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FORORD 
 
Statens vegvesen har igangsatt et planarbeid for rv. 3 og rv. 25 med sikte på å fremme reguleringsplan 
som grunnlag for nødvendig nyanlegg og/eller oppgraderinger for de to riksvegene gjennom Løten og 
Elverum kommuner. Planarbeidet er en oppfølging av vedtatt kommunedelplan i Løten kommune og 
kommuneplanens arealdel i Elverum kommune med tilhørende konsekvensutredninger. 
 
Planarbeidet omfatter utarbeidelse av teknisk detaljplan og reguleringsplaner for ny rv. 3 og rv. 25 på 
strekningen Ommangsvollen – Grundset med arm til Basthjørnet. I planarbeidet inngår også utarbeidelse 
av et forprosjekt som et viktig premissgivende dokument i innledende fase. 
 
Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som en detaljregulering med hjemmel i ny plan- og bygningslov 
§12–3. Oppstart av planarbeid for reguleringsplan for ny Rv. 3 / rv. 25 Løten grense - Grundset / 
Basthjørnet ble varslet 17.10.2008. 
 
I forbindelse med alternativsvurderingene i forprosjektet, har det for en del av traseen i Elverum 
kommune blitt aktualisert andre trase og kryssløsninger enn det som er vedtatt i overordnet plan 
(kommuneplan). Disse trasealternativene er ikke utredet i forbindelse med kommunedelplanprosessen og 
kan utløse krav om utredning ihht plan- og bygningsloven.  Dette innebærer at er kunngjort fornyet 
oppstart av deler av planstrekningen med tilhørende utleggelse av forslag til planprogram til offentlig 
høring.   
 
Planprogrammet er revidert etter høringsperioden og etterfølgende kommunal behandling. 
Planprogrammet er fastsatt av formannskapet i Elverum kommune i møte 16.06.2010. 
 
Dette planprogrammet beskriver tiltaket, forholdet til eksisterende planer og utredninger, og hvilke 
forhold som må belyses i forbindelse med reguleringen. 
 
 
 
 
Henvendelser om planarbeidet rettes til: 
Statens vegvesen  
Region øst  
Postboks 1010  
2605 LILLEHAMMER 
 
Att. Arne Meland 
 
Eller per e-post til firmapost-ost@vegvesen.no 
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0 HØRING OG FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 

0.1 Fastsettelse av planprogrammet 

Elverum kommune har ved vedtak i Formannskapet 16.06.2010 fastsatt planprogrammet, med endringer i 
henhold til Rådmannens saksutredning og Statens vegvesens merknadsbehandling.  
Endringene er gjengitt i avsnitt 0.2 og innarbeidet i planprogrammet. 
Kommunale sakspapirer følger planprogrammet som vedlegg. 
 
0.2 Endringer i planprogrammet etter høringen 

Det er kommet 7 merknader til fornyet varsel om planoppstart og høringen av planprogrammet. 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i brev fra Statens vegvesen til Elverum kommune, datert 
27.05.2010. Brevet følger planprogrammet som vedlegg. Uttalelsene dreier seg i hovedsak om: 

 Forholdet til enkelteiendom knyttet til nytt forslag til vegtrase 
 Utredningsbehov knyttet til kulturminner 

 
Endringer i planprogrammet er gjengitt nedenfor: 
 
Kapittel 4.5, underpunkt Rv. 3/Rv. 25 Løten grense – Midtskogen, siste avsnitt endres til: 
”Konklusjon: Ny løsning innenfor delområde 1 foreslås ikke konsekvensutredet.  
Alle tema som har relevans for anbefalte og vurderte løsninger vil bli omtalt og belyst i 
planbeskrivelsen. På grunn av områdets høye kulturverdi vil forholdet til kulturmiljøet ved Midtskogen 
tillegges spesiell vekt i planbeskrivelsen.” 
 
Kapittel 5.5.4, siste avsnitt endres til: 
“Kjente kulturminner/kulturmiljøer skal beskrives, kartfestes og verdivurderes. Det skal identifiseres 
hvor det kan være sannsynlig å finne ikke-kjente automatisk fredete kulturminner under tiltaket. 
Omfang og konsekvens av løsningene skal vurderes. Kulturminnets-/miljøets status i forhold til 
lovverket skal fremgå av beskrivelsen. Det spesifiseres hvilke automatisk fredete kulturminner som 
forutsettes fjernet i forbindelse med tiltaket.” 
 
Videre er avsnitt 6.2, Fremdrift endret i henhold til siste reviderte framdriftsplan. 
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1 GENERELT OM PLANEN OG TILTAKET 

1.1 Bakgrunn og planstatus 

Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt reguleringsplanarbeid for rv. 3 og rv. 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 
stamvegrute 6B, rv. 3 Kolomoen – Ulsberg. Rv. 3 er en viktig stamvegrute nord-sør i landet, spesielt for 
tungtrafikk 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. Rv. 25 har felles trasé med 
rv. 3 fra Ånestad til Elverum (Basthjørnet).  
 

 
Oversikt over planlagt trasé for rv. 3/25, Løten og Elverum kommuner 
 
Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan 2010-2019 i siste seksårsperiode. Prosjektet vil gi redusert 
reisetid mellom Hamar og Elverum og bedre regulariteten for næringslivets transporter. Prioriteringen er 
betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet fordelt med 
en andel på kr. 200 mill kr fra statlig hold og 1,7 mrd. kr i form av bompenger. På grunnlag av 
forutsetning om høy bompengeandel, er det aktuelt å starte anleggsarbeidene i første del av tiårsperioden. 
 
Det foreligger godkjent linje for ny rv. 3 og rv. 25 med godkjent konsekvensutredning i kommunedelplan 
(KDP) i Løten og i kommuneplanens arealdel for Elverum. Konsekvensutredning for rv. 3/25 Midtskogen 
(Løten grense) – Grundset ble i henhold til den gang gjeldende forskrift godkjent av Vegdirektoratet i 
sluttdokument av 24.09.2004. 
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1.2 Planarbeidet 

Pågående planarbeid med ny rv. 3 og rv. 25 tar utgangspunkt i de vedtatte prinsippløsninger i 
foreliggende kommuneplaner. Det skal i alt utarbeides to reguleringsplaner (en for hver kommune) med 
tilhørende teknisk plan for følgende hovedveger: 
 

 Reguleringsplan i Løten kommune: 
o Rv. 3 Ommangsvollen – Tønset x rv. 25, tofelts veg med midtdeler  
o Rv. 3 /25 Tønset x rv. 3 – Elverum gr., firefelts veg med midtdeler 

 
 Reguleringsplan i Elverum kommune: 

o Rv. 3 /25 Løten gr. – Rv. 3 x rv. 25, Elverum vest, firefelts veg med midtdeler 
o Rv. 3 x rv. 25, Elverum vest – Grundset, tofelts veg 
o Rv. 25 x rv. 3, Elverum vest – Basthjørnet, firefelts veg med midtdeler 

 
I tillegg omfatter planarbeidet nødvendige omlegginger av lokalvegnett, tekniske anlegg m.v.  
 
På enkelte strekninger og elementer har det imidlertid vært ønskelig og/eller nødvendig å justere 
foreliggende planer og vurdere alternative løsninger på geografisk avgrensede områder.  Dette arbeidet er 
dokumentert i en egen forprosjektrapport, som grunnlag for videre planarbeid. 
 
I forbindelse med alternativsvurderingene i nevnte forprosjekt, fant man for deler av strekningen i 
Elverum kommune frem til noen nye løsninger – løsninger som skiller seg i vesentlig grad fra vedtatt linje 
i overordnet plan (kommuneplan).   Planprosessen for disse delstrekningene må dermed legges opp etter 
forskrift om konsekvensutredninger.  Forskriften innebærer at det som ledd i varsel og kunngjøring av 
oppstart av planleggingen skal utarbeides et forslag til planprogram.   
 
 
Planprogrammet, dette dokumentet, beskriver tiltaket, forholdet til eksisterende planer og utredninger, og 
hvilke forhold som må belyses i forbindelse med reguleringen  
 
Følgende delstrekninger/planområder dekkes av programmet: 
 

1) Rv.3/Rv.25 Løten grense – Midtskogen og  
2) Rv.3/Rv.25 Gampmyra – Elverum vest, rv. 3 Elverum vest – Svenkerud samt rv. 25 Elverum vest 

– Grindalsmoen 
 
 
2 GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 

 

2.1 Statlige planretningslinjer  

RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- og 
bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter.  Hensikten med 
retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i 
kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. 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. 
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I henhold til retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes slik 
at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 
transportbehovet kan begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordes. Det bør tilstrebes klare 
grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. En bør søke å samle 
naturinngrepene mest mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk 
mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.  
 
Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder. Beslutninger 
om utbyggingsmønster med transportsystem må baseres på brede vurderinger av konsekvenser. En bør 
unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder, inkludert særlig verdifulle kulturlandskap, sjø- og 
vassdragsnære arealer, friluftsområder, verdifulle kulturmiljøer og kulturminner. 
 
 
2.2 Overordnede planer 

2.2.1 Utdrag fra vedtatte planer 

 
Fylkesplan for Hedmark 2009-2012  
Fylkesdelplan for Hedmark ble vedtatt i Hedmark fylkesting 08.12.08. Visjonen bak planen er at 
”Framtidstro og optimisme skal prege hele Hedmark”, mens planens hovedmål er å ha ”Attraktive 
lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, bo-, utdannings- og etableringslyst”. 
 
Med tanke på sektoren samferdsel og infrastruktur er hovedmål (2012) og veivalg, som gjelder for de 
definerte planområdene, formulert på følgende måte: 
 
Samferdsel og Infrastruktur 
En effektiv, trygg og miljøvennlig infrastruktur som sikrer næringslivets og befolkningens behov for 
transport og kommunikasjon 
 
Kollektiv 
Økt kollektiv transportandel på strekninger hvor privat biltrafikk og kollektivtransport konkurrerer 
 
 Å iverksette tiltak som er vedtatt i Kollektivtransportplan for Hedmark 2007-2010 og Kollektiv-

transportstrategi for Mjøsregionen 2007-2010 og det innebærer bl.a.: 
 
Vegnettet 
God framkommelighet og sikkerhet på hele vegnettet (riks-, fylkes- og kommunale veger) slik at 
næringslivets og den enkeltes transportbehov kan løses på en trygg, effektiv og miljøvennlig måte. 
 
 Planlegge å sikre oppstart av utbygging av 4-felt Rv 3/Rv 25 mellom Omangsvollen i Løten og 

Elverum i planperioden. 
 Utbedre Rv 3 på strekningen mellom Elverum og Ulsberg i Sør-Trøndelag fylke til fullverdig 

stamvegbredde. Breddeutvidelse av Rv 3 i Østerdalen må komme i gang igjen. 
 Forbedre fylkesvegnettet, herunder bruer; - prioritert i forhold til de veier som har størst 

trafikkbelastning og som har næringsmessig stor betydning 
 Miljømessig og sikkerhetsmessig opprusting av fylkes- og riksveger som en integrert del av by- og 

tettstedsopprustning 
 Oppfølging av mål og strategier i Trafikksikkerhetsplanen for Hedmark 2006-2009 
 Tilrettelegge for økt bruk av sykkel i byer og tettsteder 
 Etablere bedre samferdselsløsninger innad i Hedmark, særlig for persontransporten mellom Glåmdal 

og Hedmarken 
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Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer, gjeldende fra 2005 
 
”å gjøre Hedmarks fortid til en levende og meningsfylt del av framtida”. 

 
Følgende mål er definert for kulturminnevernet i Hedmark: 
 
A. Sikre mangfoldet og særpreget i Hedmarks kulturminner og kulturmiljøer som del av en helhetlig 

miljø- ogarealforvaltning. 
B. Sikre et utvalg kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal verdi og et representativt utvalg av 

regiontypiske kulturminner og kulturmiljøer i Hedmark. 
C. Styrke sosial og kulturell tilhørighet og lokal utvikling ved tilrettelegging og bruk av kulturminner og 

kulturmiljøer. 
D. Legge grunnlag for vern og utvikling av Hedmarks kulturminner og kulturmiljøer gjennom brede 

samarbeidsprosesser og aktiv bruk av planen. 
 
 
2.3 Kommunale planer og mål 

2.3.1 Utdrag fra vedtatte planer 

 
Kommuneplan for Elverum 2000 - 2012 
Gjeldende kommuneplan for Elverum kommune, for perioden 2000-2012, ble vedtatt 26. juni 2000. 
Planens arealdel ble revidert i 2003 og er gjort gjeldende for perioden 2003 – 2014. 
 
Planen fokuserer på Elverum i et regionalt, samfunnsmessig perspektiv; Elverum som regionsenter, 
bykommune og bygdekommune. I planen er det definert et mål om at ”Elverum skal være et regionalt 
transportknutepunkt med gode kommunikasjoner for personer og næringsliv.” 
 
Følgende vegstrekninger, av relevans i denne sammenheng, er trukket frem i planen: 
 
 Rv 3 Løten - Elverum. Opprustning til stamvegstandard. 
 
 Rv 3 er en del av stamvegnettet Oslo - Trondheim. 

Standardforbedring i form av utbygging til motorvei kl.B, Løten - Elverum sentrum. 
 
 Standardforbedring av Rv 25 Hamar – Elverum  

o Standardforbedring i form av opprustning til motorvei kl.B fra Løten til Hamar 
o Sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Hamar og Elverum 

 
 Rv 3 Elverum - Rena. Opprustning til stamvegstandard. 

o Opprustning til 8,5 meters bredde. Prioritet nr. 3 blant vegsakene. 
o Gang- og sykkelveg fra Basthjørnet til Svingen. 

 
 
 
2.3.2 Pågående planarbeid 

Forslag til kommuneplanens arealdel 2009-2020 
Elverum kommune jobber fortiden med et nytt forslag til kommuneplan. Forventet vedtak av plan medio 
2010.  
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2.4 Reguleringsplaner 

Gjeldende regulering for planområdet er stadfestet i følgende reguleringsplaner:  
 
 Terningen  -  planid 1983/04 
 Grindalsmoen vest – planid 2005/05 
 Grindalsmoen sør – planid 2004/09 
 Elverum leir – planid 1924 
 Terningmoen leir – planid 2007/01 
 Rv 25 Svartbekkveien – planid 1985/07 
 En del av Grindalsmoen – planid 1991/01 
 En del av Grindalsmoen – planid 11 
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3 PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON 

 
3.1 Beliggenhet 

Planområdene ligger på vestsiden av Glomma i Elverum kommune, figuren under viser avgrensningen av 
de to områdene. 
 

 
 
 
3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Delområde 1, Løten grense – Midtskogen 

På strekningen mellom Løten grense og Midtskogen finner vi i hovedsak landskapstypen 
barskoglandskap - taigaen.  Barskoglandskapet er omfattet av ensartede skogstrekninger hovedsakelig 
bestående av furuskog med innslag av gran- og løvtrær. Arealene er småkuperte eller relativt flate. 
Landskapstypen starter ved Ånestadkrysset og følger traséen helt fram til Elverum og Grundset. I området 
ved Midtskogen gård har barskoglandskapet innslag av myrområder. Myrområdene er bevokst med skog, 
både løv- og barskog. 
 
Gården ved Midtskogen er sterkt knyttet til hendelser under 2. verdenskrig. Kulturmiljøet som helhet har 
stor verdi. 
 
Nordøst for Midtskogen krysses Terningåa. Terningåa er et meandrerende vassdrag uten tekniske inngrep, 
noe som i dag er et sjeldent syn i Norge. Terningåa ved Elverum er ingen betydelig fiskeelv, men den 
benyttes som gyteplass for storauren i Glomma. 
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På strekningen fra Løten grense til Midtskogen, er tilliggende områder regulert til landbruks-, natur- og 
friluftsområder (LNF-områder).  
 
 
 
3.2.2 Delområde 2, Rv.3/Rv.25 Gampmyra – Elverum vest, rv. 3 Elverum vest – Svenkerud samt 

rv. 25 Elverum vest – Grindalsmoen 

 
Området mellom Gampmyra – Stortjernsmyra og Grindalsmokrysset består i stor grad av dominerende 
furuskog i et småkupert ellers relativt flatt terreng, og med noe spredt bebyggelse helt vest i området.  
Området har imidlertid store innslag av myrområder som er bevokst med både løv- og barskog. Av de 
mest fremtredende kan nevnes Gampmyra, Rundhaugsmyra og Stortjernsmyra.  
 
Terningåa slynger seg gjennom området og danner et viktig landskapselement som bidrar til variasjon. En 
markant terrengformasjon i form av en 8-10 meter høy haug i Rundhaugmyra er et annet viktig 
landskapselement som bidrar til variasjon i det ellers så ensartede furumolandskapet. 
 
Grundsetmarka ligger nord for dagens rv. 25 og omfatter markaområdet vest for Glomma og nord for rv. 
25. Grundsetmarka er tilrettelagt for turer sommer og vinter. I barmarkssesongen er skogsbilvegene godt 
egnet for fot- og sykkelturer innover. Vedtatt vegtrasé krysser skiløypertrasé ved Gampmyra. De fleste 
brukerne av Grundsetmarka som nærområde er beboerne på Vestad. 
 
Kulturmiljøet ved Grindalen og Heyerdalsrønningen ligger rett vest for Grindalsmoen industriområde og 
tettbebyggelsen på Vestad, og nord for dagens rv. 25. Sentralt i kulturmiljøet ligger Rundhaugmyra. 
Kulturmiljøet består i hovedsak av fornminner i form av kullgroper og fangstgroper. 
 
Terningen Skanse grenser inntil Terningåas vestside rett nord for dagens rv. 25. Terningen Skanse har 
stor verdi som kulturminne fordi slike skanser er sjeldent forekommende, i tillegg er den godt bevart. 
 
 
Tiltaksområdet er i hovedsak regulert til LNF-områder. Langs vedtatt linje inn mot Elverum er 
Grindalsmoen regulert til forretningsområde, nåværende og framtidig. 
 
 
 
3.3 Trafikkgrunnlag og prognoser 

I samarbeid med øvrige nasjonale etater har Statens vegvesen gjennom NTP-arbeidet utviklet regionale 
transportmodeller (RTM) til bruk i samferdselsprosjekter.  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, er det imidlertid avdekket diverse svakheter med modellen og da spesielt 
i Løten.  Det har derfor i denne omgang 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 diverse kjøringer i programmet VisVeg. Det forutsettes at det i 
prosjektet arbeides videre med utvikling av transportmodellen som grunnlag for videre kvalitetssikring av 
trafikktallene.  
 
Trafikken er fremskrevet fra 2008 til 2030 ved hjelp av følgende prognoser hentet fra NTP (angitt som 
prosentvis økning i trafikkvekst): 
 

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

 
I henhold til Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming skal prognoseåret normalt settes til 
20 år etter forventet åpningsår. Det er foreløpig noe uklart når vegåpning på dette prosjektet vil være, og 
man har valgt å fremskrive trafikktallene til år 2030. Ved utarbeidelse av reguleringsplanen vil både 
trafikktall og estimat på åpningsår kvalitetssikres. Trafikktallene gjenspeiler for øvrig trafikkfordelingen 
uten bompengeinnkreving.  
 
 
Dagens situasjon   
Dagens trafikale situasjon (2008) er gjengitt på figuren ved siden av. Trafikktallene er hentet fra NVDB 
og viser årsdøgntrafikken. 
 
 

 
Trafikktall i Elverum, dagens situasjon, år 2008 
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Fremtidig situasjon 2030 
Basert på faglig skjønn, lokalkunnskap og diverse kjøringer med VisVeg antas følgende for en fremtidig 
situasjon med ny rv. 3/25 gjennom Elverum: 
 
 Trafikk mellom Oslo/Hamar/Løten og Elverum og Oslo/Hamar/Løten og Trondheim vil benytte ny 

veg gjennom Elverum i en fremtidig situasjon uten bompenger. 
 
 Store deler av trafikk mellom Elverum sentrum og Trondheim vil benytte ny veg i en fremtidig 

situasjon uten bompenger. Noe trafikk vil fortsatt ”henge igjen” på dagens rv. 3, men denne antas å 
være relativt beskjeden. 

 
Basert på at dette, vil man få et fremtidig trafikkbilde som vist i figuren på neste side.  
 

 
Trafikktall i Elverum, ny situasjon, år 2030 

 
 
Tungtrafikk 
Andelen tungtrafikk er i dag svært høy gjennom området, og det er rimelig å anta at den vil ligge på 
tilsvarende nivå også i 2030. 
 

 Ved kommunegrensa mot Løten er andel tungtrafikk 13 % 
 Ved Basthjørnet er andel tungtrafikk 14 % 
 Ved Grundset er andel tungtrafikk 19 % 
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4  BESKRIVELSE AV TILTAKET 

4.1 Generelt  

Dette planprogrammet omfatter bygging av ny veg på følgende delstrekninger:  
 

1) Rv. 3/Rv. 25 Løten grense – Midtskogen og  
2) Rv. 3/Rv. 25 Gampmyra – Elverum vest, rv. 3 Elverum vest – Svenkerud samt rv. 25 Elverum 

vest – Grindalsmoen 
 
Vegstrekningene inngår i prosjektet Ommangsvollen – Grundset, og vil bli sett i sammenheng og regulert 
sammen med de øvrige strekningene i prosjektet. 
 
På fellesstrekningen mellom rv.3 og rv. 25, samt for rv. 25 skal vegen bygges som 4-felts veg, mens den 
på de øvrige veger bygges som 2-felts veg.  Det meste av traseen legges utenom dagens veg, som dermed 
kan nedgraderes til lokalveg. 
 
For en mer detaljert gjennomgang av hele prosjektet henvises det til forprosjektrapporten ”Rv. 3 / rv. 25 
Ommangsvollen – Grundset” 
 
 
4.2 Mål for tiltaket  

Statens vegvesen har formulert følgende mål for tiltaket: 
 
1) Etablere et vegsystem som er transporteffektivt og sikkert 
 

 Bedret transportkvalitet for kjørende, gående og syklende 
 Bedret trafikksikkerhet 
 Tilrettelegging for kollektivtrafikk 

 
2) Etablere et vegsystem som får gjennomgangstrafikken utenom tettstedene 
 
3) 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 
 
4) Etablere et vegsystem som ivaretar mennesker og bomiljø på en miljøvennlig måte  
 
5) Etablere et vegsystem som ivaretar naturmiljøet i størst mulig grad  
 
 
 

4.3 Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket  

I forbindelse med forprosjektet og gjennom analysen av dagens situasjon innenfor planområdet er 
følgende sentrale rammebetingelser og hensyn avdekket. 
 
Viktige rammebetingelser på delstrekningene er:  

 Faunapassasjer  
 Krysstype og -plassering Rundhaugen/Åkroken 
 Kryssing av Terningåa 
 Ivaretakelse av grunnvannsreservoaret til Elverum 
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Følgende hensyn er viktige på strekningen: 
 Begrense inngrep i myrområder og landskapet rundt Terningåa og Rundhaugen 
 Ivaretakelse av vassdrag som krysses, samt bevaring av det rike naturmiljøet ved Terningåa 
 Ivaretakelse av turstier og adkomster 
 Begrense inngrep i landbruksarealer 
 Nærføring boligbebyggelse; støyforhold og visuell virkning 
 Landskapstilpasning 
 Forhold til kulturminner 
 Tilrettelegging av gode faunapassasjer 
 Forhold til grunnvannsmagasinet i Elverum 
 Saltingsproblematikk 
 Romkurvatur for veglinjen 
 Stigningsforhold 
 

 
 
4.4 Standardvalg 

Følgende standardvalg skal legges til grunn for tiltaket: 
 
Rv. 3/25, Løten grense – Midstkogen og Gampmyra – Elverum Vest 
Dimensjonerende årsdøgntrafikk (ÅDT) for strekningen Gampmyra - Elverum vest er beregnet til 17300 
kjøretøyer for år 2030. På grunnlag av klassifisering som stamveg, beregnet ÅDT og fartsgrense på 100 
km/t, skal dimensjoneringsklasse S8 legges til grunn.  Med valgt bredde på midtdeleren blir vegbredden 
20,5 m. 
 
 

 
Normalprofil for dimensjoneringsklasse S7 og S8. 

 
 

Rv. 25 Elverum Vest  - Grindalsmoen 
Strekningen er hovedinnfartsvegen til Elverum. Dimensjonerende årsdøgntrafikk (ÅDT) for år 2030 er 
beregnet til 20900 kjøretøyer, og fartsgrense er 80 km/t. Dimensjoneringsklasse S7 skal derfor legges til 
grunn.  
 
Dimensjoneringsklasse S7 er en 4-feltsveg som skal ha midtdeler med midtrekkverk.  Kjørefeltbredden 
skal være 3,5 m, og vegen skal ha 1,5 m brede ytre skuldre. Med anbefalt midtdelerbredde blir 
vegbredden 20,5 m. Normalprofilet for dimensjoneringsklasse S7 er tilsvarende normalprofil for 
dimensjoneringsklasse S8.  Se figur over. 
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Rv. 3 Elverum Vest – Svenkerud 
På strekningen mellom Elverum vest og Svenkerud er dimensjonerende årsdøgntrafikk (ÅDT) for år 2030 
beregnet til 4200 kjøretøyer.  Vegstrekningen er definert som stamveg og fartsgrense er 80 km/t. Dette 
tilsvarer dimensjoneringsklasse S4, hvor vegbredde er 10 meter. Dette er en tofeltsveg med 
kjørefeltbredde på 3,5 m og 1,0 meter skulder. Kjørefeltene skilles med 1,0 m bred midtmerking som 
består av to sperrelinjer med en avstand på 1,0 målt fra senter av hver linje.  
 

 
Normalprofil for dimensjoneringsklasse S4. 

 
 
 
Krav til krysstype/ kryssutforming 
Kryss skal i hht håndbok 017 bygges som planskilte kryss for dimensjoneringsklasse S7 og S8.  
Rundkjøring på stamveger kan i utgangspunktet kun benyttes i knutepunkt eller ved innkjøring til 
tettsteder. Med knutepunkt menes kryss mellom to stamveger eller mellom stamveg og viktig hovedveg. 
Rundkjøring som kryssform er vist som et alternativ ved Rundhaugen i vedtatt løsning. Vegdirektoratet 
har i sitt sluttdokument til tidligere konsekvensutredning påpekt at rundkjøring som krysstype skal 
godkjennes av Vegdirektoratet. 
 
Minste kryssavstand for S7-veger bør være 1,0 km, og for S8-veger bør avstanden være 3,0 km. For veger 
med dimensjoneringsklasse S4 skal kryssene bygges som T-kryss, rundkjøring eller planskilt kryss.  
Minste avstand mellom kryss bør være 1,0 km. 
 
Bredde fysisk midtdeler: For de relevante dimensjoneringsklassene med fysisk midtdeler i dette prosjektet 
stilles det i håndbok 017 krav til minimumsbredde på 1,0 m på midtdeleren. Erfaring fra flere prosjekter 
har i det siste vist at denne bredden er for liten, eksempelvis i forhold til skilting. På denne bakgrunn og 
basert på vurderinger fra flere E6-strekninger som er under planlegging, er det valgt å sette 
midtdelerbredden til 2,5 m. Som en følge av dette, økes vegbredden tilsvarende på de aktuelle 
strekningene.  Følgende strekninger tilrettelegges for fysisk midtdeler med bredde 2,5 meter: 
 

 Rv. 3/25 Løten grense - Elverum vest (Rundhaugen evt. Åkroken) 
 Rv. 25 Elverum vest (Rundhaugen evt. Åkroken) - Grindalsmokrysset 

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

 Rv. 3/25 Løten grense – Elverum vest (Rundhaugen evt. Åkroken): Viltgjerde, LED-lys i 
midtdeler 

 Rv. 3 Elverum vest (Rundhaugen evt. Åkroken) – Svenkerud: Ikke viltgjerde eller belysning  
 Rv. 25 Elverum vest (Rundhaugen evt. Åkroken) – Grindalsmoen: Viltgjerde, LED-lys i 

midtdeler 
 
Der eksisterende veg nedgraderes i dimensjoneringsklasse, vil belysningen eventuelt fjernes som følge av 
endrede krav til dette. 
 
Løsning for gående og syklende: Der ny veg krysser eksisterende vegnett som har gang- og 
sykkelvegtilbud, er det lagt vekt på fortsatt å gi et sammenhengende tilbud for de gående og syklende 
lang eksisterende vegnett. Dette gjelder særskilt for strekningen fra Terningen Skanse mot ny rv. 25 ved 
Grindalsmokrysset (Elverum kommune). Vektlegging av å ivareta turvegkryssinger kommer som et 
supplement til eksisterende gang- og sykkelvegsystem. 
 

 
4.5 Vurdering av traseer og behov for videre utredning 

Det foreligger pr. i dag to alternative traseløsninger for begge strekningene som skal utredes, hvorav det 
ene er vedtatt i gjeldende kommuneplan for Elverum.  Kommuneplantraseen ble konsekvensutredet i 
2002, og skal derfor ikke utredes i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Ny trase inkludert kryssløsning er å anse som en erstatning for vedtatt løsning. 
 
Rv.3/Rv.25 Løten grense – Midtskogen 
De vedtatte vegløsningene for rv. 3 / rv. 25 i Elverum og Løten kommuner kan ikke kobles sammen.  Det 
har derfor vært nødvendig å utarbeide et nytt alternativ i Elverum som treffer på vedtatt linje i Løten. 
Figuren under viser vedtatt trase og forslag til ny trase.  
 

  
Rv. 3/25 på strekningen Løten grense – Midtskogen, Elverum kommune. Hvit linje viser vedtatt trasé iht. KP i Elverum kommune. 
Rød linje viser forslag til optimalisert løsning i foreliggende forprosjekt – denne foreslås utredet videre.. 

 
Innenfor delområde (planområde) 1 innebærer ny løsning (rød linje) at man legger seg rett nord for 
jordbruksområdene ved Skjelle og Midtskogen  - i stedet for å skjære ned mot dagens rv. 25 mellom de to 
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gårdene. Det er enighet om at løsningen kun vil ha positive konsekvenser sett i forhold til vedtatt løsning 
-  innebærer blant annet at man går klar av det viktige kulturmiljøet på Midtskogen. 
 
Konklusjon: Ny løsning innenfor delområde 1 foreslås ikke konsekvensutredet.  

Alle tema som har relevans for anbefalte og vurderte løsninger vil bli omtalt og belyst i 
planbeskrivelsen. På grunn av områdets høye kulturverdi vil forholdet til kulturmiljøet ved 
Midtskogen tillegges spesiell vekt i planbeskrivelsen. 

 
 
Rv.3/Rv.25 Gampmyra – Elverum vest, rv. 3 Elverum vest – Svenkerud samt rv. 25 Elverum vest – 
Grindalsmoen 
 
Et alternativ til vedtatt løsning er å flytte kryssområdet mellom rv. 3 og rv. 25 noe lengre mot øst, på 
nordsiden av Terningåa ved Åkroken. Inngrepet i myrområdene ved Rundhaugen og langs Terningåa vil 
med denne løsningen bli vesentlig mindre.   
 
Ved Gampmyra føres rv. 3/25 i en slak kurve over Rundhaugmyra, og krysser Terningåa ved Åkroken.  
Rv. 3 føres i en stor bue og med en avstand på min. 100 m til Terningåa til den treffer vedtatt trasé like 
nord for Stortjernsmyra ved Svenkerud.  Det etableres en faunapassasje øst for Gampmyra. Skiløypa og 
skogsbilvegene i området ledes over denne faunapassasjen. 
 
Det vil være mulig å føre skogsbilveg under ny bru over Terningåa. Mulig fri høyde under bru vurderes i 
planarbeidet med hensyn på adkomst for større kjøretøy. Alternative adkomster til eksisterende skogsbil-
vegnett skal vurderes. 
 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for foreslått løsning. Denne konkluderer med at 
optimalisert løsning er en (vesentlig) bedre løsning enn vedtatt løsning sett ut i fra et 
forurensningssynspunkt. 

 
 
Rv. 3/25 på strekningen Gampmyra - 
Elverum vest - Stortjernsmyra - 
Grindalsmokrysset, Elverum 
kommune. Hvit linje viser vedtatt 
trasé iht. KP i Elverum kommune. 
Rød linje viser forslag til optimalisert 
løsning i foreliggende forprosjekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konklusjon: ny trase (i rødt på kartet) med rundkjøring i krysset rv3/rv25 utredes videre. 
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Kryss mellom rv. 3 og rv. 25 

Statens vegvesens normaler for veg- og gateutforming (håndbok 017) og tilhørende veileding for 
geometrisk utforming av veg- og gatekryss (håndbok 263) angir at kryss på to av de aktuelle vegtypene, 
S7 (Rv. 25 mot Elverum) og S8 (Rv. 3/25 mot Løten), skal utformes som planskilt kryss. For vegklasse 
S4 (Rv. 3 nordover) er rundkjøring normert krysstype. Videre er angitt at ”på stamveger er rundkjøringer 
bare aktuell krysstype i såkalte knutepunkt ellerved innkjøring til tettsteder. Med knutepunkt menes kryss 
mellom stamveger eller mellom stamveg og viktig hovedveg”.  

Kryss mellom rv. 3 og rv. 25 tilfredsstiller dermed kriteriene til bruk av rundkjøring på stamvegnettet. 
Bruk av rundkjøring krever særskilt godkjenning fra Vegdirektoratet gjennom fravikssøknad fra 
vegnormalene.  

Rundkjøring vil være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn valg av toplanskryss. Et toplanskryss vil 
være betydelig mer arealkrevende enn rundkjøring. Ved foreslått ny kryssplassering vil et toplanskryss 
kreve betydelige areal- og naturinngrep i området ved Terningåa, noe som gjør alternativet lite aktuelt. 

Basert på dette, har man valgt rundkjøring som krysstype for ny løsning.  Toplanskryss skal dermed ikke 
utredes. Det er foreløpig ikke sendt noen formell søknad til Vegdirektoratet om bruk av rundkjøring, men 
saken har vært drøftet med Vegdirektoratet som har stilt seg positiv til en slik løsning. 

Det er kommet innspill i planprosessen med ønske om en fjerde arm i rundkjøringen for tilkobling av 
adkomstveg til Grindalsmoen næringsområde. Statens vegvesen Region øst ønsker ikke denne løsningen.  
Viktigheten av å få et system med gjennomgående hovedveger med mest mulig ensartet standard for å 
binde landet sammen og for å skape et effektivt transportsystem er uttrykt både i Nasjonal Transportplan 
og vegnormalene. For å oppnå dette ønsker Statens vegvesen et overordnet vegnett der riksvegene er skilt 
fra lokalvegnettet. Rv. 3-prosjektet skal gi redusert reisetid mellom Hamar og Elverum og bedre 
regulariteten for næringslivets transporter. Ett av hovedmålene med prosjektet er å separere fjerntrafikken 
fra lokaltrafikken, trafikk som i dag benytter samme vegnett. Ut i fra dette mener Statens vegvesen at det 
ikke er akseptabelt å knytte en atkomstveg til næringsområdet Grindalsmoen direkte til riksvegnettet i 
krysset mellom rv. 3 og rv. 25. Spørsmålet har vært drøftet med Vegdirektoratet som støtter denne faglige 
vurderingen. 

På bakgrunn av dette skal firearmet rundkjøring for tilkobling av adkomst til næringsområdet 
Grindalsmoen ikke utredes nærmere. 

Vi har forståelse for det behovet Elverum kommune synliggjør i forhold til gode adkomstmuligheter til 
Grindalsmoen, og at dette er viktig for utviklingen av området. Vi vil derfor i det videre planarbeidet se 
på alternative adkomster til Grindalsmoen langs rv 25 også mellom krysset rv 3/rv25 og dagens 
Grindalsmokryss. 

Konklusjon:   

Rundkjøring øst for Terningåa med justert trase for rv. 3 utredes. Det ses på alternative adkomster til 
Grindalsmoen langs rv. 25 også mellom krysset rv. 3/rv. 25 og dagens Grindalsmokryss. 
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5 PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING  -  RV3/RV25 GAMPMYRA  
-  ELVERUM VEST  –  STORTJERNSMYRA  -  GRINDALSMOKRYSSET 

5.1 Generelt 

I dette planprogrammet er det søkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er mest relevante i 
forhold til et beslutningsunderlag for Vegvesenets utbyggingsplaner, og de forhold som skal utredes 
nærmere før behandlingen av planforslaget i kommunen.  
 
I forkant av gjeldende kommuneplan for Elverum ble det, i regi av Statens vegvesen, gjennomført en 
konsekvensutredning for ny rv. 3 / rv. 25. I tillegg vil foreliggende forprosjekt med tilleggsutredninger 
utgjøre en viktig del av grunnlagsmaterialet for konsekvensutredningen.   
 
Det presiseres i denne sammenheng at vedtatt løsning er ferdig konsekvensutredet, og at det på bakgrunn 
av dette kun skal utarbeides en ny konsekvensutredning for strekninger hvor vegtraseen avviker fra 
vedtatt løsning. 
 
5.2 Traseer for rv. 3/rv. 25 og kryssløsninger som skal konsekvensutredes 

Rundkjøring øst for Terningåa med justert trase for rv. 3 utredes (rød trase på bildet). Det skal også ses på 
alternative adkomster til Grindalsmoen langs rv. 25 også mellom krysset rv. 3/rv. 25 og dagens 
Grindalsmokryss. 

  

  
 
5.3 Metode 

Konsekvensutredningen skal utføres etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven og i henhold til 
metoder beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 140; Konsekvensanalyser. I tillegg kommer forskrift om 
konsekvensutredninger samt ulike rundskriv og veiledere fra Miljøverndepartementet. 
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I beskrivelsen av dagens situasjon skal det for hvert utredningstema redegjøres for de planer, mål og 
retningslinjer som gjelder generelt eller for planområdet spesielt. Det skal også redegjøres for 
foreliggende planforutsetninger, datagrunnlaget og for de metoder som er benyttet i arbeidet. 
 
Konsekvensene for ny løsning skal i henhold til metodikken i Håndbok 140 sees i forhold til alternativ 0, 
dagens situasjon med forventede endringer uten tiltaket i analyseperioden.  
Vedtatt løsning er konsekvensutredet tidligere, og det er derfor hensiktsmessig å finne forskjellen i 
konsekvenser mellom nytt forslag og vedtatt løsning. På bakgrunn av dette vil en benytte Alternativ 0, 
referansealternativet uendret fra foreliggende konsekvensutredning fra 2002. 
 
Det utarbeides planbeskrivelse som del av reguleringsplanen. Alle tema som har relevans for anbefalte og 
vurderte løsninger i planarbeidet blir omtalt i planbeskrivelsen.  
 
 
5.4 Prissatte konsekvenser 

Prissatte konsekvenser ble utredet i forbindelse med den tidligere konsekvensutredningen for vedtatt 
løsning i Elverum.  Sum nytte ble da beregnet til 440 mill. neddiskontert, mens anleggskostnader 
(investeringskostnader) og drift ble beregnet til 419 mill. neddiskontert.   
 
Forskjellene mellom vedtatt og ny løsning er i en samfunnsøkonomisk sammenheng å betrakte som svært 
små når det gjelder nyttefaktorene. Ser man bort fra disse, er det er liten grunn til å anta at valg av ny 
løsning vil påvirke nytten i særlig grad.  Med unntak av anleggskostnader vurderes det tidligere 
utredningsarbeidet å være tilstrekkelig også for denne planfasen.  
 
Det skal derfor ikke gjøres nye utredninger innenfor dette området med unntak av vurderinger knyttet til 
trafikkavvikling, støy og anleggskostnader.   
 
 
5.4.1 Trafikk og trafikkavvikling 

Trafikkfordelingen i vegsystemet mellom vedtatt og ny løsning vil være tilnærmet identisk, og det anses 
derfor ikke som nødvendig med nærmere utredninger knyttet til totalbelastningen i vegnettet. 
 
Avviklingsforholdene i ny rundkjøring mellom rv. 3 og rv. 25 skal utredes. I tillegg skal det gjøres 
vurderinger knyttet til påkoblingen av næringsområdet Grindalsmoen til nytt hovedvegnett.  Forslag til 
lokalt (og parallelt) vegnett i gjeldende kommuneplan skal legges til grunn for vurderingene. 
 
 
5.4.2 Støy  

På bakgrunn av ny vegløsning skal det utarbeides en støyrapport for delstrekningene. Støynivået skal 
beregnes etter siste gjeldende beregningsmåte, og resultatene vurderes opp mot 
Miljøverndepartementsretningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Ulike avbøtende 
tiltak skal belyses. 
 
 
5.4.3 Anleggskostnader  

Det skal regnes investeringskostnader ved prosjektet. Kostnadsoverslag skal utarbeides og kvalitetssikres 
for prinsipper og alternativer etter metoden ANSLAG (håndbok 217 Anslagmetoden). Kravet til 
nøyaktighet i kostnadsoverslaget er +/-10 %.  
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5.5 Ikke prissatte konsekvenser 

5.5.1 Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse av 
omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som en følge av et vegtiltak. 
Temaet tar for seg hvordan både tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan 
landskapet oppleves sett fra vegen. 
 
En flytting av vegløsning samt tilhørende kryss mot vest vil kun ha positive konsekvenser for 
landskapsbildet sett i forhold til vedtatt løsning, og da spesielt med tanke på områdene rundt 
Rundhaugmyra og Terningåa – som da vil forbli uberørt.  Øvrige konsekvenser vil være som for vedtatt 
løsning. 
 
Det ansees derfor ikke som nødvendig å revidere foreliggende konsekvensutredning rundt dette temaet. 
Tiltakets innvirkning på landskapet og landskapsfaglige vurderinger i planarbeidet vil imidlertid bli 
omtalt og belyst i planbeskrivelsen. 
 
 
5.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø omfatter helheten i menneskers daglige livsmiljø. Tradisjonelt omfatter temaet både sosiale og 
fysiske forhold, men er i denne sammenheng avgrenset til de mer fysiske forhold som har betydning for 
nærmiljøet. Friluftsliv omfatter opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring, mosjon, 
rekreasjon, naturopplevelse, jakt og fiske.  
 
Det er lite som skiller ny og vedtatt løsning når det gjelder friluftsliv. Begge løsningene innebærer at det 
vil dannes en dominerende fysisk barriere mellom marka og beboere med tilknytning til Grundsetmarka.  
De representerer begge inngrep i et området som i dag er uten nevneverdig forstyrrelse og som best kan 
karakteriseres som nærturområde for store deler av Elverums befolkning.   
 
Det samme gjelder i stor grad også for nærmiljøet, hvor begge løsninger vil lede en vesentlig del av 
dagens trafikk bort fra sterkt trafikkbelastede boligområder.  I ny løsning vil imidlertid ny rv. 3 komme 
noe nærmere bebyggelsen nord for industriområdet på Grindalsmoen – gjelder spesielt for boligene i 
Torvmyrvegen.  Dette er konsekvenser som i sin helhet vil bli utredet i forbindelse med 
støyberegningene.  Øvrige konsekvenser vil være som for vedtatt løsning. 
 
Det ansees derfor ikke som nødvendig å revidere foreliggende konsekvensutredning rundt dette temaet.  
Tiltakets innvirkning på nærmiljø og friluftsliv vil imidlertid bli omtalt og belyst i planbeskrivelsen. 
 
 
5.5.3 Naturmiljø 

Naturforhold er en viktig premiss for valg av løsninger og skal belyses. Temaet omfatter våre fysiske 
omgivelser med vekt på naturgitte forhold. Temaer som inngår her er botanikk, dyre- og fugleliv. Det 
samme gjelder planområdets biologiske mangfold og variasjon av naturtypene, samt viktige økologiske 
sammenhenger med nøkkelfunksjoner for plante- og dyreliv. 
 
Viktige lokaliteter og sammenhenger mellom lokalitetene må beskrives, verdivurderes og kartfestes. 
Dette gjøres på bakgrunn av eksisterende informasjon. Konsekvensene og omfanget av prinsippene må 
belyses i forhold til arealbeslag, nærføring, fragmentering av områder, forurensning i grunnen, endringer i 
grunnvannsnivå, inngrep i bekker og terrengendringer. Det må i planarbeidet legges vekt på å bevare 
naturlige elvekantsoner så uberørt som mulig. Dette gjelder i første rekke forhold rundt vegetasjon, fugl-, 
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dyre- og fiskeliv.   Vegens barrierevirkning må belyses og vurderes i forhold til Håndbok 242; Veger og 
dyreliv. 
 
Eventuelle virkninger av anleggsarbeidene for både vassdrag og myr skal belyses, og avbøtende tiltak 
vurderes. 
 
 
5.5.4 Kulturmiljøer og kulturminner 

Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner, det vil si kulturminner fra før 1537, nyere tids 
kulturminner, samiske kulturminner samt kulturmiljøer i planområdet. Kulturminner er knyttet til både 
bebyggelse og til automatisk fredete arealer og/eller objekter.  
 
Det er i forbindelse med tidligere planarbeid gjort en rekke beskrivelser og vurderinger av temaet. Det 
vurderes at dette kan legges til grunn og at det ikke er behov for nye registreringer eller arkeologiske 
befaringer i denne planfasen. Undersøkelsesplikt med prøvestikking etc forutsettes gjennomført i 
forbindelse med reguleringsplanfase.  
 
Kjente kulturminner/kulturmiljøer skal beskrives, kartfestes og verdivurderes. Det skal identifiseres hvor 
det kan være sannsynlig å finne ikke-kjente automatisk fredete kulturminner under tiltaket. Omfang og 
konsekvens av løsningene skal vurderes. Kulturminnets-/miljøets status i forhold til lovverket skal fremgå 
av beskrivelsen. Det spesifiseres hvilke automatisk fredete kulturminner som forutsettes fjernet i 
forbindelse med tiltaket. 
 
 
5.5.5 Naturressurser 

Temaet omfatter blant annet konsekvenser knyttet til landbruk, skogbruk, fiske, vann, berggrunn og 
løsmasser som ressurs. I dette prosjektet anses imidlertid kun konsekvenser knyttet til landbruk og vann 
som relevante. 
 
Landbruk 
Det skal utarbeides et arealregnskap som viser avgang av jord- og skogbruksarealer fordelt på boniteter. 
Krysningsbehov og andre driftsforhold skal utredes. Arronderingsmessige konsekvenser for landbruket 
beskrives. 
 
Vannressurser 
På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon skal Terningåas flerbruksverdi, brønner, grunnvanns-
forekomster m.m. som berøres av ny løsning beskrives. Risiko for løpende og akutt vannforurensning og 
konsekvenser av dette skal utredes og avbøtende tiltak belyses. 
 
Georessurser 
Det er ikke registrert verneverdige geologiske formasjoner eller særegne kvartærgeologiske landskaps-
former innenfor planområdene.  De eksisterende grustakene på Grundset og Midtskogen vil ikke bli 
berørt av ny løsning innenfor beskrevet delområde (planområde). 
 
Det ansees derfor ikke som nødvendig med nærmere utredninger rundt dette temaet. Tidligere utredninger 
oppsummeres i planbeskrivelsen. 
 
 
5.5.6 Lokale virkninger 

Temaet omhandler arealbruken i kommunen, både utbygde arealer og planlagt utbygde arealer.  Det skal 
gjennom utredningen vurderes hvilke muligheter og begrensninger ny løsning vil ha for utbygging av 
næringsvirksomheten. 
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Videre skal det vurderes den nye løsningens betydning for det lokale næringslivet, samt hvilken virkning 
løsningen vil ha for eksisterende virksomhet rettet mot vegfarende. 
 
 
5.5.7 Risiko og sårbarhet 

Det skal som del av reguleringsplanen utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, 
ferdigtilstand og drifting av ferdig prosjekt, i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale 
risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB).   
 
Risiko knyttes til uønskede hendelser - dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle 
verdier og miljø. 
 
 
5.5.8 YM-plan (ytre miljø) 

Det skal som del av reguleringsplanen utarbeides en plan for ytre miljø som følge av resultatene fra 
supplerende konsekvensutredning og øvrige faglige utredninger. Denne skal (for både anleggs- og 
driftsfasen) følge opp føringer fra KU og reguleringsplan samt bestemmelser for lovverket. Konkrete 
tiltak både i anleggs- og driftsfasen skal fremkomme. 
 
5.6 Offentlig informasjon og medvirkning 

Regelverket om konsekvensutredninger sikrer at man i store og viktige plansaker får en bred medvirkning 
i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å påvirke hvilke spørsmål 
som er viktige og som bør utredes, og i den videre saksgang hvor det endelige planforslaget med 
tilhørende konsekvensutredning (reguleringsplanen) skal behandles.  
 
Prosessen med offentlig informasjon og medvirkning tar utgangspunkt i tidsplanen for arbeidet. Det vil 
bli muligheter for å gi innspill i saken gjennom høringsrunder. I tillegg vil det avholdes 
informasjonsmøter i denne plansaken med berørte parter. 
 
5.7 Tiltakshavers anbefaling 

På grunnlag av konsekvensutredningen skal Statens vegvesen som forslagsstiller anbefale løsning og 
legge frem forslag til reguleringsplan inkludert adkomstløsning for Grindalsmoen næringsområde. 
Begrunnelse for planforslaget skal ta utgangspunkt i de gjennomførte analysene. Graden av måloppnåelse 
for de ulike hovedmålene skal angis. 
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6 PLANPROSESS 

6.1 Planprosess 

Planprosessen legges opp etter forskrift om konsekvensutredninger. Denne forskriften, som trådte i kraft 
fra 1. juli 2009, gjelder blant annet for kommuneplaner og reguleringsplaner som fastsetter retningslinjer 
eller rammer for utbygging. 
 
Forskriften innebærer at det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planleggingen skal 
utarbeides et forslag til planprogram. Dette forslaget legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med fornyet 
varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeidet. Etter høringsperioden skal planprogrammet vedtas i 
kommunestyret.  
 
Det vedtatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelsen av planforslag med 
konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder 
hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag (og konsekvensutredningen). 
Denne prosessen med høring og fastsetting av planprogram er et nytt prosesstrinn sett i forhold til en 
ordinær planprosess etter plan- og bygningsloven. 
 
Forskriften stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige virkninger. Det følger 
derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Prosessen med 
planprogrammet er en viktig arena for å avklare dette.  
 
Neste fase i planprosessen blir utarbeidelse av planforslag med plankart og bestemmelser, sammen med 
en planbeskrivelse og saksfremstilling. Det nye blir nå en større vekt på beskrivelsen av konsekvensene 
(konsekvensutredningen), som skal utarbeides på bakgrunn av det fastsatte programmet. Alle vesentlige 
virkninger av planforslaget vil det bli gjort rede for. Planforslaget vil i henhold til Plan- og 
bygningslovens §3.7 bli utlagt til offentlig ettersyn av Statens vegvesen, og vil deretter bli oversendt 
Elverum kommune for sluttbehandling. 
 
6.2 Fremdrift 

 
Aktivitet Dato 
Varsling av planoppstart m/ 4 uker høringstid 17.10.2008 
Fornyet varsel om oppstart av planarbeid og 
utleggelse av planprogram 

25.03.2009 

Varslingsperiode  25.03.2010 – 14.05.2010 
Vedtak av planprogram 16.06.2010 
Utarbeiding av planforslag juni 2010 – mars 2011 
Utleggelse til offentlig ettersyn (PBL §3.7) april 2011 
Offentlig ettersyn (seks uker) april - mai 2010 
Behandling i planutvalget mai/juni 2011 
Planvedtak i kommunestyret august/september 2011 
Planlagt byggestart  antatt 2013 
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