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Sammendrag

Bakgrunn for arbeidet

Reguleringsplan for ny rv. 3 og rv. 25 i Løten kommune inngår som en del av sammenhengende plan for ny
rv. 3 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum, med ny rv. 25 til Basthjørnet i Elverum.

Rv. 3 er en del av transportkorridor 6, Oslo – Trondheim. Korridoren bidrar til å knytte den nordlige og den
sørlige delen av landet sammen. Rv. 3 er særdeles viktig som bindeledd nord-sør i landet. Ikke minst for
tungtransporten mellom Midt-Norge og de sentrale østlandsområdene, da rundt 90 % av tungtransporten
mellom Sør- og Midt-Norge benytter rv. 3.

Dagens trafikksituasjon på rv. 3 og rv. 25 er ikke tilfredsstillende. Hovedvegnettet i Løten har stor trafikk i
forhold til dagens vegstandard. Hovedvegene har mange kryss og avkjørsler, og fjerntrafikk, lokaltrafikk og
landbrukskjøretøyer er henvist til de samme vegene. Fellesstrekningen for rv. 3 og rv. 25 mellom Ånestad og
Elverum har i dag for dårlig kapasitet, og det eksisterer ikke noen reell omkjøringsmulighet ved stengning og
andre trafikale hendelser. Gang- og sykkelvegnettet er heller ikke sammenhengende, slik at gående og
syklende er på lengre strekninger henvist til riksvegene.

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

Beskrivelse

Total lengde på ny rv. 3 mellom Ommangsvollen og Grundset med ny rv. 25 til Basthjørnet er 25,8 km,
hvorav 14,4 km i Løten kommune. Ny rv. 3 mellom Ommangsvollen og Tønset er en 3,3 km lang tofelts veg
med fysisk midtdeler og forbikjøringsfelt. På strekningen mellom Tønset og Elverum grense legges rv. 3 og
rv. 25 i felles trase, som firefelts veg med fysisk midtdeler. Lengden på felles trase for rv. 3 og rv. 25 i Løten
er 11,1 km.

Det etableres fire nye kryss i Løten:

 På Ommangsvollen etableres nytt toplanskryss mellom rv. 3, fv. 231 og eksisterende rv. 3. Krysset
får på- og avkjøring mot sør på rv. 3. Krysset vil være hovedadkomsten til Løten sentrum fra sør.

 Ved Tønset etableres rundkjøring som kryss mellom ny rv. 3 og rv. 25. Krysset gir god adkomst til
hovedvegnettet for bolig- og næringsarealer i Brenneriroa. Det etableres bussterminal med
tilhørende parkeringsplass i tilknytning til krysset.

 Ved Ånestad gir et nytt toplanskryss tilknytning til næringsarealene. Krysset blir sentralt for adkomst
til hovedvegnettet i Løten; dagens rv. 3 til Løten sentrum, dagens rv. 25 til Brenneriroa, fv. 158 til
Nordbygda og fv. 168 til Skogbygda.

 Ved Husum anlegges et toplanskryss, med forbindelse til dagens rv. 3/25, fv. 115 til Nordbygda og
Husum kontrollstasjon.

De søndre og vestre delene av traseen går gjennom en blanding av kultur- og skoglandskap, med storskala
jordbrukslandskap ved Tønset og på strekningen mellom Rømma og Ånestad. Ved Ånestad beveger traseen
seg inn i det eurasiatiske barskogbeltet, Taigaen.
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Den nye traseen for rv. 3/25 er lagt utenom tettstedene i Løten, men berører spredt bosetting langs deler av
den nye traseen.

Det er planlagt i alt 20 bruer og underganger i forbindelse med ny veg. De største bruene bygges hvor ny rv.
3/25 krysser Fura ved henholdsvis Ommangsvollen og Doksrud. Disse bruene vil få lengder på 70 – 95
meter. Det etableres flere overgangsbruer og bruer i linja for å kunne ivareta kryssende lokalveger og
driftskryssinger for landbruket. Der det er teknisk gjennomførbart er det lagt opp til at konstruksjonene i
prosjektet skal ha minimum 3 meter frihøyde mellom terreng og konstruksjon. Dette gjøres for at
barrierevirkningen av det nye veganlegget for både mennesker og vilt reduseres.

Vilt

Den nye rv. 3/25 krysser gjennom flere vilttrekk, og i enkelte områder er det svært høy forekomst av elg.
Mellom Ånestad og Elverum går det store og regionalt svært viktige vilttrekk, her krysser elgen rv. 3/25 til og
fra vinterbeiteområdene rundt Rokosjøen. På grunn av den generelt høye forekomsten av vilt og flere
betydelige vilttrekk er det foreslått at man etablerer viltgjerde langs ny rv. 3/25. For å sikre kryssings-
muligheter for vilttrekket mellom Ånestad og Elverum etableres det en viltpassasje over rv. 3/25 ved Ebru,
med bredde på rundt 60 meter. I tillegg til viltpassasjen ved Ebru vil det være kryssingsmuligheter for vilt
flere steder der rv. 3/25 krysser over lokalvegnettet og over vassdragene.

Vegtrafikkstøy

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) gjelder for
vegtrafikkstøy fra nye vegtraseer.

Bygging av ny rv. 3 og rv. 25 i Løten vil gi betydelig forbedring av støysituasjonen for boliger langs
eksisterende vegnett. Ny veg vil gi støybelastning for andre eiendommer. Ved større boområder og hvor
forholdene ellers ligger til rette for det, skjermes det med støyvoller langs veglinja. Ved spredt bebyggelse vil
lokal skjerming ofte være et mer hensiktsmessig tiltak. For disse boligene vil en i det videre arbeidet utrede
og gjennomføre lokale støyskjermingstiltak i form av fasadetiltak og skjermet uteplass slik at kravene til
innendørsstøy og støyskjermet uteplass tilfredsstilles. Lokale støytiltak skal være gjennomført før trafikken
settes på ny veg.

Anleggsperioden

I anleggsperioden vil det være behov for midlertidig å disponere større arealer enn de som blir permanent
regulert til veggrunn. Disse arealene kan benyttes til anleggsveger, midlertidig lagring av matjord og
vegetasjonsmasser og annen nødvendig anleggsvirksomhet.

Det er lagt inn et generelt anleggsbelte på 20 meter på hver side av tiltakets ytre begrensning. Ved kryss og
konstruksjoner er anleggsbeltet tilpasset den praktiske anleggsgjennomføringen. Det er også identifisert
arealer til riggområder og midlertidige massedeponier langs linja.

Arealoversikt

Etableringen av ny rv. 3/25 vil medføre betydelig behov for permanent og midlertidig arealbeslag,
hovedsakelig landbruks- og skogsarealer. Det samlede permanente arealbeslaget er på ca 925 daa, hvorav
ca 280 daa er dyrket mark. I tillegg vil ca 710 daa beslaglegges i anleggsperioden, hvorav ca 220 daa er
dyrket mark. I tillegg kan noe areal gå ut av drift som en følge av vanskeligere atkomstforhold og dårligere
arrondering.
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Grunnerverv

Reguleringsplanen for ny rv. 3/25 danner grunnlaget for ervervsprosessen. Avtaler om kjøp og erverv
baserer seg på seg på erstatningsrettslige regler, slik at grunneierne blir like behandlet.
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1 Innledning

1.1 BAKGRUNN

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å klargjøre for en nødvendig bygging av rv. 3/25 gjennom Løten
og Elverum kommuner. Planarbeidet omfatter den ca. 24 km lange riksvegparsellen mellom Ommangsvollen
i Løten kommune og Grundset i Elverum kommune. Riksvegparsellen er en del av rute 6B, rv. 3 Kolomoen –
Ulsberg. Rv. 3 er en svært viktig riksvegrute nord-sør i landet, dette gjelder spesielt for tungtrafikken mellom
Midt-Norge og det sentrale Østlandet. Nesten 90 % av tungtrafikken mellom Sør og Midt-Norge benytter rv.
3. Rv. 25 er en viktig forbindelse øst-vest, i første rekke mellom Mjøsområdet og Østerdalen/Trysil. Den er
også hovedforbindelsen mellom Hamar og Elverum. Vinterstid er det en betydelig trafikk med både norske
og utenlandske turister mellom Oslo og Trysil som benytter rv. 3/25. Rv. 25 har i dag felles trasé med rv. 3
fra Ånestad til Elverum (Basthjørnet). Formålet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten på rv. 3/25, gi
redusert reisetid mellom Hamar og Elverum samt bedre regulariteten for næringslivets transporter innad i
Hedmark, samt til og fra Trondheim.

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

Veghierarkiet i Løten er dårlig utviklet. Dette gjenspeiles blant annet i at hovedvegene har mange kryss og
avkjørsler. Kryssene mellom riks- og lokalvegene er til dels trafikkfarlige, og randbebyggelsen langs vegene
har generelt dårlige avkjørselsforhold. Det mangelfullt utviklede veghierarkiet medfører også mye blandet
trafikk, med både fjerntrafikk, lokaltrafikk og landbrukstrafikk på samme veg. Gang- og sykkelvegnettet er
ikke sammenhengende, slik at også de myke trafikantene flere steder er henvist til riksvegene. Ulykkes-
hyppigheten på rv. 3/25 er ikke uvanlig høy, men ulykkene på rv. 3 har ofte vært alvorlige. Det er i perioden
2003-2010 registrert 133 ulykker med personskade innenfor riksvegene på prosjektstrekningen, med i alt
251 personskader, derav 4 drepte og 15 alvorlig skadde.

Planarbeidet omfatter utarbeidelse av teknisk detaljplan og reguleringsplaner for ny rv. 3/25 på strekningen
Ommangsvollen – Grundset med arm til Basthjørnet. Arbeidet med ny rv. 3/25 på den gjeldende strekningen
bygger på vedtatt kommunedelplan i Løten kommune og kommuneplanens arealdel i Elverum kommune
med tilhørende konsekvensutredninger. På enkelte strekninger og elementer har det imidlertid vært ønskelig
eller nødvendig å justere foreliggende planer og vurdere alternative løsninger på geografisk avgrensede
områder.

Til grunn for planarbeidet ligger målsettinger om å etablere et vegsystem som har følgende kvaliteter:

 Etablere et vegsystem som er transporteffektivt og sikkert
o Bedre transportkvaliteten for kjørende, gående og syklende
o Bedre trafikksikkerheten
o Tilrettelegging for kollektivtrafikk

 Etablere et vegsystem som får gjennomgangstrafikken utenom tettstedene
o Løten sentrum / Karudhagan, Brenneriroa, Vestad
o Tilpasning av ”gamlevegen” til nye forutsetninger

 Etablere et vegsystem som i minst mulig grad legger beslag på verdifulle arealressurser og i minst
mulig grad skaper konflikter i forhold til dagens arealbruk, herunder landbruk

 Etablere et vegsystem som ivaretar mennesker og bomiljø på en miljøvennlig måte
 Etablere et vegsystem som ivaretar naturmiljøet i størst mulig grad
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Foreliggende forslag til reguleringsplan omfatter rv. 3 Ommangsvollen – Elverum grense, med felles trasé for
rv. 25 Tønset – Elverum grense, i Løten kommune.

Forslag til reguleringsplan for rv. 3/25 Løten grense – Åkroken, rv. 3 Åkroken – Grundset og rv. 25 Åkroken –
Basthjørnet i Elverum kommune legges ut til offentlig ettersyn i løpet av februar 2012.

Figur 1: Oversikt over planlagt trasé for rv. 3/25, i Løten og Elverum kommuner
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1.2 FRAMDRIFT

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

Prosjektet er omtalt i Nasjonal Transportplan 2010-19 og tilhørende handlingsprogram, i siste halvdel av
perioden, 2014-19. Prioriteringen betinger tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.
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2 Plansituasjon og planprosess

2.1 OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER

Reguleringsplanen er utarbeidet i hht. plan- og bygningslovens § 12.3 - Detaljregulering.

Plan- og bygningslovens § 4.2, sier følgende om krav til planbeskrivelse for et planforslag:

”Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens
formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for
området.”

I det følgende er det gitt en redegjørelse for overordnede rammer og retningslinjer i form av rikspolitiske
retningslinjer,

2.1.1 Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging gir nasjonale mål for areal- og
transportplanlegging, og retningslinjer for gjennomføringen av planlegging og utbygging. I målsettingen står
følgende:

"Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at det fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og
effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal
legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene."

Videre heter det at:

"Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en
mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Det bør
legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv
samordning mellom ulike transportmåter. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og
landbruks-, natur- og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig."

"Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder."

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser skal sikre at denne gruppens interesser blir
ivaretatt i planleggingen av det fysiske miljø. Arealer og anlegg for barn og unge skal sikres mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk til eller er
egnet for lek, skal fullverdige erstatningsarealer fremskaffes.
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2.1.2 Nasjonal transportplan

Rv. 3/25 er i Nasjonal transportplan en del av transportkorridor 6 Oslo – Trondheim. Denne korridoren bidrar
til å knytte den nordlige og sørlige delen av landet sammen. Rv. 3 er en svært viktig riksvegrute nord-sør i
landet. Dette gjelder spesielt for tungtrafikken mellom Midt-Norge og det sentrale Østlandet, da rundt 90 %
av tungtrafikken mellom Sør og Midt-Norge benytter rv. 3.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 (St.meld. nr. 16, 2008-2009) er planområdet beskrevet som en del av rv.
3 mellom Kolomoen og Ulsberg. Nasjonal transportplan prioriterer denne strekningen slik:

”I siste seksårsperiode … er det aktuelt å legge om rv 3 fra Løten til Grundset, nord for Elverum. Prosjektet
vil gi redusert reisetid mellom Hamar og Elverum og bedre regulariteten for næringslivets transporter.
Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av
prosjektet.”

I Handlingsprogram 2010–2013 (2019), som er Statens vegvesens gjennomføringsplan for NTP, er
prosjektet oppført med 200 millioner kroner i statlige midler, samt 1700 millioner kroner gjennom annen
finansiering.

Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2014-2023 igangsettes våren 2011. Føringer fra gjeldende NTP
forventes videreført.

2.1.3 Fylkesdelplan (SMAT)

Fire kommuner i Hamar-regionen, fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens vegvesen Hedmark,
Norgesbuss Mjøsa, NSB og Jernbaneverket har gått sammen om det såkalte SMAT-prosjektet. SMAT står
for ”Samordnet miljø-, areal- og transportutvikling for Hamar-regionen”. Arbeidet har resultert i en
fylkesdelplan (”Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT) 2000-2030
Hamarregionen”) som ble vedtatt av fylkestinget 12.12.2000. Planen gir føringer for fremtidig transport- og
utbyggingsmønster i Løten kommune. I retningslinjene til planen heter det: "Det skal søkes etablert et
regionalt, sammenhengende sykkelvegnett. Det skal legges særlig vekt på sykkeltilgjengeligheten i og
mellom by- og kommunesentrene." "Vekst i transportmengden som fører til kapasitetsproblemer i vegnettet
løses gjennom en kombinasjon av virkemidler: økt vegkapasitet, trafikkregulerende tiltak, forbedring av
kollektivtilbudet med buss og bane og forbedring av gang- og sykkelvegnettet."

"Det overordnete hovedvegnettet med E6, Rv3, Rv24, Rv25, Rv222, Rv213, Rv216 ......... skal utvikles med
tilstrekkelig framkommelighet."

Fylkesdelplanen ble revidert med vedtak 29.9.2009. Her er det blant annet vektlagt parkering ved
kollektivknutepunkter i form av park-and-ride.

2.2 KOMMUNEPLAN / KOMMUNEDELPLAN

Arbeidet med kommunedelplan for ny rv. 3/25 ble startet opp høsten 1998. I kommuneplanen lå det flere
alternative løsninger for vegtrasé gjennom Løten. Mellom Ommangsvollen og Ånestad ble alternativ 2B
valgt, mens alternativ sør ble valgt for strekningen Ånestad - Elverum grense. Kommundelplanen for ny rv.
3/25 ble vedtatt i to omganger av Løten kommune hhv. 25.06.2003 for strekningen Ånestad – Elverum
grense (alternativ sør for eksisterende riksveg) og 14.04.2004 for strekningen Ommangsvollen – Ånestad
(alternativ nord for Brenneriroa).

Gjeldende kommuneplan (2005-2016), ble vedtatt 25.5.2005. I kommunens visjon står det: “Veger og nett
skal bygges og tilrettelegges for å fremme attraktivitet, aktivitet og utvikling.”
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I kommuneplan for Løten 1998-2007 er det blant annet nedfelt strategier for befolkningsutvikling og
fremtidig bebyggelsesmønster. Kommuneplanen gir ingen konkrete bindinger med hensyn til framtidig
vegsystem, men i kommunestyrets vedtak om egengodkjenning av kommuneplanen (17.06.1998) heter det:
"Løten sentrum og skysstasjonen skal være transportknutepunktet i kommunen for bygdas befolkning. Andre
samferdselsspørsmål skal bygge opp under dette. Kommunen må arbeide aktivt for å bedre vegene i
kommunen." Videre heter det at: "Rv3 og Rv25 bør ha kort, effektiv og markert forbindelse med Løten
sentrum.")

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Løten ble første gang vedtatt av kommunestyret 05.09.2001. Den
blir rullert hvert år ved at formannskapet får seg forelagt sak om gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak.
Siste oppdatering av dette ble foretatt ved vedtak av trafikksikkerhetsplan for Løten kommune, 3. mars 2010.
I denne er det tatt inn forslag til prioriterte framtidige fysiske tiltak. Under følger et utdrag som kan ha
relevans for reguleringsplanforslaget for rv. 3/25.

Tiltak på riksveger:

 Få gjennomført anlegg på Rv 3/25 etter vedtatte traséer.
 Det må bygges gang- og sykkelveg på følgende strekninger:

1. Hølingstad – Løten sentrum – Ånestad, inkl. lys.
2. Grøholt – Ånestad.

 Bygge rundkjøring i krysset Rv 25 – Fv 166 – Furavegen i henhold til vedtatt reguleringsplan.
 Utbedring av gang- og sykkelveg Grøholt – Lund skole.

Tiltak for forsterkning/utbedring av fylkesveger:

 Fv 168 Ånestad – Vea (Framkommelighet for næringslivet, ujevnt bærelag).
 Fv 152 Skramstad – Stensby.

Gang- og sykkelveger (langs fylkesveger):

 Fv 153 Stensby – Brennerikrysset.
 Fv 153 Brennerikrysset – Doksrud.
 Fv 158 Ånestad bru – Heimdal.

Trafikksikkerhetstiltak/kryssutbedringer:

 Brenneriroa, Rv 25/Fv 166/Slettmoen/Fv 155. (Dette er en del av 3. prikkpunkt under riksveger).
 Grinderengkryssene, Rv 3/Fv 167/Dalstuvegen/Karudvegen. Herunder anleggelse av opphøyd og

opplyst gangfelt over Fv 167 ved Ryli (Karudvegen)og ved Spånestadvegen.

2.3 FORHOLD TIL ANDRE REGULERINGSPLANER

Størsteparten av planområdet for ny rv. 3/25 er uregulert. Følgende eksisterende reguleringsplaner berøres
av planen:

 Norderhovskogen, PlanID 87, vedtatt 02.05.2007
 Slettmoen Nord, PlanID 86, vedtatt 12.12.2006
 Ånestad Næringssenter, PlanID 20, vedtatt 20.01.1988, sist endret 21.02.1990
 Ånestad Industriområde, PlanID 19, vedtatt 20.01.1984

For Ånestad næringsområde vil reguleringsplanen for ny rv. 3/25 delvis erstatte eksisterende plan.
Reguleringsplan for ny rv. 3/25 baseres i hovedsak på utkast til reguleringsplan for Ånestad Næringssenter,
alternativ løsning. Denne planen ble opprinnelig utarbeidet i 2003, men ble etter offentlig ettersyn stilt i bero,
i påvente av regulering for ny rv. 3/25.
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2.4 PROSESS MED LØTEN KOMMUNE

Reguleringsplanen fremmes etter Plan- og Bygningslovens § 3.7 om overføring av planforberedelse til statlig
eller regional myndighet. Samferdselsmyndigheten skal samrå seg med planmyndigheten om utarbeiding av
planforslag for et samferdselsanlegg. Det forutsettes at statlig myndighet og kommunen drøfter innholdet i og
ansvarsfordelingen for planarbeidet.

Det har derfor vært et samarbeid mellom kommunen og vegvesenet gjennom de ulike fasene av
planarbeidet.

Det har vært god dialog mellom administrasjonen i Løten kommune og Statens vegvesen. Det har vært
møter med jevne mellomrom 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 fram til utleggelse til
offentlig ettersyn:

 12. november 2008, i forbindelse med oppstart av planarbeidet.
 10. juni 2009, orientering om forprosjektarbeidet med mulighet for å komme med innspill til de

endringer som ble foreslått.
 10. november 2010, orientering om justeringer i planene etter forprosjektfasen.
 8. juni 2011, orientering om planforslaget

Valg av alternative løsninger i innledende planfase er forankret gjennom politisk behandling av
forprosjektrapport og etterfølgende tilleggsrapport. For detaljer, se avsnitt 2.6.

2.5 VARSEL OM PLANOPPSTART

Planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer samt organisasjoner 17.
oktober 2008. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og på
www.vegvesen.no.

Merknader fra varsel om planoppstart er oppsummert og behandlet i forbindelse med behandlingen av
forprosjekt for rv. 3/25.

Etter avklaringer i innledende planfase, se også avsnitt 2.6, ble det på tilsvarende måte varslet utvidelse av
planområdet den 9. august 2010. Planområdet ble med dette varselet utvidet med gang- og sykkelveg langs
dagens rv. 25 mellom Grøholt-krysset og Ånestad, samt med ny trasé for dagens rv. 3 mellom Sigstad og
Ånestad.

2.6 FORPROSJEKTFASE

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

I forprosjektrapport datert 16. oktober 2009 ble det presentert forslag til en gjennomgående ”optimalisert”
veglinje, som strekningsvis viste alternative løsninger til tidligere, mer grovmaskede planer på
kommuneplannivå. Blant utredede løsninger og forslag til justeringer i Løten kommune var:

 Standard på de ulike veglenkene
 Kryssløsning ved Ommangsvollen ble vurdert
 Rv. 3 var anbefalt forskjøvet vestover på strekningen Ommangsvollen – Nervoll
 Rv. 3 ble anbefalt hevet noe på strekningen Nervoll – Tønset.
 Rundkjøring ble anbefalt framfor toplanskryss i kryss mellom rv. 3/25 ved Tønset
 Heving av linja for rv. 3/25 mellom Tønset og Rømma, for å redusere tidligere beregnet

masseoverskudd
 Stengning av dagens rv. 3 Løten sentrum – Ånestad, trafikken flyttet til fv. 157 Segla bru – Kroksti
 Kryss ved Ånestad ble anbefalt plassert i henhold til kommuneplanen

 Ved Husum samles avkjørsler til kontrollstasjonen til ett felles kryss.

I forprosjektfasen ble det også utformet en egen formingsveileder for veganlegget. Formingsveilederen er en
overordnet veileder som tar for seg helheten på vegstrekningen. Den er et arbeidsredskap som benyttes i
den videre detaljplanleggingen av veganlegget. Gjennom sine prinsipper for løsninger skal
formingsveilederen sikre et vakkert og helhetlig veganlegg med god og solid standard.

Forprosjektrapporten er en viktig del av grunnlaget for reguleringsplanen. Rapporten er digitalt vedlegg til
planbeskrivelsen.

2.6.2 Offentlig høring

Forprosjektrapport og formingsveileder ble sendt til Løten og Elverum kommuner for behandling, og på
høring til berørte grunneiere og regionale og statlige myndigheter i perioden 26.10.2009 – 24.11.2009.

Blant innkomne merknader kan nevnes:
 NVE signaliserer at omlegginger av Fura og Vingerjessa som foreslått i forprosjektrapporten ikke er

ønskelig
 Fylkesmannen i Hedmark minner om at jordvern skal være overordnet premiss ved valg av

løsninger. De er positive til nydyrking i forbindelse med ny veg, og påpeker at nydyrking over 50 daa
faller inn under KU-forskriften.

 Hedmark fylkeskommune kommenterer ulemper og fordeler ved utredede alternativer, spesielt med
hensyn på kulturvern, vegtrafikkstøy og arealbruk.

 De fleste berørte grunneierne på strekningen kommer med innspill til utredede løsninger. Fordeler
og ulemper ved utredede alternativer, behov for adkomster, kryssinger m.v. og opplysninger om
eksisterende tekniske anlegg er blant de tema som belyses gjennom uttalelsene.

 Løten grunneierlags vegutvalg oppsummerer uttalelser fra berørte grunneiere. I tillegg påpekes
ulemper ved vedtatt kommunedelplan og planlagt bompengefinansiering.

En oppsummering av innkomne merknader til forprosjektrapporten er gjengitt i Tilleggsrapport til forprosjekt,
se avsnitt 2.6.4.

2.6.3 Kommunal behandling av forprosjektrapport

Løten kommune behandlet forprosjektet i Formannskapet 11.11.2009. Kryssløsninger ved Ommangsvollen
og Ånestad stod sentralt i Rådmannens saksframlegg og ved politisk behandling.

Hovedpunkter ved kommunal behandling:

 Løten kommune er enig i Statens vegvesens mål for vegstandard.
 Det er ønskelig å opprettholde et kryss ved Ommangsvollen, som halvkryss eller som fullt

toplanskryss. Behovet for gang- og sykkelveg langs dagens rv. 3 mellom Ommangsvollen og
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Ånestad påpekes. Videre er det behov for en bussholdeplass med parkeringsplass ved eksisterende
vegkryss på Ådalsbruk.

 Dersom det ikke bygges kryss ved Ommangsvollen må det bygges sammenhengende gang- og
sykkelveg mellom Ådalsbruk og Løten sentrum, og eksisterende jernbaneundergang i Løten sentrum
må utbedres.

 Strekningen Ommangsvollen – Nervoll anbefales utredet videre i to alternativer, før endelig løsning
velges

 Rundkjøring anbefales som kryssløsning for Tønset-krysset. Bussholdeplass med parkeringsplasser
(”park and ride”) i tilknytning til krysset skal bearbeides videre i planene

 En hevet veglinje på strekningen Tønset – Doksrud vil dominere landskapet, en alternativ løsning
med senket veglinje bør vuderes.

 Ett samlet kryss ved Husum i henhold til forprosjektet anbefales.

2.6.4 Tilleggsrapport

Med bakgrunn i Løten kommunes tilbakemeldinger på forprosjektrapporten og øvrige innkomne merknader
ble forprosjektarbeidet ført videre. Videre detaljering av planene, blant annet ved støyberegninger, viste også
behov for justering av løsninger på enkelte strekninger. De reviderte løsningene ble, sammen med
høringsuttalelsene til forprosjektet, presentert i en tilleggsrapport, datert 25.02.2010.

Følgende endringer og alternativer ble utredet gjennom tilleggsrapporten:

 Trasé for rv. 3 Ommangsvollen – Nervoll er utredet i tre alternativ
 Veglinjas høyde på strekningene Nervoll – Tønset og Tønset – Doksrud er vurdert
 Kryssløsninger på Ommangsvollen og Tønset er detaljert videre
 En mindre traséjustering er vurdert ved Rømma
 På strekningen Årsrudhagan – Ånestad ble tre prinsipper vurdert på nytt.

Revurderingen av tidligere anbefaling ble blant annet gjort som følge av høringsinnspill fra Løten
kommune og beboerne i området.

o Trasé for gjennomgående rv. 3/25
o Plassering av kryss på Ånestad
o Lokalvegnett i området

 På strekningen Ånestad – Elverum grense er veglinjas høydeforløp, prinsipp for viltkryssinger og en
mindre traséjustering vurdert.

Gjennom tilleggsrapporten anbefalte Statens vegvesen følgende løsninger:

 Det anlegges planskilt kryss med sørvendte ramper, i henhold til prinsipp i kommuneplan, på
Ommangsvollen. I tråd med formingsveileder legges overgangsbru for fv. 231 vinkelrett på rv. 3

 På strekningen Ommangsvollen – Nervoll legges ny rv. 3 i størst mulig utstrekning langs
høyspentlinja.

 Veghøyden på strekningen Nervoll – Tønset beholdes som i forprosjektet.
 Busstopp med tilhørende parkeringsplass planlegges videre i tilknytning til nytt kryss ved Tønset.
 Trasé for rv. 3/25 senkes på strekningen Tønset – Doksrud. Fv. 153 Budorvegen krysser over rv.

3/25 i bru.
 Tidligere foreslåtte kryssinger av rv. 3 nord for Fuglset og ved Søbakken foreslås tatt ut av planene

og erstattet av parallelle adkomstveger.
 Trasé for rv. 3/25 flyttes noen meter sørover ved Rømma.
 Kryss ved Ånestad anlegges i tilknytning til fv. 168 og dagens adkomst til næringsområdet. Det

anlegges ny tilknytningsveg mellom dagens rv. 3 og fv. 168 sør for Ånestad gård. Ny rv. 3/25
anlegges sør for dagens veg mellom Ånestad bru og næringsområdet, og dagens rv. 25 benyttes
som lokalveg. Dette medfører innløsning og riving av boliggrenda ved Vingerjessa og kortere
brukryssing av Vingerjessa.

 Det anlegges tre viltpassasjer på strekningen Ånestad – Elverum grense; under rv. 3/25 ved
adkomst til Granerud, over riksvegen ved Ebru, under rv. 3/25 langs Kakkhella ved Tobru.
Kryss ved Husum kontrollstasjon anlegges med sekundærveg i bru over rv. 3/25.
Mellom Ebru og Tobru legges traséen med større avstand til Rørosbanen.
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Tilleggsrapporten er en viktig del av grunnlaget for reguleringsplanen. Rapporten er digitalt vedlegg til
planbeskrivelsen.

Løten kommune behandlet tilleggsrapporten i Formannskapet 11.03.2010. Kommunen ga sin tilslutning til
Statens vegvesens anbefalinger, med forbehold om supplerende vedtak etter gjennomgang av alle
høringsuttalelser.

Innkomne merknader omhandlet for en stor del kryssløsning ved Ånestad med tilhørende hoved- og
lokalvegtraséer. Spesielt fra berørte grunneiere, grunneierlag og Fylkesmannens landbruksavdeling ble det
uttrykt sterkt ønske om en nordre løsning som beslaglegger mindre dyrket mark ved Ånestad.

Ved ny kommunal behandling påpeker Rådmannen at Statens vegvesens anbefaling ved Ånestad er i tråd
med kommuneplanens arealdel, og at Fylkesmannen ikke kan fremme innsigelse mot løsningen. Videre
påpekes viktigheten av å opprettholde kryssing for Kjeldsrudvegen over ny rv. 3/25 ved Søbakken.

Rådmannens innstilling ble vedtatt i Formannskapet 14.04.2010.

Gjennom videre optimalisering i prosjektarbeidet er det gjort noen justeringer i forhold til tilleggsrapportens
anbefalinger.
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2.7 MEDVIRKNINGSPROSESSER FØR OFFENTLIG ETTERSYN

Som omtalt i avsnitt 2.5 og 2.6 har statlige og regionale myndigheter, berørte grunneiere og øvrige
interessenter hatt tre anledninger til å komme med skriftlige innspill til planarbeidet før utlegging av
reguleringsplanen til offentlig ettersyn:

 Varsel om oppstart, oktober 2008. (Varsel om utvidet planområde, august 2010)
 Høring forprosjekt, november 2009
 Høring tilleggsrapport, mars 2010

I tillegg er det avholdt en rekke grunneiermøter og åpne dager i planprosessen:

 27. april 2009, strekningsvise grunneiermøter på Klokkergården
Tema: Informasjon om planarbeidet, kulturminneregistreringer og grunnundersøkelser, samt
innhenting av opplysninger av betydning for planarbeidet.

 29. april 2009, Åpen dag på Kilde gjestgiveri.
Tema: Informasjon om planarbeidet

 19. oktober 2009, strekningsvise grunneiermøter på Tingberg.
Tema: Utsendelse av forprosjektrapport til høring, Informasjon om kulturminneregistreringer og
grunnundersøkelser

 22. oktober 2009, Åpen dag på Tingberg
Tema: Utsendelse av forprosjektrapport til høring

 16. februar 2010, strekningsvise grunneiermøter på Tingberg.
Tema: Utsendelse av tilleggsrapport til høring

 2. mars 2010, Åpen dag på Kilde gjestgiveri.
Tema: Utsendelse av tilleggsrapport til høring

 9. september 2010, Åpen dag på Tingberg.
Tema: Utvidelse av planområdet, generell informasjon og samhandling om planarbeidet

I tillegg til dette er det avholdt møter med enkeltgrunneiere ved behov. Løpende informasjon om planarbeidet
er også lagt ut på prosjektets internettsider.

De skriftlige innspillene til planarbeidet er oppsummert i et eget dokument som vedlegges planbeskrivelsen.

2.8 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 1. juli 2011. Planmaterialet omfatter planbeskrivelse med
bestemmelser og 11 plankart, eget tegningshefte med tekniske tegninger, egen plan for ytre miljø (YM-plan),
ROS-analysrapport og egen støyrapport. Planmaterialet har vært tilgjengelig på nettstedet
www.vegvesen.no. Offentlig ettersyn ble kunngjort i Hamar Arbeiderblad og Østlendingen 1. juli 2011.

Komplett planforslag er sendt til berørte myndigheter og lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret i
Løten kommune og i Statens vegvesens lokaler på Hamar. Berørte grunneiere og eiere av boliger og
fritidsboliger har mottatt brev vedlagt reguleringsbestemmelsene og plankart for den berørte eiendommen.
Det er i tillegg laget en egen informasjonsbrosjyre som er lagt ved høringsbrevene, distribuert ved åpent
møte og lagt ut hos Løten kommune og Statens vegvesen.

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.

 10. august 2011, strekningsvise grunneiermøter på Tingberg.
Tema: Utlegging til offentlig ettersyn.

 17. august 2011, Åpen dag på Tingberg.
Tema: Utlegging til offentlig ettersyn.

Det er gjennom perioden med offentlig ettersyn mottatt til sammen 28 skriftlige uttalelser. Hvorav 7 fra
myndigheter, 4 fra lag og foreninger, 4 fra næringslivet og 13 fra privatpersoner. Flere konkrete spørsmål er
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besvart direkte. De innkomne merknadene er sammenstilt og kommentert i eget dokument som er vedlegg til
planen.

2.9 ENDRINGER I PLANEN ETTER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

På basis av uttalelsene 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 (4.- 28. november 2011).

2.9.1 Endringer og justeringer av plankartene

Følgende endringer som berører private grunneiere og rettighetshavere betydelig, f.eks gjennom endring av
arealformål og midlertidig anleggsgrense er varslet med brev. Kopi av varslene er sendt kommune og
regionale myndigheter for uttalelse.

Eiendom Endring Begrunnelse

3/1, 5/1
og 219/1

Omlegging av atkomstveg til
overvannsbasseng ved Ommangsvollen.

Etter innspill fra grunneiere og Løten
grunneierlags vegutvalg. Opprusting av
eksisterende veg til Hunnbettjennet,
omlegging gir lengre atkomstveg, men
kortere vegtrasé og mindre terrenginngrep.

20/1 og
20/131

Omlegging av atkomstveg til
overvannsbasseng ved Doksrud.

Benytter delvis trasé for tidligere
skogsbilveg. Traseen er i dag regulert til
turveg i reguleringsplanen for boligfeltet
Slettmoen nord. Ny trasé går gjennom
bedre grunnforhold enn tidligere løsning.
Vegtraseen er tilpasset kulturminnene i
området, slik at id 112932 og 151052 kan
bevares.

29/1,
42/1,
42/2,3,4
156/1,3,4

Privat atkomstveg til
landbrukseiendommene 42/1, 42/2,3,4 og
156/1,3,4

Sikrer atkomsveg til
landbrukseiendommene

156/1 Omlegging av atkomstveg til Granerud og
Løiten Almenning.

Etter innspill fra grunneier. Gir kortere
atkomstveg enn vist i opprinnelig
planforslag.

40/1 Areal avsatt til annen veggrunn teknisk
anlegg.

Etter innspill fra grunneier. Ønske om
snuplass for større kjøretøy i forbindelse
med skogsdrift.

273/220 Omlegging av atkomstveg til
overvannsbasseng på vestsiden av
Kakkhella/Terningåa.

Ønske om at atkomstvegen flyttes bort fra
boligeiendommen 150/5

273/220 Utvidelse av midlertidig anleggsområde
og avkjørselspil på nordsiden av den
omlagte traseen for dagens rv. 3/25 ved
Lundgård bru.

Etter innspill fra Løiten Almenning. Ny
driftsveg for Løiten Almenning etableres
innenfor anleggsbeltet til vegen.

I tillegg er det foretatt en del justeringer som ikke berører grunneierne negativt. Disse endringene er ikke
varslet de ulike grunneierne. Dette er endringer som reduserte beslag av både permanente og midlertidige
arealer. Blant annet er brua for dagens rv. 25 ved Årsrudhagan endret som en følge av innspill fra grunneier.
Denne endringen medfører en reduksjon av både permanent og midlertidig beslag av dyrket mark.
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2.9.2 Endringer og justering i reguleringsbestemmelsene.

Reguleringsbestemmelsene er justert og det er gjort nødvendige presiseringer i forhold til de endringene
som er gjort ved offentlig ettersyn. Flere presiseringer er foretatt blant annet for å imøtekomme synspunkter
fra berørte myndigheter.

 Punkt 4.5 er endret iht. merknadsbrev fra Hedmark fylkeskommune.
 Punkt 4.8 er presisert i forhold til dimensjonering av overvannshåndteringen langs vegen (Jf.

uttalelse fra NVE).
 Punkt 7.1 er utvidet med GT2 i forbindelse med at atkomstveg til overvannsbasseng ved Doksrud er

flyttet.
 Punkt 7.2 er utvidet med GF2 i forbindelse med at atkomstveg til overvannsbasseng ved Doksrud er

flyttet.
 Punkt 11.5 er lagt til med presisering av midlertidig bruk og istandsetting etter anleggsdrift.
 Punkt 11.6 er lagt til med presisering av midlertidig bruk og istandsetting etter anleggsdrift.
 Punkt 11.10 er supplert med krav om at midlertidige tiltak i vassdrag eller vassdragsnære områder

må konsekvens vurderes, og avklares i forhold til vannressurslovens bestemmelser om
konsesjonsplikt(Jf. uttalelse fra NVE).

 Punkt 12.2 egen rekkefølgebestemmelse om utbyggingsrekkefølge for gang- og sykkelvegtiltak er
lagt til, jf. Løten kommune sin uttalelse.

 Punkt 12.3 egen rekkefølgebestemmelse om at sti-/turvegforbindelse ved Doksrud skal reetableres
under bru ved Doksrud (Jf. uttalelse fra Hamar og Hedmarken Turistforening avdeling Løten og
Løten Grunneierlags vegutvalg).
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3 Planforutsetninger

3.1 TRAFIKKTALL OG PROGNOSE

I planarbeidet har det vært nødvendig å foreta en ny gjennomgang av trafikktallene, blant annet som
grunnlag for vurderinger av standardvalg og støyberegninger. I samarbeid med øvrige nasjonale etater har
Statens vegvesen gjennom NTP-arbeidet utviklet regionale transportmodeller (RTM) til bruk i samferdsels-
prosjekter. I etterkant av dette arbeidet, er det blitt etablert en delmodell for Hedmark og Oppland fylker
(HEDOPP-modellen). Denne modellen var tenkt benyttet i vurderingen av de trafikale konsekvensene av
tiltaket.

Gjennom det pågående arbeidet, ble det imidlertid avdekket visse svakheter med modellen og da spesielt i
Løten. Det har derfor vært nødvendig å utarbeide en prognose for framtidig trafikksituasjon basert på
vurderinger i konsekvensutredningen for rv. 3/25 gjennom Løten (1999), faglig skjønn, lokalkunnskap i tillegg
til kjøringer i ruteplanleggingsprogrammet VisVeg.

Figur 2: Trafikktall i Løten, dagens situasjon, år 2008
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Trafikken er fremskrevet fra 2008 til 2030 ved hjelp av følgende prognoser hentet fra NTP (angitt som
prosentvis økning i trafikkvekst pr. år):

2007-10: 0,9 %
2010-14: 1,3 %
2014-20: 1,0 %
2020-30: 1,0 %.

Trafikktallene gjenspeiler for øvrig trafikkfordelingen uten bompengeinnkreving.

Dagens trafikale situasjon (2008) er gjengitt på figuren nedenfor. Trafikktallene er hentet fra Nasjonal
Vegdatabank (NVDB) og viser årsdøgntrafikken.

3.1.1 Fremtidig situasjon 2030

Basert på beregninger i Regional Trafikkmodell, faglig skjønn og lokalkunnskap antas følgende for en
fremtidig situasjon med ny rv. 3/25 gjennom Løten:

 Trafikk mellom Hamar og Løten (sentrum), Løten (sentrum) og Elverum samt Løten (sentrum) og Oslo vil
ha samme vegvalg som i dag, og vil i liten grad benytte seg av ny veg.

 Når det gjelder trafikk mellom Vang og Oslo er det i hovedsak de som er bosatt langs kommunegrensen
til Løten som i dag benytter rv. 3 på reisen til/fra Oslo. Benyttet rute blir da fv. 151 – rv. 3 – E6. Disse vil
sannsynligvis kjøre via Tønset og Ommangsvollen i en fremtidig situasjon uten bompenger.

 Trafikk mellom Slettmoen og Oslo benytter i dag fv. 153 og vil sannsynligvis benytte ny veg i fremtidig
situasjon uten bompenger

 Deler av trafikk mellom Slettmoen/Brenneriroa (områder lengst øst) og Elverum vil sannsynligvis finne
det hensiktsmessig å benytte ny veg i fremtiden (uten bompenger).

 Store deler av trafikk mellom Oslo og Elverum vil benytte ny veg i en fremtidig situasjon uten bompenger
(avhengig av restriksjoner på gammel veg – da ny veg er noe lengre)

De trafikanter som vil benytte ny veg, er dermed i stor grad trafikanter mellom Oslo og Elverum + Hamar og
Elverum – det vil si gjennomgangstrafikken. Noe lokaltrafikk vil komme i tillegg.

I forbindelse med konsekvensutredningen for rv. 3/25 Løten (1999) ble det antatt at gjennomgangstrafikken
på rv. 3 lå på mellom 2000 og 2500 kjt/døgn, mens gjennomgangstrafikken på rv. 25 lå på rundt 4000
kjt/døgn. I prosent utgjør dette rundt 40 % av trafikkmengden på rv. 3 og mellom 40 - 50 % av trafikken på
rv. 25.

Basert på denne fordelingen, vil man få et fremtidig trafikkbilde som vist i figuren på side 22.
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Figur 3: Trafikktall i Løten, ny situasjon, år 2030
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3.2 VEGSTANDARD

3.2.1 Rv. 3/25

Det skal bygges ny rv. 3/25 fra Ommangsvollen sør for Løten sentrum til Grundset nord for Elverum sentrum
samt en arm av rv. 25 fra nytt kryss mellom rv.3 og rv. 25 utenfor Elverum sentrum (ved Åkroken) inn til
Elverum sentrum ved Basthjørnet. Total lengde for ny rv. 3/25 er 25,8 km. I Løten er lengden på rv. 3/25
14,6 km.

Vegstandarden vil variere langs strekningen siden trafikkmengden (ÅDT) varierer. Dimensjoneringsklasser
er definert i Vegdirektoratets håndbok 017.

Følgende dimensjoneringsklasser er lagt til grunn for rv. 3/25 i Løten:

3.2.1.1 S5 - Stamveger og andre hovedveger, ÅDT 8 000 – 12 000 og fartsgrense 90 km/t

Dette er 2-felts veg med bredde 12,5 m og fysisk midtdeler (midtrekkverk). For denne vegstandarden skal
det iht. håndbok 017 anlegges minst tre strekninger med forbikjøringsfelt pr 10 km i hver retning.
Forbikjøringsfeltene bør være minst 1 km. Det bør også anlegges stopplommer for hver 1 km i hver retning.

Standarden er lagt til grunn for strekningen rv. 3 Ommangsvollen – Tønset. Denne strekningen er 3,3 km
lang. Det er lagt inn én forbikjøringsstrekning i hver retning. Disse er plassert på samme strekning og ligger
mellom driftsbru Skramstad og overgangsbru for fv. 152 ved Fuglset. Ved å etablere parallelle
forbikjøringsfelt blir samlet vegbredde 16,5 meter over 1 kilometers lengde. En forskjøvet løsning ville gitt en
samlet vegbredde på 14,5 meter over 2 kilometers lengde. Parallelle forbikjøringsfelt vil dermed være
arealbesparende.

Standardvalg for strekningen Ommangsvollen – Tønset ble behandlet i forbindelse med
forprosjektrapporten. Dimensjonerende årsdøgntrafikk (ÅDT) på strekningen er beregnet til ca. 5.000 i år
2030. Antatt tungtrafikkandel er på ca. 20 % og en gjennomgangstrafikkandel på 20 - 25 %. Dette tilsier
normalt valg av dimensjoneringsklasse S4 iht. håndbok 017. Dette tilsvarer en veg med bredde 10 m, 1 m
sperrefelt mot midten og fartsgrense 80 km/t. Med høy tungtrafikkandel, og siden E6 sørfra og strekningen
Tønset – Elverum i tillegg bygges med fysisk midtdeler, anbefales det at dimensjoneringsklasse S5 legges til
grunn for denne strekningen. På sikt er det et mål å ha sammenhengende midtrekkverk fram til Rena.

Figur 4: Dimensjoneringsklasse S5 lagt til grunn for strekningen rv. 3 Ommangsvollen - Tønset
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3.2.1.2 S8 - Stamveger og andre hovedveger, ÅDT 12 000 – 20 000 og fartsgrense 100 km/t

Dette er 4-felts veg med bredde 20,5 m og fysisk midtdeler (midtrekkverk). Langs 4-felts veger anlegges det
normalt ikke stopplommer.

Standarden er lagt til grunn for strekningen rv. 3/25 Tønset – Elverum grense. Denne strekningen er 11,3 km
lang.

Figur 5: Dimensjoneringsklasse S8 lagt til grunn for strekningen rv. 3/25 Tønset – Elverum grense.

3.2.1.3 Midtdeler

For rv. 3/25 vil det generelt etableres midtdeler. Denne er regulert til 1,0 m bredde på strekningen
Ommangsvollen – Tønset (S5) og med 2,5 m bredde fra Tønset og østover mot Elverum (S8). Midtdeleren
vil bygges med monorekkverk, dvs. ett rekkverk.

Ved bredde på 1,0 m vil trolig midtdeleren asfalteres mens for den bredere varianten på 2,5 m trolig vil
etableres med gress. I kurver må det anlegges sluk mot midtdeleren for å samle opp overvann.

3.2.1.4 Sidegrøfter

Sidegrøftene for rv. 3/25 er gitt gjennomgående lik utforming med grøfteskråninger med bredde 1,5 m og
helning 1:5. Bunn grøft er regulert til 1,0 m bredde. Grøftebredden blir dermed 4,0 m. Utformingen av grøften
er valgt av flere hensyn:

 Nødvendig grøftevolum for magasinering av overvann ved høye nedbørsintensiteter
 Rekkverksavslutning ved forankring i sideterreng kan gjennomføres uten å måtte lukke grøfta
 Krav til helning innenfor vegens sikkerhetssone
 Siktkrav i kurver

Det er lagt opp til å anlegge sidegrøfter langs rv. 3/25 også på fyllinger for å fange opp og rense overvann fra
vegen også her.

3.2.1.5 Vegskråninger

Skjæringsskråninger er generelt gitt helning 1:2. Fyllingsskråninger for rv. 3/25 er generelt gitt helning 1:5.
Dette gir en god landskapstilpasning og gjør at sideplassert rekkverk i hovedsak unngås. Mot
landbruksarealer gis fyllingsskråninger helning 1:8 eller slakere, avhengig av terrengforhold. Dette muliggjør
oppdyrking av oppfylte arealer.



Rv. 3/25 Ommangsvollen - Grundset Reguleringsplan Løten Desember 2011

Side 27 av 90

3.2.1.6 Viltgjerder

Det nye veganlegget ligger i et område med stor bestand av elg og rådyr. Rv. 3/25 mellom Ånestad og
Elverum er en av de mest utsatte strekningene i landet med hensyn til påkjørsel av elg. I
jordbrukslandskapet vest for Ånestad er det også en betydelig forekomst av elg og rådyr.

På en veg av denne typen, motorveg med fartsgrense 90 og 100 km/t, vil det være trafikksikkerhetsmessig
uakseptabelt å ikke etablere viltgjerder. I samråd med Løten kommune som lokal viltmyndighet er det derfor
lagt opp til gjennomgående 2-sidig viltgjerde langs rv. 3/25. Viltgjerdet er generelt plassert minimum 12 m fra
nærmeste kjørefeltkant (hvitstripe) og minimum 8 m fra nærmeste kjørefeltkant mot landbruksarealer.

Viltgjerdet skal i utgangspunktet plasseres på utsiden av sikkerhetssonen. Sikkerhetssonens bredde gis av
håndbok 231 – Rekkverk og vegens sideområder. I høringsutgave av håndboka, september 2010, er
sikkerhetsavstanden på den aktuelle vegtypen økt fra 8,0 til 10,0 meter. Ideelt sett skulle avstanden til
viltgjerdet vært økt til 10,0 m over dyrket mark i reguleringsplanen for å ta høyde for kommende
retningslinjer. Det er gjort en vurdering av skadegrad ved påkjørsel av viltgjerde, veid opp mot
jordvernhensyn og avklaringer som er gjort i reguleringsplanfasen. Konklusjonen er at minsteavstanden til
viltgjerde på dyrket mark opprettholdes på 8,0 meter fra kjørebanekant.

Der vegen ligger i skjæring er viltgjerdets plassering bestemt av skjæringstoppens plassering. På utsiden av
viltgjerdet erverves 2 meter for å sikre vegeier rettigheter til å vedlikeholde viltgjerdet fra begge sider.

3.2.1.7 Rekkverk

Veger er generelt gitt en utforming som minimerer bruk av rekkverk. Dette gjøres ved å holde
sikkerhetssonen ren for påkjøringsfarlige objekter samt utforme fyllingsskråninger slake (< 1:5). Både
midtrekkverk og sideplassert rekkverk bør utformes så transparente som mulige. Dette er for øvrig behandlet
i formingsveilederen.

3.2.1.8 Støytiltak

Støyskjermingstiltak langs rv. 3/25 etableres både ved hjelp av lokale tiltak og som støyvoller.

Utforming av støyvoller:

Støyvollenes side mot rv. 3/25 utformes som et skjæringsprofil med helning 1:2 mens baksiden mot
bebyggelsen generelt er gitt en helning 1:2 for å redusere beslaglagt areal og nødvendig fyllingsvolum. Mot
landbruksarealer er imidlertid baksiden av vollene gitt helning 1:8.

3.2.1.9 Belysning

Det er valgt å legge opp til bruk av ledelys (LED-lys) som vegbelysning langs rv. 3/25 slik som langs E6
Gardermoen - Biri. E6 er imidlertid en teststrekning i et FoU-prosjekt om bruk av ledelys som belysning så
det bør i tillegg tilrettelegges for konvensjonelt belysningsanlegg i form av et tilstrekkelig antall trekkerør og
kummer langs rv. 3/25, såfremt ikke konklusjon på FoU-prosjektet foreligger før anleggsstart.

3.2.1.10 Landskapsforming

Utslaking av fyllinger i jordbruksområder:

I jordbruksområder er fyllingene slaket ut slik at det blir mulig å benytte deler av fyllinga til dyrket mark.
Utslakingen fører til at vegens fjernvirkning blir mindre dominerende i landskapet. Det er lagt opp til at
helningene i slike tilfeller er 1:8 eller slakere. Dette er illustrert ved påskrift med helning eller ved hjelp av
koter i landskapstegningen (O-tegninger) i Teknisk plan.

Tilførselsveger og konstruksjoner:
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Der lokalveger krysser riksvegen på bru eller i kulvert i åpne landbruksområder, er terrenget slaket ut mot
kryssende vegers fyllinger/skjæringer. Dette er illustrert ved hjelp av koter i landskapstegningen (O-
tegninger) i Teknisk plan.

Terrenget er formet og tilpasset rundt konstruksjoner som kulverter og bruer. Tanken er å gi myke linjer og
overganger som naturlig ”flyter” over i hverandre.

Vegetasjonsbruk og bruk av toppmasser i sidearealer:

Det går et prinsipielt skille i behandling av sidearealene ved Ånestad-krysset. Øst for Ånestad legges det opp
til naturlig revegetering mens det i områdene vest for Ånestad er planlagt å tilså sidearealene.

I skogsområder behandles området fra ytterkant grøft til anleggsgrensen likt, mens det i landbruksområder
blir et skille i ny eiendomsgrense, dvs. 2 m utenfor viltgjerdet. I landbruksområder sås det til og med
viltgjerdet. Arealet mellom viltgjerdet og ny eiendomsgrense kan benyttes av grunneier der dette er mulig.

Vegen og sidearealer skal utformes slik at trafikanten bl.a. skal oppleve det markante skillet mellom
skogsområdene og åkerlandskapet ved Ånestad.

Tilsåing av arealer langs med vegen:

Fra Ommangsvollen til Ånestad går vegen gjennom jordbrukslandskap. Massene i landbruksområdene på
denne strekningen kan inneholde problemugras som burot, høymole og floghavre. På denne strekningen
skal derfor matjordlaget på sideterrenget fjernes, og undergrunnsjorda tilsåes med en egnet frøblanding.
Matjordlaget som blir fjernet, disponeres av den enkelte grunneier langs med linja.

Randvegetasjon/grupper rundt jorder:

Når man anlegger en ny veg gjennom et eksisterende jordbrukslandskap, 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 åkerlandskapet.

Revegetering:

Det tilrettelegges for naturlig revegetering i skogsområdene øst for Ånestad. Det vil si at det øverste
skogsjordlaget legges til side i anleggsfasen, og legges tilbake på sidearealene når anlegget er ferdig. Den
naturlige frøbanken i jorda blir benyttet, og en trenger dermed ikke så med “fremmede” frø. Det er viktig at
disse massene lagres riktig gjennom anleggsperioden, slik at den naturlige frøbanken ikke skades. Dette
betyr at massene må lagres ranker med en maks høyde på 2 meter slik at man unngår at
mikroorganismene, jordstrukturen og jordas evne som vekstmedium reduseres på grunn av for dårlig tilgang
på luft. 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 også omtalt under kap. 5.3.

Vegetasjon i sentraløyer og rabatter:

På denne strekningen foreslås rabatter og sentraløyer å få samme dekke som skogsbunnen. Dette gjøres
ved å løfte vekk og lagre flak av bunnvegetasjon 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.
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3.2.2 Lokalvegnett og atkomstløsninger

3.2.2.1 Eksisterende rv. 3/25

Dagens rv. 3/25 gjennom Løten og Elverum består av rundt 50 km veg - veger som både går gjennom
tettsteder og jord- og skogbruksområder. Vegene har status som nasjonale hovedveger.

Ny veg vil bety at standarden på dagens hovedvegnett bør reduseres for å gjøre det mindre attraktivt for
gjennomfartstrafikk, og for høy fart på disse vegene. Samtidig må man søke å minimere den totale
barrierevirkningen (av ny og gammel veg) i nærområdet.

Vegbredden varierer mellom 7,5 – 8,5 meter og fartsgrensen mellom 60 – 80 km/t.

Følgende hovedutfordringer kan knyttes til det avlastede hovedvegnettet i Løten:

 Gjennomgangstrafikken skal overføres til ny rv. 3/25
 Kollektivtrafikken skal fortsatt benytte eksisterende vegnett, i tillegg til ny rv. 3/25.
 Fremkommeligheten for lokal biltrafikk må ivaretas. Samtidig må ikke kapasiteten på eksisterende

vegnett bli så god at det innbys til trafikklekkasje for gjennomfartstrafikken som ellers bør benytte ny
veg.

 Myke trafikanter skal benytte avlastet vegnett
 Barrierevirkningen av det nye veganlegget må reduseres for å skape fortsatt gode nærmiljø
 Vegnettet bør i tillegg kunne fungere som beredskapsveg i tilfelle trafikkuhell mm.

I tidlig fase i planarbeidet ble en visjon for eksisterende vegnett lansert:

”CHAUSSEEN” SOM KULTUR- OG OPPLEVELSESVEG

I planarbeidet har disse utfordringene dannet en del av bakteppet i diskusjoner om design av fremtidig
lokalvegnett.

I tråd med føringer gitt i Nasjonal Transportplan 2002-2011 skal det settes av midler i prosjektet til
trafikksikkerhets- og miljøtiltak på det avlastede vegnettet. Det vil i løpet av 2012 bli utført en kartlegging av
behovet for 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
Ommangsvollen – Elverum grense og eksisterende rv. 25 Tønset – Ånestad.
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Figur 6: Oversiktskart som viser eksisterende og nytt vegnett gjennom Løten kommune
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3.2.2.2 Vegstandard lokalveger

Det er estimert fremtidige trafikkmengder på lokalvegnettet, kfr. kap. 3.1 og disse trafikkmengdene samt
vegenes fremtidige funksjon er lagt til grunn for valg av vegstandard (dimensjoneringsklasse) for
lokalvegnettet.

Tabell 1 og 2: Viser dimensjoneringsklasser for sekundærvegnettet i Løten kommune.

Veglenke Sted ÅDT 2030 Fartsgrense Dim.klasse Bredde Forklaring/ merknad bredde

Fv. 231 Ommangsvollen 2 000 60 S1 7,50 Tilpasses dagens veg

Fv. 152 Fuglset 180 50 (60) Sa1 6,00 Bruker "vanlig" opprustningsstandard

Rv. 25 Tønset V 14 200 60 S1 8,50 Tilpasset dagens veg, trafikk tilsier 4-felt

Dagens rv. 25 Tønset Ø 6 500 50 S1 7,50 Tilpasset dagens veg, trafikk tilsier 8,5 m

Fv. 153 Budorvegen, sør for rv.
3/25

1 000 50 Sa2 6,00

Fv. 153 Budorvegen, nord for
rv. 3/25

1 000 80 Sa3 6,50

Fv. 155 Rømma 140 60 Sa1 6,00 Tilpasset dagens veg

Dagens rv. 25 Grøholt - Ånestad 2 900 60 S1 7,50 Tilpasset dagens veg

Omlagt rv. 3 Sigstad - Ånestad 4 400 80 H2 7,50 Tilpasset dagens veg, trafikk tilsier 8,5 m

Dagens rv. 25 Ånestad - Husum V 700 50 (60) Sa1 7,50 Tilpasset dagens veg

Fv. 115 Rv. 3/25 - Husum 1 000 60 S1 7,50 Tungtrafikk til ktr.plass

Dagens rv. 25 Husum V - Husum Ø 1 000 60 S1 7,50 Tungtrafikk til ktr.plass

Dagens rv. 25 Husum Ø - Terningen
skanse

700 50 (60) Sa1 7,50 Tilpasset dagens veg

Veglenke Sted G/S-veg Rabatt Rabatt på
bru

Rh,min Rvhøy,min Rvlav,min Stigningmaks Merknader

Fv. 231 Ommangsvollen 3,50 min. 3,00 rekkverk 100 (disp) 1100 1100 8 %

Fv. 152 Fuglset - - - 55 400 400 8 % Stigning opp til
10% iht HB 017

Rv. 25 Tønset V 5,50 min. 3,00 - 100 (disp) 1100 1100 6 %

Dagens rv. 25 Tønset Ø 5,50 min. 3,00 - 100 (disp) 1100 1100 6 %

Fv. 153 Budorvegen, sør for rv.
3/25

3,00 min. 1,50 Fortau 55 400 400 8 % Stigning opp til
10% iht HB 017

Fv. 153 Budorvegen, nord for
rv. 3/25

3,00 min. 3,00 - 150 2000 1000 8 %

Fv. 155 Rømma - - - 55 400 400 8 % Stigning opp til
10% iht HB 017

Dagens rv. 25 Grøholt - Ånestad 3,50 min. 3,00 rekkverk 100 (disp) 1100 1100 8 %

Omlagt rv. 3 Sigstad - Ånestad 3,50 min. 3,00 rekkverk 200 2000 1600 8 %

Dagens rv. 25 Ånestad - Husum V *) - - 55 400 400 8 %

Fv. 115 Rv. 3/25 - Husum 3,50 min. 3,00 - 55 1100 1100 6 %

Dagens rv. 25 Husum V - Husum Ø 3,50 min. 3,00 - 100 (disp) 1100 1100 6 %

Dagens rv. 25 Husum Ø - Terningen
skanse

*) - - 55 400 400 8 %
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3.2.3 Gang- og sykkelveger

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

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

Dimensjoneringsklasse Krav til gående og syklende i håndbok 017

Sa1 Samleveger i boligområder, fartsgrense 50 km/t For gående kan kjørebanen eller gang- og sykkelveg være tilbudet. For syklende kan
kjørebanen eller gang- og sykkelveg være tilbudet. Er strekningen en del av hovednett for
sykkel kan sykkelfelt være en løsning.

Sa2 Samleveger, fartsgrense 50 km/t For gående kan kjørebanen eller gang- og sykkelveg være tilbudet. For syklende kan
kjørebanen eller gang- og sykkelveg være tilbudet. Er strekningen en del av hovednett for
sykkel kan sykkelfelt være en løsning.

S1 Stamveger og andre hovedveger, ÅDT 0 – 12 000 og
fartsgrense 60 km/t

Langsgående gang- og sykkelveg bør etableres når ÅDT er over 1 000 og potensialet for
gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er skoleveg.

H2 Andre hovedveger, ÅDT 1 500 – 4 000 og
fartsgrense 80 km/t

Langsgående gang- og sykkelveg bør etableres der potensialet for gående og syklende
overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er skoleveg.

S5 Stamveger og andre hovedveger, ÅDT 8 000 – 12
000 og fartsgrense 90 km/t

Gående og syklende skal ha et tilbud. Dette bør løses via lokalt vegnett.

S8 Stamveger og andre hovedveger, ÅDT 12 000 – 20
000 og fartsgrense 100 km/t

Det skal ikke være gang- og sykkeltrafikk langs vegen. Gående og syklende skal ha et tilbud.
Dette bør løses via lokalt vegnett.

Trafikkskillet mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg er regulert gjennom håndbok 231 – Rekkverk og
sidearealer. Hovedregelen er at der gang- og sykkelveg går langs kjøreveg med fartsgrense lik 70 km/t eller
80 km/t bør trafikkskillet være på minimum 3,0 meter. Det er også framhevet at trafikkskillet bør være tydelig
der gangvegen defineres som skoleveg. Retningslinjene åpner opp for smalere trafikkskille og bruk av
rekkverk.

I planen har man valgt å legge hovedregelen med 3,0 meter trafikkskille til grunn for planleggingen.
Begrunnelsen for dette er i hovedsak knyttet til framtidig drift og vedlikehold av kjøreveg og gang- og
sykkelveg. Trafikkskille med rekkverk vil blant annet gi mindre plass til snøopplag ved brøyting og flere
utfordringer ved avvanning av vegarealene. I tillegg er rekkverk utsatt for påkjørsler og brøyteskader og har
dermed et større vedlikeholdsbehov. Et trafikkskille på 3 meter er også en videreføring av dagens standard
på gang- og sykkelvegen mellom Balke og Grøholt langs rv. 25 i Løten.
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4 Planforslaget

4.1 PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON

4.1.1 Områdeavgrensning

Den nye traséen for rv. 3/25 i Løten starter rett sør for Ommangsvollen og går fram til kommunegrensen til
Elverum i nordøst. Dette er en strekning på litt i overkant av 14 400 meter. Planområdet er avgrenset av en
generell byggegrense på 100 meter fra senterlinjen der den nye rv. 3 etableres som tofelts veg, og 100
meter fra senterlinjen i nærmeste kjørebane der ny rv. 3/25 etableres som firefelts veg. Planområdet er
utvidet til å omfatte nødvendige arealer i forbindelse med etableringen av vegkryss og i forbindelse med tiltak
på det omkringliggende vegnettet. I tillegg er planområdet utvidet til å inkludere Ånestad næringsområde, da
dette berøres av vegomlegging innenfor dagens område. Det totale planområdet utgjør et samlet areal på
ca. 3327 dekar.

4.1.2 Landskapstyper

Det er i planarbeidet gjort en
analyse av landskapstyper i
planområdet. I formingsveilederen
er landskapet oppdelt i to generelle
landskapsregioner; flatt/bølgende
jord- og skogbrukslandskap
(kulturlandskap.) og flatt/småkupert
skogbrukslandskap (naturlandskap).
Jf. inndeling i Landskapsregioner i
Norge – Landskapsbeskrivelser,
NIJOS rapport 2/98.

De ulike regionene er oppdelt i
landskapstyper etter landskaps-
karakteren i områdene. For en
nærmere beskrivelse av landskapet
i planområdet henvises det til
formingsveilederen.

(http://www.vegvesen.no/Vegprosje
kter/rv3og25lotenelverum)

Vegetasjonen i planområdet er
relativt ensartet og følger i stor grad
inndelingen til de ulike landskaps-
typene. Vest for Ånestad er vegeta-
sjonen preget av næringsrik

Figur 7: Kart over landskapstypene innenfor planområdet i Løten
kommune.
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morenejord. Områdene øst for Ånestad er preget av at man her kommer inn på grunnfjellet og sandrik jord,
med skrinnere vegetasjon. Denne vegetasjon er typisk for Østerdalen. Vegetasjonen innenfor planområdet
er relativt sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, blant annet i form av aktiv jord- og skogsdrift. De minst på-
virkede naturområdene innenfor planområdet er løvskogen i randsonene rundt vassdragene og enkelte
næringsfattige furuskoger øst for Ånestad.

4.1.3 Trafikale forhold

Det er i perioden 2003-2010 registrert 133 ulykker med personskade innenfor riksvegene på
prosjektstrekningen, med i alt 251 personskader, derav 4 drepte og 15 alvorlig skadde.

Ulykkeshyppigheten er ikke uvanlig høy, men ulykkene på rv. 3/25 har ofte vært alvorlige.

En betydelig utfordring med dagens vegløsning angår forutsigbarhet for bil- og busstrafikken. Denne er
sårbar i forhold til en eventuell stenging av rv. 3/25 mellom Ånestad og Elverum. Det finnes ingen andre
reelle alternativ til rv. 3/25 for biltrafikk mellom Elverum- og Hamarregionen, og problemer som følge av
ulykker og uhell eller kapasitetsproblemer vil øke med voksende trafikk.

For gående og syklende er problemene først og fremst knyttet til utrygghet og ubehag ved å ferdes langs
riksvegen. Det at det mangler gang- og sykkelveg er trolig en vesentlig begrensende faktor for den lokale
ikke-bilbaserte ferdselen i området.

Ekspressbussrutene som bruker rv. 3/25 er ”Trysilekspressen”, “Elverumskespressen” og ekspressbussen
mellom Oslo – Røros – Trondheim. Stoppestedene som benyttes i Løten er Ånestad (Myklegard) og Segla
bru på rv. 3/25 like nord for Løten sentrum.

Det regionale busstilbudet består av ruter som har avganger hver time. Dette gjelder strekningen Hamar –
Løten – Elverum. Stoppesteder på Rv 3 og Rv 25 i Løten er Ebru, Husum, Torvestad, Myklegard, Segla bru,
Løten stasjon, Løten kirke, Brenneriroa, Brunlaug, Balke og Jevnaker. Det lokale busstilbudet består av ruter
mellom Løten sentrum og Nordbygda, Skogbygda, Rømma og Ådalsbruk, samt en rute Hamar – Ådalsbruk –
Løten. Disse rutene har mellom en og ti daglige avganger hver veg, og de fleste av stoppestedene ligger
langs fylkesvegnettet.

I tillegg til kollektivtransport på veg betjenes Løten stasjon av jernbanen (Rørosbanen). Tiltakene på rv. 3/25
berører ikke jernbanen.

Hoveddelen av sykkeltrafikken er korte turer i tettsteder og boligområder. Denne trafikken berører i liten grad
riksvegnettet. Unntaket er syklister (også skoleelever) som ferdes langs (og krysser) rv. 25 ved Brenneriroa
og Slettmoen. På denne strekningen er det bygd gang- og sykkelveg. Fv. 166 er viktigste (og eneste) lenke
for gang- og sykkeltrafikken mellom Løten sentrum og Brenneriroa/Slettmoen. Her pågår det nå bygging av
gang- og sykkelveg langs hele strekningen. Det er rimelig å anta at sykkeltrafikken langs dagens hovedveger
hadde vært større, hvis det hadde vært tilrettelagt med gang- og sykkelveg.

4.1.4 Grunnforhold

Det er utført grunnundersøkelser for prosjektet. Veglinja er imidlertid noe justert etter at boringene ble utført,
det gjelder både trasé og linjepålegget. Enkelte boringer er dermed utført til side for traséen.
Grunnundersøkelsene er utført av Statens vegvesen i 2009. Det vises til geoteknisk rapport, rapport nr.
2011040761-2 datert 2011.05.02, Statens vegvesen Region øst. De utførte undersøkelsene har bestått av
totalsonderinger og opptak av prøver.

Basert på boringene antas løsmassene for en stor del å bestå av relativt faste masser, antatt
morenemasser. Enkelte sonderinger indikerer imidlertid løsere / bløte masser, antatt silt. Det er varierende
løsmassemektighet. Traseen går dels i terreng med myrer. Ut fra kvartærgeologisk kart er det i området øst
for Ånestad myrer med større utstrekning. Det kvartærgeologiske kartet viser noe elveavsetninger langs
Fura og Vingergjessa
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Farekart for alunskifer utarbeidet av Norges Geologiske Undersøkelser viser at berggrunnen i Løten
kommune dels består av alunskifer. For enkelte av sonderingene som er utført er det i borloggen anmerket
”alun” eller ”antatt alun”.

Den planlagte vegen ligger dels i skjæring og dels på fylling. Stabilitetsforholdene for fyllinger og skjæringer
anses generelt ikke som problematiske. I myrområder forutsettes det masseutskifting til fast grunn under
fylling. Det bør vurderes nærmere om løsmassene i skjæringer kan være utsatt for overflateerosjon og om
det evt. er behov for å gjøre tiltak i forhold til det. Det kan for eksempel være aktuelt å slake ut
skjæringsskråningene. Der traubunnen eventuelt går ned i berg der det avdekkes alunskifer, bør det
vurderes nærmere om det skal gjøres spesielle tiltak. Det bør vurderes nærmere om
vegoverbygningstykkelsen i slike tilfeller bør økes i forhold til overbygningstykkelse der berggrunnen ikke
består av alunskifer.

Inn mot byggeplanfasen er det behov for en del supplerende grunnundersøkelser. Det gjelder spesielt
prøvetaking og fjellkontrollboringer for en mer detaljert kartlegging av alunskifer og løsmassenes mektighet
og brukbarhet i enkelte skjæringspartier. Videre er det behov for detaljboringer for konstruksjoner når linja og
fundamentplasseringer er endelig bestemt. På deler av parsellen er det også behov for en mer detaljert
registrering av myr og andre utskiftingsmasser.

Figur 8: Farekart alunskifer Løten kommune, NGU
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4.1.5 Andre forhold

Landbruksområder utgjør en majoritet av planområdet. Eiendommene varierer fra småbruk og helt opp til
større heltidsbruk hvor gardsdriften er hovedinntektskilden. I områdene vest og sør for Ånestad er det
dyrkbar eller allerede dyrket mark av matjordskvalitet som berøres av anlegget, mens det øst for Ånestad er
en tydelig overgang til skogsmark av middels bonitet og dyrket mark av dårligere kvalitet. For oversikt over
de totale arealbeslagene vises det til samlet arealoversikt kap. 4.14.

Traséen for den nye rv. 3/25 går gjennom et område som er rikt på kulturminner. Planområdet omfatter en
rekke allerede registrerte kulturminner, og i forbindelse med arbeidet med planen ble det i 2009 og 2010
gjennomført et større arbeid med å kartlegge kulturminnene innenfor planområdet mer nøyaktig.

Naturmiljøet i området har flere verdifulle kvaliteter. I forbindelse med konsekvensutredningen ble det
fokusert på kartlegging av plante- og dyreliv i planområdet. Artsmangfoldet er kartlagt og man har identifisert
leveområder for de ulike artene. Iht. konsekvensutredningen betraktes Fura å ha stor verdi som gyte- og
oppvekstområde for storørret fra Mjøsa. Flere rødlistearter er registrerte, herunder en bille, liten salamander,
piggsvin og flaggermus. Vinterbeitene omkring Rokosjøen er av regional betydning for elgstammen i
distriktet, og store trafikale utfordringer hver vår og høst i forbindelse med sesongtrekk når dyrene krysser rv.
3/25.

Planområdet krysser flere elvedaler med kantvegetasjonen langs vassdragene. Denne kantvegetasjonen er
viktig som skygge og næringsgrunnlag for småfisk. Den fungerer som en viktig buffer mot erosjon og
reduserer eventuell avrenning fra omkringliggende landbruksarealer.

Doksrudskogen er et hyppig brukt nærfriluftsområde for beboere på Brenneriroa/Slettmoen. Området er slik
det framstår i dag tilrettelagt som et attraktivt friluftsområde. God tilrettelegging åpner for at mange bruker
skogen og gjør at området kan betraktes som særlig verdifullt. Lenger øst berører planområdet
Rondanestien som krysser dagens rv. 3/25 ved Kakkhella.

Fura er ei elv med stort potensial for bading og fisking. Det har blitt satt ut fisk i Fura siden 1974, med det
formål å utvikle elva som fiskeelv. Rapporten fra Bioforsk som er omtalt under kap. 5.5 viser at det imidlertid
er lite fisk i vassdraget i dag, det er derfor rimelig å anta at denne utsettingen må fortsette for at en
målsetning om Fura som attraktiv fiskeelv kan nås.

Dagens rv 3 og rv 25 går gjennom områder hvor større deler av befolkningen i Løten bor. Vegene oppleves
som barrierer for myke trafikanter. Støy og luftforurensning er følger av at vegene i dag ligger nært opp til der
folk bor.

Av teknisk infrastruktur nevnes omfattende landbruksdrenering og flere private brønner. I tillegg går det
mange høyspent luftstrekk i området. Spesielt nevnes 300 kV-traséen som inngår Statnetts regionale nett,
og som kommer i berøring av anlegget i sørvest på strekningen Ommangsvollen – Furset.

I planområdet ligger det i dag noe spredt bebyggelse som i dag i varierende grad berøres av dagens
vegsystem. Det er få større konsentrasjoner av bebyggelse som ligger tett inntil eller berøres av
planområdet.

Noe av næringslivet i Løten retter seg mot de to hovedvegene gjennom kommunen. Området på Ånestad
ligger godt eksponert i møtet mellom rv 3 og rv 25. Brenneriroa med Løiten Brænderi ligger tett ved dagens
rv 25, men er ikke synlig fra dagens rv 3. I Løten sentrum ligger det noe næringsvirksomhet langs rv 3 og
forretninger i sentrum ligger forholdsvis lett synlig og tilgjengelig fra rv3.
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4.2 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

For å beskrive traséen er det lagt opp til strekningsvise beskrivelser, der veglinja betraktes fra
Ommangsvollen i retning Elverum grense.

4.2.1 Ommangsvollen - Tønset

Beskrivelse:

Plangrense for den planlagte traséen ligger ca. 80 meter sør for eksisterende driftsbru over dagens rv. 3 ved
Ommangsvollen. Vegen mellom Ommangsvollen og Tønset etableres med dimensjoneringsklasse S5. Se
kap. 3.2.1.1 for nærmere beskrivelse av dimensjonering. Området rundt Ommangsvollen er preget av åpent
kulturlandskap. Det blir etablert et “halvt” toplanskryss ved Ommangsvollen ca. profil 740, med sørvendte
ramper og en overgangsbru med lengde ca. 46 m. Denne løsningen er i henhold til den valgte løsningen i
vedtatt kommunedelplan. Krysset etableres med rundkjøring som knytter sammen avrampe, dagens rv. 3 og
bru over med tilknytning til fv. 231 over ny rv. 3. Kryss tilknyttet pårampe og lokalveg fv. 231 etableres som
T-kryss med forbikjøringslomme. Det etableres gang- og sykkelvegforbindelse over ny trasé for rv. 3. På
grunn av krav til lengde på akselerasjonsfelt for påramper i håndbok 017, må akselerasjonsfeltet gå under
dagens driftsbru i profil 480 (Løken bru). Dette medfører at driftsbrua må tas ned og
gjenoppbygges/ombygges slik at den er tilpasset den økte vegbredden.

Etableringen av krysset medfører at man må innløse eiendommene 218/2/6, 211/4 218/2/9 på grunn av
konflikt med plassering av kryss og/eller på grunn av støyforhold.

Figur 9: Ortofoto med vegtrasé fra Ommangsvollen til Tønset
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Fura krysses med bru i lengde ca. 75 meter. Det er ikke forutsatt endring av elveløpet. For nærmere
beskrivelse av bruer og andre konstruksjoner henvises det til kap. 4.4.

Fra kryssing av Fura og videre nordover går vegen delvis gjennom skog- og kulturlandskap fram til Tønset.
På nordsiden av Fura skal det etableres et overvannsbasseng. Hvor overvann fra den nye vegen renses og
kontrolleres før vannet ledes ut i Fura. Atkomsten til bassenget knyttes inn på dagens atkomstveg til
Hunnbett-tjernet. Dagens driftsveg opprustes. Atkomstvegen forlenges fra dagens driftsveg fram til
overvannsbassenget.

I profil 1350 etableres det en driftskryssing for eiendommen Skramstad vestre(gnr/bnr 5/1). Denne etableres
som trebru på ca. 48 meter. Fra profil 1380 etableres vegen med forbikjøringsfelt i begge retninger fram til
profil 2350. I området mellom profil 1800 - 2800 ligger linja ganske tungt i terrenget på grunn av krav til
frihøyde mellom 300kV høyspentlinje og tilfart mot bru for fv. 152 som krysser over ny rv. 3. Overgangsbrua
for fv. 152 etableres som trebru med en lengde på ca. 50 meter.

Traseen for ny rv. 3 krysser under den tidligere omtalte 300kV høyspentlinja. Statnett stiller krav til at
kryssing mellom veg og høyspenttrasé må skje med større vinkel enn 45°. Dette medfører at man må flytte

minimum 2 master. Flyttingen og omleggingen er ikke vist i planen, da omlegging av linjer over 66 kV krever
konsesjonsbehandling etter energiloven. Det har ikke vært mulig å samkjøre disse prosessene fram mot
foreliggende reguleringsplan. Det er avsatt et utvidet areal med arealformål annen veggrunn, tekniske
anlegg mellom profil 1750 - 2350 for å kunne gjennomføre en mulig omlegging av vegtraséen uten å måtte
ta hensyn til nærføringsproblematikken i anleggs- og driftsfasen til vegen.

Mellom profil 1790 og 2020 krysser den nye traseen for rv. 3 Stabekken på to steder. Stabekken er et
sidevassdrag til elva Fura. Bekken har kontinuerlig vannføring. Der hvor traseen for rv. 3 krysser Stabekken
ligger bekkeløpet på østsiden av en relativt høy kolle. På toppen av kollen er det et mastepunkt for den
tidligere omtalte 300 kV høyspentlinjen. Det at veglinja ligger lavt i terrenget gjør at håndteringen av
Stabekken har vært utfordrende. Stabekken må derfor legges om på denne strekningen. Flere alternative
løsninger er vurdert med hensyn til håndtering av bekken; deriblant justering av veglinja, bekkeomlegging og

Figur 10: Høyspent Ommangsvollen – Tønset. 300kV må legges om
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evt. bekkelukking. For nærmere beskrivelse av de alternative løsningene se kap. 4.12.2. På grunn av at det i
planarbeidet ikke har vært mulig å finne en endelig løsning for hvordan man skal håndtere omleggingen av
300 kV høyspentlinja, har det også vært svært vanskelig å finne en løsning for omlegging av Stabekken.
Statnett har i sin høringsuttalelse ved offentlig ettersyn (datert 13.10.2011) uttalt at de vil måtte komme
tilbake med utforming av framtidig ledningstrasé og detaljprosjektering av denne. Vegvesenet anbefaler
derfor at arbeidet med håndteringen av Stabekken føres videre fram mot byggeplanfasen.

For å ivareta støyforholdene til eiendom 206/3 etableres det en støyvoll fra profil 1800 til 2080. Vollen
forankres i eksisterende kolle ved profil 1800 for å oppnå et best mulig estetisk uttrykk. Det etableres støyvoll
mellom profil 2200 til 2320 for å støyskjerme områdene på nordsiden av fv. 152.

På nordvestre side av trasé for ny rv. 3 fra profil 2400 – 2800, etableres driftsveg for overvannsbasseng ved
profil 2850. Driftsvegen får avkjørsel fra fv. 152. Den legges tett inntil viltgjerdet for å begrense arealbeslaget
i området. Driftsvegen vil også benyttes av lokale grunneiere som driftsveg i jordbruket.

Mellom profil 2800 - 3600 ligger store deler av stekningen på fylling fram mot Tønset-krysset. Vegfyllingen
inn mot Tønset-krysset etableres med skråning 1:8, slik at man legger til rette for at dyrket mark kan
reetableres inn mot viltgjerdet. På østsiden av den nye traséen for rv. 3 mellom profil 3300 - 3500 utvides
anleggsområdet noe, slik at eksisterende skogteig på eiendom 16/44 benyttes som et mindre riggområde.
Området kan også med dette istandsettes til dyrkingsområde etter endt anleggsperiode.

Alternativer som er vurdert:

Det har vært gjort en rekke alternativsvurderinger knyttet til kryssløsning ved Ommangsvollen. Krysset ved
Ommangsvollen var blant annet vurdert etablert som rundkjøring og fullverdig toplanskryss. Man har også
vurdert ikke å etablere kryss ved Ommangsvollen, men etablere overgangsbru for fv. 231 inn på dagens rv.
3. De ulike virkningene av de vurderte alternativene er nærmere beskrevet i forprosjektrapporten og
tilleggsrapporten.

Prosjektet har vurdert en løsning med vegtrasé vest for Statnetts høyspenttrasé, og kryssing under 300kV-
linjen nord for Fuglset. Denne løsningen ville ikke gitt behov for omlegging av høyspenttraséen, men den
ville gitt en noe lengre vegtrasé, kommet mer i konflikt med kulturminnene ved Skillingstad og gjort noe
større beslag av dyrket mark kontra valgte løsning. Det valgte alternativet samler derimot alle infrastruktur-
inngrepene og sammenfaller godt med kommunedelplanen.

4.2.2 Tønset-krysset, med kollektivterminal (Park & Ride)

Beskrivelse:

Etter å ha beveget seg i en blanding av skog- og kulturlandskap, åpner landskapet seg ved Tønset og man
kommer inn i et område preget av dyrket mark. Krysset ved Tønset etableres som en rundkjøring, med en
diameter på 60 meter. Det etableres egen trasé for myke trafikanter og landbrukskjøretøy. Disse krysser
under ny rv. 3, ca. 50 meter sør for rundkjøringen. Det at man legger opp til en egen trasé for
landbrukskjøretøy har sammenheng med at det er betydelig trafikk med landbruksmaskiner på dagens rv.
25, og at det i prosjektet har vært ønskelig og ikke blande ulike kjøretøygrupper på det nye veganlegget.
Rundkjøringen binder sammen dagens rv. 25 med den nye traséen for rv. 3 og fører disse vegene sammen i
retning Elverum. Dagens rv. 25 blir også videreført som lokalveg inn mot Brenneriroa.

I tillegg etableres en kollektivterminal ved rundkjøringen etter innspill i forprosjektfasen.

Rundkjøringen er kapasitetsberegnet slik at den tar høyde for best mulig trafikkavvikling basert på
framskrevne trafikktall for 2030. Det planlegges to felt inn i rundkjøringen fra alle retninger. Ut fra
rundkjøringen legges det opp til to felt ut fra rundkjøringen på ny rv. 3/25 mot Elverum. For de andre armene
legges det opp til ett kjørefelt ut av rundkjøringen.

Det anlegges ”park and ride-løsning” i tilknytning til kollektivterminalen og traséen for myke trafikanter og
landbrukskjøretøy. Her føres kollektivtrafikken i samme vegtrasé som den som skal benyttes av
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landbrukskjøretøyene. I arealene på begge sider av den omlagte vegen, etableres til sammen ca. 35-40
parkeringsplasser i tilknytning til kollektivterminalen. Gang- og sykkelvegen føres på utsiden av
kollektivterminalen slik at man unngår unødvendige kryssinger av trafikkerte veger. Gang- og sykkelvegen
har ca. 50 meters felles trasé med lokalveg til boligene sørover mot Nervoll. En slik fellestrasé for lokalvegen
og gang- og sykkelvegen blir ikke ansett som problematisk, da lokalvegen ikke har gjennomkjøringsmulighet
og det stort sett vil være trafikk til og fra eiendommene.

Høydeforskjellen mellom kollektivterminalen og dagens rv. 25 gjør at dette arealet er viet særlig
oppmerksomhet med hensyn til terrengforming og beplantning. Det skrånende terrenget avsluttes med en
mur mot fortauet på kollektivterminalen. Dette gjør at skråningen ikke blir for bratt, samt at skråningen får en
ryddig avslutning mot fortausarealet. For å gjennomføre en helhetlig materialbruk i veganlegget, er det i tråd
med formingsveilederen foreslått å bygge muren som gabion (steinkurv) fylt med stedegen åkerstein. I
skråningen er det angitt planting av busker og trær, for å skape et trivelig miljø for de reisende som benytter
seg av kollektivtilbudet. Plantingen vil også oppleves fra rv. 3/25, og være med på å markere Tønset-krysset.

For å kunne etablere løsningen må eiendommene 13/9 og 13/14 innløses.

Figur 11: Tønset-krysset etableres som rundkjøring, med kollektivanlegg

Figur 12: Snitt av kollektivterminal og rv. 25
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Figur 13: Snitt av kollektivterminal og rv. 25

Alternativer som er vurdert:

I kommunedelplanen var krysset mellom rv. 3 og rv. 25 ved Tønset vist som et stort toplans-ruterkryss, og
med en rundkjøring som alternativ kryssløsning. Kryssløsningen som er vist i kommunedelplanen viste rv. 3
som gjennomgående veg.

Kryssløsningen mellom rv. 3 og rv. 25 ble utredet i en tidlig fase i reguleringsplanleggingen, og er beskrevet i
forprosjektrapporten datert 16.10.2009. Gjennom en grundig analyse i optimaliseringsfasen ble det skissert
mer en 50 løsninger for nytt kryss. Vist kryssløsning med toplans-ruterkryss fra kommunedelplanen ivaretar
ikke trafikkstrømmen på rv. 25, Hamar - Elverum på en god måte. Det ble derfor også vurdert planskilte
løsninger som prioriterer trafikkstrømmen Hamar – Elverum, blant annet med toplanskryss ved fv. 153
Budorvegen.

En vesentlig utfordring i forbindelse med å etablere et planskilt kryss i området er at framtidig trasé for rv. 25
ikke er fastlagt i overordnede planer. Det ville være lite hensiktsmessig å låse rv. 25 i dagens løsning
gjennom å bygge et omfattende toplanskryss. I tillegg er en toplansløsning kostbar, arealkrevende og gir en
betydelig større endring av landskapsbildet ved Tønset.

Løsningen med rundkjøring må fraviksbehandles i henhold til kravene i vegnormalene. Det foreslåtte
alternativet med rundkjørimg er den løsningen som gir minst varig arealbeslag av dyrket mark og ivaretar de
ulike trafikkstrømmene på en best mulig måte. Løsningen er også vist i kommunedelplanen. Vegdirektoratet
har etter fravikssøknad fra Region øst anbefalt og akseptert rundkjøring som kryss mellom rv. 3 og rv. 25.
For nærmere beskrivelse av de vurderte løsningene vises det til forprosjektrapporten.

Bruk av såkalt filterfelt, felt som fører trafikken på rv. 25 i retning Elverum – Hamar utenfor rundkjøringen er
vurdert i planleggingen. Rundkjøringen har tilstrekkelig kapasitet uten filterfelt, dette er derfor ikke lagt inn i
reguleringsplanen.

4.2.3 Tønset - Ånestad

Beskrivelse:

Etter Tønset-krysset beveger traséen for rv. 3/25 seg videre i en blanding mellom skog- og kulturlandskap.
mot Gammelsrud og Rømma. Fra Tønset-krysset og fram til profil 3900 ligger vegen på fylling og
fyllingsskråningene etableres med helning 1:8 slik at man kan reetablere dyrkamarka inn mot viltgjerdet.
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For å støyskjerme boligeiendommene i Brenneriroa etableres det støyvoll fra profil 4020 fram til profil 4450.
Bebyggelsen på Søbakken støyskjermes ved at det etableres støyvoll fra profil 4020 fram til profil 4300.

Atkomstvegen til Søbakken krysser over ny rv. 3/25 i ny trebru med lengde ca. 50 meter. Overgangsbru for
fv. 153 (Budorvegen) etableres som tospenns betongbru med en lengde på ca. 55 meter. Overgangsbrua
etableres med et fortau med bredde på 3 meter. Fortauet legges på vestsiden av fv. 152. Sidevalg er basert
på at man tilpasser seg eksisterende reguleringsplan for Norderhov Skog, som viser gang- og sykkelveg på
vestsiden av Budorvegen. Fortauet på overgangssbrua videreføres som gang- og sykkelveg på nordsiden av
ny rv. 3/25 fram til atkomstvegen til Kjeldsrud.

Vegtraséen for rv. 3/25 krysser Elskovsbekken med gangbar kulvert. Dette medfører en mindre omlegging
av bekkeløpet, se kap. 4.12.2 for nærmere beskrivelse av kryssingen.

Kryssing av Fura i profil ca. 5000 skjer med bru i linja, med en lengde på ca. 95 meter. Brua vil ha en
maksimal frihøyde mellom Fura og bru på ca. 15 meter. Eksisterende driftsveg for gården Doksrud legges
om under brua på vestsiden av Fura. Denne vegen vil også fungere som turveg for rundløype i
Doksrudskogen. I tillegg etableres tursti foran østre brukar. Denne tilknyttes eksisterende turstier nordøst og
sørøst for brua. Elveløpet vil være uberørt av det permanente veginngrepet, og kantvegetasjonen søkes
mest mulig bevart gjennom anleggsperioden. Der kantvegetasjonen berøres av anleggsvirksomheten skal
stedegen vegetasjon reetableres.

Ved profil 5150 etableres det et overvannsbasseng. Driftsvegen til bassenget etableres fra Seljevegen i
boligfeltet Slettmoen Nord. Atkomstvegen er lagt i en nedlagt skogsbilveg som i dag er regulert som turveg
på sørvestsiden av boligfeltet og videre i en trasé for en tursti fram til overvannsbassenget. Atkomstvegen til
bassenget vil i framtiden også fungere som turveg.

Det etableres støyskjermingstiltak på sørsiden av ny trasé for rv. 3/25. fra profil 5400 til profil 5800, vollen
forankres i skjæring sør for profil 5400. Skråningene på baksiden av støyskjermingstiltaket fra profil 5400 til
5620 etableres med slak helning slik at man tilrettelegger for reetablering av landbruksarealene inntil vegen.

Figur 14: Ny rv. 3/25 fra Tønset-krysset til Ånestad
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Figur 15: Ortofoto med vegtrasé mellom Tønset og Ånestad.

Den nye traséen for rv. 3/25 vil krysse over fv. 155 med bru i 44 meters lengde. Det vil på grunn av dette
være nødvendig å senke dagens fv. 155 med ca. 2 meter.

Det etableres overvannsbasseng ved profil 6150. Dette får atkomst fra fv. 155. Driftsvegen til bassenget vil
også erstatte dagens driftsveg for eiendom 31/1. Denne driftsvegen fungerer i dag også som gangatkomst
fra Brenneriroa og til områdene langs fv. 155. Utløp fra overvannsbassenget føres i rørgrøft ned mot
eksisterende rv. 25 og videre ned til Brenneriroa og ut i Fura.

På nordsiden av ny trasé for rv. 3/25 fra profil 6200 til 6800 er det satt av et belte med annen veggrunn på 10
meter i tillegg til sikkerhetssone og areal til viltgjerde. Dette arealet skal benyttes til å etablere en
vegetasjonsskjerm for å hindre problemer med snødrev inn i vegtraséen, da dette området er identifisert som
et mulig problemområde i forhold til vinterdrift av vegen. Det etableres støyskjermingstiltak i form av støyvoll
på sørsiden av rv. 3/25 mellom profil 6500 og 6720.

Dagens trasé for rv. 25 må legges om mellom profil 6800 og 7000. Traséen føres i bru over ny rv. 3/25. Brua
vil bygges som en spennarmert platebru med lengde ca. 65 m. Brua krysser vegen med en vinkel på ca. 75º.
Inntil dagens rv. 25 ved Årsrudhagan etableres det et sedimentasjonsbasseng for overvannshåndtering.
Atkomsten til dette sedimentasjonsbassenget legges i nedlagt trasé for rv. 25. Denne vegen benyttes også
som atkomst til boligene i området. Utløp fra dette bassenget føres vestover langs eksisterende rv. 25 og
kobles sammen med utløp fra bassenget ved Rømma og går i felles rørgrøft ned mot Fura i Brenneriroa.

Det etableres gang- og sykkelveg fra krysset ved fv. 155, der dagens gang- og sykkelveg er avsluttet og
videre langs hele dagens trasé for rv. 25 fram til Ånestad. I forbindelse med anlegningen av gang- og
sykkelvegen langs eksisterende rv. 25 må man flytte en mast for 66 kV høyspent på eiendom 22/1. Dette
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medfører et utvidet beslag av ca. 75 m
2

dyrket mark for masteplassering. Arealet er vist som annen
veggrunn samt med faresone for høyspent.

Det etableres støyskjermingstiltak på sørsiden av ny rv. 3/25 mellom profil 6800 og 7000 og fra profil 7450 til
7800.

Arealet som ligger mellom ny trasé for rv. 3/25 og dagens rv. 25, mellom Årsrudhagan og Kroksti, avsettes til
annen veggrunn. På strekningen Årsrudhagan og Kroksti går lokalveg og rv. 3/25 parallelt, men med
avvikende vertikalgeometri. Planen legger opp til en løsning som skiller de to vegene visuelt, for å unngå
uheldige konsekvenser som blending og følelsen av mye veg. For å sikre en god reiseopplevelse og gi de
reisende en attraksjon, er det lagt inn en gabionmurer og vegetasjon som “landart-elementer”, som sammen
danner en bølgende og myk form langs vegen. Tanken er å iscenesette jordbrukslandskapet med bølgende
former, stein gjerder, åkerrennevegetasjon og små koller. Store myke bevegelser gjør at trafikanten skal få
en behagelig reiseopplevelse uten at det gir en forstyrrende virkning i høy hastighet.

For å dempe snødrev og vind ytterligere, er det lagt inn en kombinasjon av løvtrær og gran som utgjør en
leplanting. Sammen med gabionen, vil dette redusere faren for fokk og snøskavler inn i den nye vegtraseen.
Gabionens ytterkurver er forsterket med vegetasjon for å understreke kurvaturen.

Figur 17: Snitt som viser terrengforming og gabionmur samt vegetering på strekningen mellom
Årsrudhagan og Kroksti overgangsbruer.

Figur 16: Kart med høyspent og behov for omlegging innenfor planområdet
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Figur 18: Snitt som viser terrengforming og gabionmur samt vegetering på strekningen mellom
Årsrudhagan og Kroksti overgangsbruer.

Figur 19: Plan som viser terrengforming og gabionmur samt vegetering på strekningen mellom
Årsrudhagan og Kroksti overgangsbruer. (Trase for Årsrudhagan bru er justert etter offentlig ettersyn,
figuren er ikke oppdatert.)

Fv. 157 krysser over ny rv. 3/25 i bru med spenn på ca. 55 meter. For å gi plass til tilløpsfyllingen på
sørsiden av rv. 3/25, må eiendom 29/10 innløses og rives. Ny atkomstveg til gården Skramstad østre
etableres fra fv. 157. Atkomstvegen legges parallelt med den nye traséen til rv. 3/25 for å begrense de
permanente arealbeslagene av landbruksjord. Det etableres en ny atkomstveg til landbrukseiendommene
mellom fv. 157 og Vingerjessa.

Som en følge av den nye traséen til rv. 3/25 må flere eiendommer mellom Kroksti og Vingerjessa rives. Dette
gjelder eiendommene 42/1, 42/7-8, 44/8. 44/9, 44/10, 44/11 og 151/10-11. Den nye vegtraséen mellom
Kroksti og Vingerjessa blir liggende på en større fylling. Dette har bl.a. sammenheng med ønske om å
krysse Vingerjessa i bru med en høyde som gir minst 3 m frihøyde under brua. På denne måten fungerer
området under brua som småviltkorridor og med mulighet for eventuell turveg. Med foreslått lengde på ca.
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32 m opprettholdes elveløpet til Vingerjessa uendret. Arealene på begge sider av den nye traséen for rv.
3/25 avsettes til midlertidig anleggsområde, og arealet mot dagens rv. 25 kan istandsettes som beitemark
etter at anlegget er ferdigstilt. Det blir etablert to overvannsbasseng langs Vingerjessa, mellom ny trasé for
rv. 3/25 og dagens rv. 25.

Alternativer som er vurdert:

Det er vurdert en rekke alternative løsninger for rv. 3/25 og lokalvegnettet på strekningen, blant disse
nevnes:

 Høydeforløp for riksvegtraseen på strekningen Tønset – Doksrud
 Bruløsninger ved kryssing av Elskovsbekken og Fura
 Omlegging av fv. 155 ved Rømma
 Langsgående støyvoller ved Rømma
 Plassering av ny og dagens veg og tilhørende kryssing mellom Årsrudhagan og Kroksti
 Lokalvegsystem på strekningen Kroksti – Ånestad, fv. 157, fv. 158 og dagens rv. 25

For detaljerte vurderinger henvises til forprosjekt med tilleggsrapport.

Reguleringsplanforslag til offentlig ettersyn viste vinkelrett kryssing mellom ny rv. 3/25 og dagens rv. 25 ved
Årsrudhagan. Etter innspill med fokus på jordvern i høringsuttalelser fra grunneier, grunneierlag og
Fylkesmannen er planen revidert ved å vri brukryssinga. Dette reduserer inngrepet av dyrket mark og gir noe
bedre trase for dagens rv. 25 enn opprinnelig planforslag.

4.2.4 Ånestad-krysset med næringsareal og tilhørende områder

Ånestad-krysset ligger i overgangen mellom kulturlandskapet på Hedmarken og Taigaen eller det
eurasiatiske barskogbelte som strekker seg østover helt til Vladivostok. Det er i dette området dagens rv. 3
og rv. 25 møtes.

Forbi Ånestad og Myklegard er linja beholdt fra forprosjektfasen med en forskyvning sørover i fht dagens
trasé. Det er planlagt et ruterkryss med rundkjøring på hver side av overgangsbrua.

Dagens rv. 3 er lagt om i strekning på ca. 1150 meter fra svingen ved Sigstad gård og over i en østlig trasé
inn mot den østlige rundkjøringa ved toplanskrysset ved Ånestad næringsområde. Fv. 168 er koblet
vinkelrett inn på den nye traséen. Eksisterende rv. 3 tilbakeføres som privat atkomstveg for gårdene Sigstad
og Ånestad, mens resterende strekning fra gården Ånestad til ny rv. 3/25 fjernes og tilbakeføres til
landbruksareal.



Rv. 3/25 Ommangsvollen - Grundset Reguleringsplan Løten Desember 2011

Side 47 av 90

Figur 20: Vegene rundt Ånestad næringsområde, med omlagt rv. 3 mellom Sigstad og Ånestad

Innenfor det området som tidligere er regulert i reguleringsplanen for næringsområdet, er vegsystemet noe
justert. Fra sørvest er dagens rv. 25 beholdt som lokalveg og legges rundt på nordvestsida av
bensinstasjonen og veikroa. Denne traséen danner en avgrensning mellom landbruksarealene og
næringsområdet og er i samsvar med SMAT-planen. Det etableres ny atkomst for boligeiendommen gnr/bnr
155/26.

Videre er det lagt inn fortau og gang- og sykkelveger langs følgende veger i dette området:

 østsiden av omlagt lokalveg/dagens rv. 3/fv. 168 fram til plangrensa ved Sigstad
 pårampe mot Elverum fram til busslomme
 østsiden av overgangsbru over ny rv. 3/25
 rundt hele rundkjøring på nordsiden av overgangsbru
 østsiden av Ånestadvegen fram til plangrensen
 rundt hele reguleringsformålet som omfattes av bensinstasjon / vegserviceanlegg
 langs lokalveg (dagens rv. 3/25 i retning Hamar) på nordsida
 Næringsvegen og omlegging av denne fram til plangrensa (sammenkobling med dagens rv. 3/25 i

retning Elverum)

Langs påkjøringsrampene i begge retninger er det lagt inn busslommer. I tilknytning til busslomme på
påkjøringsrampen i retning Elverum er det i tillegg planlagt en parkeringsplass for reisende med buss og for
henting og bringing av reisende.

Det er lagt inn bestemmelser som legger til rette for etablering av forretning, kontor og industri i henhold til
de føringene som ligger i SMAT-planen. Det kan ikke etableres detaljvarehandel i området for Ånestad
næringsområde. Planforslaget legger opp til en utvidelse av næringsarealene der hvor dagens rv. 3/25
fjernes. Arealene på sørvestsiden av Myklegard er foreslått benyttet riggområde i anleggsperioden.
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Byggegrensene ved Ånestad næringsområde er tilpasset utnyttelsen av området til næringsformål. Området
vest for Ånestadvegen følger dagens byggegrenser. Øst for Ånestadvegen er byggegrensene satt til
minimum 50 meter byggegrense fra nærmeste kjørefelts senterlinje på riksvegen og 30 meter fra senterlinje
på avkjøringsrampe.

Prosjektet ønsker å markere den tydelige overgangen mellom åkerlandskapet og barskogslandskapet
(Taigaen) ved Ånestad-krysset for de reisende. Dette gjøres ved at man sørvest for Ånestad-krysset tilsår
sidearealene med stedegen frøblanding, og legger opp til å reetablere landbruksarealene på gården Ånestad
inn mot veganlegget. Nordøst for krysset legges det opp til naturlig revegetering og at skogen skal vandre
inn mot vegen.

Figur 21: Illustrasjon som viser overgangen mellom åkerlandskapet og skogslandskapet (Taigaen) ved
Ånestad-krysset.

Viltgjerde er lagt inn langs sørøstsida av vegformålet langs ny riksvegtrasé. Viltgjerdet følger også den
nordvestre formålsgrensa inn langs næringsområdet på nordsida inn til rundkjøringen. Det fortsetter inne på
vegformålet vest for vestgående busslomme og går så mellom ny og gammel riksvegtrasé vestover.

Alternativer som er vurdert:

Kryssløsningen ved Ånestad er plassert i samsvar med det som er vist i kommunedelplanen. Det er gjennom
planarbeidet også vurdert om krysset skulle ligge vest eller øst for næringsområdet. En vestlig plassering av
krysset ville gitt et noe større beslag av dyrket mark, og denne plasseringen ville heller ikke være i samsvar
med de næringsdrivendes ønsker. Plassering av krysset rett øst for Ånestad ble vurdert fordi man ønsket å
se på muligheten til å løse opp i en trang situasjon, og vurdere en samordning med atkomst til Husum
kontrollstasjon. Denne løsningen ville medført betydelig resttrafikk på dagens veg og ville vanskeliggjort
dirigering ved bruk av kontrollstasjonen.

Kommunens representanter har videre hele tiden vært tydelig på at de ønsker en plassering av krysset slik
som det forelå i vedtatt kommunedelplan for best å ivareta interessene på Ånestad.
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Reguleringsplanen for næringsområdet er i sin helhet basert på et tidligere forslag til reguleringsplan som ble
stilt i bero i påvente av reguleringsplan for ny rv. 3/25. Det er kun gjort mindre endringer på dette forslaget.

4.2.5 Ånestad – Husum

Fra Ånestad og østover beveger vegen seg inn i det typiske barskoglandskapet som preger hele Østerdalen.
Det er foreslått ei bru i linja med ca. 36 m lengde rundt profil 10250 for å sikre atkomst til boligeiendommen
Granerud og skogseiendommene på sørsiden av den nye riksvegtraseen. Under brua er det også lagt opp til
at vilt skal kunne passere. På nordsiden av rv. 3/25 etableres atkomsten til blant annet Granerud i ny

vegtrasé. På sørsida av ny rv. 3/25
knyttes den nye atkomstvegen til
dagens atkomstveg. Den nye
atkomstvegen erstatter også
atkomstvegen som tidligere krysset
den nye riksvegen i profil 10750. I
krysset mellom atkomstvegen til
Granerud og vegen mot Løiten
Almennings arealer er det regulert
areal til å etablere en snuplass.

Langs nordsida av ny trasé legges det
inn viltgjerde langs hele strekningen og
støyskjermingstiltak fra Ånestad fram til
og med profil 9650, og fra brua ved
Granerud til profil 10600. På sørsida
etableres kun viltgjerde.

Figur 23: Høyspent mellom Ånestad og Elverum grense

Figur 22: Ortofoto med vegtrasé mellom Ånestad og Ebru
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Alternativer som er vurdert:

I kommunedelplanen lå linja mellom Ånestad og Husum i dyp skjæring, slik at man hadde et betydelig
masseoverskudd og vanskelig landskapstilpasning. I forhold til den vedtatte traséen i kommunedelplanen er
valgt løsning justert sørover for å redusere konflikt med kulturminner og komme lengre unna bebyggelsen
ved gården Husom østre.

Den kombinerte atkomstvegen og viltpassasjen mot gården Granerud og Løiten Almennings områder er
gjennom en vurdering av støyskjermingsbehovet endret fra kulvert til bru. Dette på grunn av redusert behov
for støyskjerming langs veglinja. En løsning med bru i linja vil være bedre med hensyn til viltets bruk av
passasjen.

4.2.6 Husum-krysset

Området rundt Husum-krysset omfatter selve kryssområdet og den eksisterende kontrollstasjonen. Det
etableres en forbindelsesveg mellom ruterkryss og eksisterende riksveg.

Krysset er plassert i “skyggen “ av kontrollstasjonen bl.a. for å redusere konflikt med kryssende hjortevilt som
i hovedsak beveger seg i nord-syd-retning. Viltgjerde etableres på nordvestsida av kontrollstasjonen og
dagens riksvegtrasé for å avskjære vilt inn mot kryssområdet. Viltgjerde etableres også langs
formålsgrensen på begge sider av ny riksvegtrasé.

Det etableres støyskjermingstiltak langs nordvestsida av ny riksveg fra kryssområdet og vestover. Husum-
krysset ligger ca. 2 km øst for Ånestad-krysset. For S8-veger skal normal kryssavstand være 3 km. I dette
tilfellet må det derfor søkes om fravik i fht. Vegnormalene.

Alternativer som er vurdert:

I kommunedelplanen var krysset ved Husum oppdelt i to deler, med to halve ruterkryss et stykke øst og vest
for Husum kontrollstasjon. Løsningen foreslått i kommunedelplanen var ikke innenfor kravene til
kyssavstand, da hyppige av og påkjøringer utgjør en trafikksikkerhetsrisiko og forstyrrer trafikkflyten. I
optimaliseringsfasen ble det skissert flere løsninger, med både fullverdig toplanskryss og rundkjøringer.
Løsningen med rundkjøring ble tidlig vurdert som uaktuell på grunn av krav til toplanskryss og en definert
hovedtrafikkstrøm. Ett fullverdig toplanskryss var dermed den mest aktuelle løsningen, da denne løsningen
også er rimeligere enn to halve kryss. Flere plasseringer av krysset er vurdert, som tidligere nevnt er det sett
på en løsning med toplanskryss i tilknytning til Ånestad og ved kryssing av dagens rv. 3/25 øst for Husum,
men disse ble vurdert som uaktuelle. Toplanskrysset er også vurdert plassert på østsiden av
kontrollstasjonen, med den nye traséen for rv. 3/25 på fylling og lokalvegen under bru i linja. Løsningen som
er valgt i planforslaget er betydelig mindre arealkrevende, lettere leselig, bedre innpasset i terrenget og med
svært god tilknytning til kontrollstasjonen.

Figur 24: Husum-krysset og Smedbakken faunapassasje



Rv. 3/25 Ommangsvollen - Grundset Reguleringsplan Løten Desember 2011

Side 51 av 90

4.2.7 Husum - Elverum grense

Faunapassasje etableres rundt profil 11750. Det etableres ny atkomstveg over faunapassasjen som knyttes
inn på eksisterende veg ved profil 12050. Øst for denne atkomstvegen etableres et sedimenteringsbasseng
som også får atkomst fra vegen over faunapassasjen. I området rundt faunapassasjen erverves arealet slik
at man sikrer en mest mulig velfungerende faunapassasje. Kulturminnene på sørsiden av faunapassasjen
søkes ikke dispensert da arealbruken ikke legger opp til vesentlige terrenginngrep.

Fra atkomstvegen til overvannsbassenget etableres det en driftsveg innenfor det midlertidige anleggsbeltet.
Driftsvegen gir Løiten Almenning tilgang til skogsarealene mellom den nye riksvegen og Rørosbanen.

Eiendommen Rundhaug
og naboeiendommen
reguleres inn med
hensynsone for landbruk
og det etableres
støyskjermingstiltak langs
ny rv. 3/25.

Rundt profil 13000
nærmer ny vegtrasé seg
jernbanen. Her trekkes
plangrensa inn slik at
jernbane-formålet i sin
helhet blir liggende
utenfor planen.
Byggegrense i forhold til
jernbanen vises med
avstand 30 meter fra
spormidte.

Ved elva Kakkhella

etableres det to
overvannsbasseng med
atkomst ut til dagens

riksvegtrasé. Det blir bru i linja med lengde ca. 39 m over Kakkhella. Frihøyden under brua ved elva er ca. 4
m. Med denne løsningen vil også dette punktet kunne fungere relativt godt som faunapassasje. Under brua
legges det til rette for å omlegge Rondanestien.

Langs dagens riksveg opprettholdes eksisterende busslommer.

Rundt profil 14200 krysser ny og dagens riksvegtrasé. Dette gjøres ved at det etableres bru i linja med
lengde ca. 40 m. Dagens riksveg legges om for å komme under ny riksveg. Også her vil vilt kunne krysse
under ny rv. 3/25.

På nordsiden av den nye riksvegen etableres det en driftsveg innenfor det midlertidige anleggsbeltet. Denne
driftsvegen erstatter de skogsbilvegene til Løiten Almennings skogsarealer som avskjæres.

Inn mot kommunegrensa utvides planområdet i forhold til varslet plangrense for å omfatte dagens veggrunn
for rv. 3/25

Bomstasjonen planlegges etablert på kommunegrensen mellom Løten og Elverum. Det etableres
bomstasjon både på ny rv. 3/25 og på dagens rv. 3/25. Adkomst til bomstasjonens tekniske installasjoner
etableres via eksisterende rv. 3/25.

Alternativer som er vurdert:

Figur 25: Ortofoto med vegtrasé mellom Husum og Lundgård
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Den vedtatte traséen i kommunedelplanen lå svært tungt i terrenget, noe som ga uheldige konsekvenser for
landskapstilpasning og et betydelig masseoverskudd.

Vegtraséen var dårlig tilrettelagt for å kunne etablere en gode og effektive viltpassasjer. Det har vært vurdert
alternativ plassering av viltpassasjene, og både i forprosjekt og tilleggsrapporten er det lagt opp til at
viltpassasjen skulle etableres i forbindelse med Flyplassvegen. Denne plasseringen ville gitt lite omlegging
av dagens veg, men trolig medført at boligeiendommen på sørøstsiden av viltpassasjen måtte innløses. Ved
gjennomgang av vilttrekkene i Løten kommune har det vist seg at det oppnås bedre effekt av viltpassasjen
ved å forskyve passasjen mot vest. En slik forskyving vil også gi en bedre terrengtilpasning. Plasseringen vil
medføre en omlegging av Flyplassvegen, som må forlenges med i overkant av 500 meter.

Kommunedelplanens vedtatte trasé var ikke tilpasset kryssing med tursti og etablering av småviltpassasje
ved Kakkhella. I vedtatt kommunedelplan var det lagt opp til at den eksisterende vegen skulle gå i bru over
den nye traséen for rv. 3/25. Det å krysse over den nye traséen med bru ville være estetisk uheldig.

4.3 OMRÅDER REGULERT TIL VEGFORMÅL

4.3.1 Rv. 3/25

Arealene til tofelts veg i standardklasse S5 mellom Ommangsvollen og Tønset reguleres i en bredde på 12,5
meter. Dette arealet inkluderer vegbanene, midtdeler og skuldre. Der strekningen etableres med parallelle
forbikjøringsfelt reguleres vegen i 16,5 meters bredde.

Strekningen mellom Tønset og Elverum grense reguleres til firefelts motorveg i standardklasse S8 og blir
regulert i en bredde på 20,5 meter.

Bruer i linja reguleres med konstruksjonsbredde.

4.3.2 Fylkesveger

Dagens rv. 3/25 vil i hovedsak bestå i sin nåværende form som lokalveg med nødvendige omlegginger som
vist i plankartet og i den tekniske planen. Etablering av ny rv. 3/25 gjennom Løten betyr at dagens standard
på hovedvegnettet skal reduseres for å gjøre det mindre attraktivt for gjennomfartstrafikk og høye
hastigheter.

Det bestående lokalvegnettet dimensjoneres for lokaltrafikk, men skal kunne håndtere omkjøringer fra den
nye rv. 3/25 hvis det skulle være behov for dette.

De viktigste trafikksikkerhetstiltakene gjøres i form av etablering av gjennomgående gang- og sykkelveg
langs de lokalvegene hvor man gjør tiltak, og trafikkmengden tilsier gang- og sykkelveg.

Eksisterende offentlige veger innenfor planområdet er regulert til veg innenfor dagens eiendomsgrense, det
er således ikke skilt mellom hva som i dag er i bruk som kjørebane og hva som er i bruk som sideareal.

Avkjørsler fra det offentlige vegnettet er vist med atkomstpil eller som veggrunn der atkomsten kreves omlagt
som følge av tiltak på det offentlige vegnettet og der atkomst er felles for flere eiendommer.

4.3.3 Andre offentlige veger

Det er i dag to kommunale veger innenfor planområdet, Ånestadvegen og Næringsvegen som ligger ved
Ånestad næringsområde. Den delen av de kommunale vegene som berøres av vegomleggingen gjennom
Ånestad næringsområde blir etter planen en del av fylkesvegnettet, en gjennomgående veg for lokaltrafikken
langs den nye rv. 3/25. De delene av disse vegene som ikke berøres av lokalvegomleggingen opprettholdes
i planen som kommunale veger.
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4.3.4 Sideterreng langs offentlig veg

Sideterrenget langs den nye rv. 3/25 er generelt regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg. Det samme
gjelder også for sideterrenget langs de omlagte vegene innenfor planområdet og langs gang- og
sykkelvegene. Annen veggrunn – grøntareal, er brukt i forbindelse med arealer avsatt mellom
kollektivterminal og Tønset-krysset, da det her er lagt særlig vekt på landskapsmessig utforming av
arealene. Annen veggrunn – grøntareal, er også brukt ved Smedbakken faunapassasje mellom Husum og
Ebru, fordi det er ønskelig at arealene på og rundt viltpassasjen i størst mulig grad skal legges til rette for
effektiv og sikker kryssing for vilt.

I planforslaget er det avsatt areal til annen veggrunn som er tilstrekkelig for å etablere et sikkert og
velfungerende veganlegg. Dette arealet inkluderer blant annet nødvendig areal til vegskulder, sidegrøft,
sikkerhetssone, snøopplag, visningsskilt, viltgjerde og til drift og vedlikehold.

For den nye rv. 3/25 er bredden på arealet som reguleres til annen veggrunn – tekniske anlegg, på minimum
10 meter fra kjørebanekant (hvitstripe) i jordbruksområder hvor skråning er på 1:8 eller slakere, og 14 meter i
skogsområder med skråning på 1:5 eller slakere. Vegskråninger på 1:5 og slakere utenfor regulert veggrunn
disponeres av grunneier. Basert på erfaring er 8 meter fra hvitstripe til viltgjerde en minimumsbredde for å
kunne etablere sidegrøfter og nødvendig plassering av skilt, kummer og annet vegutstyr. De store
visningsskiltene har en bredde på ca. 5 meter, minste avstand mellom visningsskilt og vegskulder er 1,5
meter.

Planforslaget legger stor vekt på å slake ut skråninger mot jordbruksarealer slik at dyrka mark kan
reetableres inntil sikkerhetssonen. Ved å slake ut skråningene vil man få en arealgevinst man ikke ville fått
ved å etablere et ordinert fyllingsprofil.

Det etableres gjennomgående grøft i arealet avsatt til annen veggrunn – tekniske anlegg. Denne har en
samlet bredde på 4 meter.

Viltgjerde skal etableres på begge sider av traseen fra nordsiden av Fura ved Ommangsvollen til Elverum
grense. Viltgjerdeplassering er vist som egen linje i plankartet, endelig plassering av gjerdet innenfor den
regulerte veggrunnen gjøres i byggeplanfasen.

Støyskjermingstiltak slik som voller og skjermer langs veglinja etableres i arealene avsatt til annen veggrunn.
Støyskjermingstiltakene er vist som egen linje i plankartet. Baksiden av støyvoller reguleres ikke til annen
veggrunn. Baksiden av vollene klausuleres slik at grunneier disponerer grunnen, men man sikrer at vollen og
funksjonen som støyskjermingstiltak ivaretas.

Langs de offentlige kjørevegene og gang- og sykkelvegene hvor det gjøres tiltak er det regulert nødvendig
sideareal for å sikre etablering og forsvarlig drift av vegene.

Frisiktsoner er ikke vist med egen hensynssone i planen, men frisiktsonene på offentlige veger er ivaretatt
gjennom at arealene er regulert til annen veggrunn.

4.3.5 Private veger og driftsveger for landbruket

Planen omfatter private veger i tilstrekkelig omfang til å sikre adkomst til eiendommer, hvor ny veg endrer
eksisterende adkomstforhold. I tilfeller hvor ny adkomst vil være uhensiktsmessig lang eller kostbar,
forutsettes den delen av eiendommen som avskjæres av ny veg innløst og tillagt annen eiendom. Videre
tilrettelegges for anlegg av nødvendige adkomstveger til overvannsbasseng og andre tekniske installasjoner.

Planen omfatter følgende private veger:

 Driftsveg over rv. 3 for eiendommen 217/1, 218/1 Løken store
 Adkomst til overvannsbasseng ved Ommangsvollen via eksisterende privat veg til Hunnbett-tjernet

vanningsdam på eiendommene 3/1, 5/1 og 219/1.
 Driftsveg over ny rv. 3 for eiendommen 5/1, Skramstad vestre
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 Adkomstveg vest for ny rv. 3 fra fv. 152, til teiger av eiendommene 7/1 Skillingstad, 14/1 Fuglset og
15/1 Norseng, samt til overvannsbasseng.

 Omlagt trase for Kjelsrudvegen, over ny rv. 3/25.
 Driftsveg under ny rv. 3/25, Doksrud bru, for eiendommen 20/2, Doksrud
 Adkomst til overvannsbasseng på sørsiden av rv. 3/25 ved Doksrud via eksisterende turveg sørvest

for boligfeltet Slettmoen nord, over eiendommene 20/1 og 20/131.
 Driftsveg sør for ny rv. 3/25 for eiendommen 31/1, Rømmen store
 Adkomstveg sør for ny rv. 3/25 for eiendommen 29/1, Skramstad østre
 Driftsveg til landbrukseiendommene 29/1, 42/1, 42/3,4 og 156/1 mellom fv. 157 og Vingerjessa
 Omlagt adkomstveg til eiendommen 157/3, Granerud, over eiendommene 156/1, Sigstad og 40/1,

Torshov.
 Omlagt adkomstveg til eiendommene 273/220 Løiten allmenning og 273/128, Høiås, over

eiendommene 40/1, Torshov og 273/220
 Omlagt adkomstveg, Flyplassvegen, til og på eiendommen 273/220 Løiten allmenning.
 Adkomst til overvannsbasseng fra eksisterende rv. 3/25 på eiendommen 273/220 Løiten allmenning.
 I anleggsbeltet langs rv. 3/25 på eiendommen 273/220 Løiten allmenning etableres det to driftsveger

som i ettertid skal benyttes som driftsveg ved uttak av tømmer.
 I tillegg kommer en rekke mindre eksisterende og omlagte avkjørsler.

4.3.6 Omklassifisering av offentlige veger

Dagens traséer for rv. 3 mellom Ommangsvollen og Ånestad og rv. 25 fra Brennerriroa til Ånestad, samt
dagens rv. 3 og rv.25 mellom Ånestad og Elverum grense foreslås omklassifisert til fylkesveg.

Eksisterende trasé for rv. 3 på strekningen mellom Sigstad og Ånestad foreslås nedklassifisert til privat veg
for gårdene Sigstad og Ånestad. Vegen fra avkjøring til Sigstad (Gnr/Bnr 156/1,3,4) og fram til
eiendomsgrense mot gården Ånestad (Gnr/Bnr 155/1) er felles atkomstveg for begge eiendommene,
strekningen fra eiendomsgrensen og fram til gården Ånestad overføres som privat veg til grunneier på
Gnr/Bnr 155/1. Strekningen fra gården Ånestad og fram til ny trasé for rv. 3/25 fjernes og traséen reetableres
som landbruksareal.

Der hvor dagens riksveg nedlegges og omreguleres forplikter Vegvesenet seg til å fjerne vegen, samt
tilbakeføre landskapet til mest mulig opprinnelig stand. Kravene om tilbakeføring av veggrunn er nedfelt i
reguleringsbestemmelsene. Restarealer med gammel veggrunn utenfor det nye veganlegget tilbys
tilgrensende naboer der dette er hensiktsmessig.

4.4 KONSTRUKSJONER

Det er planlagt til sammen 20 konstruksjoner innenfor planområdet. Disse konstruksjonene er kort beskrevet
i planbeskrivelsen. Det er utarbeidet en egen forprosjektrapport (10617-1 Forprosjekt konstruksjoner Løten)
hvor konstruksjonene er nærmere beskrevet. Konstruksjonene er også vist detaljert i tegningsheftet som er
vedlegg til planforslaget.

Konstruksjonene skal kunne bygges som vist i teknisk plan uten byggesaksbehandling. I byggeplanfasen vil
det være mulighet for optimalisering av konstruksjonene, dette kan gjøres uten byggesaksbehandling så
lenge viste konstruksjonsprinsipp beholdes.

Ved Rømma bru over fv. 155 og Lundgård bru over eksisterende rv. 3/25 er det avsatt plass til å etablere
framtidig gang- og sykkelveg langs lokalvegene.

Ommangsvollen overgangsbru
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Brua er en overgangsbru/kryssbru for fv.231. Rv.3 krysser under brua med to felt litt over dagens terreng.
Fv.231 bygges naturlig opp på fylling mot brua.

Konstruksjonstype: Spennarmert platebru med påhengte landkar

Plassering: Overgangsbru

Spennvidder/Lengde: 21.4+20.8m / 46.2m

Føringsbredde: 10.5m

Antall kjørefelt: 2 + Fortau

Ommangsvollen bru

Ommangsvollen bru spenner over elva Fura. Elva krysser veglinja skrått i et tilnærmet nesten flatt landskap.
Terrenget hever seg noe på hver side av elva. Brulinja ligger lavt over elva. Det vil være ca. 3 m frihøyde
mellom vannspeil og bru. Spennviddene er valgt slik at brua også fungerer som faunapassasje med ca. 15
meter flatt terreng på hver side av elva.

Konstruksjonstype: Spennarmert bjelkebru med påhengte landkar

Plassering: I linja

Spennvidder/Lengde: 20+30+20 m/ 73 m

Føringsbredde: 12.5 m

Antall kjørefelt: 2

Skramstad driftsbru

Skramstad driftsbru er planlagt som fagverksbru i tre. Brua er en overgangsbru/kryssbru for jordbruk/drift
over rv.3. Brua utformes slik at man kan frakte dyr til og fra beiteområdene på begge sider av rv. 3.

Konstruksjonstype: Fagverksbru i tre

Plassering: Overgangsbru

Lengde: 47.9 m

Føringsbredde: 5.0 m

Antall kjørefelt: 1

Figur 26: Skramstad driftsbru
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Fuglset overgangsbru

Fuglset overgangsbru er planlagt som ei fagverksbru i tre. Brua er en overgangsbru/ kryssbru for fv.152 over
rv.3.

Konstruksjonstype: Fagverksbru i tre

Plassering: Overgangsbru

Lengde: 50.5 m

Føringsbredde: 6.5 m

Antall kjørefelt: 2

Figur 27: Fuglset overgangsbru

Tønset bru

Tønset bru spenner over gang og sykkelveg samt veg inn til bussterminal. Rv. 3 vil her gå i linje ca. 2.5
meter over eksisterende terrengnivå.

Konstruksjonstype: Spennarmert platebru med påhengte landkar.

Plassering: I linja

Spennvidder/Lengde: 9+21.5+9 m/ 43.5 m

Føringsbredde: 16.25 m

Antall kjørefelt: 3

Kjeldsrudvegen overgangsbru

Kjeldsrudvegen overgangsbru er planlagt som buebru i limtre. Brua fører lokaltrafikk over rv.3/25.

Konstruksjonstype: Buebru i limtre

Plassering: Overgangsbru

Lengde: 52 m

Føringsbredde: 5.0 m

Antall kjørefelt: 1
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Budorvegen overgangsbru

Brua er en overgangsbru/kryssbru for fv. 153. Rv. 3 krysser under brua med fire felt i skjæring mens fv. 153
bygges naturlig opp på fylling inn mot brua.

Konstruksjonstype: Spennarmert platebru med påhengte landkar

Plassering: Overgangsbru

Spennvidder/Lengde: 24.5+27.0m / 55.5 m

Føringsbredde: 9 m

Antall kjørefelt: 2 + Fortau

Figur 28: Budorvegen overgangsbru

Elskovsbekken kulvert

Kulverten er en bekkekulvert/småviltundergang under firefelts rv. 3/25.

Konstruksjonstype: Kulvert med skrå vingemurer.

Plassering: Under rv. 3/25

Lengde: 32. 85m

Innvendig Bredde/Høyde: 4/3 m

Doksrud bru

Doksrud bru spenner over elva Fura. Elva krysser veglinja skrått i en ravinedal. Terrenget faller bratt ned til
elva fra begge sider. Brulinja ligger anslagsvis 12 m over elva. Brua vil også fungere som faunapassasje.

Konstruksjonstype: Spennarmert bjelkebru med frittstående/påhengt landkar.

Plassering: I linja
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Spennvidder/Lengde: 22+24+26+22 m/ 95.5 m

Føringsbredde: 20.5 m

Antall kjørefelt: 4

Rømma bru

Rømma bru spenner over fv. 155. Det er i tillegg satt av plass til en framtidig gang og sykkelveg.

Konstruksjonstype: Slakkarmert platebru med påhengte landkar.

Plassering: I linja

Spennvidder/Lengde: 10+19.6+10 m/ 43.6 m

Føringsbredde: 20.5 m

Antall kjørefelt: 4

Årsrudhagan overgangsbru

Brua er en overgangsbru/kryssbru for eksisterende rv. 25. Rv. 3/25 krysser under brua tilnærmet på dagens
terreng. Eksisterende rv. 25 bygges naturlig opp på fylling opp mot brua.

Gjennom offentlig ettersyn er det fremmet ønske om å justere vinkelen på brua for å redusere det
permanente beslaget av dyrket mark. Brua kan vinkles 15º uten at dette har betydning for bruas
konstruksjon. Vinkelen på brua er endret i foreliggende planforslag. Forprosjektet er ikke endret med
begrunnelse i at brukonsept ikke endres.

Konstruksjonstype: Spennarmert platebru med påhengte landkar

Plassering: Overgangsbru

Spennvidder/Lengde: ca. 32,5+ca. 32,5m / ca. 65 m

Føringsbredde: 12.6 m

Antall kjørefelt: 2 + Fortau

Kroksti overgangsbru

Brua er en overgangsbru/kryssbru for fv. 157. Rv. 3/25 krysser under brua med fire felt i skjæring. Fv. 157
bygges naturlig opp på fylling opp mot brua.

Konstruksjonstype: Spennarmert platebru med påhengte landkar

Plassering: Overgangsbru

Spennvidder/Lengde: 23+28.2m / 55.2 m

Føringsbredde: 9.5 m

Antall kjørefelt: 2 + Fortau

Vingerjessa bru

Vingerjessa bru spenner over elva Vingerjessa. Aksene på brua er skråstilte i retningen til elva. Brua er valgt
med lengde slik at det tilnærmet er totalt 15 m vinkelrett elv mellom landkarskråningene på hver side. Brua
vil da også fungerer som faunapassasje.

Konstruksjonstype: Slakkarmert platebru med påhengte landkar

Plassering: I linja

Spennvidder/Lengde: 8.7+13+6.5 m/ 32.2 m

Føringsbredde: 20.5 m

Antall kjørefelt: 4
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Ånestad gang- og sykkelvegbru

Ånestad gang- og sykkelvegbru er en parallell bru langs eksisterende rv. 25 over Vingerjessa.

Konstruksjonstype: Slakkarmert platebru med påhengte landkar

Plassering: Ny G/S bru langs eksisterende rv. 25.

Spennvidder/Lengde: 10 m / 13

Føringsbredde: 3.5 m

Ånestad overgangsbru

Brua er en overgangsbru/kryssbru i nytt toplanskryss ved Ånestad næringsområde. Rv. 3/25 krysser under
brua i fire-felt i skjæring, ca. 3 meter under dagens terreng. Fv.168 bygges opp på fylling inn mot brua.

Konstruksjonstype: Spennarmert platebru med påhengte landkar

Plassering: Overgangsbru

Spennvidder/Lengde: 24.3+26.9m / 55.2 m

Føringsbredde: 19.7 – 10.5 - 19.7 (Akse 1 – 2 - 3)

Antall kjørefelt: 2 + Fortau

Granerud bru

Granerud bru spenner over lokalveg/driftsveg. Rv. 3/25 vil her gå som fire-felt på fylling ca. 3 meter over
eksisterende terrengnivå.

Konstruksjonstype: Slakkarmert platebru med påhengte landkar.

Plassering: I linja

Spennvidder/Lengde: 9.5+13.0+9.5 m/ 36 m

Føringsbredde: 20.5 m

Antall kjørefelt: 4

Husum overgangsbru

Brua er en overgangsbru/kryssbru for avkjøring og påkjøring til Husum trafikkstasjon fv. 115. Rv. 3/25
krysser under brua i fire-felt ca. 4 meter under dagens terreng. Den kryssende vegen bygges naturlig opp på
fylling opp mot brua.

Konstruksjonstype: Spennarmert platebru med påhengte landkar

Plassering: Overgangsbru

Spennvidder/Lengde: 25.5+25.35m / 54.85 m

Føringsbredde: 6.5 m

Antall kjørefelt: 2

Smedbakken faunapassasje

Smedbakken faunapassasje gir mulighet for viltkryssing over rv. 3/25. Den fører også en lokalveg/driftsveg
over riksvegen. Rv. 3/25 krysser under brua med fire-felt ca. 3 meter under dagens terreng.

Konstruksjonstype: Spennarmert platebru i betong

Plassering: Overgangsbru

Spennvidder/Lengde: 25.0+25.0 m/ 54.0 m

Føringsbredde: 60.0 – 50.0 – 60.0 (Akse 1 – 2 - 3)

Antall kjørefelt: 1 på lokalveg
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Tobru bru

Tobru bru spenner over elva Kakkhella. Aksene på brua er skråstilte i retningen til elva. Brua er valgt med
lengde slik at det tilnærmet er totalt 15 m vinkelrett elv mellom landkarskråningene på hver side. Brua vil da
også fungerer som faunapassasje.

Konstruksjonstype: Slakkarmert platebru med påhengte landkar

Plassering: I linjen

Spennvidder/Lengde: 11.5+13+10.6 m/ 39.1 m

Føringsbredde: 20.5 m

Antall kjørefelt: 4

Lundgård bru

Lundgård bru spenner over eksisterende Rv. 3/25 Ny rv. 3/25 vil her ligge på fylling ca. 2.5 meter over
eksisterende terrengnivå.

Konstruksjonstype: Slakkarmert platebru med påhengte landkar.

Plassering: I linjen

Spennvidder/Lengde: 10+16.5+10 m/ 40.5 m

Føringsbredde: 20.5 m

Antall kjørefelt: 4

Figur 29: Lundgård bru
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4.5 TILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

Den nye rv. 3/25 vil i hovedsak trafikkeres av bussruter som klassifiseres som nasjonale ekspressbusser,
stamruter eller lokale ekspressbusser. De lokale bussene vil i hovedsak benytte seg av dagens traséer for
rv. 3/25.

Gjennom forprosjektarbeidet kom det fram et ønske om at man etablerte et såkalt “park and rideområde”
eller en kollektivterminal med pendlerparkering i forbindelse med etablering av Tønset-krysset. Basert på
disse ønskene er det lagt til rette for at det kan etableres park and ride-løsning i tilknytning til Tønset-krysset.

Ånestad er i dag brukt som busstopp for ekspressbussene som trafikkerer rv. 3/25. Det er i den nye planen
lagt opp til at det etableres nye bussholdeplasser på påkjøringsrampene med tilhørende gangveger og en
parkeringsplass for pendlere på sørsiden av Ånestad-krysset

4.6 GANG- OG SYKKELVEGER, SAMT TURVEGER

Det er i planen lagt opp til at det skal etableres gang- og sykkelveger for å skape bedre tilknytning mellom de
ulike tettstedene i kommunen. Det etableres derfor nye gang- og sykkelveger på følgende strekninger:

 Gjennom krysset ved Ommangsvollen mellom fv. 231 og dagens rv. 3
 Omlegging i ny trasé i forbindelse med etableringen av kollektivterminal ved Tønset-krysset.
 I forbindelse med overgangsbru for fv. 153, Budorvegen.
 Langs dagens rv. 25 fra krysset ved fv. 155 og fram til Ånestad.
 Ved overgangsbru ved fv. 157 ved Kroksti.
 Langs omlagt rv. 3 mellom Ånestad og Sigstad.
 Innregulering av fortau og gang- og sykkelveg inne på Ånestad næringsområde

I tillegg til etableringen av gang- og sykkelveg langs de nevnte strekningene, legges det i planen opp til at
det skal være plass til senere å kunne etablere gang- og sykkelveger der den nye rv. 3/25 krysser over
offentlige veger med bruer i linja, dette gjelder fv. 155 og dagens rv. 3/25 ved Elverum grense.

På en kort strekning ved kollektivterminalen på Tønset, vil den private vegen til Nervoll og gang- og
sykkelvegen ha felles trasé. Dette er ansett som uproblematisk da den private vegen ikke har
gjennomkjøringsmulighet og vil ha lav trafikk. Rettighetene til kjøreatkomst på gang- og sykkelvegen er sikret
gjennom reguleringsbestemmelsene.

Det er identifisert at den nye rv. 3/25 vil krysse viktige turveger og stisystemer. Der vegen krysser Fura ved
Doksrud opprettholdes turveg gjennom etableringen av ny driftsveg til landbruket under brua. Felles trasé for
driftsveg og turveg er ansett som uproblematisk, da den eksisterende driftsvegen også i dag fungerer som
turveg. Rondanestien vil måtte legges om i forbindelse med den nye vegtraséen. Den omlagte traséen vil
krysse rv. 3/25 under brua ved Kakkhella, arealet avsatt til sti er foreslått regulert med formålet turveg.

Det legges i planen opp til at det skal etableres mulighet for å krysse under alle konstruksjoner der dette er
teknisk gjennomførbart.

4.7 ANDRE FORMÅL

4.7.1 Landbruk

Store deler av arealene rundt vegen er i dag landbruks- og skogeiendommer. Disse eiendommene reguleres
derfor til landbruksformål. Etablering av ny bebyggelse innenfor vegens byggegrense vil i utgangspunktet
ikke være tillatt. Dagens lovlig oppførte bebyggelse kan bestå, men man vil måtte søke dispensasjon fra
byggeforbudet ved tilbygg og gjenoppføring ved brann etc.
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Det ligger i dag flere gårdstun innenfor vegens byggegrense, det er gitt egne reguleringsbestemmelser
knyttet til framtidige utvidelsesmuligheter for disse tunene. Disse områdene er i planen vist som
hensynssone hvor naturlig utvikling innenfor gårdstunet kan gjennomføres, se kap. 4.13.3 for nærmere
beskrivelse av hensynssone.

4.7.2 Vern av kulturminner/kulturmiljø

Gjennom planarbeidet er det gjennomført kartlegging av automatisk fredede kulturminner innenfor
planområdet, denne kartleggingen er basert på tidligere kjente kulturminner og arkeologiske undersøkelser
foretatt i 2009 og 2010. Registreringene foretatt i 2009 og 2010 er basert på registrering av synlige
kulturminner i utmark, samt maskinell sjakting på innmark. Sjaktingen ble foretatt i et belte på ca. 100 meter
til side for den planlagte vegtraséen. Resultatet av kartleggingen er omtalt i kap. 5.4 og det er i tillegg
utarbeidet en egen rapport. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9.
Funnene fra undersøkelsene er sammenstilt i en egen rapport kalt: Rapport fra arkeologisk registrering i
forbindelse med oppstart av reguleringplanarbeidet for, Riksveg 3/25 Løten Elverum”

De automatisk fredede kulturminnene som ikke berøres av tiltaket, er vist på plankartet med eget
arealformål, vern av kulturmiljø / kulturminner (SOSI-kode 5600). Innenfor formålet som er regulert til vern av
kulturmiljø / kulturminner inngår kulturminnet samt en tilhørende 5 meters buffersone rundt det gjeldende
kulturmiljø / kulturminnet jf. Kulturminneloven § 6 krav om sikringssone.

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

For en samlet oversikt over kulturminner innenfor planområdet vises det til vedlegg til planbeskrivelsen;
Oversikt over automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.

4.7.3 Områder med ny og eksisterende bolig- eller fritidsbebyggelse

I gjeldene kommuneplan er flere eiendommer langs den nye traséen vist med boligformål. Denne
vurderingen er videreført og stadfestet i reguleringsplanen. De eiendommene som er vist med boligformål og
som samtidig ligger innenfor den generelle byggegrensen på 100 meter, får en egen
reguleringsbestemmelse knyttet opp til videre utnyttelsen av arealene.

Figur 30 og 31: Maskinell sjakt i forbindelse med registrering av kulturminner på innmark, innenfor
lokalitet, ID 14128. Rydningsrøys innenfor kulturminnelokalitet i utmark, ID 140788. (bilder fra:
“Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet for rv.
3/25 Løten – Elverum.” Hedmark Fylkeskommune)
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For en del boligeiendommer vil veganlegget legge varig beslag på deler av eiendommen. Der hvor det er
hensiktsmessig og gjennomførbart er det i planforslaget lagt inn kompenserende arealer, som tilbys
grunneier som en delkompensasjon slik at eiendomsstørrelsen kan opprettholdes. Dette er arealer som
Statens Vegvesen må erverve fra andre grunneiere. Eiendommene dette gjelder er; 13/3, 14/9, 14/10, 32/9
og 155/5

I kommunedelplanen er det lagt inn framtidig boligfelt på østsiden av Budorvegen, fv. 153, sør for den nye
traséen for rv. 3/25. Arealene som ligger innenfor byggegrensene til det nye veganlegget, stadfestes som
boligområde i reguleringsplanen.

Der hvor planen grenser inn mot eksisterende reguleringsplan for Norderhovskogen (planID 87, vedtatt
2.5.07), vil bestemmelsene for denne planen fortsatt gjelde.

4.7.4 Områder for næringsvirksomhet

Den nye reguleringsplanen for rv. 3/25 gjennom Løten tar næringsområdene ved Ånestad inn i planen. Dette
gjøres for å ivareta områdets status som næringsområde, samt å legge til rette for god trafikkavvikling i
området. Planforslaget er basert på et tidligere planforslag som ble lagt i bero i påvente av ny
reguleringsplan for rv. 3/25.

Arealene ved Ånestad næringsområde foreslås regulert til forretning, kontor og industri. Området som i dag
er bensinstasjon og veikro, foreslås også regulert med dette formålet, i tillegg til en bestemmelse om at
dagens arealbruk med bensinstasjon og vegserviceanlegg kan opprettholdes. Dette gir en videreføring av
dagens arealutnyttelse i området, samt at området utvides i sørvestlig retning i forbindelse med omlegging
av dagens trasé for rv. 3/25. For områdene på nordøstsiden av Ånestadvegen videreføres reguleringen til
forretning, kontor og industri, det legges også til rette for en utvidelse av området mot den nye rv. 3/25. Det
knyttes bestemmelser til hvilken type virksomhet som kan etableres på næringsområdet, disse
bestemmelsene er basert på Hedmark fylkeskommunes vedtatte SMAT-plan.

Det knyttes krav til at nytt vegsystem med toplanskryss ved Ånestad skal være etablert før næringsarealene
ved Ånestad kan utvides.

4.7.5 Energiforsyning

Det avsettes i reguleringsplanen plass for etablering av nye trafostasjoner. Også eksisterende trafostasjoner
innenfor planområdet er vist med eget arealformål.

4.7.6 Friområder

Det er i eksisterende plan for boligfeltet Norderhovskogen lagt opp til friområde mellom vegen og arealet
avsatt til boligformål.

4.7.7 Vegetasjonsskjerm

I området på nord og østsiden av Ånestad næringsområde stadfestes arealet mot eksisterende boligfelt
brukt til vegetasjonsskjerm. Arealene på vestsiden av Ånestadvegen ved Ånestad næringsområde reguleres
også til vegetasjonsskjerm.
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4.8 ANLEGGSGJENNOMFØRING

4.8.1 Entrepriser og framdrift

Det er foreløpig ikke tatt stilling til eventuell entrepriseinndeling og kontraktsstrategi for bygging av prosjektet
rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset. Å bygge hele prosjektet i én entreprise er imidlertid lite realistisk, gitt
prosjektets størrelse.

Tidligst mulig anleggsstart vil være i 2014. Dette betinger planvedtak og lokale vedtak om
bompengefinansiering i 2012.

4.8.2 Masseflytting

4.8.2.1 Massebalanse

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

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

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

3
.

Innad i Løten-delen av prosjektet ligger strekningen Ommangsvollen – Tønset med et masseoverskudd på
om lag ca. 130.000 m

3
. Resterende del av prosjektet i Løten har et tilsvarende underskudd på ca. 130.000

m
3
. Erfaringsmessig vil en få mindre masser enn antatt, slik det sannsynligvis vil kunne oppstå et mindre

masseunderskudd i byggefasen. Dette er noe man må ta høyde for i byggeplanleggingen, og se på
entrepriseinndelingen slik at man får en best mulig utnyttelse av massene.

Det er forøvrig lite brukbart fjell i linja slik at forsterkningslag må tilføres utenfra. For den delen som ligger i
Løten dreier dette seg om ca. 550.000 pam

3
(prosjektert anbrakte m

3
).

4.8.2.2 Massetyper

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

 Matjord fra landbruk
 Hagejord
 Øverste (humusholdige) del av vegetasjonsdekket (10 – 30 cm)
 Mineraljord/ nedre del av vegetasjonsdekket (sterile masser)
 Stubber/røtter
 Myrmasser (skal masseutskiftes)
 Jordskjæringsmasser til kjernefylling (også kalt kvalitetsfylling, dvs. den delen av fyllingen som skal

bære selve vegen)
 Jordskjæringsmasser (dårligere kvalitet) til sidefyllinger og voller
 ”Rene” fjellskjæringsmasser til kjernefylling, forsterkningslag eller grøftepukk
 Forurensede fjellskjæringsmasser (alun-/svartskifer) som må deponeres
 Toppmasser i grøft som overvann skal infiltrere gjennom ned mot drensrør og grunnvann

Med såpass mange massetyper å håndtere, vil det bli behov for flere mellomlager. Disse er lagt inn i
reguleringsplanen.
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Det er en rekke hensyn å ivareta i forbindelse med masseflytting. Naturmangfoldloven stiller krav om at man
må unngå uønsket spredning av arter. Jordmasser som inneholder frø, røtter og annet organisk materiale
kan dermed ikke disponeres fritt innenfor anleggsområdet, men må både mellomlagres og plasseres
permanent i områder med tilsvarende flora.

4.8.3 Arealer til midlertidig anleggsvirksomhet, rigg og mellomlager

Det legges i planen opp til et generelt anleggsbelte utenfor den delen av veganlegget som beslaglegges
permanent. Bredden på beltet er i utgangspunktet 20 meter fra tiltakets ytre avgrensning. Bredden er
tilpasset behov og omgivelsene, slik at man unngår å gripe unødvendig inn i eksempelvis vassdrag,
kulturminner, boligeiendommer, etablerte næringsarealer og dyrket mark. I forbindelse med kryss og
konstruksjoner er anleggsbeltet lagt på en slik måte at det skal være tilpasset en praktisk
anleggsgjennomføring. Det er i tillegg lagt inn enkelte utvidelser av anleggsbeltet i områder knyttet til der den
nye traséen for rv. 3/25 og eksisterende offentlige veger krysses, dette er områder som er aktuelle som
mindre riggområder og for mellomlagring av masser. De arealene som er avsatt til riggområder innenfor det
midlertidige anleggsbeltet, er i planen vist med formål V-L-R og V-F/K/I2-R.

Figur 32: Midlertidig anleggsområde og midlertidige riggområder innenfor planområdet.

I tillegg er arealene som er regulert til kollektivterminal ved Tønset, rasteplassen ved Husum kontrollstasjon
og området regulert til annen veggrunn ved overvannsbassengene ved Kakkhella, avsatt til riggvirksomhet.
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Anleggsbeltet som reguleres i forbindelse med tiltak knyttet til lokalvegnettet, gang- sykkelveger og
atkomstveger, etableres generelt i 10 meters bredde.

Anleggsbeltet er lagt inn i reguleringsplanen for å sikre nødvendig areal for en hensiktsmessig
anleggsgjennomføring, og for å sikre tilgjengelighet til veganlegget langs linja. Det midlertidige
anleggsområdet skal etter avsluttet anleggsperiode istandsettes og tilbakeføres til det opprinnelige
arealformålet. Langs den nye traséen for rv. 3/25 er dette i hovedsak landbruk.

De arealene som er avsatt til midlertidig anleggsvirksomhet, er vist med påskrift for midlertidig og varig
arealformål, eksempelvis V-L (Veg-Landbruk). Påskrift angir henvisning til reguleringsbestemmelser som gir
retningslinjer for bruk og krav til istandsetting av arealene. Alle arealene som er regulert til vegformål skal i
anleggsperioden være tilgjengelig for anleggsdrift. I anleggsperioden vil disse arealene være disponible for
massetransport, mellomlagring av masser, anleggsrigger og midlertidige vegomlegginger.

Det er i denne fasen av arbeidet ikke tatt stilling til behovet for egne midlertidige anleggsveger utenfor
hovedtraséen. Det er tatt utgangspunkt i at man benytter eksisterende lokalvegnett, og eventuelt driftsveger i
landbruket etter nærmere avtale med grunneierne. Anleggsveger kan etableres innenfor arealer som er
avsatt til veggrunn eller anleggsbelte.

Ved bygging av anleggsveger utenfor det arealet som er avsatt til permanent veggrunn, bør disse i størst
mulig grad legges oppe på terrenget, slik at de etter avsluttet anlegg kan fjernes og opprinnelig terreng kan
gjenskapes.

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

Det er lagt opp til mellomlager med størrelse på 3-4 daa for hver 1-2 km. Ved plassering av disse
riggområdene har man forsøkt å unngå bløte områder og områder med store skjæringer/fyllinger. Det er
videre forsøkt unngått områder der trafikk til/fra riggområder på offentlig vegnett vil kunne skape betydelige
konflikter.

4.8.4 Håndtering av vann i anleggsperioden

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

4.9 TILTAK FOR VILT OG FRILUFTSLIV

Dagens rv. 3/25, særlig fra Ånestad og i retning Elverum grense, er kjent for store vilttrekk og svært høy
forekomst av elg, men også i andre deler av Løten er det betydelige vilttrekk og beiteområder for storvilt.
Traséen for ny rv. 3/25 vil grense inntil, samt krysse flere av disse vilttrekkene og beiteområdene.

På grunn av høy tetthet av kjente vilttrekk og beiteområder er det derfor regulert inn viltgjerde fra etter
kryssingen av Fura ved Ommangsvollen og langs hele traséen fram til Elverum grense. Viltgjerdet er vist i
plankartet som sikringsgjerde. Viltgjerde er på plankartet plassert 2 meter inn på regulert vegareal, slik at
vegeier kan vedlikeholde gjerdet fra begge sider, samt sørge for en vegetasjonsfri sone på begge sider av
gjerdet. Viltgjerdets endelige plassering avgjøres i byggeplanfasen.

Det legges i planen opp til en stor viltpassasje mellom Ånestad og Elverum grense hvor man har blant de
største vilttrekkene i Norge. Viltpassasjen etableres som overgangspassasje ca. 300 meter øst for Husum
kontrollstasjon. Overgangspassasjen etableres i en slik bredde at det blir minimum 50 meter åpning mellom
viltgjerdene på faunapassasjen. For en nærmere beskrivelse av konstruksjonen henvises det til kap. 4.4. Det
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vil på strekningen mellom Ånestad og Elverum grense også være kryssingsmuligheter for vilt ved Granerud
bru, Tobru bru ved Kakkhella og Lundgård bru hvor eksisterende veg krysser under den nye traséen for rv.
3/25.

Mellom Ommangsvollen og Ånestad legges det i planen ikke opp til egne viltpassasjer ut over
kryssingsmulighet langs Fura ved Ommangsvollen. Vilt vil ha mulighet til å følge dagens vilttrekk langs Fura
ved å krysse vegen under brua ved Doksrud, da det her blir et betydelig bruspenn og en frihøyde mellom bru
og terreng på over 15 meter.

I planen legges det opp til at frihøyden under konstruksjoner skal være minimum 3 meter der dette er teknisk
gjennomførbart. Det at det legges opp til en slik frihøyde gjør at disse konstruksjonene kan fungere som
faunapassasjer for småvilt i tillegg til de store passasjene.

Figur 33: Registrerte vilttrekk gjennom planområdet
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4.10 STØYTILTAK

I forbindelse med prosjektering av rv. 3/25, delstrekning Ommangsvollen – Elverum grense, Løten
kommune, er det kartlagt støy fra nytt vegnett og dimensjonert langsgående skjermingstiltak for å begrense
støybelastningen på omkringliggende boligbebyggelse.

I tett dialog med Statens vegvesen er det vurdert ulike skjermingstiltak langs vegen og veglinjen er videre
optimalisert. Beregninger som vises i denne rapporten, inneholder foreslått veggeometri pluss
skjermingstiltak langs veg.

Antall støytutsatte boliger er redusert vesentlig i forhold til uskjermet situasjon, men likevel ligger et antall
boliger støyutsatt.

Tabell 2: Boliger som ligger over anbefalt grenseverdi for støybelastning

Støynivå Lden utenfor
mest støyutsatte fasade.

Antall støyutsatte boligbygg
Etter skjermingstiltak langs veg

Rød støysone Over 65 dB 7

Gul støysone 60 < … ≤ 65 dB 28

55 < … ≤ 60 dB 54

Totalt 89

De 89 gjenværende boligbyggene som får støynivåer utenfor fasade over anbefalt grenseverdi på 55 dB

Lden, vil ha krav på en tiltaksvurdering for å fastslå om krav til innendørs støynivå og støy på uteplass er
oppfylt. Dette utføres vanligvis i byggeplanfasen.

Innenfor arealene avsatt til annet vegformål – tekniske anlegg er det forutsatt etablert følgende støytiltak:

Tabell 3: Støytiltak forutsatt etablert innenfor annet vegformål – tekniske anlegg

Profil Tiltak

1800 – 2100 Voll øst for rv. 3 ca. 270 m lengde, ca. 3 m over veg.

4000 – 4500 Voll øst for rv. 3/25 ca. 465 m lengde, ca. 5 m over veg.

4000 – 4300 Voll vest for rv. 3/25 ca. 280 m lengde, ca. 5 m over veg.

5400 – 5800 Voll sør for rv. 3/25 ca. 400 m lengde, ca. 4 m over veg.

6500 – 6750 Voll sør for rv. 3/25 ca. 235 m lengde, ca. 5 m over veg.

6800 – 7000 Voll sør for rv. 3/25ca. 235 m lengde, ca. 5 m over veg.

7450 – 7850 Voll sør for rv. 3/25ca. 400 m lengde, ca. 5 m over veg.

9200 – 9700 Voll nord for rv. 3/25ca. 485 m lengde, ca. 5 m over veg.

10250 – 10650 Voll nord for rv. 3/25ca. 380 m lengde, ca. 5 m over veg.

12000 - 12400 Voll nord for rv. 3/25ca. 385 m lengde, ca. 5 m over veg.

Det er utarbeidet en egen støyrapport hvor grenseverdier, beregningsforutsetninger, skjermingsprinsipper,
resultater og tiltak er beskrevet nærmere. Rapporten inneholder en detaljert oversikt over hvilke eiendommer
som betegnes som støyutsatte.
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4.11 UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET

Det legges i planarbeidet opp til at kollektivanlegget ved Tønset-krysset, pendler- og innfartsparkeringen ved
Ånestad og ekspressbussholdeplassene ved Ånestad skal tilfredsstille kravene til universell utforming.

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

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

4.12 BEKKER, OVERVANN OG DRENERING

4.12.1 Overvannshåndtering og drenering av omkringliggende områder

Overvann:

Det er lagt opp til en overvannshåndtering på vegstrekningen som kan håndtere både sommeravrenning og
vinteravrenning, som er robust med hensyn til rensing av kritiske forurensningskomponenter og som krever
enkel oppfølgende drift for å fungere. Videre er løsningene tilrettelagt for å kunne håndtere uhellsutslipp ved
havari av transporter med farlig last og for å kunne implementere supplerende rensetiltak dersom fremtidige
rensekrav skjerpes. De viktigste hovedprinsippene for overvannshåndteringen er:

 Oppsamling, fordrøyning og rensing av vegavrenning i sidegrøfter ved direkte infiltrasjon i
grøfteprofilet med tilbakedrenering til gjennomgående drensledning for vegen. Sidegrøfter utformes
med terskler og økt bunnbredde for magasinering av avrenningen. Rensemasser i sidegrøfter
etableres av drenerende sandmasser iblandet en viss mengde organisk stoff for økt renseeffekt og
etablering av vegetasjonsskikt. Fordrøyningsvolum og infiltrasjonsareal i sidegrøfter dimensjoneres
for alle regnhendelser med gjentaksintervall på 2 år.

 Ved regnhendelser utover dimensjonerende kapasitet for sidegrøfter avledes avrenningen direkte til
gjennomgående drensledning via sandfang for hver 80 m. Sandfang utformes som kombinert
sandfangkum og overvannskum, med dimensjon D=1200 mm, ved at drensledning føres i tett rør
gjennom kummen med spalte i toppen av røret for avledning av tilrenningen fra sandfanget. Volum
for separasjon av sand etableres under ledningen. Løsningen sikrer normal separasjon av sand,
hindrer utvasking av sand pga tilførsel av store vannmengder via drensledning, og muliggjør
inspeksjon og vedlikehold av drensledningen. Kummer utføres med ristdekke i overkant av
gjennomgående rørledning for å hindre skader på denne.

 Gjennomgående drensledning vil utnytte omfyllingsmassene for rørledningen som ekstra
fordrøyningsvolum ved store regnhendelser ved at avrenningen pga. oppstuving i drensledningen vil
presses ut i grunnen og magasineres der inntil avrenningen avtar. Den samlede
fordrøyningseffekten i sidegrøfter, infiltrasjonsmasser i vegoverbygningen og omfyllingsmasser i
ledningsgrøft medfører at drensledningen vil ha kapasitet for alle regnhendelser med
gjentaksintervall 100 år ved ledningsdimensjon DN≤300 mm. Drensledningen skal ha tett bunn med 
slisser i side/topp for å hindre gjentetting.

 Drensledningen vil også drenere ut sideterrenget der vegen ligger i skjæring, og tilsvarende vil noe
av avrenningen lekke ut der vegen ligger i fylling. Med den aktuelle linjeføringen for vegen vil i
hovedsak det aller meste av vegavrenningen bli transportert til lokale lavbrekk i veglinja. I lavbrekk
etableres basseng før utslipp til lokale bekker/elver. Funksjonen for basseng er separasjon av
eventuelt partikulært materiale som ikke måtte ha blitt avskilt i sidegrøfter og sandfang, som et
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kontrollpunkt for vegavrenningen før utslipp og som et punkt der det senere kan etableres
supplerende rensetiltak dersom det måtte bli krevet i fremtiden. For basseng som ikke ligger i
umiddelbar nærhet av vassdrag overføres vannet til slike i tett overvannsledning.

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

Gjennom kontakt med grunneierne og landbrukskontoret har man delvis kartlagt landbruksdreneringen i
planområdet, i forbindelse med byggeplanfasen er det forventet at man vil måtte skaffe bedre oversikt over
eksisterende landbruksdrenering. Der hvor anleggsgjennomføringen kommer i konflikt med eksisterende
drenering av landbruksjord, må dreneringen ivaretas slik at man ikke forringer kvaliteten på
landbruksarealene. Der hvor landbruksdreneringen krysser veggrunnen må dreneringen føres gjennom
vegen i varerør slik at funksjon og vedlikehold av drenering kan ivaretas uten vesentlig ulempe.

4.12.2 Kryssende vassdrag

Den nye rv. 3/25 fra Ommangsvollen til Elverum grense krysser til sammen 6 større bekker og elver. Det er i
prosjektet lagt opp til at man i størst mulig grad skal unngå å berøre bekker og elver i forbindelse med
prosjektet. Det er blant annet lagt opp til at man skal ha minimum 3 meters frihøyde mellom terreng og
konstruksjonen der dette er teknisk gjennomførbart. I forbindelse med etablering av vegen vil det allikevel
ikke være til å unngå at man vil måtte foreta midlertidige, og i noen tilfeller også permanente inngrep, som
kan påvirke bekkeløp og elvefar. Nedenfor følger en kort oversikt over de ulike løsningene som er valgt for
kryssing av bekker og elver

Fura ved Ommangsvollen, profil 850

Fura krysses med bru på ca. 75 meters lengde. Fura er et verdifullt gyte- og oppvekstområde for storørreten
i Mjøsa. Elveløpet forutsettes ikke endret, kfr. beskrivelse av konstruksjon for nærmere beskrivelse av bru.

Stabekken, mellom profil 1790 og 2260

Stabekken er et sidevassdrag til elva
Fura. Stabekken har sitt utspring i
skogs- og myrområdene øst før
Bergseng sag ca. 440 moh., før den går
sammen med Fura rett vest for
Ommangsvollen.

På grunn av at traseen for rv. 3 krysser
Stabekken, samtidig som veglinja ligger
lavt i terrenget er det klart at bekken vil
måtte legges om over en lengre
strekning.

Flere ulike alternative løsninger for
håndtering av Stabekken er vurdert. Det
er flere forhold som påvirker
omleggingen. Blant annet det at veglinja
ligger lavt i terrenget, den kryssende
300 kV høyspentlinja, hensynet til
boligeiendommer, kryssende lokalveger
og terrengforholdene i området.

Alternativ 1 (Bekkelukking):
Det er foreslått at Stabekken lukkes på vestsiden av den nye rv. 3 ved ca. profil 2020. Vannet i bekken føres
i rør langs den nye traseen for rv. 3 og fram til utløp i dagens bekkeløp ved ca. profil 1790.

Figur 34: Forslag til omlegging og lukking av Stabekken
mellom profil 1790 og 2260.
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Total lengde på løsning med bekkelukking blir i overkant av 200 meter. Vannet på østsiden av vegen
håndteres ved å etablere en ny åpen grøft på utsiden av vegen mellom profil 2260 og fram til eksisterende
bekkeløp ved profil 1960. Vannet på østsiden av rv. 3 ledes i rør gjennom vegtraseen i profil 1840, og føres
videre sammen med vannet i bekkelukkingen på vestsiden fram til felles utløp.

Ved denne løsningen vil innløpet på bekkelukkingen ligge på nivå med senterlinjen for den nye rv. 3. Ut fra
hensyn til store nedbørshendelser og flomvannføring er dette en uheldig løsning.

Det er gjort en grov vurdering av tilsigs- og avrenningsforhold med hensyn på å lede Stabekken i rør langs
vestsiden av den nye rv. 3. Følgende grunnlagsmateriale er benyttet: Kart i målestokk 1:25000 (for
nedslagsfelt), Avrenningskart fra NVE (for spesifikk avrenning), Tidligere utført forenklet beregning av Q200

for Finsalbekken, der data fra Vm 2.323 Fura er benyttet.

Som middel for døgnet er Q200 beregnet til 8,5m
3
/sek. Beregningene gir en Q200 mom på 16m

3
/sek (momentant

flom). Forutsatt at momentanflommen må benyttes.

Ved forutsatt rørlengde på ca. 200 meter og en høydeforskjell på ca. 3,5 meter, må røret ha en diameter på
2,2 meter for å unngå oppstrøms oppstuvning.

Alternativ 2 (Forskyving av vegtraseen):
Ved å forskyve vegtraseen i østlig retning vil man kunne etablere en åpen bekk mellom vegtraseen og
høyspentlinja fra profil 2030 til 1790. En forskyving av vegtraseen vil medføre at vegens linjeføring blir
dårligere, og vegen vil få en kontrakurve. Kontrakurve anbefales ikke. Denne løsningen kan etableres
innenfor arealet som er foreslått regulert vil vegformål. Da man på denne strekningen har foreslått å avsette
areal til annen veggrunn – teknisk anlegg for å unngå konflikt med høyspenttraseen. Denne løsningen vil
medføre at vegen kommer noe nærmere boligen på eiendom 206/3.

Pga. at veglinja ligger tungt i terrenget vil den åpne bekken bli liggende på nivå med den nye rv. 3. Av
hensyn til store nedbørshendelser og flomvannføring er dette en uheldig løsning.

Vannet på østsiden av rv. 3 håndteres på samme måte som i alternativ 1.

Alternativ 3 (Bekkekryssing av veg i kulvert/stikkrenne):
Ved å krysse vegtraseen med kulvert eller stikkrenne på to steder vil man unngå å lukke bekken over en
lengre strekning. På østsiden av rv. 3 vil bekken føres i åpen grøft. Rørdimensjon for stikkrenne/kulvert er
basert på beregninger gjort i alternativ 1. På grunn av at veglinja ligger tungt i terrenget vil det være behov
for å senke bekkeløpet betydelig. Det vil være behov for å senke bekkeløpet i en svært lang strekning
nedstrøms utløpet på vestsiden av rv. 3.

Ca. 200 meter nedstrøms utløpet på vestsiden av rv. 3 ligger vanningsdammen på gården Skillingstad. På
grunn av at bekkeløpet senkes vil også inntaket til vanningsdammen måtte flyttes/endres. Samtidig vil en slik
senkning medføre et betydelig terrenginngrep som vil medføre varige endringer i bekkeløpet og terrenget
rundt.

Alternativ 4 (Heving av veglinja):
Det er sett på muligheten for å heve veglinja med 2 meter. Stabekken ledes i åpen bekk på vestsiden av rv.
3. Ved å heve veglinja vil man unngå problemstillinger knyttet til store nedbørshendelser og flomsituasjoner.
En heving av veglinja vil gjøre at vannet på østsiden kan ledes i stikkrenne over til vestsiden.

Det å heve veglinja med inntil 2 meter vil påvirke høyden på veglinja fra profil 1460 til 2680. Den vil også
medføre en høydejustering av veg- og brutraseen for fv 152. Linjeheving utløser behov for å gjennomføre en
ny støyberegning av det området hvor veglinja heves. En slik heving av veglinja vil også utløse behov for en
større omlegging av 300 kV høyspentlinja i området. Blant annet må høyspentmast ved profil 1920 måtte
flyttes pga. skråningsutslaget fra den omlagte Stabekken. Høyspentmastene der fv. 152 krysser må heves,
slik at den nødvendige sikkerhetssonen mellom veg og linje kan ivaretas.

Etablering av åpen bekk på vestsiden av rv. 3 vil medføre et visst inngrep i dyrket mark.
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Samlevurdering for Stabekken:
For alle de alternative løsningene er det knyttet en viss usikkerhet til hvordan de vil påvirke den 300 kV
høyspentlinjen i området. Det har beklageligvis ikke vært mulig å få samkjørt prosessene knyttet til
nødvendige omlegging av høyspenttraseen med planprosessen. Alle løsningene forutsetter at linjeeier
Statnett godkjenner arbeidene innenfor høyspenttraseens sikkerhetssone. Statens vegvesen anbefaler
derfor at arbeidet med omlegging av Stabekken videreføres sammen med arbeidet med omlegging av
høyspenttraseen fram mot byggeplanfasen.

Elskovsbekken, profil 4650

Mindre bekk med kontinuerlig vannføring. Bekken føres under vegen i kulvert. I forbindelse med bygging av
kulvert vil det være behov for en mindre omlegging om bekkeløpet for å tilpasse denne til konstruksjonen. I
forbindelse med omleggingen må det foretas erosjonsforebyggende tiltak. Kulverten vil i tillegg til
bekkegjennomføringen også ha mulighet for å etablere sti på siden av bekkeløpet.

Det er også gjort en grov vurdering av tilsigs- og avrenningsforhold med hensyn på Elskovsbekken og
kryssing av den nye rv. 3/25 med kulvert. Det er benyttet samme grunnlagsdata som ved beregning av
Stabekken.

Som middel for døgnet er Q200 beregnet til 8,5m
3
/sek. Beregningene gir en Q200 mom på 19m

3
/sek (momentant

flom). Forutsatt at momentanflommen må benyttes

Forutsatte dimensjoner for kulvert 4x3 meter under den nye rv. 3/25 skal være tilstrekkelig for å avlede
flommen uten oppstrøms oppstuvning

Fura ved Doksrud, profil 5000

Fura krysses med bru på ca. 95 meters lengde. Fura er et verdifullt gyte- og oppvekstområde for storørreten
i Mjøsa. Elveløpet forutsettes ikke endret, kfr. beskrivelse av konstruksjon for nærmere beskrivelse av bru.

Vingerjessa, profil 8400

Vingerjessa krysses med bru på ca. 32 meters lengde. Vingerjessa har potensial som gyte- og
oppvekstområde for ørret. Dagens rv. 25 krysser Vingerjessa i bru ca. 50 meter oppstrøms den nye
bruplasseringen. På vestsiden av Vingerjessa mellom eksisterende og ny rv. 3/25 skal det etableres
overvannsbasseng for oppsamling og rensing av avrenning fra det nye veganlegget. Det forutsettes ikke
større endringer av elveløpet i forbindelse med etablering av ny bru, kfr. beskrivelse av konstruksjon for
nærmere beskrivelse av bru.

Kakkhella, profil 13800

Kakkhella krysses med bru på ca. 30 meters lengde. Dagens rv. 3/25 krysser Kakkhella ca. 100 meter
oppstrøms ny bruplassering. Det skal etableres overvannsbasseng for oppsamling og rensing av overvann
fra det nye veganlegget på både øst og vestsiden av Kakkhella mellom ny og eksisterende rv. 3/25. I
forbindelse med brua skal det også tilrettelegges for at Rondanestien kan krysse veganlegget. Det
forutsettes ikke endringer av elveløpet i forbindelse med etablering av ny bru, kfr. beskrivelse av
konstruksjon for nærmere beskrivelse av bru.

4.13 HENSYNSSONER

4.13.1 Luftledninger (faresone)

Alle eksisterende og omlagte luftledninger vises i plankartet med hensynssone (faresone) etter plan og
bygningsloven § 11-8a. Størrelsen på hensynssonen baserer seg på luftledningenes spenningsforhold.
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Hensynssonen viser arealkonsekvens for videre arealutnyttelse under linja, i forhold til vegetasjonsrydding
og andre restriksjoner på utnyttelsen.

Størrelse på hensynssonene langs høyspenttraseene:

 11 kV – 20 m
 66 kV – 25 m
 300 kV – 38m

Behovet for omlegging av de eksisterende høyspentlinjene vises på I-tegningene i teknisk plan. Som I-
tegningene viser, legges de fleste eksisterende luftstrekkene som kommer i konflikt med ny veg, om til
jordkabel. Høyspentkabler lagt som jordkabel, vises ikke med hensynssone i plankartetene.

Omlegging av linjer over 66 kV krever konsesjonsbehandling hos NVE etter energiloven. Som en del av
arbeidet med den nye traséen, vil man måtte flytte minimum to master i forbindelse med Statnetts
regionalnett på 300 kV. Denne flyttingen er ikke vist i reguleringsplanen da forslaget til flytting ikke er
behandlet hos linjeeier Statnett og videresendt NVE for konsesjonsbehandling. Det må også gjøres noen
endringer innenfor det eksisterende 66 kV nettet, men disse gjøres innenfor dagens trasé og er dermed ikke
regulert gjennom konsesjonsbehandlingen. Utførelse av master og linjer som endres, blir oppført slik at det
blir tilsvarende eksisterende og tilgrensende anlegg.

Avtaler knyttet til etablering av nye høyspenttraséer, både som jordkabel og som luftstrekk, ivaretas av
Statens vegvesen gjennom det totale grunnervervet knyttet til etableringen av ny rv. 3/25 gjennom Løten
kommune.

I forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg langs dagens rv. 25 må man flytte eksisterende
høyspentmast for 66 kV luftlinje på eiendom 22/1 sør for Årsrudhagan. Denne omleggingen skjer innenfor
dagens trasé, og vil således ikke endre hensynssonen. Endringen av masteplassering vil likevel medføre
varig arealbeslag da mast flyttes inn i det som er dagens dyrkamark. Arealet der masten plasseres, vil i
planen være vist som en utvidelse av annen veggrunn – tekniske anlegg.

4.13.2 Områder med utbyggingsmuligheter innenfor byggegrense for veg

Det ligger flere gårdstun innenfor planens byggegrense. Disse tunene vises i plankartet med hensynsone
(landbruk) etter plan og bygningsloven § 11 – 8a. Hensynssonen gir utviklingsmuligheter for
landbrukseiendommen i tilknytning til eventuell naturlig utvidelse av gårdsbebyggelsen. Vilkår for
utviklingsmuligheter er gitt i reguleringsbestemmelsene.
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4.14 SAMLET AREALOVERSIKT

Planforslaget utløser behov for permanent og midlertidig beslag av arealer innenfor planområdet. Forslaget
innebærer følgende arealbruk fordelt på markslag.

Tabell 4: Samlet arealoversikt som viser permanent, midlertidig, klausulert areal fordelt på markslag.
Tabellen viser også andelen tilbakeført areal.

Markslag Permanent, daa Midlertidig, daa Klausulert, daa Tilbakeført, daa

Dyrket mark 278,4 225,4 1

Beite 33,9 83,0 0,1

Skog 612,8 480,0 12,9

Hage 0,4 0,4

Veg

Sum planområdet 925,5 788,8 14 16,8

Det er i hovedsak landbruks- og skogsarealer som beslaglegges gjennom planforslaget.

I tillegg til de beregnede arealene vil trolig enkelte arealer med dyrket mark eller beite gå ut av produksjon på
grunn av dårligere driftsforhold. Dette er arealer det er vanskelig å tallfeste eksakt. Det er foretatt en
gjennomgang av de dyrkede arealene som avskjæres av som en følge av vegtraséen og ikke naturlig kan
tillegges en naboeiendom. Samlet utgjør dette ca 22 daa. Deler av disse arealene ligger innenfor det som
beslaglegges midlertidig.

4.15 GJENNOMFØRING AV PLANEN

4.15.1 Erverv av grunn og rettigheter

Det må, som en følge av behov for permanente og midlertidige arealer til å etablere veganlegget,
gjennomføres en omfattende ervervsprosses.

Utgangspunktet for ervervsprosessen er reguleringsplanen, som viser hvilke arealer som berøres.
Reguleringsplanen gir utbygger mulighet til å kreve hjemmel til disse eiendommene gjennom en
ekspropriasjonsprosess.

Det er allerede startet en frivillig ervervsprosses med flere grunneiere langs vegtraseen. Denne prosessen
baserer seg på et ønske fra flere grunneiere om å selge eiendommen så tidlig som mulig. Dette ønsket har
blitt imøtekommet i den grad Vegvesenet har hatt anledning. Vegvesenet har i tillegg kjøpt eiendommer som
har vært lagt ut til salg. Disse eiendommene er kjøpt med tanke på eventuelt makeskifte.

Grunnerverv av boligeiendommer som vil måtte innløses, er prioritert slik at man forsøker å oppnå avklaring
av eiendomsforholdene i god tid før anleggsstart. Det ble innført nye retningslinjer for innløsning av boliger i
framtidige veglinjer 1.1.2010. Disse retningslinjene gir boligeier rett til innløsning dersom følgende kriterier er
oppfylt:

 Det foreligger vedtatt reguleringsplan
 Boligen må rives
 Boligen blir brukt av eieren som helårsbolig
 Boligen ble kjøpt av eieren før reguleringsplanen ble vedtatt

Arealer som er ubebygde og erverv av stripearealer, vil bli prioritert etter boligeiendommer.
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Avtaler om kjøp og erverv av grunn baserer seg på erstatningsrettslige regler, slik at grunneierne blir
likebehandlet. Vegvesenet ønsker at erverv i størst mulig grad skal skje ved hjelp av minnelige avtaler eller
basert på avtaleskjønn. Dersom man ikke oppnår minnelige avtaler med grunneierne, danner
reguleringsplanen grunnlaget for ekspropriering av grunn og rettigheter. Grunneiere som ønsker at
eiendommen blir verdsatt ved rettsavgjørelser, må vente på ekspropriasjonsprosessen som blir utført på
grunnlag av vedtatt reguleringsplan.

Erstatning som følge av erverv, ytes som engangserstatning i form av kontantoppgjør. Ansvar for å skaffe
seg ny bolig eller fritidseiendom er opp til den enkelte. Vegvesenet tilbyr ikke erstatningstomter da det finnes
flere regulerte boligområder i Løten kommune.

Der man berører landbrukseiendommer, kan det være aktuelt å tilby makeskifte og evt jordskifte som helt
eller delvis oppgjør for grunnervervet. Det at man tilbyr makeskifte / jordskifte kan bidra til at mindre arealer
med dyrket mark og skog som ellers ville gått ut av produksjon kan tillegges andre eiendommer.

4.15.2 Rekkefølge og avhengighet i prosjektet

Gjennomføring av prosjektet er avhengig av at tilstøtende plan for ny rv. 3 og rv. 25 i Elverum kommune blir
vedtatt.

Prosjektet har flere mulige utbyggingsetapper. En mulig etappevis utbygging og åpning for trafikk er:

1. Fellesstrekningen rv. 3/25 fra Ånestad i Løten til Basthjørnet i Elverum. Etappen omfatter nytt
toplanskryss på Ånestad, omlegging av dagens rv. 3 ved Ånestad til ny trase, midlertidig tilkobling av
rv. 25 til dagens Ånestad bru og midlertidig løsning gjennom rundkjøring ved Åkroken.

2. Rv. 3 Åkroken – Grundset i Elverum med ny tilknytning til Grundsetmoen.
3. Fellesstrekning rv. 3 og rv. 25 Tønset – Ånestad i Løten, omfatter ny rundkjøring ved Tønset og kan

åpnes i egen etappe som rv. 25.
4. Rv. 3 Ommangsvollen – Tønset i Løten.

Full nytte av prosjektet oppnås ved full utbygging av prosjektet rv. 3 Ommangsvollen – Grundset, med ny rv.
25 til Basthjørnet. Av hensyn til tilgjengelige masser til vegfyllinger bør rv. 3 Åkroken – Grundset påbegynnes
i første utbyggingsetappe. Utbygging av strekningen Tønset – Ånestad gir ikke full nytte før rv. 3 åpnes
mellom Ommangsvollen og Tønset.



Rv. 3/25 Ommangsvollen - Grundset Reguleringsplan Løten Desember 2011

Side 76 av 90

5 Virkninger av planen

5.1 GENERELT

Det ble i forbindelse med kommunedelplan for ny rv. 3/25 utarbeidet en konsekvensutredning for de ulike
traséalternativene. I konsekvensutredningen fra 2002 ble de ulike traséalternativene vurdert på grunnlag av
den, på den tid, gjeldene metodikken i ”Håndbok 140 - Konsekvensanalyser”. I denne delen av
planbeskrivelsen oppsummeres konsekvensvurderingene for de ulike utredningstemaene i forbindelse med
de valgte traséalternativene i kommunedelplanen. Videre er justeringer av trasé og løsninger siden
kommunedelplan og konsekvenser av disse beskrevet. Det er også lagt vekt på hvordan man har vurdert de
ulike forslagene til avbøtende tiltak som ble foreslått i konsekvensutredningen.

5.2 NÆRMILJØ

I konsekvensutredningen ble det pekt på at den valgte løsningen vil fjerne nesten all fjerntrafikk fra de to
store tettstedene i området og at barrierevirkningen av dagens tungt trafikkerte veger mellom tettstedene vil
reduseres. Dette er regnet som positivt. Lokaltrafikken mellom Løten og Hamar vil derimot fortsatt gå
gjennom Brenneriroa, noe som fortsatt vil føre til at en del trafikk vil bli liggende igjen på dagens trasé. Det at
traséen nord for Brenneriroa vil komme i konflikt med et mye brukt nærfriluftsområde ble i
konsekvensutredningen regnet som negativt. Samlet er konsekvensen for nærmiljø regnet som middels
positiv. KU konkluderte med at det var små eller ingen konsekvens ved valg av sørlig trasé mellom Ånestad
og kommunegrensa til Elverum.

Som en følge av den nye rv. 3/25 i Løten vil 8 boliger og 1 fritidseiendom måtte innløses og rives. I tillegg er
4 boligeiendommer, 1 landbrukseiendom og 1 næringseiendom ervervet av Statens vegvesen i forbindelse
med ordinært salg av eiendommene. Felles for disse eiendommene er at de er i konflikt med regulert
vegtrase, er støyutsatte og/eller har vanskelige avkjørselsforhold, også i dagens situasjon. Bygningene som
må rives er markert i plankartet.

For de som blir berørt av en slik innløsning, vil det være en betydelig belastning å miste sin bolig. Flere vil
miste sin tilknytning til lokalsamfunnet og sine naboer. For de som blir boende igjen i området, kan også tap
av naboforhold virke negativt. Det er derfor lagt opp til at støyutsatte boliger der naboeiendom må rives,
også innløses.

For å ivareta de som blir boende langs traséen, er det i prosjektet lagt vekt på at man skal ha gode
kryssingsmuligheter og man har lagt opp til gang- og sykkelveger der dette er hensiktsmessig.

5.3 LANDSKAP

Landskapet i Løten er i konsekvensutredningen oppdelt i tre hovedsoner, med ulik verdi og sårbarhet.
Landskapet vest for Fura ved Doksrud er vurdert til å ha middels verdi og middels sårbarhet.
Jordbruksområdene sør, vest og nord for Løten sentrum er vurdert til å ha stor verdi og stor sårbarhet mens
skogsområdene mellom Ånestad og Elverum grense har middels verdi og lav sårbarhet. Samlet sett ble
verdien av landskapet i Løten vurdert til litt over middels. Konsekvensutredningen påpekte at veganlegget vil
ha virkninger for: landskapet i anleggsperioden, fjernvirkningen av landskapet, virkninger av konstruksjoner,
opplevelsen av landskapsrommet, eksisterende vegetasjonsområder, eksisterende terrengformer, eventuelle
kulturminner, kulturmiljøer og landemerker, etablering av deponiområder.
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Omfanget av å velge traséalternativ 2b mellom Ommangsvollen og Ånestad er i konsekvensutredningen
vurdert å ha liten negativ konsekvens. De forholdene som ble vurdert som uheldige i
konsekvensutredningen, var en kraftig eksponert lokalvegbru ved Ommangsvollen og etablering av et stort
toplanskryss vest for Brenneriroa. Negativt vil det også være med en markant oppdeling av eksisterende
landskapsrom ved Tønset, Rømma og Klammerbakken, samt uheldig oppstykking av skogen vest og nord
for Brenneriroa. Det vil også bli relativt store terrenginngrep ved Ånestad-krysset.

Omfanget ved å velge alternativ sør Ånestad - Elverum grense ble vurdert til å ha små eller ingen negativ
konsekvens. Vurderingen var at ingen av landskapsinngrepene mellom Ånestad og Elverum grense ville gi
store konsekvenser for landskapsbildet.

Som avbøtende tiltak ble optimaliseringsfasen vurdert som viktig i konsekvensutredningen. Gjennom
optimaliseringsfasen har man i prosjektet forsøkt å tilpasse anlegget til landskapet og redusere
konfliktpotensialet fra konsekvensutredningen. Det er gjennom forprosjektfasen utarbeidet en egen
formingsveileder som legger føringer for hvordan veganlegget og sidearealene skal utformes på en mest
mulig helhetlig måte. Veglinja er generelt blitt hevet fra slik den var foreslått i kommunedelplanen. Dette er
gjort med sikte på å redusere terrenginngrepene og masseoverskuddet. Hevingen medfører at man har
redusert behovet for arealinngrep og beslag, samt at behovet for massedeponier i tilknytning til anlegget
forsvinner.

Krysset ved Ommangsvollen er trukket nordover for at det ikke skal bli liggende like framtredende i det åpne
landskapet som den gjorde i kommunedelplanen. Videre er det valgt en kryssløsning med rundkjøring på
Tønset framfor kommunedelplanens valg av toplanskryss. Valg av rundkjøring gir både redusert
arealinngrep og en mindre dominerende vegløsning. Det er ikke gjort større justeringer av traséen mellom
Tønset og Ånestad, men linja er optimalisert og i hovedsak hevet fra den vedtatte løsningen i
kommunedelplanen. Dette medfører blant annet at fv. 155 legges under den nye rv. 3/25 traseen.

Traseen er noe senket ved Årsrudhagen, for å gi en bedre føring for overgangsbru for dagens rv. 25 samt gi
en mindre dominerende visuell effekt av brua. Den nye rv. 3/25 er lagt gjennom boliggrenda ved
Vingerjessa. Dette gjør at man samler vegene slik at inngrepsarealet blir redusert i forhold til vedtatt
kommunedelplanen. Det å endre traséen gjennom grenda ved Vingerjessa gir bedre terrengtilpasning, men
vegen blir fortsatt liggende på fylling. Arealet mellom dagens rv. 25 og ny rv. 3/25 kan brukes til deponering
av evt overskuddsmasser slik at vegfyllingen får en bedre tilknytning til landskapet rundt. Arealet tilbakeføres
etter anleggsgjennomføring til landbruk, og kan eksempelvis benyttes til beite slik som det gjøres i dag.

Planforslaget legger opp til en omlegging av dagens rv. 3 fra gården Sigstad via fv. 168 og i randsonen til
åkrene på gården Ånestad før vegen tilknyttes dagens rv. 3. Dette er en endring i forhold til det som er vist i
kommunedelplanen. Denne løsningen vil gi redusert parallellføring av ny og gammel veg, samtidig som
landskapstilpasningen i området blir bedre.

Skille i landskapstypene ved Ånestad er viktig for av utformingen av det nye veganlegget. Sør for Ånestad
går vegen gjennom et typisk kulturlandskap preget av langvarig jordbruksdrift, mens man nord-øst for
Ånestad beveger seg inn i Taigaen, med sitt skrinne jordsmonn. For prosjektet er det en viktig målsetting at
landskapsutformingen langs veganlegget blir best mulig tilpasset det landskapet bilisten kjører gjennom.
Derfor er det valgt å skille på hvordan man revegeterer sidearealene langs veganlegget. For områdene sør
for Ånestad er det valgt tilsåing med stedegen frøblanding i sideterrengets grunnjord. For områdene nord-øst
for Ånestad legger man i prosjektet opp til naturlig revegetering av sidearealene. Naturlig revegetering gjøres
ved at man skaver av det skrinne jordsmonnet langs vegen og ivaretar dette gjennom anleggsperioden. Når
veganlegget er ferdig og sidearealene skal istandsettes legges massene tilbake. De tilbakelagte
jordmassene inneholder en naturlig og stedegen frøkilde, som gjør at området reetableres med samme
vegetasjon som tidligere. Studier viser at i løpet av noen vekstsesonger vil vegetasjonen i disse områdene
være lik områder hvor man planter/sår.

Landskapsvirkningen i området Ånestad - Elverum grense ble i konsekvensutredningen regnet som små.

Toplanskrysset ved Husum er flyttet med direkte tilknytning til Kontrollstasjonen. Linja er lagt relativt lavt for å
unngå stor barrierevirkning av kryssingsbru. Viltpassasjen mellom Husum og Ebru er flyttet og bedre
tilpasset naturlige terrengformer i områder.
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Anleggsperioden vil medføre midlertidig terrenginngrep i et anleggsbelte på 20 meter utenfor det som er
regulert til vegformål i planen. I dette området vil terreng og vegetasjon bli berørt. I detaljprosjekteringsfasen
vil anleggsbeltet og behovet for dette anleggsbeltet bli justert gjennom rigg- og marksikringsplanen.

5.4 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Veganlegget går gjennom sentrale jordbruksområder mellom Ommangsvollen og Ånestad, mens området
går gjennom typiske utmarksområder fra Ånestad til Elverum grense. Sentralt i planområdet ligger
Norderhov som marker et bygdesentrum med stor tidsdybde. Områdene sør for Ånestad er rike på
gravminner, og i den sørøstlige delen av planområdet er det flere kulturminner som assosieres med
utnyttelse av utmarksressurser. I utmarksområdene vest for Husum kontrollstasjon er det påvist anlegg fra
jernalderen og andre kulturminner i den gårdsnære utmarka.

Trasévalget i kommunedelplanen mellom Ommangsvollen og Ånestad blir i konsekvensutredningen vurdert
til å komme i konflikt med kulturmiljøene ved Doksrudskogen og Rømmagårdene som blir berørt med både
vegtrasé og kryssområder. Samlet sett blir dette alternativet vurdert til å ha liten til middels negativ
konsekvens.

Strekningsvalget for Ånestad - Elverum grense ble behandlet under ett i konsekvensutredningen, her
kommer traséen i konflikt med kulturmiljøet vest for Husum kontrollstasjon. Konsekvensene av tiltaket
mellom Ånestad og Elverum grense ble vurdert til å være middels til store.

Ut i fra vurderingene i konsekvensutredningen er vegtraseen mellom Ommangsvollen og Ånestad, noe
justert ved Rømmagårdene slik at inngrepene i kulturmiljøet rundt gårdene reduseres. Traseen mellom
Ånestad og Elverum grense er også flyttet sørover i forhold til vedtatt løsning i kommunedelplanen slik at
man unngår direkte konflikt med kulturmiljøet vest for Husum.

I konsekvensutredningen er det vist til at det er behov for utvidede og supplerende
kulturminneundersøkelser. Gjennom reguleringsplanarbeidet er det i 2009 - 2010 gjennomført en
nyregistrering av kulturminner langs den valgte traséen for å avdekke kulturminner som ikke tidligere er
registrert.

I forbindelse med det nylig gjennomførte registreringsarbeidet og tidligere kjente kulturminner, er det til
sammen registrert 152 automatisk fredede kulturminnelokaliteter, som ligger helt eller delvis innenfor
planområdet. Flere av de registrerte lokalitetene består av flere automatisk fredede kulturminner.

Av de 152 registrerte kulturminnene reguleres 75 til vern. 77 kulturminner søkes frigitt, da disse kommer i
direkte konflikt med veganlegget. 2 kulturminnelokaliteter søkes delvis frigitt, da dette er store lokaliteter som
kommer i delvis konflikt med veganlegget. De lokalitetene som søkes delvis frigtt er ID 140905 på gården
Skramstad Vestre (Gnr/Bnr 5/1), og ID 140788 på gården Skillingstad (Gnr/Bnr 7/1). ID 140905 er en
rydningsrøyslokalitet bestående av 16 rydningsrøyser, 3 kullgroper og 1 tjæremile. ID 140788 er også en
rydningsrøyslokalitet, bestående av 100 rydningsrøyser, 7 kullgroper og 2 tjæremiler.

For en samlet oversikt over de automatisk fredete kulturminnene innenfor planområdet vises det til vedlegg;
Oversikt over automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. For en nærmere gjennomgang av
funnene vises det til Hedmark Fylkeskommune og “Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med
oppstart av reguleringsplanarbeid for riksveg 3/25 Løten – Elverum”
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5.5 FORURENSING

I konsekvensutredningen for kommunedelplanen er forurensing knyttet til støy, luft og vann behandlet som et
felles tema. Luftforurensing fra veganlegg er i konsekvensutredningen ikke ansett som et problem verken i
dagens situasjon eller i forbindelse med valg av den nye traséen, og er dermed ikke videre utredet i
konsekvensutredningen. Støysituasjonen for traséene er i konsekvensutredningen vurdert som positive, da
man pr definisjon ikke skal etablere veganlegg som gir negative konsekvenser knyttet til støysituasjon. I
konsekvensutredningen var ikke den generelle vannkvaliteten eller tilførsel til resipient fra dagens vegnett
kjent. I konsekvensutredningen legges det vekt på at en økt trafikkmengde kan medføre en større
forurensingsbelastning på vassdragene.

Den valgte traséen på nordsiden av Brenneriroa er i konsekvensutredningen ansett å gi reduserte støyplager
for de som bor langs de eksisterende vegene. Det er lagt til grunn at det er liten sannsynlighet for
forurensning av vassdrag bortsett fra i områder hvor traséen krysser vassdragene. Samlet er
konsekvensene av forurensing knyttet til trasévalget vurdert til å gi en liten positiv konsekvens. For det
sørlige trasévalget mellom Ånestad og Elverum grense ble faren for forurensing av vassdrag vurdert til å
være ubetydelig, bortsett fra ved vassdragskryssing. Det er knyttet små konsekvenser til støy. Den samlede
vurderingen av trasévalget var at tiltaket hadde liten eller ingen konsekvens for forurensningssituasjonen.

Luftforurensning:

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

Støy:

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

I kap. 4.10 og i støyrapporten er det redegjort for oppnådde effekter av foreslåtte støyskjermingstiltak langs
traseen og hvor mange boliger som vil ha krav på en tiltaksvurdering for å fastslå om krav til innendørs
støynivå og støy på uteplass er oppfylt.

Vann:

Det er gjennom planarbeidet utarbeidet en oversikt over vannkvaliteten i Fura og Vingerjessa, som er de
viktigste vassdragene som krysser den nye vegtraséen i Løten. Rapporten er utarbeidet av Bioforsk på
oppdrag fra Statens vegvesen(rapportnr. 164 (Vol 5) 2010). Denne rapporten dokumenterer dagens tilstand,
samt legger grunnlag for oppfølging av vassdragene inn mot anleggsfase og driftsfasen. Den generelle
biologiske tilstanden i vassdragene er i dagens situasjon betegnet som god, mens fisketettheten i
vassdragene generelt er lav. Vannkvaliteten er i rapporten undersøkt både oppstrøms og nedstrøms dagens
vegtrasé uten at man kan se at dagens veg bidrar til forurensing nedstrøms. Det er i prosjektet lagt stor vekt
på å etablere et overvannssystem som samler opp og renser både normal avrenning, og eventuelle
uhellsutslipp fra veganlegget. Avrenningen skal renses på best mulig måte, ved hjelp av infiltrasjon i grunnen
og ved sedimentasjon i basseng før det kan slippes kontrollert ut i resipientene. For nærmere beskrivelse av
valgte overvannsløsninger henvises det til kap. 4.12.1.
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Arbeidene i anleggsperioden knyttet til kryssing av vassdragene innenfor planområdet, må gjøres på en slik
måte at man ikke påvirker vassdragene med forurensning/utslipp, tilslamming, økt erosjon eller unødvendig
store inngrep i randvegetasjonen.

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

Grunnforhold:

I forbindelse med forprosjekt for ny rv. 3/25 Løten-Elverum mellom Ommangsvollen i Løten til Elverum
kommunegrense er det ut fra underlagsdokumenter gjort en vurdering av områder innenfor planområdet som
kan ha forurenset grunn, iht. forurensningsforskriften kap. 2.

Bortsett fra at tiltaksområdet ligger nært inntil bensinstasjonen ved Ånestadvegen, er det ikke avdekket
områder hvor det er mistanke om at tidligere virksomhet kan ha forårsaket forurensning av grunnen.
Erfaringsmessig vil imidlertid også masser langs den eksisterende vegtraséen kunne være forurenset av
trafikk, veistøv og annet søl og spill som har samlet seg opp gjennom tidene. Det vil bli vurdert om disse
forholdene trenger ytterligere oppfølging i en senere fase av prosjektet.

Det er stor sannsynlighet for at man påtreffer sulfidholdig skifer i tiltaksområdet, muligens alunskifer. Dette
understøttes av farekart utarbeidet av Norges Geologiske Undersøkelser, som viser at berggrunnen i Løten
kommune dels består av alunskifer. For enkelte av sonderingene som er utført i grunnundersøkelser for
prosjektet (rapport nr. 20110407611-2 datert 2011.5.2) er det dessuten i borloggen anmerket ”alun” eller
”antatt alun”.

Som følge av endringer i regelverket om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid, er
syredannende bergarter nå å betrakte som forurenset grunn dersom det blir gravd opp som del av et
byggeprosjekt. I forurensningsforskriftens §2-3 heter det ”Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan
medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir
dokumentert”. Slike bergarter omtales som ”reaktive”, det vil si at de umiddelbart setter i gang en kjemisk
reaksjon i kontakt med vann eller luft.

Av de reaktive svarte skiferne, er alunskiferen den mest reaktive. Selv grå skifer kan imidlertid inneholde nok
jernsulfider til å bli klassifisert som potensiell ”farlig” skifer. De viktigste faktorene som avgjør om en skifer er
reaktiv eller ikke, er den kjemiske og mineralogiske sammensetning. Både den opprinnelige
sammensetningen av skiferen, og den sekundære mineraliseringen på grunn av kjemiske forandringer etter
at sedimentene ble dannet. Skifere er lagformet og utlekkingspotensialet vil variere fra lag til lag og fra
område til område, dessuten vil for eksempel foldinger og forkastninger gjøre at reaktive lag kan påtreffes i
ulike dybder der hvor traubunnen går ned i slikt berg. Det bør derfor gjennomføres flere undersøkelser av
berggrunnen for å kartlegge omfanget, samt redusere risiko for potensielle skader og uventede kostnader
knyttet til håndtering av skiferen. Dette kan enten gjøres via blottlegging av berg eller via kjerneboring.
Skiferbergartene i skjæringene bør karakteriseres (plassering i den sedimentære lagrekken og geokjemisk
analyse) for å avklare slike egenskaper.

Deponering kan bli ekstra kostbart hvis overflødige masser blir klassifisert som miljøskadelige uten at det er
grunnlag for dette.

Alunskifer representerer et miljøproblem når den kommer i kontakt med luft (og vann), for eksempel ved
graving/sprenging eller ved drenering etter en senkning av grunnvannsstanden. Det legges derfor opp til at
alt utsprengt berg (inkludert undersprengning i skjæringer) med potensial for å danne syre, skal fraktes ut av
tiltaksområdet og disponeres i henhold til gjeldende regelverk for å sikre at avrenningen fra deponerte
masser ikke skader miljøet. Endelig løsning blir avklart i en senere fase av prosjektet. Selv om risikoene for
sur avrenning fra fast berg i soner med reaktive bergarter er mindre, vil prosjektet vurdere å føre dreneringen
gjennom slike soner i lukket system til kontrollpunkter før vannet evt. føres til spredningsgrøfter sammen
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med annet overflatevann. Kontrollpunktene må da utformes slik at de åpner for en behandling av vannet
dersom dette viser seg å ha egenskaper som kan føre til skade på miljøet.

Av Forurensningsforskriften kap. 2 følger det at det skal utarbeides en tiltaksplan for håndtering av disse
massene. Tiltaksplanen skal også angi hvordan man best mulig kan håndtere overvann fra soner med
reaktive bergarter i anleggsfasen, samt vurdere om og evt. hvordan man kan forhindre endringer i
grunnvannstanden i disse områdene.

Per i dag er det kun ett anlegg som mottar alunskifer, og det er NOAH Langøya. Transport av alunskifer til
Langøya anses som lite ønskelig både ut i fra et kostnads- og miljøperspektiv. Basert på kartlegging og
karakterisering av svart skifer, kan kanskje analyser og verifisering av typen svart skifer åpne for deponering
av masser på deponier for ordinert eller inert avfall. Dette kan redusere kostnadene forbundet med
deponering. Etablering av et nytt deponi for sulfidholdig skifer, vil kreve tillatelse fra myndighetene. Uansett
bør man allerede ved utsprengning tilstrebe avfallsminimering ved å skille ut problematisk svartskifer fra berg
som ikke krever spesiell håndtering og kan behandles som inert materiale.

5.6 FRILUFTSLIV

Vurderingen av tiltaket med hensyn til friluftsliv viser at traséen vil komme i berøring med friluftsinteresser
ved kryssing av Fura, og føre til en deling av nærfriluftsområdet ved Doksrudskogen. Det er vurdert at den
nye vegtraséen vil være av stor negativ konsekvens for de berørte områdene. Traséen mellom Ånestad og
Elverum grense vil komme i konflikt med Rondanestien, og allerede eksisterende konflikter mellom veg og
friluftsinteresser vil bli utvidet. Konsekvensene av tiltaket er her vurdert til å være av liten negativ
konsekvens.

Tiltaket vil medføre at man får en oppdeling av Doksrudskogen som er et mye brukt nærfriluftsområde for
beboerne i Brenneriroa/Slettmoen. Området er slik det framstår i dag tilrettelagt som et attraktivt
friluftsområde. Det at det ikke finnes andre alternative friluftsarealer i området, samt den gode
tilretteleggingen som åpner for mange brukergrupper gjør at området betraktes som særlig verdifullt. Fura vil
krysses på to steder i forbindelse med bygging av ny trasé for rv. 3/25, i konsekvensutredningen er elva
beskrevet som et område med stort potensial for bading og fisking. Det har blitt satt ut fisk i Fura siden 1974,
med det formål å utvikle elva som fiskeelv. Rapporten fra Bioforsk som er omtalt under kap. 5.5 viser at det
imidlertid er lite fisk i vassdraget i dag, det er derfor rimelig å anta at denne utsettingen må fortsette for at en
målsetning om Fura som attraktiv fiskeelv kan nås.

Det er i prosjektet lagt vekt på at det skal legges til rette med overgangsbruer og G/S-veger langs
eksisterende veger. Prosjektet har hatt stort fokus på å redusere barrierevirkningen av den nye traséen mest
mulig, men for enkelte vil vegen øke barrierevirkningen i forhold til dagens situasjon. For
nærfriluftsområdene ved Brenneriroa er passasjen opp gjennom Doksrudskogen sikret under brua som
krysser Fura. Dagens rundløype i Doksrudskogen fra Brenneriroa opprettholdes via overgangsbru for
Kjeldsrudvegen og driftsvegen som etableres under brua ved Fura.

For konstruksjonene innenfor planområdet er det lagt opp til de skal ha 3 meters frihøyde der dette er teknisk
gjennomførbart, slik at passasje for folk og småvilt kan sikres på en best mulig måte.

Rondanestien blir lagt om og ivaretatt i forbindelse med etablering av bru der den nye traséen for rv. 3/25
krysser Kakkhella. Kryssing av dagens rv. 3/25 vil bli enklere pga redusert trafikkmengde langs denne.

5.7 NATURMILJØ

I konsekvensutredningen er det fokusert på kartlegging av plante- og dyrelivet i planområdet. Artsmangfoldet
er kartlagt og man har identifisert leveområder for de ulike artene. Det valgte traséalternativet mellom
Ommangsvollen og Ånestad krysser Fura på to steder, ved Ommangsvollen og ved Doksrudskogen. Man vil
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fylle opp en bekkedal ca. 500 meter nord for brua ved Doksrudskogen. Videre vil vegen krysse elva
Vingerjessa i bru. Dette vil medføre at man berører kant- og randvegetasjonen langs vassdrag på flere
steder. Traséen mellom Ommangsvollen og Ånestad påvirker mindre vilttrekk og den vil gi økt
barrierevirkning for dyrelivet langs traséen. Det er vurdert at den valgte traséen gir middels negativ
konsekvens. Traséen mellom Ånestad og Elverum grense krysser flere viktige regionale trekkveier for elg,
traséen er vurdert å ha liten negativ konsekvens på denne strekningen.

Kantvegetasjonen i elvedalene er viktig som skygge og næringsgrunnlag for småfisk, samt at den er en viktig
buffer mot erosjon og reduserer mulig avrenning fra omkringliggende landbruksarealer. Det skal gjennom
YM-plan, og rigg- og marksikringsplan i detaljprosjekteringsfasen, legges opp til å styre inngrepene som må
gjøres i og rundt vassdrag slik at kryssingene blir foretatt på en mest mulig skånsom måte. Dette innebærer
at man skal fokusere på å redusere graving i elvebunn og ved elvebredd, samt unngå å berøre
kantvegetasjonen der dette er gjennomførbart.

Det at man etablerer viltgjerder langs traséen vil være en barriere for viltet som trekker gjennom området.
Prosjektet vil på den mest utsatte strekningen mellom Ånestad og Elverum grense etablere en stor
faunapassasje og flere kryssingsmuligheter for vilt under ny rv. 3/25. Faunapassasjen, som i planen er kalt
Smedbakken faunapassasje, etableres øst for Husum kontrollstasjon. Mens viltundergangen som er kalt
Granerud bru etableres vest for Husum kontrollstasjon. Her er det også tilrettelagt for at vilt kan krysse ny rv.
3/25. I tillegg får vilt muligheter til å krysse ny riksveg både langs Kakkhella og ved kryssing mellom
eksisterende og ny riksveg i øst der dagens kryssingspunkt for vilt ligger. Dette gjør at de store vilttrekkene
kan opprettholdes, samtidig som faren for viltpåkjørsel vil reduseres betraktelig. Mellom Ommangsvollen og
Ånestad etableres det ingen egne faunapassasjer, men viltet kan følge dagens vilttrekk og krysse traséen i
forbindelse med etableringen av Doksrud bru over Fura samt langs Fura ved Ommangsvollen. Det vil i tillegg
til viltpassasjene legges opp til at det skal være minst 3 meters klaring mellom konstruksjon og terreng, der
hvor dette er teknisk gjennomførbart. Dette for å sikre kryssingsmuligheter for mindre arter slik som
eksempelvis rev og rådyr.

5.7.1 Forholdet til naturmangfoldloven

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

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet.

Det nye veganlegget berører store arealer i Løten kommune. Det nye traséalternativet går gjennom arealer
som ikke tidligere er berørt av tilsvarende veger. Vegen ligger likevel flere steder nært dagens rv. 3 og rv. 25.
Arealene som berøres er i stor grad preget av menneskelig påvirkning. I vest dominerer jordbrukslandskapet
på mektige moreneavsetninger, mens det i øst er furuskog på et morenedekke preget av næringsfattige
grunnfjellsbergarter. Det sentrale undersøkelsesområdet har flekker av verdifulle artsrike
kulturlandskapsrester. Skogsområdene kan i hovedsak betegnes som ren kulturskog. Bekkedraget Fura,
inneholder naturmiljøer som ellers mangler i landskapet, og det fungerer som spredningsvei og
vandringskorridor. Kantskogen er vesentlig gråor-heggeskog naturområder. Fura er gyte- og
oppvekstområde for storørret fra Mjøsa. Det finnes verdifulle naturområdetyper og rødlistearter i området,
men det er ikke påvist lokaliteter innenfor planområdet. Vinterbeitene omkring Rokosjøen er av regional
betydning for elgstammen i distriktet, og store utfordringer oppstår hver vinter i forbindelse med sesongtrekk
når dyrene krysser rv. 3/25. I konsekvensutredning som ble utført i forbindelse med
kommunedelplanarbeidet i 2002 ble det gjennomført kartlegging av naturmiljø. Rapporten om naturmiljø fra
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2002, Bioforsk rapport fra 2010 om den biologiske og kjemiske tilstanden i elvene Fura, Vingerjessa og
Terninga, allerede kjent informasjon om området, samt en lang og omfattende prosess knyttet til denne
planfasen med mye kontakt med lokale myndigheter og andre, vurderes å være tilfredsstillende grunnlag for
kunnskap om områdets verdier.

§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha

for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko
for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Det vises til kommentar til § 8. Det vurderes at det foreligger tilstrekkelig med kunnskap om verdier, og
dermed også om virkninger tiltaket vil ha på naturmiljøet.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil

bli utsatt for.

Traseen for den nye rv. 3/25 vil ligge slik at den krysser flere viktige regionale trekkveier for elg. Dette
gjelder strekningen generelt, men spesielt området mellom Ånestad og Elverum. Her går det store og
regionalt svært viktige trekket til og fra vinterbeiteområdet rundt Rokosjøen. Den nye rv. 3/25 vil gi økt
barrierevirkning, som igjen kan gi økt belastning på økosystemet som helhet.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Tiltakshaver legger til rette for egnede krysningspunkter for vilt, samt gjennomfører også andre tiltak for å
begrense skader på naturmiljøet. Det vises til beskrivelse av tiltaket i dette dokumentet og vedlagt YM-plan.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og

slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Det vises til kommentar over. Planforslaget legger videre opp til at randvegetasjonen langs vassdrag skal
bevares i størst mulig grad. Det er forsøkt å ha en frihøyde på minimum 3 meter mellom terreng og
konstruksjoner der dette er teknisk gjennomførbart, slik at småvilt kan krysse veganlegget. Det tas også sikte
på å unngå bruk av større massedeponier. Eventuelle overskuddsmasser skal benyttes i andre deler av
prosjektet, blant annet i utslaking av fyllingsskråninger og støyvoller.

5.8 LANDBRUK

I konsekvensutredningen er det valgte traséalternativet mellom Ommangsvollen og Ånestad ansett som det
minst problematiske med hensyn til landbruk, vurdert ut fra arealbeslag og arronderingshensyn.
Konsekvensene knyttet til dette trasévalget blir ansett å være middels negativt ut fra landbrukshensyn.
Trasévalget fra Ånestad til Elverum grense er i konsekvensutredningen vurdert til å ha ubetydelig
konsekvens.

Årsaken til at dette alternativet er vurdert som minst problematisk i konsekvensutredningen har
sammenheng med at det totale arealbeslaget er betydelig mindre enn ved de alternative trasévalgene.
Gjennom arbeidet med planen har det beregnede permanente arealbeslaget av dyrket mark økt fra 202 daa
til et samlet beslag på 278,4 daa. Det samlede totale arealbeslaget er økt fra et beregnet beslag på 571 daa
til 925,5 daa, for en samlet arealoversikt vises det til kap 4.14. Denne store økningen kan blant annet settes i
sammenheng med at:
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 Det er i tidligere arealregnskap ikke tatt høyde for etablering av viltgjerder langs hele vegtraseen.
Viltgjerder plassert i henhold til Statens vegvesens håndbøker og formingsveileder for prosjektet gir
minimum ervervsbredde 37,5 meter for firefelts veg på dyrket mark. I KU er det regnet minimumserverv
4 m fra skulderkant, som gir 28 meter.

 Det er i tidligere arealregnskap ikke tatt høyde for etablering av støytiltak langs vegtraseen.

 Gang- og sykkelveg på strekningene Grøholt – Ånestad og Sigstad – Ånestad er nå med i
reguleringsplanen, var ikke med i KU.

Den markante økningen i arealbeslaget ville dermed kommet uansett trasévalg. For de fleste alternativene er
det rimelig å anta at økningen ville vært enda høyere, da disse alternativene går gjennom større
landbruksområder.

Vegen vil legge beslag på betydelige arealer med fulldyrket mark. Gjennom planarbeidet er det fokusert på å
redusere arealbeslaget og ivareta jordvernhensynet gjennom optimalisering av løsninger og avbøtende tiltak.
Et av planens hovedgrep er å slake ut skråninger der vegen ligger på fylling slik at man kan reetablere
landbruksarealer inntil viltgjerdet. Ved å slake ut skråningene der vegen ligger på fylling oppnår man en
arealgevinst i forhold til bruk av konvensjonelle fyllingshelninger.

Det er gjort omfattende vurderinger av jordvernhensynet knyttet til alternative trasé- og kryssløsninger
gjennom reguleringsplanarbeidet.

For krysset ved Ommangsvollen ble det vurdert et fullverdig kryss med alle svingebevegelser. En slik
kryssløsning ble forkastet med jordvern som viktig argument. I tillegg er krysset flyttet nordover og bort fra
dyrka mark, med innløsning av boligeiendommer som konsekvens. Tønset-krysset var i kommunedelplanen
vist som toplanskryss, flere arealkrevende alternativer er vurdert blant annet for å prioritere trafikken på rv.
25. Den endelige kryssløsningen mellom rv. 3 og rv. 25 ved Tønset ble rundkjøring. Hensynet til jordvernet
var et viktig premiss for det valgte alternativet.

Ved Ånestad har jordvern vært et viktig premiss for optimaliseringsarbeidet som er gjennomført i
reguleringsplanprosessen. Der er blant annet den nye rv. 3/25 flyttet nærmere dagens rv. 25 og dagens rv. 3
omlagt med hensyn til jordvernet. Beslaget av dyrka mark ved Ånestad er redusert med omkring 10 daa i
forhold til kommunedelplanens løsninger.

I prosjektet har også støyskjermingstiltakene blitt vurdert opp mot jordvernhensynet. I henhold til T-1442 –
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal det primært skjermes langs støykilde, dvs. langs
veg. Flere enkeltboliger i det åpne åkerlandskapet er utsatt for støy fra ny rv. 3/25. Det er av jordvernhensyn
valgt å ikke anlegge støyvoller langs ny veg. Enkelthus skjermes med lokale tiltak ved boligen. Løsninger
med støyvoll ville gitt økt beslag av dyrket mark, i størrelsesorden 30-40 daa.

På grunnlag av merknad etter offentlig ettersyn er bru for dagens rv. 25 ved Årsrudhagan endret slik at den
krysser vegen med 15º vinkel. Denne endringen gir ca. 1 daa redusert beslag av dyrka mark.

Den nye vegen vil bli en barriere i forhold til dagens eiendomsstruktur og inndeling av teiger, der bøndene
kan få utfordringer med å drifte arealene på grunn av dårligere atkomstforhold. Enkelte landbruksarealene
kan for den enkelte grunneier bli driftsmessige ulønnsomme, pga. av oppdeling og redusert størrelse på
arealene. Det er i planarbeidet identifisert arealer hvor dyrket mark avskjæres av ny vegtrasé. Disse
arealene får en oppdeling som gjør at dagens atkomstforhold blir vesentlig endret. I tillegg ligger disse
arealene i områder hvor det ikke er naturlig at de tillegges naboeiendommer slik at dagens drift kan
opprettholdes.
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Tabell 5: Arealer som avskjæres av vegtraséen.

Gnr/Bnr Areal
(daa)

Arealtype

5/1 7 daa Innmarksbeite

14/1 6 daa Fulldyrket

32/1 3 daa Fulldyrket

270/6 6 daa Fulldyrket

Samlet areal 22 daa

Arealer som blir delt, og som for den enkelte grunneier ikke lenger vil være drivverdig, vil kunne bli tilbudt
andre grunneiere som en del av makeskifte eller ved at Vegvesenet kjøper arealene og tilbyr disse som en
del av erstatningen der dette er hensiktsmessig.

Langs vegen mellom
Ommangsvollen og Ånestad finnes
det dyrkbare arealer. Det har i
prosjektet kommet flere innspill
med tilknytning til nydyrking. I
reguleringsplanen er det ikke lagt
opp til at større arealer skal
nydyrkes, men at søknader om
nydyrking behandles individuelt
etter jordloven, og eventuelt tas inn
som en del av den individuelle
erstatningen til de berørte
grunneierne.

Det er gjort en enkel beregning av
arealer som kan nydyrkes innenfor
det midlertidige anleggsområde.
Innenfor det midlertidige
anleggsområdet er det identifisert
rundt 31 daa hvor det ligger til rette
for nydyrking/etablering av nytt
innmarksbeite.

I konsekvensutredningen er
nydyrking sett i sammenheng med
eventuelle massedeponier, og at
dette kan benyttes som avbøtende

tiltak. Det er av hensyn til massebalansen ikke behov for å anlegge permanente massedeponier.

Planforslaget legger opp til at det skal etableres hensiktsmessige kryssingsmuligheter, slik at drivverdige
arealer kan opprettholdes. Disse kryssingsmulighetene vil bli etablert som egne overgangsbruer eller være
tilknyttet det offentlige vegnettet.

De eiendommene som har vanningsanlegg har behov for at deres funksjon ivaretas gjennom planen. Dette
medfører blant annet at vanningsrør føres i varerør under vegen og at eventuelle pumpehus og hydranter
må flyttes.

I områder hvor gamle vegtraséer omlegges, eller ikke lenger skal opprettholdes, vil dagens veg bli fjernet og
eventuelt areal kan da tilbakeføres til blant annet landbruksformål.

Figur 35: Arealer innenfor midlertidig anleggsområde hvor det ligger
til rette for nydyrking/etablering av nytt innmarksbeite.
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Det midlertidige beslaget av landbruksjord langs den nye vegtraséen er betydelig, da traséen går gjennom
betydelige områder med dyrket mark og at man i tillegg beslaglegger rundt 20 meter ut fra tiltakets ytre
begrensning. I og etter anleggsgjennomføringen blir det en spesielt viktig oppgave å sette disse arealene
tilbake i produktiv stand. Det vil bli stilt krav til entreprenørene slik at man ivaretar landbruksdrenering og
vanningsanlegg i og under anleggsperioden, at entreprenør opprettholder atkomster til de arealene som ikke
berøres. Det skal ikke forekomme sammenblanding av matjord fra ulike eiendommer med hensyn til
plantesjukdommer og spredning av uønsket plantemateriale. Matjordkvaliteten på eiendommene skal
ivaretas mens anlegget gjennomføres.

5.9 GEORESSURSER OG VANNRESSURSER

Det er foretatt en analyse av georessurser og vannressurser for planområdet. Det er ikke kjent at det er
berggrunns- eller løsmasseressurser med utnyttelsespotensial langs traséen for den nye rv. 3/25.
Vannføringen og strømningene i vassdragene i området er påvirket av både naturlige forhold, og dagens
menneskeskapte betingelser. De ulike vassdragene benyttes ikke som drikkevannskilde eller til kommersielt
uttak. Enkelte gårdsbruk henter vann til vanningsanlegg fra disse vassdragene. Det er flere eiendommer
som har vannforsyning fra gravde brønner eller grunnvannsbrønner i nærheten av traséen.

I konsekvensutredningen er det oppsummert med at traséen mellom Ommangsvollen og Ånestad har
ubetydelig negativ konsekvens knyttet til geo- og vannressurser, mens det valgte alternativet mellom
Ånestad og Elverum grense ikke har konsekvenser.

Et større veganlegg slik som det som etableres her, vil føre til at man øker andelen tette flater. Dette er noe
som potensielt kan føre til raske endringer i vannstand ved større nedbørshendelser. Dette håndteres i
planen gjennom fordrøyning av nedbørshendelser i overvannssystemet, dette systemet er etablert for å takle
100 års nedbør.

For virkninger og tiltak knyttet til private brønner vises det til kap. 5.5. og for tiltak knyttet til uttak til
vanningsanlegg vises det til kap. 5.8.

5.10 SAMFUNNSNYTTE

Gjennom konsekvensutredningen for kommunedelplanen ble det utarbeidet en nytte- og kostnadsanalyse av
de ulike traséalternativene. Det er ikke utført nye nytte- og kostnadsanalyser av det valgte traséalternativet.

På bakgrunn av analysen som ble gjort i konsekvensutredningen, kan man fastslå at den nye vegen vil være
av stor positiv nytteverdi for trafikanter og transport. Nytteverdien er størst knyttet til tidskostnaden da den
nye vegen vil gi kortere reisetid, og gi de reisende bedre regularitet. I tillegg vil den nye vegen medføre
reduserte ulykkeskostnader, som igjen vil gi økning i den positive nytteverdien. Kostnaden ved
vegetableringen vil være knyttet til de store investeringskostnader, samt en økning i vedlikeholdskostnadene.
Investeringskostnaden for vegen vil dekkes gjennom bompengefinansiering og ved statlige bevilgninger.

5.11 TRANSPORTKVALITET

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

Dagens vegstruktur i Løten blir endret ved at gjennomfartstrafikken på rv. 3/25 blir ledet utenom tettstedene.
Dette gir et bedre differensiert vegsystem hvor både lokaltrafikk og gjennomfartstrafikk får bedre vilkår. Rv. 3
fra Ommangsvollen til Tønset etableres som 2-feltsveg, med midtdeler og parallelle forbikjøringsfelt. Fra
Tønset til Elverum grense etableres vegen som 4-feltsveg med midtdeler. Det etableres rundkjøring ved
Tønset-krysset for å ta hensyn til den betydelige trafikkstrømmen mellom Hamar og Elverum. Valget av
rundkjøring gir bedre flyt i trafikken der trafikkstrømmene på ny rv. 3 og eksisterende rv. 25 møtes. De
resterende kryssene langs hovedvegen etableres som planskilte kryss.

De eksisterende og omlagte lokalvegene innenfor planområdet er i utgangspunktet ment benyttet til
lokaltrafikk, men ved stenging av strekningen Ommangsvollen – Tønset vil trafikken kunne bli ledet over på
det eksisterende vegnettet. En stenging av en av kjøreretningene mellom Tønset og Ånestad kan håndteres
ved at trafikken midlertidig håndteres i den andre kjøreretningen som toveistrafikk med redusert hastighet.
Dette gir god sikkerhet med hensyn til trafikkflyt slik at både gjennomfarts- og lokaltrafikken vil oppleve
forutsigbarheten i trafikken som god.

Det er i planen lagt opp til å etablere gang- og sykkelveg langs flere av de eksisterende vegene i
planområdet, det etableres blant annet sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Brenneriroa og
Ånestad. Dette vil, i tillegg til at trafikken på det eksisterende vegnettet reduseres, være et betydelig
trafikksikkerhetstiltak.

Etablering av kollektivterminal, med mulighet for parkering ved Tønset og en ekspressbusstopp ved Ånestad
med mulighet for parkering, vil gi god tilgjengelighet for både de reisende og bussoperatørene. En reduksjon
av trafikken på dagens vegnett vil være med på å øke framkommeligheten og forutsigbarheten til
lokalbusstrafikken.

5.12 UTBYGGINGSMØNSTER

Det er i konsekvensutredningen laget en vurdering av hvordan den nye traséen for rv. 3/25 ville påvirke
utbyggingsmønsteret i Løten kommune. Det er i utredningen vurdert konsekvenser for både eksisterende og
planlagte byggeområder i tiltakets randsone gjennom kommunen. Totalt sett er tilgjengeligheten av
utbyggingsarealer i Løten vurdert som gode, og utbyggingspresset til å være moderat. I
konsekvensutredningen er utbyggingskonsekvensene for strekningen mellom Ommangsvollen og Ånestad
beskrevet som middels negative, da denne traséen krysset gjennom et område som var avsatt til utbygging
av boliger i den tidligere kommuneplanen. For strekningen Ånestad – Elverum grense er tiltaket ikke vurdert
å ha konsekvenser for utbyggingsmønster.

Den nye vegtraséen er lagt utenom tettstedene Løten sentrum og Brenneriroa der man har den største
boligtettheten. For Løten sentrum sin del vil dette føre til at attraktiviteten til boligområdene her vil kunne øke.
På den andre siden vil Løten sentrum ikke ha direkte atkomst til hovedvegen, som kan gi en noe redusert
attraktivitet i forhold til etablering av enkelte typer næringsvirksomhet. Den nye traséen vil føre til at
utvidelsesmulighetene for de eksisterende boligfeltene nordover ved Brenneriroa ikke lenger er tilstede.

Krysset mellom den nye rv. 3 og eksisterende rv. 25 flyttes fra Ånestad til Tønset. Denne flyttingen av
kryssområdet kan på sikt føre til at man får et økt press på næringsutvikling av områdene rundt det nye
kryssområdet ved Tønset. Ånestad næringsområde kan som en følge av at krysset mellom rv. 3/25 flyttes
miste noe av sin viktige posisjon som næringsområde. Det er i planforslaget lagt stor vekt på at
tilgjengeligheten og profileringen av Ånestad næringsområde skal være så god som mulig. Planforslaget
legger opp til at næringsområdet utvides inn på gammel veggrunn og at de generelle byggegrensene på 100
meter fravikes slik at næringsområdet får en så god tilknytning til den nye vegtraséen som mulig.
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5.13 NÆRINGSLIV

Det er i forbindelse med konsekvensutredningen gjort en vurdering av hvordan vegen vil påvirke både det
generelle og det vegbaserte næringslivet i kommunen. Det er relativt stor vegrelatert næringsvirksomhet i
Løten kommune på grunn av stor gjennomfartstrafikk på dagens rv. 3. Den typiske vegbaserte
næringsvirksomheten vil være sensitiv for endringer i eksponering og nærhet til hovedvegtrasé.

Det at man bedrer vegstandarden vil generelt være positivt for næringslivet både regionalt og nasjonalt da
framkommeligheten på strekningen blir betydelig bedre. Det at vegstandarden økes medfører at det blir
færre avkjøringsmuligheter fra hovedvegen, noe som kan gjøre at virksomheter som er avhengig av god
eksponering vil kunne oppleve noe redusert besøk.

Avstanden fra hovedvegen til Løten sentrum vil bli noe lengre enn tidligere, noe som kan føre til at typiske
vegrelaterte virksomheter i sentrum vil få mindre eksponering. Løiten Brænderi som i dag ligger nært dagens
rv. 25 vil oppleve bedre eksponering på grunn av at også traséen for rv. 3 vil komme nærmere. For Ånestad
næringsområde er det lagt vekt på at dette området skal ha utviklingspotensial og gode atkomstforhold ved
at atkomsten til området blir tilnærmet uendret eller bedret.

For den vegrelaterte næringsvirksomheten som mister noe av sin tilknytning til den nye rv. 3/25 traséen er
det viktig at det legges opp til tilstrekkelig skilting.

Hytte- og vintersportsområdene på Budor/Løtenfjellet vil få en klar bedring av tilgjengeligheten, spesielt for
reisende sørfra.

5.14 HELSEMESSIGE FORHOLD

Konsekvensene av de helsemessige konsekvensene av veganlegget ble i samarbeid med de lokale
helsemyndighetene vurdert i konsekvensutredningen til kommunedelplanen. I utredningen ble vegen vurdert
opp mot trafikksikkerhet i form av opplevd sikkerhet, i form av ulykker og forurensning fra vegtrafikken med
hensyn til støy-, luft- og vannforurensning.

I planen er det lagt opp til at man skal øke trafikksikkerheten som i dag oppleves som dårlig for alle
trafikantgrupper. Dette gjøres ved at man etablerer et trafikksystem som ivaretar gjennomfartstrafikk,
lokaltrafikk, samt syklende og gående på en god måte. Trafikken separeres slik at man ikke har lokaltrafikk
og gjennomfartstrafikk på de samme vegene og det etableres gang- og sykkelveger langs flere av
lokalvegene.

Det at vegen flyttes ut av tettstedene vil føre til en bedret støysituasjon for de som bor langs dagens rv. 3/25.
For de eiendommene som overskrider de akseptable støyverdiene vil det bli gjort tiltak slik at akseptable
støyforhold kan oppnås for eiendommene.

5.15 SAMFUNNSSIKKERHET (HERUNDER ROS)

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet.
Analysen er utført på bakgrunn av § 4.3 i plan og bygningsloven. Analysen av risiko for menneskers liv og
helse, materielle verdier og miljø følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger der risiko
defineres som:

Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse.

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor
knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen
dersom den inntreffer. Analysen følger også retningslinjene i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging.
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Både anleggsfasen og fremtidig driftsfase har blitt vurdert. Det ble gjennomført et eget risikoanalysemøte for
å identifisere farer som er aktuelle i planområdet (fareidentifikasjon) samt en innledende vurdering av
sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte farene.

ROS-analysen har som formål å gi en bred, overordnet, representativ og beslutningsrelevant fremstilling av
risiko for liv og helse, miljø og økonomi/ samfunnsverdi forbundet med de planlagte bygge- og
anleggsarbeidene av rv. 3/25 i Løten, samt den framtidige driftsperioden. ROS-analysen inngår som en del
av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak i forbindelse med planlegging og
gjennomføring av arbeidet og framtidig driftssituasjon.

5.15.1 Driftssituasjon

Gjennom fareidentifikasjonen er det identifisert 29 farer som er ytterligere vurdert i risikovurderingen for
driftsfasen (ferdig utbygd veg). De fleste farene er vurdert til å ha et akseptabelt risikonivå, men som krever
et kontinuerlig fokus på risikostyring. I tillegg må det vurderes å iverksette ytterligere risikoreduserende tiltak.
Ingen farer er vurdert på det høyeste risikonivået som krever umiddelbare tiltak.

Over halvparten av farene hvor det er vurdert et forhøyet risikonivå er knyttet mot liv og helse. En
oppsummering av risikomatrisen, liv og helse, sier det kan forventes flere alvorlige hendelser på den
prosjekterte vegstrekningen allerede i de 10-15 første driftsårene. Dette tilsier at de utarbeidete og foreslåtte
tiltakene bør implementeres, slik at sannsynligheten for og konsekvensen av ulykker reduseres. I analysen
er det foreslått tiltak som retter seg både mot den videre prosjekteringen av anlegget og mot en fremtidig
beredskap.

5.15.2 Anleggsperiode

Gjennom fareidentifikasjonen er det identifisert 27 farer som er ytterligere vurdert i risikovurderingen for
anleggsfasen. En av de vurderte hendelsene er vurdert til å ha uakseptabel risiko. Det er hendelsen:
Manglende tilkomst for utrykningsetatene. For denne hendelsen må det iverksettes tiltak. Gjennom analysen
er det foreslått å iverksette tiltak rundt beredskapsplanlegging og -tilrettelegging. Videre anbefales det at
tiltaket gjennomføres i tett samarbeid med utrykningsetatene. Øvrige hendelser er vurdert til å ha akseptabel
risiko, men der ytterligere risikoreduserende tiltak bør vurderes og prosjektet bør ha et kontinuerlig fokus på
risikostyring.

For anleggsfasen vil det også være viktig å vurdere denne risikovurderingen opp mot Ytre Miljø planen, med
hensyn til de farer som omhandler forurensning til resipienter (eks. vassdrag og fiskedød).

HMS-forhold for entreprenør er ikke vurdert i denne ROS-analysen. Dette arbeidet må gjøres når
entreprenør er valgt og kan delta i arbeidet.

5.16 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN

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

5.16.1 Ytre miljøplan (YM-plan)

Statens vegvesen skal i alle faser av prosjektet arbeide aktivt for å ivareta hensynet til omgivelsene. Dette
skal skje gjennom planlegging som vektlegger dette hensynet og ved kvalitetssikring av forhold som angår
omgivelsene. Ytre miljøplan (YM-plan) behandler gjennomføring av anleggsarbeidene og beskriver ulemper
og planlagte avbøtende tiltak i forhold til miljø. Norconsult har utarbeidet YM-plan for prosjekteringen.
Statens vegvesens retningslinjer, konsekvensutredning, i tillegg til eksterne krav og retningslinjer, er lagt til
grunn. Programmet skal bidra til å ivareta hensynet til ytre miljø samt de som bor og ferdes nær
anleggsområdet med tilhørende anleggsveier. Programmet skal også ivareta hensynet til generelle
samfunnsinteresser. Programmet skal redusere den usikkerheten som berørte omgivelser opplever i
tilknytning til anleggsfasen og legges til grunn i det videre arbeidet med planlegging og gjennomføring av
tiltaket. Programmet viser hvordan ytre miljøhensyn innarbeides og følges opp under prosjektering og
bygging av vegtraséen, slik at prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljøet og de som er berørt av
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prosjektet. YM-planen vil revideres under byggeplanarbeidet, og innholdet i YM-planen vil inngå i alle
entreprenørkontrakter.

Følgende tema er vurdert i YM-planen:
 Helse og trivsel, omgivelsene: naturmiljø, friluftsliv og kulturmiljø
 Forurensning: luft-, vann- og grunnforurensning, støy, vibrasjoner og rystelser samt avfall
 Naturressurser: landskap/terreng og landbruk, jakt og fiske

Som et viktig grunnlag for å følge opp de tiltakene som foreslås i YM-planen, er det utarbeidet utkast til en
liste over krav i YM-plan med ansvar for oppfølging. Denne vil gjennomgås med de fagansvarlige for å sørge
for at YM-plan ivaretas i prosjekteringen frem til anbudsdokumentene sendes ut. Tiltak for å følge opp
kravene i YM-planen vil beskrives. Det vises for øvrig til prosjektets YM-plan (dok.nr. R115).

5.16.2 Nærmiljø

Konsekvensene for nærmiljøet er også vurdert på grunnlag av anleggsfasen. En anleggsfase innebærer en
midlertidig unntakstilstand med mye tung trafikk, tilsmussing, støy og generell økt usikkerhetsfølelse for
beboerne i området. Slike anleggsområder kan bli regnet som attraktive lekeområder for barn, noe som kan
være svært farlig. Entreprenørene vil derfor pålegges å sikre anleggsområdene på en forsvarlig måte.

Det legges vekt på at nærmiljøet rundt anlegget skal ivaretas på best mulig måte i forbindelse med
anleggsgjennomføringen. Dette betyr at befolkningen skal oppleve ro og trygghet i anleggsperioden, søvn og
hvile skal ikke forstyrres unødvendig. Tilgjengeligheten til å drive friluft og rekreasjon skal opprettholdes i den
grad det er mulig. Det vil innarbeides krav til entreprenøren i forbindelse med detaljprosjekteringen

5.16.3 Støv og støy

For å minimere ulempene for omgivelsene og sikre at relevant lovverk blir ivaretatt, vil det innarbeides krav til
utslipp av støv og støy i byggefasen i entreprenørenes kontrakter.

5.16.4 Trafikkavvikling

I anleggsperioden vil trafikkavviklingen påvirkes. Et viktig krav blir at et forsvarlig tilbud til alle
trafikantgrupper (bilister, tungtransport, kollektivtrafikk, gående/syklende, utrykningskjøretøy) må
opprettholdes gjennom hele anleggsperioden. Relevante krav vil innarbeides i entreprenørenes kontrakter.

For å sikre rasjonell drift for entreprenøren vil han kunne etablere midlertidige anleggsveger innenfor
anleggsbeltet. Disse vil fjernes og arealene istandsettes. Eksisterende vegnett vil også bli benyttet til
anleggstrafikk. Disse vegene vil også istandsettes etter bruk. Entreprenøren vil bli pålagt krav om renhold av
offentlig vegnett i den grad han tilgriser dette.

Ny rv. 3/25 vil i stor grad bygges utenfor dagens veg og trafikkulempene i anleggsfasen vurderes og ikke bli
så omfattende. Det vil likevel bli aktuelt med en del trafikkomlegginger. Alle disse skal godkjennes av
vegmyndighetene før iverksettelse.

VEDLEGG:

o Plankart
o Reguleringsbestemmelser
o Sammendrag av innkomne merknader til planforslaget med tiltakshavers kommentarer.
o Teknisk plan
o Støyrapport
o Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
o Ytre-miljø-plan (YM-plan)
o Oversikt over automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet
o Oppsummering av innspill fra berørte og offentlige myndighet
o Formingsveileder (revidert)
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AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER INNENFOR PLANOMRÅDET SOM
REGULERES TIL VERN

Funn
registrert i
Askeladden.

ID:

Identifikasjon i
plankartet:

141237 VK1

140849 VK2

140855 VK3

140857 VK4

140850 VK5

140858 VK6

140861 VK7

140852 VK8

140860 VK9

141268 VK11

132269 VK12

132268 VK13

131641 VK15

131789 VK14

131668 VK16

131490 VK17

131684 VK18

131456 VK19

131471 VK20

131484 VK21

131492 VK22

141244 VK23

131470 VK24

30827 VK25

131677 VK26

131682 VK27

131649 VK28

161464 VK29

140760 VK30

142223 VK31

141260 VK32

141240 VK33

141256 VK34

130556 VK35

130574 VK36

131638 VK37

31136 VK38

131285 VK39

131642 VK40

130566 VK41

131699 VK42

130561 VK43

130567 VK44

131662 VK45

131636 VK46

131645 VK47

131785 VK48

131650 VK49

131671 VK50

131460 VK51

141246 VK52

141258 VK53

141257 VK54

141241 VK55

141259 VK56

141252 VK57

141250 VK58

143721 VK60

140945 VK61

140948 VK62

140953 VK63

140954 VK64

140944 VK65

140927 VK66

140950 VK67

140952 VK68

140949 VK69

140929 VK70

140947 VK71

140966 VK72

140955 VK73

140931 VK74

112932 VK75

151052 VK76
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AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER INNENFOR PLANOMRÅDET SOM
SØKES DELVIS DISPENSERT

Funn registrert i
Askeladden som søkes
delvis dispensert

ID

Identifikasjon
plankart:

140905 VK10

410788

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER INNENFOR PLANOMRÅDET SOM
SØKES DISPENSERT

Funn registrert i
Askeladden hvor det søkes
dispensasjon.

ID:

140862

140851

140864

140866

140853

140868

140859

140867

131652

131672

131786

131681

131685

131790

131669

131489

131697

131454

131462

131648

131666

131457

131458

131663

131676

141253

141247

130557

130559

141266

141251

130562

130576

131673

131667

131688

131653

130569

131679

131661

131637

131646

130570

131658

131687

131466

131675

131656

131659

131487

131474

131655

131463

141262
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141242

131469

131479

131483

116185

141238

141248

141264

141254

141249

141261

141267

141255

141263

141239

140856

140854

140946

140930

10594

141245




