøft ved ny veg følger grøfteprinsippene som er brukt for E6  
Gardermoen-Biri,  det vil si grunne grøfter med helning 1:5 og dybde 
30 cm.

Utslaking av fyllinger
Også i denne landskapstypen skal man ved åkerlappene slake ut 
fyllinger på 1:8 slik at så mye som mulig av fyllinga kan benyttes til  
landbruksdrift.  Der en går i skog skal helningen være 1:5. Der skog 
møter landbruk i fylling benyttes gradvis tilpasning fra 1:5 til 1:8.

Fjellskjæringer
Dersom fjellet ikke ligger høyt nok til å bli en ren fjellskjæring, men 
stikker opp gjennom løsmassedekket utenfor sikkerhetssonen, så er 
dette en kvalitet som bør tas vare på gjennom rensing og tilsåing 
rundt knattene. 

Ved høye fjellskjæringer er det viktig med presis sprenging. Helning 

på skjæringene påvirker inntrykket. Det bør være lik sprengnings-
vinkel på begge sider av vegen. Knekking av toppen av skjæringene 
er med på å senke det visuelle høyden på fjellskjæringene, men 
tiltaket fører til noe mer masseoverskudd.

Utforming av fjellskjæringene er også viktig for å unngå at                     
terrengvann kommer inn på selve vegen. Det bør vurderes tiltak 
i terrenget for å lede vannet bort, slik at det ikke trenger ned i  
vegkroppen eller at det kan komme opp til overflaten der det ikke er 
ønsket.

Vegetasjon

Bevaring av den åpne furuskogen
Den åpne furuskogen mellom Ånestad og Grundset er en  
visuell kvalitet som det må tas vare på. Skogens er i stor grad   
lange slanke furustammer i mose- eller urtedekke med lite  

Figur 14: Tilpasning av fylling mot skogsterreng
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buskvegetasjon. Dette gir et åpent, vakkert og luftig  
inntrykk. 

Det er ønskelig å gjøre inngrepene i den eksisterende furuskogen så 
små som mulig. Også rendyrking av uttrykket ved å fjerne buskvek-
ster mot vegen kan være aktuelt.

Revegetering
Det skal i hovedsak brukes naturlig revegetering fra Ånestad til Gr-
undset. For å unngå for frodig vekst innenfor sikkerhetssonen, skal det  
differensieres i valg av masser som legges ut i og utenfor  
sikkerhetssonen. I sikkerhetssonen legges derfor magre masser. 
Naturlig revegetering er omtalt under kapittel 5.

Vegetasjon i sentraløyer og rabatter
På denne strekningen skal rabatter og sentraløyer få samme dekke 
som skogsbunnen. Dette gjøres ved å løfte vekk og lagre flak av  
undergrunnsvegetasjon med undergrunnsjord fra anleggsområdet. 
Når vegens øvrig 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.

Konstruksjoner 
Gjennom naturområdene mellom Ånestad og Grundset vil det være 
behov for flere konstruksjoner. Disse er faunapassasjer, bruer over 

Figur 15: Fjellskjæringer, 2  ulike situajsoner Figur 16: Åpen furuskog i Elverum

elver, andre bruer i linja og overgangsbruer.
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Faunapassasjer
Bruer i form av faunapassasjer skal søkes knyttet til landskapet 
rundt.  Vegen bør legges lavt i disse områdene slik at passasjens 
høyde i forhold til omgivelse ikke blir for stor. Dette vil gi faunapas-
sasjene en god visuell sideforankring. 

Bruer i linja
Ved behov for bru i linja der vegen passerer lokal veg vil senking av 
lokalvegen være å foretrekke siden det vil bli visuelt minst synlig 
både fra riksvegen og landskapet rundt.

Bruer i kryss
Ved kryss i naturlandskapet som medfører bru i linja, bør  
høydeforskjellen fordeles mellom å senke vegene under brua noe i 
forhold til terreng og å  la brua i linja gå noe over terreng. Husum er 
eksempel på slikt kryss.

Bruer over elver
Der vegen krysser elver, bør minimum frihøyde under bruene være 
3 meter. Brulengde bør være mellom ca 20 og 25 meter. Dette er for 
ikke å låse framtidig ferdsel under bruene, og for å gi mindre vilt 
muligheten til å passere også i disse punktene. 

Figur 17: Tursti ned til Terningåa Figur 18: Bru over Terningåa
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4.3 Vegutforming i urbane strøk - Elverum

Området mellom Grindalsmoen og Basthjørnet er nær Elverum 
by, og vegen på denne strekningen blir å betegne som  innfarts-
åre  til sentrum. Vegklassen og kravene til denne åpner for en mer  
gatemessig utforming enn for strekningen forøvrig. Arealene langs 
strekningen er regulert til næring, forretning, handel, lett industri, 
idrettsanlegg og bolig (militærleir). Det tilsier også at en noe mer 
gatemessig utforming kan brukes. Til forskjell fra strekningene med 
andre standardklasser, brukes kantstein og lukkede grøfter.

4.4 Spesialtilfeller

Flere steder langs parsellen er det områder som krever spesiell       
vurdering der prinsippene som er lagt frem ikke er egnet som fullgod 
løsning.

Disse områdene er krevende når det gjelder å finne gode løsninger, 
og hvert område må løses spesielt. Eksempler på slike er Doksrud, 
Ånestad og myrene.

Figur 19: Møte for ny og gammel rv 25 i Elverum
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5.0  Vegens ulike  tverrsnitt 
5.1 Strekningen Ommangsvollen – Tønset
  profil 0-3500
På strekningen mellom Ommangsvollen og Tønset skal det legges 
til grunn dimensjoneringsklasse S5. Dette innebærer en vegbredde 
på 12,5 meter med lokal tilpasning ved konstruksjoner. Vegen er 
en tofelts veg med midtdeler som er 1 m bred med 1,5 m skulder. 
Sikkerhets-sonen på denne strekningen settes til 8 meter.

I reguleringsplanen settes bredden på midtdeleren til 1 meter med 
lokale tilpasninger ved bruer. 

Strekningen går gjennom kulturlandskap og blanding av natur- og 
kulturlandskap

Figur 20: Prinsippsnitt av vegen mellom Ommangsvollen og Tønset

Bakgrunn for S5 som dimensjoneringsklasse

Strekningen mellom Ommangsvollen og Tønset  har beregnet ÅDT 
ca 5000 i dimensjoneringsåret. ÅDT som dimensjoneringskriterium 
gir da at ny veg skal bygges som tofelts veg med bredde 10 meter, 
dimensjoneringsklasse S4. Med bakgrunn i høy tungtrafikkandel og 
vegrutas betydning som hovedrute for godstrafikk er det i samråd 
med Vegdirektoratet besluttet at det på sikt skal være midtrekkverk 
på rv. 3 mellom Kolomoen og Rena. Derfor legges dimensjonering-
sklasse S5 til grunn.
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Terrengforming for strekningen
Strekningen Ommangsvollen-Tønset veksler mellom åpne kornåkre 
og mindre skogteiger og noe spredt gårdsbebyggelse. Vegen passerer 
elva Fura en gang. Over Fura bør brua ligge så høyt at mennesker og 
dyr kan ferdes under brua.

I det åpne jordbrukslandskapet bør vegen ligge lett i terrenget.  
Dersom vegen blir liggende litt høyere enn åkerland-skapet rundt, 
vil oppfylling av landbruksjorda være med å minske fjernvirknin-
gen, samtidig som det vil medføre mindre permanente beslag av 
landbruksjord. 

Bruer og andre elementer på strekningen
På denne delstrekningen er det mange konstruksjoner og andre        
elementer som vegen krysser eller ligger inntil. Disse er fra sør:

• Overgangsbru, lokalveg over i kryss på Ommangsvollen, Om-
mangsvollen overgangsbru

• Bru i linja over Fura, Ommangsvollen bru
• Overgangsbru for driftsveg, Skramstad driftsbru
• Kryssing under hovedhøyspenttrase
• Overgangsbru for fv 152, Fuglset overgangsbru
• Bru i linja over gang- og sykkelveg på Tønset, Tønset bru
• Rundkjøring på Tønset

Av disse elementene skiller nærheten til langsgående høyspent 
seg ut fordi den ligger tilnærmet parallelt med vegen i store  
deler av strekningen.

Av de øvrige konstuksjonen kan overgangsbru for lokalvegen 
ved Ommangsvollen, og rundkjøring på Tønset trekkes fram som          
konstrukjoner som ligger i åpent jordbrukslandskap, og vil bli godt 
synlig på lange avstander, og derfor må behandles med omhu.

Figur 21: Kalver på beite i vedtatt kommuneplantrasè, Ommangsvollen-Tønset
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5.2 Strekningen Tønset – Åkroken
 profil ca 3500-14700 og 20000-22750

På strekningen mellom Tønset og Åkroken skal det legges til grunn 
en standard med ÅDT mellom 12 000 og 20 000 biler og fartsgrense 
90-100 km i timen, S8. Det vil si en vegbredde på minimum 20,5 
meter. 

Dette er en firefelts veg med midtdeler som er 2,5 meter bred med en 
indre skulder på hver side som er 0,5 meter. Det skal være ytre skul-
dre på 1,5 meters bredde. Sikkerhetssonen på denne strekningen er 8 
meter, men forslag til ny rekkverkshåndbok har sikkerhetsavstand på 
samme type veg til 10 m. Derfor velges det å regulere vegformålet ut 
til 10 meter, men at viltgjerdet står på 8 meter.

I reguleringsplanen settes bredden på midtdeleren til 2,5 meter med 

lokale tilpasninger ved bruer. Ved bruer brukes bredde 3,2 meter.

Terrengforming på strekningen
For strekningen Tønset-Åkroken går det et naturlig 
skille ved Ånestad. Fram til Ånestad går vegen delvis i  
småkupert terreng, der vegen skjærer igjennom flere koller og  
krysser to elver og en sidebekk. Etter Doksrudskogen og fram til 
Ånestad går vegen i jordbrukslandskap.

Også for denne parsellen gjelder at i det åpne jordbrukslandska-
pet bør vegen ligge lett i terrenget. Dersom vegen blir liggende litt 
høyere enn åkerlandskapet rundt, vil heving av landbruksareal være 
med å minske fjernvirkningen, samtidig som det vil medføre mindre 

Figur 22: Prinsippsnitt av vegen mellom Tønset og Åkroken
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permanente beslag av landbruksjord.

Doksrudskogen er et viktig friluftslivsområde for bebo-
erne i Brenneriroa. For at området fremdeles skal være  
attraktivt for friluftsliv og for vilt, er det viktig av vegen legges høyt 
nok over Fura.

På strekningen Rømma-Kroksti vil ny rv. 3/25 gå parallelt med gam-
mel rv. 25. Dette gir utfordringer angående blending, samt at her er 
det snøfokk-problematikk fra før. I tillegg er dette et området som gir 
utfordringer i forhold til landskapstilpasning, siden det er gårder på 
begge sider av vegene, og en må være kritisk til arealbruken. 

Derfor har geometrien blitt optimalisert, og det blir igjen et restareal 
mellom ny og gammel veg som benyttes til å ta opp snø, samt hindre 
blending. Dette gjøres ved å illudere åkerrennene og steingjerdene i 
Løten. Det plantes levegetasjon med løv og bartrær (åkerrenner), og 

Figur 23: Prinsippsnitt av vegen ved Kroksti/Skramstad østre. Viser le-planting og gabion som hindrer blending og snøfokk. Illuderer åkerrennene og stengjerdene i nærområdet

settes opp gabioner (steingjerder), som sammen fungerer mot snø-
fokk og blending, samtidig som det bryter opp den stive linjeføringa 
som ut fra vegstandard er nødvendig i området.

Videre går vegen over elva Vingerjessa. Terrenget i områder rundt 
Vingerjessa er kupert og det er en landskapsmessig utfordring å 
legge vegen gjennom området. Valgt prinsipp med minimum 3                    
meter foreslått frihøyde til bruer over elvene gjør at det lavere  
terrenget rundt elva kan brukes til friluftsliv og av vilt. Der vegen 
blir liggende høyt i landskapet som følge av kupert terreng, må det   
vurderes  å  gjøre større  terrengendringer ved utfylling av  
landbruksjord. 

Øst for Ånestad starter de store skogene, bare avbrutt av noen myrer 
og enkelte gårdsbruk og tre kryssinger elver. 

Der vegen går igjennom skog, vil man ikke ha fjernvirkning av         
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Figur 24: Vingerjessa

vegen. Her er ikke høyden så synlig, men det må tas hensyn til at 
vegen kommer høyt nok over Terningåa ved begge kryssingene. 
Ved faunapassasjer over vegen kan vegen trekkes ned i terrenget, 
så lenge overgangen går over en lengre strekning. Der vegen går  
gjennom myrer bør den ligge med en stabil høyde med en liten  
overhøyde til landskapet rundt.

Bruer og andre elementer på strekningen

På denne delstrekningen er det mange konstruksjoner og andre        
elementer som vegen krysser eller ligger inntil. Disse er fra vest:

• Bru for driftsveg og atkomstveg til Søbakken, Kjeldsrudvegen 
overgangsbru

• Bru for Budorvegen, fv. 153, Budorvegen overgangsbru
• Kulvert i linja over Elskovsbekken, Elskovsbekken kulvert
• Bru over Fura, Doksrud bru
• Bru i linja over fv 155, Rømma bru 
• Bru over gamle rv 25, Årsrudhagan overgangsbru
• Bru for fv. 157, Kroksti overgangsbru
• Bru over Vingerjessa, Vingerjessa bru
• G/S-vegbru over Vingerjessa, Ånestad G/S-bru
• Kryss på Ånestad, Ånestad overgangsbru
• Bru over lokalveg, Granerud bru
• Kryss ved Husum kontrollstasjon, Husum overgangsbru
• Faunapassasje, Smedbakken faunapassasje
• Bru over Kakkhella og Rondanestien, komb. med viltundergang, 

Tobru bru 
• Bru i linja over eksisterende rv. 3/25, Lundgård bru
• Bru over Terningåa, Midtskogen
• Faunapassasje nord for Gampmyra
• Bru over Terningåa, kryss Åkroken

Av disse konstruksjonene vil kryssene ved  Tønset, Ånestad og  

Åkroken være viktige kryss som må gis ekstra omtanke ved utform-
ing.    Krysset ved Ånestad ligger åpent med viktige publikumsfunk-
sjoner, og rundkjøringen ved Åkroken er et viktig retningsvalg for 
reisende. 
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5.3 Strekningen Åkroken - Basthjørnet
 profil 950-100

Strekningen Åkroken - Basthjørnet er hovedinnfartsvegen til El-
verum. Samtidig er trafikkmengden godt over 12000 biler. Dimen-
sjoneringsklasse S6 skal derfor legges til grunn. Dette innebærer 
fartsgrense på 60 km i timen. Det vil si en vegbredde på minimum 
16 meter. Også denne strekningen er en firefelts veg med midtdeler. 
Midtdeleren skal her avgrenses med kantstein og er 1 meter bred. 
Det er ingen krav til  midtrekkverk, og det er naturlig å bruke lukket 
drenering på grunn av midtrabatter.  Sikkerhetssonen er på denne 
strekningen er 5 meter.

Terrengforming på strekningen
Dette er en kort strekning som går i relativt flatt landskap. Vegen lig-
ger i eksisterende vegtrase som har god tilpasning til landskapet og 
bebyggelsen rundt.

Bruer og andre elementer på strekningen
Utenom rundkjøringen på Grindalsmoen og rundkjøringen ved 
Basthjørnet er det ingen konstruksjoner på denne strekningen.

Figur 25: Prinsippsnitt av vegen mellom Åkroken og Basthjørnet
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5.4 Strekningen Åkroken – Grundset
 profil ca 22 700 - ca 29 200

Strekningen mellom Åkroken og Grundset har beregnet ÅDT ca 
5000 i dimensjoneringsåret. De samme vurderinger som for strek-
ningen Ommangsvollen – Tønset gjelder her, strekningen bygges ut 
til dimensjoneringsklasse S5.

Terrengforming på strekningen
Etter at vegen har passert elva Terningåa og de terrengformasjonene 
som følger elva, ligger vegen på denne strekningen i småkupert svakt 
sidehellende terreng.

Bruer på strekningen
Bruer og andre elementer på strekningen er:

• Bru over Terningåa
• Bru for skiløype og skogsatkomst
• Bru for lokalveg ved Grundset
• Bru for lokalveg ved Lille Grundset

For brua over Terningåa gjelder det som for de andre bruene over 
elvene, å legge brua slik at den gir en minimums frihøyde mellom 
vannet og konstruksjonen på 3 meter. 

Figur 26: Prinsippsnitt av vegen mellom Åkroken og Grundset
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6.0  Felleselementer
6.1 Generelt

Det er en målsetting at alle felleselementer i stål skal være i rusttregt 
stål (eksempelvis COR-TEN® stål), så fremt dette er avklart i Vegdi-
rektoratet. Det forutsettes at det foretas byggherreinnkjøp på fellese-
lementer for at disse skal få et enhetlig uttrykk på hele strekningen.

Rørrekkverk skal være slankt og transparent av typen system Z eller 
tilsvarende.

6.2 Eksisterende veg

Dette avklares videre under arbeidets gang.

6.3 Skulder og sidearealer

Skulder
Skulder på ny veg vil ha varierende bredde avhengig av standard-
klassen på de ulike strekningene. 
Ommangsvollen-Tønset: Asfaltert skulder
Tønset-Basthjørnet: Grus på skulder (i henhold til formingsveileder 
for E6 Gardermoen-Biri)
Åkroken-Grundset: Asfaltert skulder

Sidearealer
Der vegen går gjennom dyrket mark skal det tilstrebes i størst mulig 
grad å gjøre terrengingrepet så lite merkbart for omgivelsene som 
mulig. For å oppnå dette bør det i dyrket mark legges matjord til side 
og trekke fyllinger og skjæringer ut i lange slake terrengformasjoner. 
Matjorda legges deretter tilbake for å dyrkes opp. Dette vil medføre 
en midlertidig reduksjon i produktivitet på jorda, men vil gjøre det 
permanente arealbeslaget til annet vegformål mindre.  Hellingen på 
skråningene må være egnet for jordbruk og bør ligge mellom 1:8 og 
1:20.
Der vegen går i skog kan skjæringene gjøres kortere for å unngå for 
store sår i landskapet ved at skog må hogges. Fyllingene skal i slike 

situasjoner ha 1:5 skråning til utenfor sikkerhetssonen. Deretter kan  
ved spesielle behov skråningen gå over i 1:2 skråning for å avsluttes 
mot terreng.

Figur 27: Midtrekkverk i rusttregt stål på E6
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6.5 Driftsåpninger 

I driftsåpninger i midtdeleren der det er gras, skal det settes gres-
sarmering slik at midtdeleren fortsatt oppleves som grønn, men tåler 
midlertidig kjøring. Armeringsteinen settes på drensasfalt for å sikre 
avrenning. Midtdeleren skal også være grønn i kurver med ensidig 
tverrfall. Avrenning i disse sonene infiltreres i grøft.

6.6 Skilting

Sidestilling
Skilt skal sidestilles så langt det er mulig. Overhengende skilt skal 
unngås så langt det er mulig. Skiltbaksider skal ha farge RAL 9017, 
glans 30.

Færrest mulig skilt
Antall skilt bør minimeres, og flere skilt bør, der det er mulig,  
plasseres på samme stolpe. Det skal benyttes samme type skiltstolpe 
langs hele strekningen. Stolpen skal være av godkjent ettergivende 
type.

Tavler med bakvegetasjon
Vegetasjon bak skilttavler kan gjøre at baksida av skiltet ikke blir 
så synlig og gjør framsida av skiltet mer leselig (rolig bakgrunn). 
Vegetasjonen må ikke stå så tett bak skiltet at skiltet gror ned.  
Prinsippet må ikke komme i konflikt med sikkerhetssonene.

6.4 Midtdeler 

Det planlegges midtdeler med midtrekkverk på alle høyhastighet-
sstrekningene på vegen.

Ommangsvollen-Tønset: 1 m bred midtdeler med midtrekkverk i as-
falt
Tønset-Åkroken: 2,5 m bred midtdeler med midtrekkverk i gras, 
uten kantstein. Dette er en endring i forhold til formingsveileder for 
E6 Gardermoen Biri.
Åkroken-Basthjørnet: Midtdeler med kantstein, bredde min. 1 meter
Åkroken- Grundset: 1 m bred midtdeler med midtrekkverk i asfalt

Figur 28: Prinsipp for plan og oppriss av midtdeler

Ved bruer eller andre konstruksjoner kan det gjøres lokale tilpasnin-
ger til 3,2 meters bredde.  Rekkverket skal helst være rørrekkverk i  
rusttregt stål. På hver side av midtdeleren skal det være et 0,5 meter 
bredt rumlefelt. Rumlefelt har noen ulemper i forhold til ising og 
drifting av dette og må derfor vurderes videre i prosjektet.
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6.7 Forstøtninger

Nye murer bør i størst mulig grad bygges opp som tørrmurer av 
naturstein. Steinen bør være så lokal som mulig. Et alternativ til 
muring med sprengstein er å lage gabioner. Terrengsprang og lavere 
murer i tettbygde områder og ved sideanlegg som rasteplasser bør 
også bygges opp av naturstein/gabioner men detaljerings- og nøyak-
tighetsnivået bør være større.

Overgangsbruer generelt
For overgangsbruer bør søyler/landkar plasseres utenfor sikkerhets-
sonen slik at rekkverk rundt konstruksjonene unngås. Det legges    
imidlertid opp til søyle i midtdeler som beskyttes med rekkverk.
Der rv 3/25 ligger i skjæring kan i utgangspunktet skjæringens linjer 
føres ubrutt forbi brusteder. Der rv 3/25 ligger på terreng må høyden 
på fyllingen/fyllingshelningen vurderes opp mot lengden av brua.

Overgangsbruer for kryssbruer / overgangsbruer for større veger
Her benyttes i utgangspunktet en 2 spenns platebru i betong med 
søyle i midtdeler. Som utgangspunkt anvendes typisk bru fra E6  

Figur 29: Platebru i betong

6.8 Konstruksjoner

Bruene deles inn i et hierarki for å bidra til et helhetlig og logisk 
veganlegg. Kryssene er inndelt hierarkisk, og konstruksjonene skal 
også benyttes til å understreke dette. Overgangsbruer er viktige for in-
ntrykket av riksvegen som veg og er med på å prege kjøreopplevelsen.  
Kryssbruer skal være i betong og sekundærbruer skal være i tre. 

Like viktig som form på bruene, er en omsorgsfull plassering i 
forhold til landskapet. Tilførselsvegen må sees på som en del av  
bruprosjektet og må utformes slik at de virker i positivt samspill med 
landskapet. 

Det er et prinsipp at bruer over riksvegen skal ligge vinkelrett på 
vegen. Et annet prinsipp som skal legges til grunn er for kryssing av 
elver. Der skal høyde helst ikke være mindre enn 3 meter fra van-
nflaten og opp til konstruksjonen, og bredde mellom 20 og 25 meter. 

Det deles inn i følgende undergrupper av konstruksjoner:

• Overgangsbruer for kryssbruer
• Overgangsbruer for større veger
• Overgangsbruer for mindre veger og landbrukskryssinger
• Bruer i linja
• Underganger /kulverter
• Viltoverganger
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Gardermoen- Biri med v-formet søyle. Ved behov vurderes ekstra 
spenn på hver side av brua.

Ved skrå kryssing skrås landkar og søylerad slik at disse følger  
midtdeler/skråning på hovedveg.

Overgangsbruer for mindre veger og landbrukskryssinger (ett 
lastefelt)
Disse bruene skal primært bygges i tre som ettspennsbuer.  
Alternative typer er fagverksbruer, buebruer eller evt andre 
spektakulære bruer. Veglinjene optimaliseres slik at kryssingene blir 
tilnærmet vinkelrette på vegen i horisontalplanet der dette er mulig. 
Hvis det er mulig, unngås skrå vertikalkurvatur på bruene ved bruk 
av symmetrisk oppfylling.

Bruer i linja 
Det er behov for bruer i linja ved elvekryssinger, evt. ved kryssing av 
mindre daler eller ved kryssende veger der disse legges under. 

Bruer i linja skal være i betong. For korte spenn benyttes et  
platebrutverrsnitt med tykkelser 700-1000 mm. For lengre spenn, hvor 
det er behov for tverrsnittshøyder over 1 m, benyttes bjelketverrsnitt 
siden dette er kostnadseffektivt. Dette er under forutsetning av at 

Figur 30: Typisk fagverksbru

Figur 31: Typisk buebru

Figur 32: Typisk tverrsnitt platebru

Figur 33: Typisk tverrsnitt bjelkebru
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brua er lite eksponert fra undersiden. Det foretrekkes bjelker med 
skrå sidekanter og avrundede hjørner. Det benyttes runde søyler og 
påhengte landkar på brutverrsnittet.

For alle bruer i linja vurderes behovet for viltkryssing i dette  
området, samt konstruksjonens egnethet for viltkryssing. Eventuelle      
behov for forlengelser av bruer mhp viltkryssing vurderes. Det 
samme gjelder med hensyn til behov for turveger.

Underganger / kulverter
Deler av grøftene på hver side av undergangen føres over  
undergangen. Midtdeler og grøfter skal være grønne. Vingemurene 
skal ha retning langs vegen for underganger som ikke kan benyttes 
som viltunderganger.

Viltunderganger
Det tilstrebes å legge viltkryssinger over rv 3. Dersom det  
ligger til rette for det kan det også opparbeides viltunderganger.  
Viltundergangene må da ha tilstrekkelig høyde og bredde til at vilt vil 
bruke undergangen. Kryssingspunktene bør følge lavdrag i terrenget. 
Fortrinnsvis legges viltunderganger således sammen med bruer i  
linja. Alternativt benyttes en rammebru som vist.

Figur 35: Typisk rammebru / viltundergang

Figur 34: Undergang Figur 36: Typisk rammebru/viltundergang
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Viltoverganger
Viltoverganger kan plasseres der vegen går nedsenket i terrenget. 
Viltoverganger kan utføres med løsmassetunneller av lengde 40-60 
m. Denne løsningen betinger at terrengnivået ligger naturlig høyt 
slik at tunnelmunningene får tilstrekkelig overdekning uten at det 
virker som om terrenget er unaturlig hevet.

For de steder der dette ikke er mulig bør optimalisering av linja     
vurderes ved å senke linja slik at tilstrekkelig overdekning oppnås. I 
de tilfeller der dette ikke er mulig velger en utforming av denne slik 
at den ikke vil virke for dominerende i landskapet. Dette innebærer 
minimalisering av synlig betong.

Figur 39: Prinsipp for plastring under bruer
Figur 38: Rammebru / viltovergang

Figur 37: Løsmassetunnel / viltovergang

Kulverter under rv 3/25
Grøftene på hver side av vegen skal være gjennomgående grønne 
over kulvertene. Midtdeleren skal også være grønn.

Plastring under bruer
Plastring med naturstein er aktuelt, spesielt i regnskyggen  
under    betongbruer. Ved steinplastring under bruer benyttes lokale  
steinsorter eller stein med samme fargeuttrykk. Ved plastring  
under trebruer (sekundærbruer), kan det være gress i regnskyggen 
av bruene.
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6.9 Belysning

Funksjonsbelysning
I håndbok 017 er krav til belysning knyttet opp mot plassering i 
dimensjoneringsklasse. Tradisjonelle vegbelysningsanlegg har  
lysmaster i midtdeler eller sideplasserte master, en-/tosidig avhengig 
av vegbredde, mastehøyde, effekt på armatur, spredning mm. For  
rv. 3/25 er det ikke lagt opp til at belysning skal plasseres i midtdeler.

Det er konstatert behov for viltgjerde på store deler av strekningen.  
Belysning og viltgjerde må ses i sammenheng i et trafikksikkerhets-
messig perspektiv. 

Det gjennomføres for tiden et forsknings- og utviklingsprosjekt 
(FoU-prosjekt) med LED-lys (Light Emitting Diode) på E6 på     
strekningen Skaberud – Kolomoen. LED-baserte ledelys integreres 
i øvrig vegutstyr, hovedsakelig i midtrekkverket, og skal fungere 
som optisk ledende for trafikantene uten å blende. Dette vil gi et 
mindre belyst veganlegg og behov for viltgjerder må ses i sammen-
heng med dette. Videre vil dette belysningsanlegget ha et minimalt  
strømforbruk i sammenligning med konvensjonelle anlegg.  Statens 
vegvesen ønsker å gå videre med dette på rv. 3/25 dersom  FoU  
prosjektet gir vellykkete resultater.  Dette innebærer følgende  
foreløpige holdning:

• Rv. 3 Ommangsvollen  - Tønset: Viltgjerde, LED-lys i  
midtdeler

• Rv. 3/25 Tønset – Åkroken: Viltgjerde, LED-lys i  
midtdeler

• Åkroken – Grundset: Viltgjerde, LED-lys i midtdeler
• Åkroken – Grindalsmokrysset: Viltgjerde, ikke belysning
• Rv. 25 Grindalsmokrysset – Basthjørnet: Ikke viltgjerde eller 

belysning

Før konklusjon på FoU-prosjektet E6 Skaberud-Kolomoen  
foreligger, planlegges det i prosjektet rv. 3 / 25  Ommangsvollen 
- Grundset å tilrettelegge for et konvensjonelt belysningsanlegg 

med nødvendig infrastruktur i bakken i form av kabelgrøfter med 
trekkerør og fundamenter. I det videre arbeidet vil det derfor, bl.a. ved  
belysningstekniske beregninger, avklares om det er tilstrekkelig med 
énsidig plasserte konvensjonelle lysmaster eller om man på enkelte 
strekninger må legge opp til 2-sidig anlegg, kfr. kap. 15.

Der eksisterende veg nedgraderes i dimensjoneringsklasse, vil belys-
ningen eventuelt fjernes som følge av endrede krav til dette.

Krav til belysning av ulike strekninger i prosjektet må  
avklares nærmere og følges opp videre i planleggingen  Et fravik fra  
vegnormalen må avklares.

Plassering/utforming ledelys
LED-baserte ledelys integreres i øvrig vegutstyr og skal fungere    
optisk ledende for trafikantene uten å blende.

Armatur utformes slik at lyskilde er beskyttet mot fukt og 
støv og skjermet for uønsket spredning av lyset (strølys). Det 
må også fungere vinterstid med hensyn på snø. Ledelyset  
integreres i rekkverk eller settes på stolpe. Utformingen skal gi  
mulighet for å vinkle lysretningen og kan også gi  
forskjellig farget lys i to retninger (for eksempel rødt for de som ser mot  
kjøreretningen)

Plassering/utforming lysmaster
Strekningen skal være forberedt for evt. senere montering av veglys. 
Følgende legges til grunn for planlagt plassering av lysmaster:

Det er ønskelig at lysmaster sideplasseres. Hvis det er tilstrekkelig, 
skal mastene stå på den siden som har mest terreng/vegetasjon. 
Ved behov for å bytte side, må det fokuseres spesielt på optisk  
linjeføring.Ved av- og påkjøringsramper benyttes alltid sideplas-
serte lysmaster på høyre side sett i kjøreretningen. Dette bedrer den  
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optiske ledingen i kryssområdene. 

Mastehøyde skal være regulerbar for å sikre at armaturene kan  
plasseres i en jevn linje i rommet over vegen. Armaturene bør ha 
plan avskjerming for å minimere blending og spredning av strølys 
til omgivelsene.

Effektbelysning
Effektbelysning er særlig viktig for trafikantopplevelsen i mørke-
tid og om natta. For å lette orientering og skape variasjon i kjøre-         
opplevelsen kan elementer som viktige kryssområder, portalsoner, 
fjellskjæringer, bruer, bygninger, trær, skog, vann og skulpturelle    
elementer lyssettes. Slik lyssetting av og i sideterreng bør være  
avdempet og underbygge helheten på strekningen. Dersom vegen 
utstyres med veglys, må intensiteten i effektbelysningen økes for å 
få samme opplevelsesintensitet fra tiltakene.

Figur 40: Eksempel på effektbelysning
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6.10 Støyskjerming

Støyskjerming i prosjektet foregår på tre måter:
-Lokal skjerming (der det er mye spredt bebyggelse, gjøres i form av 
støytiltak på hus og skjerming av uteplass)
-Jordvoll (der det er et høyere antall hus, eller der voll vil gi god ter-
rengtilpasning)
-Støyskjermer (på bruer, skjerming av uteplasser)

Lokale støyskjermer skal ha en enkel og stedstilpasset utforming, 
og plasseres i tilknytning til bygningene heller enn å forholde seg til 
vegen. Områdeskjermer på terreng skal ha mørk farge mot vegen, og 
kan med fordel utformes i tre. Mørk farge framhever vegetasjonen 
foran skjermen og dominerer ikke over landskapet bak skjermen.
Støyskjermer skal fundamenteres til frostfri dybde.

Støyvollenes bakside (mot terreng) skal ikke være presise voller, 
men tilsluttes eksisterende terreng på en hensiktsmessig og naturlig 
måte. Der eksisterende terreng er jordbruksmark, bør det tilstrebes å 
arrondere baksiden av vollen, slik at denne kan bli en del av dyrket 
mark. I situasjoner hvor vollen blir svært omfangsrik på grunn  av 
høydebehov eller at sideterrenget skråner, er gabioner et godt alter-
nativ som bør brukes. Gabionene bør da bygges 1 meter tykke.

Ved bygging av voller må det vurderes om det skal bruke over-    
skytende masser fra veganlegget i vollene. Skjermer og voller bør 
avsluttes med en visuell forankring i omgivelsene.

På bruer med mulighet for gode reiseopplevelser gjennom fin utsikt, 
kan det være aktuelt å støyskjerme med glass (eks. Doksrudskogen).
Generelt skal bruk av støyskjermer minimeres og må vurderes opp 
mot innløsning eller støyisolerende oppgradering av bygninger og 
skjerming av uteplasser. 

6.11 Viltgjerder

Det skal settes opp viltgjerde på begge sider av vegen på store deler 
av strekningen. For å dempe synligheten, bør gjerdene følge vegens 
geometri, og ha en så rolig linjeføring som mulig.

Prinsipper som legges til grunn for plassering av viltgjerder:
• Gjerdetraseen planeres
• Naturlige linjer i landskapet skal følges
• Viltgjerdet skal gis et rolig forløp i landskapet 
• I skog og naturområder skal viltgjerdene plasseres minst 10 meter 

fra hvitstripa og i jordbruksområder minst 8 meter fra hvitstripa
• På partier med fjellskjæringer trekkes gjerdet minst 5 meter fra 

skjæringstoppen
• Viltgjerdet skal være så jevnt i overkanten (overtråden) at det 

oppfattes som en rolig linje for trafikantene
• Høyden på gjerdet skal være generelt  2,3 m. Der det er elg økes 

høyden  med overtråd til 2,6 m. utførelsen for øvrig i henhold til 
proesskoden. Gjerdenettingen skal ha finere maskevidde ned mot 
bakken

• Vilgjerder skal ha stolper i rusttregt stål for i mest mulig grad å 
gå i ett med skogen, og for å stemme overens med materialbruken 
forøvrig

• Porter i viltgjerder plasseres fortrinnsvis oppstrøms stikkrenner 
hvis det ikke er enkel atkomst fra baksiden av viltgjerdet

• Stikkrenner skal ha inn- og utløp utenfor viltgjerdet
• Viltgjerde må ikke plasseres slik at det ligger rett ved skrånings 

topper som elgen kan hoppe fra for å komme over
• Det er viktig å ikke plassere mat for elgen ved start og slutt av 

viltgjerde. Dette må ivaretas gjennom en driftsinstruks

Plassering av viltgjerdet påvirker grunnerverv og skjøtselsplaner.
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Figur 41: Illustrasjon som viser viltgjerde med stolper i rusttregt stål
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6.12 Viltkryssinger

Det skal tilstrebes å legge viltkryssinger over riksvegen. Kryssings-
punktene bør følge høydedrag i terrenget slik at viltet kan krysse 
over bruer som framstår som naturlige i landskapet. Elgen ønsker å 
følge naturlig terrenglinje og frisikt er viktig i faunapassasjene.

Alle viltkryssinger bør søkes plassert i forbindelse med grønt-       
korridorer og i områder der de får en naturlig visuell forankring i 
landskapet.

 6.13 Bomanlegg

Det skal bygges helautomatiske bomstasjoner på strekningen.  
Master, stolper og teknisk utstyr skal ha en enhetlig utforming.  
Utstyr til bomanlegg ses i sammenheng med resten av  
vegutstyret, ved  beslektet  materialbruk  og fargebruk, som rusttregt 
stål. Utformingen skal ikke overlates til leverandøren.
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6.14 Vegetasjonsbruk

En av målsettingene for utformingen av strekningen er å benytte 
virkemidler som gjør at veguttrykket dempes. Dette for at naturen 
skal få tre fram som den framtredende opplevelsen av omgivelsene.

Vegetasjonsbruk på strekningen er delt i to: 
1. Tilsåing i undergrunnsjord: der vegen går i blanding av skog og 
kulturlandskap, eller bare kulturlandskap. For å unngå spredning av 
uønskete arter, oppvekst av ugras.

2. Naturlig revegetering fra stedlige masser: der vegen går i helhetlig  
skogslandskap, bruker frøbanken i jorda i stedet for å så “fremmede”/
tilførte frø.

Ommangsvollen-Ånestad: Tilsåing i undergrunnsjord.
Ånestad-Åkroken: Naturlig revegetering fra stedlige masser.
Åkroken-Grindalsmokrysset: Naturlig revegetering fra stedlige 
masser
Grindalsmokrysset-Basthjørnet: Tilsåing i undergrunnsjord
Åkroken-Grundset: Naturlig revegetering fra stedlige masser.

Et annet overordnet prinsipp for vegetasjonsbruk på strekningen 
er at man skal bruke stedegne arter, både ved naturlig revegeter-
ing og ved planting eller såing. Fordel ved dette er at ved å bruke  
stedegne arter er at sjansen for å få et vellykket anlegg med hensyn til  
vegetasjon er større Dette fordi artene er herdige og trives med 
jordsmonnet og andre stedegne betingelser. Det er også mulig at  
behovet for skjøtsel på lang sikt vil bli mindre i de områdene hvor 
den naturlige suksesjonen skjer. Dette har med konkurransekraft å 
gjøre, og at vi bruker “vinnerne” fra naturen på stedet i artsutvalget 
vårt. 

Bruk av stedegne arter gjør også at sideterrenget ser naturlig ut og 
uten “kunstige” og innførte arter.

Det finnes flere ulike metoder for revegetering av strekningen:

1. To av dem er naturlig revegetering.
2. To er planting eller såing av stedegne planter. 

Ettersom det ikke finnes erfaringer fra revegetering ved flytting 
av vegetasjonsflak av mager skogsbunn fra furuskog i Norge, vet 
man ikke hvordan det vil fungere. Det samme gjelder naturlig  
revegetering fra stedlige masser fra mager furuskog med skrint  
jordsmonn. Dette ville derfor være svært interessant som et FoU-
prosjekt, hvor man kan teste ut metodene. 

Under forklares hovedprinsippene for de 4 metodene.

1. Naturlig revegetering fra stedlige masser.
I det øverste jordsmonnet i naturen, finnes det en mengde frø fra 
vegetasjonen i området. Frøene ligger der og vil spire ved de rette 
betingelsene. Når anleggsarbeidet starter skaves toppmassene av for 
så å lagres i ranker eller hauger langs anleggsområdet. Rankene må 
ikke være for høye og dype så det oppstår anaerobe forhold i jorda, 
for da vil ikke frøene og mikrolivet i jorda overleve. Når vegen er 
ferdig bygget og anleggsområder skal istandsettes, fordeles topp-
massen tilbake utover det aktuelle området. Tykkelsen kan variere 
avhengig av hvor mye toppmasse man har. 

Erfaring viser at vegetasjonen som etableres på denne måten, etter 
noen år tar igjen plantet vegetasjon.

For rv. 3/25 ønsker vi å ta vare på og rendyrke den store åpne  
furuskogen som finnes fra Ånestad og til Grundset. For raskere å 
få etablert det uttrykket som det voksne skogsamfunnet på stedet 
har, kan man påvirke vegetasjons utviklingen ved å fjerne oppslag 
av løvtrær og gran, for å gi lys til furu. Bruk av denne metoden 
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vil imidlertid kreve en oppfølging over noe lengre tid  enn vanlig   
garantiperiode på 3 år.  Behovet for drift ved en slik metode bør i 
reguleringsplanfasen avstemmes mot det som er vanlig skjøtsel for 
et ferdig anlegg. På den måten kan man avdekke et eventuelt økt 
behov for skjøtsel. Da kan man ta stilling til om viljen og evnen 
til gjennomføring av dette er til stede. I så fall må dette tas med i  
skjøtselsplan og funksjonskontrakter for at denne revegeterings- 
metoden skal fungere som ønskelig.

2. Innvandring av stedegen vegetasjon over tid
Over tid vil vegetasjon vandre inn i de fleste masser, jamfør ugras 
i et grusdekke. Selv om det velges forholdsvis magre masser langs 
vegen, så vil disse over tid tilføres humusmaterialer og næring, og 
vekstvilkårene for frø fra nærområdene vil bedres. Dette er den mest 
passive formen for naturlig revegetering og den som tar aller lengst 
tid. Når man ønsker at veganlegget skal etablere seg raskt og få et 
ønsket uttrykk raskt, så er dette ikke en egnet metode. Ved denne  
metoden kommer også ugras raskt fram og blir dominerende i  
starten.Vi vil derfor ikke basere oss på denne metoden alene for rv. 
3/25.

3. Flytting av vegetasjonsflak eller vegetasjon
En metode for bruk av stedeget plantemateriale er å flytte                         
vegetasjon inn i anlegget fra tilgrensende områder. Det enkleste 
er å flytte bunnvegetasjon. Flak  med bunnvegetasjon skjæres løs 
og  mellomlagres på egnet måte. Når vegen er bygget og anleggs- 
området skal istandsettes, legges flakene ut i det aktuelle området.

Det er viktig at området man henter flakene fra, inneholder ønsket 
vegetasjon. Flakene kan lukes noe ved utlegging for å fremelske   
riktig vegetasjonssammensetning. Det er viktig å få med seg tykkest 

Figur 44: Illustrasjonen hvordan flak av undergrunnsvegetasjon og jord kan legges ut i sen-
traløy

mulig torvlag på flakene.

Ved utlegging av flak nær kjørebanen, kan vegetasjonen her endres 
noe over tid som følge av næringstilførsel fra bilenes forurensing og 
som følge av salting.

4. Innsamling av frømateriale eller stiklinger, såing / oppformer-
ing og planting av dette
Ved ønske om bruk av bestemte planter fra nærområdet er det mulig 
å samle frø eller plantemateriale til frø- eller vegetativ formering av  
dette i planteskole. Dersom det er ønske om å oppformere trær, så tar 
dette flere år, noe som medfører at man må være ute i god tid. Ved 
ønske om å oppformere busker så tar ikke dette så lang tid. To vekst-
sesonger er nok minimum av tid man trenger for å få frem planter 
av en kvalitet som kan brukes. Urter går raskt og metoden er dermed 
godt egnet til dette.
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Metoder for vegetasjonsbruk for rv. 3/25

Prinsipper som gjelder for hele strekningen

-Midtdeler
Midtdeler skal på firefeltsstrekningen Tønset - Åkro-
ken være grønn. Den skal tilsåes med en egnet  
frøblanding. På strekningen fra Ånestad til Åkroken, har det vært 
vurdert  flytting av undergrunnsvegetasjon fra skogen også til  
midtdeleren. Hvordan dette vil klare seg har vi ikke referanse- 
litteratur eller forsøk på, men det vil være interessant å prøve det ut 
på en liten del av strekningen som en del av et FoU-prosjekt.

-Sikkerhetsone, viltgjerde og driftsveger
Det skal slås i sikkerhetsonen. I området fra sikkerhetsonen til          
viltgjerdet skal trær få etablere seg. Det samme gjelder mellom  
viltgjerdet og driftsveger der de ligger tett inntil viltgjerdet.

-Revegetering ved naturlig innvandring
Etablering av treaktig vegetasjon skal hovedsakelig skje med naturlig 
revegetering. Det tar lang tid før plantene når en merkbar høyde og 
resultatet kan ikke planlegges fullt ut. Derfor er det nødvendig å ha 
en systematisk oppfølging av arealene gjennom en skjøtselsplan.

-Prioriterte områder for beplantning
Selv om det prinsippielt skal benyttes stedegen vegetasjon, er det 
områder som kan være aktuelle å plante annet på. Eksemper på slike 
kan være:

•Kryssområder: Vegetasjon brukes bevisst for å gi krysset identitet,       
samtidig som det kan være med å gi krysset en god forankring i   
landskapet.

•Ensformige skråninger og støyvoller

•Beplanting i tilknytning til konstruksjoner som bruer og støyskjerm

-Bevaring og skjøtsel av eksisterende vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Spesielt 
viktige enkelttrær og vegetasjonsområder skal sikres med anleggs-
gjerde eller annen markering i anleggsperioden. Anleggsveger og 
andre midlertidige arealer opparbeides og plasseres slik at verdifull 
vegetasjon kan bevares. Dette gjelder også permanente driftsveger. 

-Skjøtsel av randvegetasjon i anleggsperioden
Der vegen går gjennom lange strekninger med barskog, er det            
ønskelig å  tynne eventuell gran for å gi en luftigere randvegetasjon 
av furu.

-Skjøtselsplan, rigg- og marksikringsplan i byggeplan
Det skal utarbeides skjøtselsplan og rigg- og mark-
sikringsplan i byggeplan. Det skal innarbeides skjøtsel fra  
anleggstart og gjennom hele byggeperioden, samt fem års  
garantiskjøtsel. Etter garantiskjøtsel må videre skjøtsel legges inn i 
Vegvesenets rutiner.    

Rigg- og marksikringsplan skal utarbeides for hele planområdet. Den 
skal blant annet vise hvor det skal være riggområder, massedeponi, 
anleggsgrense og hvordan man tar vare på enkelttrær og spesielt ver-
difulle vegetasjonsområder og treklynger. Områdene skal avmerkes 
så tidlig som mulig i planfasen. Markeringen av området i felt skal 
skje før avskoging for vegbygging tar til.

Ommangsvollen-Ånestad, Grindalsmokrysset-Basthjørnet
Fra Ommangsvollen til Ånestad går man gjennom dyrket mark 
og skogteiger, og Grindalsmokrysset til Basthjørnet er det beby-
gde arealer. Landbruksjord og hagejord må håndteres bevisst på 
grunn av frøkildene i denne. Jorden kan derfor ikke brukes i vegens  
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sideterreng, og tilbakeføres til den enkelte grunneier for å  
disposisjon. Sideterrenget må derfor sås på disse strekningene. 

-Marksjikt - skrinn natureng
Marksjikt på midtdeler og sideterreng skal være skrinn graseng      
bestående av urter og lavt voksende gressarter. Ved etablering av god 
natureng er det vesentlig at det benyttes næringsfattig og tørr jord.

Ånestad - Grundset, Åkroken-Grindalsmokrysset
Ved Ånestad går man over fra dyrket mark og over til  
hovedsaklig furuskog. Her skal det i hovedsak benyttes naturlig 
revegetering fra stedlige masser.

Fra Ånestad og østover ønskes det at det brukes skogsbunn i form 
av kvitkrull, lyng og urtevekster (eksempelvis tyttebær og mel-
bær) i alle rabatter og sentraløyer. Flak av toppvegetasjon med jord 
fra furuskog løftes og lagres. Flakene legges ut i midtrabatter og  
sentraløyer.



Rv3 / Rv 25 Ommangsvollen - Grundset  -  Formingsveileder  -  juni 2011 44

6.15 Ivaretakelse av utsikt

Langs parsellen er det flere steder i dag mulighet for fin utsikt. Dette 
gjelder særlig de store jordbruksarealene i kulturlandskapet og ved 
elver. Øst for Ånestad har det sammenhengende skogsområdet små 
gløtt til elver, åkerlapper og bosetninger, men er ellers en ensartet 
strekning med liten grad av utsikt. 

Gjennom hele traseen skal spesielt flotte utsikter rendyrkes ved  
etablering av siktåpninger der landskapet holdes åpent og det evt. 
ryddes skog for å lage åpne siktlinjer. Dette bør gjøres på spesielt 
prioriterte strekninger. Aktuelle utsyn langs parsellen er mot 
Fura, Terningåa, kulturminnet ved Igletjern, mindre lommer med  
dyrka mark, samt spesielle utsyn over kulturlandskapet, gårdstun og  
fremtredende landemerker som furutreet ved Tønset (bilde på side 
7).

Statens vegvesen har ikke herredømme over skjøtsel av landskapet 
langs vegen annet enn vegens nærmeste sideterreng som er egen 
eiendom. Dersom det foreligger et slikt ønske, så må det sørges for 
at Vegvesenet kjøper en rettighet til å tynne i annen manns grunn.

6.16 Kryss

Hierarki, lesbarhet og identitet
For å lette lesbarheten av vegsystemet og stimulere trafikant  
opplevelsen, skal det etableres et visuelt hierarki blant kryssene.  
De viktigste kryssene (størst trafikkmengde) skal framstå kjennbar 
både i dag- og  nattsituasjon. De viktigste kryssene er:

• Tønset
• Ånestad

Figur 45: Utsikt mot Terningåa



  Rv3 / Rv 25 Ommangsvollen - Grundset  -  Formingsveileder  -  juni 201145

• Åkroken
• Basthjørnet

Øvrige koblinger med av- og påkjørsler til riksvegene skal også være 
lett lesbare, da fortrinnsvis gjennom at avkjørselsramper skal være 
lette å se i god tid før avkjørsel.

Kryssinger over riksvegen uten direkte koblinger skilles ut gjennom 
avvikende form og/eller materialbruk.

Geometri
Kryssets geometeri og form skal tilpasses terrenget på stedet.

Eksisterende kryss
For kryss der sekundærveg går under hovedveg kan den delen av 
krysset som ikke blir berørt av utvidelsen i utgangspunnktet ligge 
som i dag. 

Der sekundærveg krysser over hovedveg, og hvor bruer må skiftes, 
skal landkar plasseres utenfor sikkerhetsonen slik at man unngår 
rekkverk. Dette vil ofte føre til at eksisterende på- og avkjøringsram-
per må endres.

Terrengforming
Eksisterende terrengformer som stikker opp av terrenget, slik som 
koller og fjellknatter bør bevares i kryssområdene for å danne  
visuell avskjerming mellom veglinjene og for å trekke vegetasjonen 
og skogsbunn inn i kryssene.
Bevaring av eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon bør i størst mulig grad bevares.  
Vegetasjonen vil danne visuelle skiller mellom ramper og gjøre  
kryssene mer leselige, samt hindre blending.

Ny vegetasjon
Eksisterende vegetasjon kan suppleres med nye trær, som større 
grupper eller som enkelttrær. Kryssene bør deles opp i mindre rom 
med vegetasjon slik at trafikantene ikke opplever for mange linjer 
samtidig. Vegetasjonen i kryssområder er med på å markere krysset 
som et punkt på vegstrekningen, kan fungere som optisk ledning og 
virke som fartsreduserende tiltak. 

Materialbruk og utforming
Materialbruk, detaljering og kanter bør være enkle og solide. 
Trafikkøyer av en viss størrelse bør ha dekke av gras med eventuelt 
innslag av annen vegetasjon på strekningen  Ommangsvollen- Ånes-
tad. Etter Ånestad bør trafikkøyer vegeteres med flak av skogsbunn 
som er tatt til side og lagret fra linja. Materialbruk, rekkverk, belysn-
ing etc. skal ellers ha en enhetlig preg på strekningen “Fra Kornkam-
mer til Pans rike”. 
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Figur 46: “Alirs Öga”, Landart arrangement laget av overskuddsmasser fra Jernbaneutbyg-
ging i Søderhamn, Sverige. Design av landskapsarkitekt Bengt Schibbye i samarbeid med 
skulptørene Olofgörs og Peterson.

6.17 Massedeponier

Avhengig av hvordan geometrien for vegen blir, er det behov 
for større eller mindre massedeponier. Hvordan disse massene  
deponeres vil bety mye for opplevelsen av landskapet i de aktuelle 
områdene.

Overskuddsmasser fra vegbyggingen kan brukes til å endre terreng 
rundt bruer som har lange og høye tilløpsfyllinger. I tillegg kan  
massene legges i kjernen av eventuelle støyvoller. Dersom vegen 
blir liggende høyt over landbruksmark, kan massene brukes til å 
heve jordet for så å føre tilbake matjordlaget. Det er kommet innspill 
fra noen grunneiere på vegstrekningen, som ønsker deponering av 
masser på f.eks. vannsyke områder eller myr. 

Ved stort masseoverskudd, kan masse brukes til landartelementer.

6.18  Rasteplasser

Behovet for rasteplasser er foreløpig ikke diskutert i prosjektet. 

6.19  Kunst

Bruk av kunst langs vegen er ikke diskutert i prosjektet
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Plantemiljø
Det er blitt et stadig større fokus på uønskede fremmede arters  
betydning i norsk natur. Planter langs veg er mer utsatt for  
spredning enn planter i de fleste  andre anlegg som følge av biler som  
reiser langt, og bilhjul som kan føre med seg frø. Det samme gjelder  
kantslåttmaskiner som brukes i vegens sideterreng. Disse kan ta med 
seg både frø og plantebiter som kan formere seg vegetativt. 

Langs ny rv 3/25 skal det ikke brukes arter som ikke naturlig hører 
hjemme i området. Dette gjelder både arter, underarter og økotyper. 
Det skal ikke innføres arter som finnes på svartelisten. Det skal heller 
ikke transporteres plantemateriale mellom ulike vegetasjonstyper.   
Arbeider med traseen skal heller ikke bidra til spredning av arter 
mellom ulike naturtyper. Dette medfører at vekstmasser og plante-
materiale for revegetering skal mellomlagres så nær bruksområdet 
som mulig. Vekstmasser og plantemateriale skal ikke transporteres 
mellom ulike naturtyper. Dette vil medføre mange små deponier for 
mellomlagring av vekstmasser.

For vegens sideterreng fra Ånestad til Elverum og Grundset skal 
det brukes naturlig revegetering fra start grøft og ut til man møter 
uberørt sideterreng. For sentraløyer og midtrabatter  skal det for  
strekningene øst for Ånestadkrysset brukes skogsbunnsvegetasjon 
med kvitkrull, lyng og urter som flyttes inn i øyene og rabattene.

Mellom Ånestad og Ommangsvollen skal berørt sideterreng i og 
utenfor sikkerhetssona tilsås med egnet frøblanding. Dette er for å 
hindre spredning av frø- og rotugras som ligger latent i toppmassen 
fra landbruket. Denne toppmassen brukes derfor ikke i veganlegget, 
man kan tilbakeføres til gårdsbrukene til bruk på jordbruksmark.

7.0  Miljø

Informasjon fra artsdatabankens nettsted:

Sitat: ” Fremmede arter er ikke alltid skadelige. Ofte kan de leve 
side om side med naturlige hjemmehørende arter uten noen synlig 
negativ effekt. Noen av nykommerne utgjør imidlertid en trussel, 
først og fremst ved at de fortrenger stedlige arter og forstyrrer lokale 
øko-systemer. Fremmede arter kan endre norsk natur, og kan virke 
negativt inn på næringer og samfunnets bruk av naturen.

Skadevirkninger av fremmede arter oppdages gjerne først når 
spredningen i naturen har kommet langt. Da er det gjerne kostbart,         
vanskelig eller kanskje umulig å reversere prosessen. Bevisst  
utsetting av fremmede arter er alltid risikabelt, og kan få uante ef-
fekter og ringvirkninger i norsk natur.

Den Internasjonale naturvernunionen (IUCN) definerer fremmede 
arter på følgende måte (se også lenke under relatert informasjon):”

”Fremmede arter er arter, underarter eller lavere takson som opptrer 
utenfor sitt naturlige utbredelsesområde (tidligere eller nåværende) 
og spredningspotensial (utenfor det området den kan spres til uten 
hjelp av mennesket, aktivt eller passivt) og inkluderer alle livsstadier 
eller deler av individer som har potensial til å overleve og formere 
seg.” 
- sitat slutt

Vannmiljø
Overflateanlegg (grøfter og bassenger) for kontroll med og rensing av 
vegavrenning skal utformes innenfor prinsipper gitt for vegtverrsnitt 
i kapittel 5. Dette skal gjøres på en slik måte at de fremstår som 
naturlige veg- og landskapselementer uten behov for avbøtende 
tiltak for sideskråninger generelt (revegetering etc.) eller sikkerhets-
sonen spesielt (rekkverk etc.).
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8.0  Figurliste
Figur 1, 3, 13, 16, 17, 18,  24, 45 fotografert av Turid Winther-Larsen
 
Figur 4, 5, 6, 7, 8, 21  fotografert av Anne Helga Rustad Gaustad

Figur 2 laget av Statens vegvesen

Figur 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 
43, 44 er laget av eller fotografert av Norconsult AS

Figur 19 fotografert av Arne Meland

Figur 27 fotografert av Einar Søberg

Figur 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 laget av Aas-Jakobsen

Figur 46 er lånt av Bengt Schibbye  
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