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1 Innledning 
Ny rv. 3 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum med ny rv. 25 til Basthjørnet, skal 
bygges ut som et OPS-prosjekt, på grunnlag av vedtatte reguleringsplaner. Som følge av endrete 
vegnormaler, avklaringer etter planvedtak i 2012 og driftserfaringer fra andre veganlegg, er det 
ønskelig å foreta noen endringer i vedtatt reguleringsplan i Løten kommune. Statens vegvesen 
fremmer på denne bakgrunn forslag om endring av reguleringsplan for rv. 3/25, Ommangsvollen-
Elverum grense, vedtatt 25.januar 2012. Reguleringsendringen skal ivareta tiltakene som er 
nødvendige for å optimalisere veganlegget i samsvar med dette. Forbedringene dreier seg i hovedsak 
om følgende forhold: 
 
 
Trafikksikkerhet 
Det er foretatt en trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) av vedtatte reguleringsplaner for hele 
strekningen. Dette har avdekket avvik og mangler som justeres i denne reguleringsendringen. 
 
 
Frostsikring 
Nye krav til frostsikring i håndbok N200 Vegbygging, medfører økt overbygningstykkelse, noe som 
igjen påvirker prosjektets massebalanse. Høydeforløp for ny rv. 3 er revurdert med sikte på å oppnå 
best mulig massebalanse. 
 
 
Omlegging av høyspent 
Som følge av at Statnett skal gjennomføre en omlegging av høyspentanlegget på strekningen 
Skramstad-Fuglset, har det vært mulig å heve ny rv. 3 på denne strekningen. En heving av veglinja 
reduserer faren for å komme i kontakt med alunskifer og bidrar til at Stabekken kan legges om i åpen 
løsning. Dette har positiv betydning i forhold til flom. Dette er et alternativ som også ble beskrevet i 
arbeidet med gjeldende reguleringsplan. Da dette arbeidet pågikk i 2011 var det imidlertid ikke mulig 
å få samkjørt Statnetts omlegging av høyspentanlegg med planprosessen. Gjennom en prosjekterings- 
og konsesjonsprosess i regi av Statnett i 2014 og 2015 er imidlertid omlagt trase for høyspentlinje 
fastlagt, i tråd med optimalisert veglinje basert på alternativ beskrevet i planprosessen i 2011. 
 
 
Drenering og overvannshåndtering 
I regulert løsning har veglinjen et lavpunkt ved Årsrudhagan. Valgt drensløsning i gjeldende 
reguleringsplan viser en løsning der overvannet ledes ut av lavpunktene i rør langs eksisterende rv. 25 
i retning Fura i Brenneriroa. Ut fra driftserfaringer på tilsvarende anlegg har det vært ønskelig å se på 
muligheten for å endre på veggeometrien for å unngå dette. Ved å oppnå selvfall i begge retninger mot 
Fura og Vingerjessa, kan vannet ledes ut i sidegrøfter og renses der. Videre har er det med bakgrunn i 
registrering av økt nedbør og nedbørsintensitet, blitt innarbeidet strengere klimafaktorer i Statens 
vegvesen sine håndbøker. Grøftesnittet er revidert i forhold til nye føringer for å øke kapasitet og 
robusthet knyttet til store nedbørsmengder. 
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Krysstype på riksveg 
Nye retningslinjer fra Samferdselstdepartementet sier at rundkjøringer som hovedregel ikke skal 
anlegges på nye hovedveger. 
 
 
Tilpasning til kontraktstype 
Gjennom vedtak av Statsbudsjettet for 2015 ble det fastsatt at prosjektet skal bygges ut som OPS-
prosjekt. Offentlig Privat Samarbeid (OPS) innebærer at et privat selskap har totalansvar for en 
vegstrekning i 25 år. Totalansvaret innebærer at selskapet finansierer, prosjekterer, bygger, drifter og 
vedlikeholder vegstrekningen. OPS-selskapet vil ha livssyklus-perspektiv på prosjektet, i deres ansvar 
og interesse ligger å optimalisere prosjektet i et 25 års perspektiv. Med reguleringsendringen 
videreføres Statens vegvesens arbeider med optimalisering til OPS-selskapet. Videre er det viktig at 
reguleringsplanene gir OPS-selskapet: 

o Tilstrekkelig rom for optimalisering av prosjektet. 
o Tilstrekkelige føringer for å oppnå prosjektets samfunnsmål. 

 
 
Endringsområde 
Forslag til reguleringsendring omfatter strekningen fra kryssområdet på Ommangsvollen til plangrensa 
til reguleringsplan (detaljplan) for Ånestad kryssområde og kontrollstasjon. 
 

 
Figur 1: Oversiktskart. Strekningen Ommangsvollen – Ånestad markert med rød ring. 
 
I prosessene med utarbeidelse av kommunedelplan for ny rv. 3/25 og reguleringsplan for parsellen 
Ommangsvollen-Elverum grense, ble det foretatt grundige vurderinger av veganleggets konsekvenser 
for miljø og samfunn. Endringene som det nå skal tilrettelegges for, ligger innenfor korridoren som er 
vurdert og utredet i tidligere planarbeid. I det følgende beskrives endringene, og det redegjøres for om 
de vil ha påvirkning på miljø- og samfunnsforhold. 
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2 Planprosess og medvirkning 
Oppstart av planarbeid ble varslet 18.08.15, med 
frist for innsending av merknader 18.09.15. Statens 
vegvesen mottak 11 merknader som ble 
gjennomgått og kommentert i eget dokument som 
fulgte planmaterialet til offentlig ettersyn. 
 
Det ble avholdt åpne kontordager i forbindelse 
med varsel om planoppstart og i perioden for 
offentlig ettersyn (3.9.2015 og 14.1.2016). Dette 
kommer i tillegg til enkeltmøter med flere av de 
berørte grunneierne gjennom prosessen. Det er 
ellers avholdt møter med enkelte av statlige og 
fylkeskommunale myndigheter i forberedende fase 
av planarbeidet. Det har vært avholdt møter med 
Løten kommune gjennom hele planprosessen.  
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 
9.12.2015 – 29.1.2016. Statens vegvesen mottok 
10 merknader ved fristens utløp.  
 
Diagrammet til høyre viser planprosessen i 
henhold til plan- og bygningsloven. 
 

 

 
Figur 2: Kart med varslet plangrense. 

 

Varsel om oppstart
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2.1 Offentlig ettersyn, merknader og endringer 
 
Endring av reguleringsplan for rv. 3/25 Ommangsvollen – Elverum grense, strekningen 
Ommangvollen-Ånestad, har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 9.12.15 – 29.01.16. Innkomne 
merknader er oppsummert og vurdert i samråd med Løten kommune. Sammendrag av og kommentarer 
til merknadene sammen med de enkelte merknadene, følger i eget vedlegg. Planbeskrivelsen er 
oppdatert med endringer etter offentlig ettersyn. I det følgende beskrives endringene som er gjort som 
følge av de innkomne merknadene og gjennomgangen med Løten kommune.  

2.1.1 Ommangsvollen og Hunnbettjernet 
Rett nord for krysset på Ommangvollen er det 
avsatt plass til et rensebasseng. I gjeldende 
reguleringsplan, og i endringsforslaget som lå 
ute til høring, var atkomst til bassenget løst 
identisk. Løsningen baserte seg på bruk av 
etablert driftsveg på damkrona av Hunnbettjernet 
som skulle forlenges fram til bassenget. 
Grunneierne som bruker dammen til vanning, 
har uttrykt bekymring for at kjøring på damkrona 
vil kunne føre til deformasjoner med påfølgende 
lekkasjer og redusert vannkvalitet. Etter offentlig 
ettersyn og etterfølgende drøftinger med berørt 
grunneier, er planforslaget endret slik: 
 

 Eventuelt rensebasseng gis direkte 
atkomst fra ny rv. 3 ved at havarilommer 
flyttes noe sørover og kombineres med 
atkomst til bassenget 

 Planlagt driftsveg mellom Hunnbett-
tjernet og rensebassenget, utgår. For-
målet i reguleringsplanen endres til 
landbruk 

 Etablert driftsveg på damkrona 
opprettholder sitt reguleringsformål som 
fellesatkomst, men Statens vegvesens 
bruksrett til denne tas ut av regulerings-
bestemmelsene. Tilsvarende fjernes 
midlertidig anleggsområde langs vegen  

 Krav til at inntaket til vanningsdammen 
flyttes oppstrøms Ommangsvollen bru 
før veganlegget tas i bruk, er tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. 

 
Figur 3: Ny adkomst rensebasseng. 

 
Løsningen medfører at arealinngrep på Skramstads eiendom langs rv. 3 økes noe. 
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2.1.2 Skramstad bru 
I forbindelse med offentlig ettersyn har det kommet merknad om behov for at brua utformes slik at 
den i framtiden kan benyttes som beiteveg. I teknisk underlag som fulgte gjeldende reguleringsplan, er 
det vist at Skramstad bru skal ha tett skjerm. Dette er uteglemt i forbindelse med reguleringsendringen. 
Skjermen er nå tatt inn igjen i det tekniske underlaget som følger reguleringsplanen til sluttbehandling. 

2.1.3 Stabekken 
Beboere på østsiden av vegen mener at hevingen av veglinja forbi Stabekken medfører ulemper i form 
av økt støy, og ytterligere forringelse av bomiljøet deres som følge av økt inngripen i kulturlandskapet. 
De ber om at veglinja ved Stabekken senkes noe. Statens vegvesen har ønsket å i imøtekomme 
innspillet så langt det lar seg gjøre. 
 
I reguleringsplanen vil dagens bekkeløp for Stabekken opprettholdes selv om hovedløpet legges om. I 
ettersituasjon vil dagens bekkeløp få redusert vannføring. Handlingsrommet for en sekning av linja er 
bl.a. begrenset av faktiske forhold som høyde på bekkens inn- og utløp, vegens stigningsforhold m.m. 
I det tekniske underlaget til reguleringsplanen er imidlertid veglinja forbi Stabekken senket noe, ca. 
0,5 meter, i forhold til det som var vist på tegningene som fulgte planendringen til offentlig ettersyn. 
Senkningen av veglinja er inntatt i aktuelle reviderte tegninger i teknisk underlag. Det er ikke gjort 
reviderte støyberegninger for denne endringen. Støymessig vurderes endringen til å være marginal. 
Senkningen av veglinja gir ikke endringer i plankartet. 

2.1.4 Gnr.13/bnr.5 – Felt B1 
Eieren av gnr.13/bnr.17, nordvest 
for Tønsetkrysset, ber om at felt 
for boligformål utvides til å 
omfatte deler av gnr.13/bnr.5. 
Arealet som ligger mellom tomta 
og adkomsten er inneklemt og 
derfor lite driveverdig som 
landbruksareal. Her står også 
grunnmuren til et hus som er 
revet. Figuren til høyre illustrerer 
hvilket areal det er ønsker om å 
regulere til boligformål.  

 
Figur 4: Utsnitt fra kartblad R104, høringsforslag. 
 

Dette arealet og delen av adkomstveg V11 som går opp til gnr.13/bnr.17, er foreslått tillagt felt B1. I 
kommuneplanens arealdel av 2005-2016 er arealet regulert til boligformål. Eier har for øvrig bedt 
om at Stabekkens kulvert under rv. 25, oppgraderes i forbindelse med anlegget for ny rv. 3/25. 
Denne merknaden imøtekommes, men fører ikke til endringer på plankart og i bestemmelser. 
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2.1.5 Anleggsbelte i B1 nord og vest for Tønset-krysset 
Som del av planforslaget som har vært ute til offentlig ettersyn, har avkjørsler til jordbruks- og 
boligeiendommer nord for rv. 25 og vest for Tønset-krysset, blitt foreslått sanert til én felles atkomst. 
Forut for offentlig ettersyn ble berørte grunneiere tilskrevet ved brev om dette og invitert til møte. Det 
har ikke kommet merknader til dette i forbindelse med offentlig ettersyn. Det viser seg at nødvendig 
anleggsbelte på boligeiendommene mangler på plankartet. I forbindelse med sluttbehandlingen har 
dette blitt korrigert. Aktuelle berørte grunneiere er varslet og gitt anledning til uttalelse. Ingen 
merknader foreligger. 

2.1.6 Byggegrenser og reguleringsbestemmelser for bebyggelse 
På østsiden av Tønsetkrysset vil dagens rv. 25 omklassifiseres til fylkesveg, og byggegrense på 30 
meter vil være tilstrekkelig på den siden av krysset. Dette samsvarer med det som er angitt i 
reguleringsbestemmelsene. Utsnittet i figur 4 er hentet fra høringsforslaget og viser at byggegrensa 
langs eksisterende rv. 25 er lagt 30 meter fra senterlinje også på vestsiden av krysset. Ved en inkurie 
ble det påtegnet 30 meter byggegrense som for nedklassifisert veg, mens det er en byggegrense på 50 
meter som fortsatt skal gjelde for eksisterende rv. 25.  
 
Bestemmelsene for B1 retter seg mot eksisterende bebyggelse. Bestemmelsene slik de gikk til 
offentlig ettersyn, ga tillatelse til noe bygging, men ikke nærmere veg enn eksisterende bebyggelse. 
Bestemmelsene gjaldt bebyggelse både innenfor og utenfor byggegrensen. Endring av byggegrense på 
plankartet til 50 meter her, ikke vil ha noen praktisk betydning for hva som kan tillates i og med at 
disse bestemmelsene opprinnelig var formulert med tanke på å gi unntak fra byggeforbud innenfor 
byggegrense. Korrigert byggegrense på 50 meter til eksisterende rv. 25 er derfor inntegnet på 
plankartet og angitt i bestemmelsene. 
 
På plankartet som lå ute til offentlig ettersyn var det også ved en inkurie påtegnet byggegrense 100 
meter fra omlagt  rv. 25 mot rundkjøringa. Her er byggegrense korrigert i tråd med gjeldende veglov, 
dvs. til 50 meter. Her reduseres altså byggegrensen i forhold til forslag som gikk til offentlig ettersyn. 
 
Videre er reguleringsbestemmelsenes supplert med en presisering i punkt 5.1 som omhandler rammer 
for byggetiltak langs samferdselsanlegget etter innspill fra Løten kommune. Det er presisert at 
bestemmelsene for bebyggelse og anlegg gjelder på areal som ligger innenfor byggegrensene langs 
riksvegen. 

2.1.7 Støy 
I høringsperioden er det stilt spørsmål til trafikkfordelingstallene som er lagt til grunn ved beregning 
av støy langs den nye riksvegen og delene av sidevegene som er tatt med i planområdet. 
 
Trafikkfordelingen er konrollert. I Tønsetkrysset vil estimert trafikk på avrampe fra Oslo antagelig bli 
lavere enn det som er lagt inn i beregningen (ÅDT=1750). Ettersom det er usikkerhet knyttet til 
estimering av fremtidige trafikkmengder, og reduksjon av trafikktallet på rampa vil gi marginale 
endringer for beregnet støy ved tilstøtende bebyggelse, er det ikke lagt inn revidert trafikkmengde 
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(ÅDT) i delen av beregningen som omfatter Tønsetkrysset. Effekten av eksempelvis en halvering av 
denne trafikken vil erfaringsmessig utgjøre marginale (og ikke hørbare) endringer for tilstøtende 
bebyggelse. 
 
Videre har det vært et behov for å presisere grunnlaget for valgt avgrensingen av området for 
støyberegningene. I reguleringsplanfasen har beregningene vært rettet mot å identifisere hvilke boliger 
som bør vurderes for støyreduserende tiltak som følge av det nye veganlegget. Det er følgelig lagt inn 
data for anslått trafikk på den nye riksvegen, og på sidevegene frem til punktene hvor de kobles mot 
de eksisterende veglinjene. Kort sagt er grensa for beregning av støy satt i tiltaksgrensa. I 
prosjekteringsfasen vil støyberegninger måtte gjennomføres på nytt for å sikre at forskriftskrav blir 
tilfredsstilt. 
 
Støyvurderingen er imidlertid oppdatert på en del av strekningen nord for Tønsetkrysset. Det gjelder 
korrigering av fartsgrense fra 110 km/t til 90 km/t  på en strekning på 1 km fra Kjeldsrudvegen til og 
med Doksrud bru (profil 4100 - profil 5100). Dette gir utslag på omfanget av sonene som viser hvor 
støydempende tiltak er påkrevd. Se tegning R02-X-002-Pr2500-4500 og tegning R02-X-002-Pr4500-
6300 som ligger i teknisk underlag. 

2.1.8 Driftsadkomster og avgrensing av landbruksformål ved 
Tønsetkrysset 

Etter innspill fra grunneier på Tønset er det lagt inn avkjørselspiler til landbruksarealer på begge sider 
av Tønsetkrysset. Formålsgrensene mellom areal regulert til annen veggrunn og areal avsatt til 
landbruksformål er justert rundt kryssområdet slik at mer areal kan tilbakeføres og dyrkes opp når 
anlegget er ferdigstilt. Illustrasjonen under gir oversikt over driftsadkomster som er lagt til etter 
offentlig ettersyn og endret avgrensing av areal regulert til landbruksformål. 
 

 
Figur 5: Tønsetkrysset. Sammenstilling, høringsforslag og revidert plan 
 
For øvrig er grunneiers innspill mht. diverse korreksjoner på bruksrettigeheter til fellesatkomster for 
V11, V12 og V15 korrigert i bestemmelsene. 
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2.1.9 Gang- og sykkelveg ved Budorvegen 
I gjeldende plan er det regulert gang- og sykkelveg langs vestsiden av Budorvegen, frem til 
Kjeldsrudvegen. Ved en feiltagelse ble gang- og sykkelvegen forlenget til plangrensa i 
endringsforslaget som har ligget ute til offentlig ettersyn. I planforslaget som legges frem for 
sluttbehandling, avsluttes gang- og sykkelvegen ved Kjeldsrudvegen (V15) som i gjeldende 
reguleringsplan. 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Kommuneplan og kommunedelplan 
Kommunedelplan for ny rv. 3/25, for strekningen Ånestad – Elverum, ble vedtatt 25.06.03. For 
området mellom Ommangsvollen og Ånestad ble traséalternativ 2b, sør for dagens riksveg valgt. I 
kommuneplanens arealdel for Løten kommune 2005-2016, vedtatt 29.06.2005, er trasé 2b fra 
kommunedelplanen lagt inn som linje for fremtidig viktig ledd i kommunikasjonssystemet. Områdene 
rundt er dominert av arealer avsatt til landbruks-, natur og friluftsområder (LNF), med hovedvekt på 
landbruk. Det er også markert noe spredt, eksisterende boligbebyggelse langs traséen. Flere luftstrekk 
for høyspentlinjer krysser traséen, og disse er markert med faresone på kommuneplankartet. 
 

Figur 6: Utsnitt av kommuneplanens arealdel sammenstilt med plangrense for endringsforslag. 
 

Løten kommune har revidert arealdelen i perioden arbeidet med denne reguleringsendringen har 
pågått. Kommunestyret vedtok arealdelen gjeldende for perioden 2015-2026 i kommunestyret den 
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6.4.2016 sak 0017/16. I vedtakets pkt. 1.3 er det forutsatt det gjennomføres rettinger av plankartet i 
samsvar med endringer som følger av reguleringsendringer for rv. 3 og rv. 25 Ommangsvollen – 
Ånestad og ved Lundgård som forventes godkjent av kommunestyret før sommeren. Det er for øvrig 
ingen særskilte endringer i arealbruk langs traséen som har betydning for denne reguleringsendringen. 

 

3.2 Planavgrensning og planstatus 

3.2.1 Forslag til detaljplan for strekningen Ommangsvollen-Ånestad 
Planområdet ligger i kulturlandskap med blanding av landbruksarealer og skog. Samferdselsanlegget 
er tidligere regulert i gjeldende plan for rv. 3/25 fra Ommangsvollen til Grundset, parsell 
Ommangsvollen-Elverum grense, vedtatt 25.01.2012. Denne reguleringsendringen vil erstatte 
gjeldende plan på strekningen fra Ommangsvollen til Ånestad, og omfatter 10 kilomter av ny rv. 3/25 
med kryssende sideveger, samt et belte med tilgrensende jord- og skogbruksarealer på hver side av 
veganlegget. 
 

 
Figur 7: Planområdets beliggenhet. Blå linje markerer endringsgrense. 
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3.2.2 Reguleringsplan (detaljplan) for kontrollstasjon ved Ånestad 

Som et ledd i arbeidet med å optimalisere veganlegget har Vegvesenet utarbeidet forslag til endring av 
reguleringsplan for ny rv. 3/25 ved kryssområdet på Ånestad. Hensikten med planarbeidet har vært å 
legge til rette for bygging av ny kontrollstasjon, samt oppjustere toplankrysset og de tilstøtende vegene 
slik at de tilfredstiller nye krav og standarder. Forslaget lå ute til offentlig ettersyn fra 20.april til 8.juni 
2015, og ble sluttbehandlet i Løten kommune 25. november 2015, i sak 0057/15. Den sørvestre 
plangrensen til detaljplanen for Ånestadkrysset danner nordøstre avgrensing av endringsforslaget for 
strekningen Ommangsvollen-Ånestad. 
 

 
Figur 8: Planområde for tilgrensende reguleringsendring ved Ånestadkrysset. 
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4 Planforslaget 

4.1 Beskrivelse av endringer 
Planområdet er på ca. 1885 daa, og omfatter de første 8,5 kilometerne av planlagt ny rv. 3 og rv. 25, 
Ommangsvollen-Elverum grense. Gjennom en optimaliseringsprosess basert på avklaringer i etterkant 
av planvedtak, endringer i vegnormalene og driftserfaringer fra andre veganlegg, er det foreslått 
endringer i utformingen av ny rv. 3 mellom Ommangsvollen og Ånestad. Endringene kan 
oppsummeres slik: 

 Justering av krysset på Ommangsvollen 
 Fastleggelse av trase for omlagt 300 kV høyspent Vang – Minne, med valg av løsning for ny 

rv. 3 og Stabekken ved Skillingstad. 
 Endring av kryss mellom rv. 3 og rv. 25 på Tønset fra rundkjøring til toplanskryss 
 Justering av grøftebredde og vegens fall i lengderetning, for å oppnå bedre dreneringsløsning. 

Dette medfører endring av prinsipp for kryssing mellom ny rv. 3 og fv. 157 ved Rømma. 
 Endring av standard bredde på midtdeler på 4-felts veg fra 2,5 til 2,0 meter. 
 Noen mindre endringer av kurvatur på lokalvegnettet etter trafikksikkerhetsrevisjon. 

 
Gjeldende reguleringsplan ble basert på normalprofiler utarbeidet i tråd med Veg- og gateutforming 
håndbok 017 (2008). Optimalisert løsning er basert på gjeldende vegnormal Veg- og gateutforming 
håndbok N100. Dette har medført at det i det foreliggende planforslaget har blitt noen endringer på 
dimensjoneringsklasser, fartsgrenser og vegbredder i forhold til slik det er utformet i gjeldende plan. 
 
I gjeldende reguleringsplan er fylkesveger som krysser rv. 3/25 planlagt som 2-spenns betongbruer 
med søyle i midtdeler med unntak av Fuglset bru som er vist som trebru. Den generelle løsningen med 
betongbruer medfører behov for utvidelse av midtdeleren på lengre strekninger for å få plass til 
brusøyle. I optimaliseringsarbeidet er bruløsningene for kryssing av fylkesvegene differensiert med 
tanke på trafikkbelastning. For fylkesvegene med størst trafikk slik som fv. 231 (Ommangsvollen-
krysset), dagens rv. 25 ved Årsrudhagan og fv. 231 (Ånestad-krysset) beholdes løsning med 
betongbruer. For de øvrige fylkesvegkryssingene over rv. 3/25 er veggeometri utformet med tanke på 
å bygge trebruer. Oppsummert er følgende bruer angitt som bruer i tre (endring fra gjeldende plan vist 
i parantes): 

 Løken bru 
 Skramstad bru 
 Fuglset bru 
 Kjeldsrudvegen bru 
 Budorvegen bru (tidligere betongbru) 
 Rømma bru (tidligere betongbru i ny vegtrase for rv. 3/25 over fv. 155) 
 Kroksti bru (tidligere betongbru) 

 
Flere av endringene kunne vært gjennomført som mindre enkeltendringer av gjeldende 
reguleringsplan. Noen av justeringene som er lagt inn vil som enkeltstående tiltak ikke utløse behov 
for reguleringsendring, da de verken medfører endring av arealformål eller påvirker konsekvenser for 
miljø og samfunn. For å sikre en helhetlig planprosess har en valgt å behandle endringene for ny rv. 3 
og rv. 25 i ett reguleringsplanforslag som dekker hele strekningen fra Ommangsvollen til Ånestad. 



 

 
 
ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RV. 3/25, OMMANGSVOLLEN-ELVERUM GRENSE. STREKNINGEN OMMANGSVOLLEN-ÅNESTAD 
PLANBESKRIVELSE 

 
 

 

17

4.1.1 Krysset på Ommangsvollen 
I gjeldende plan er krysset 
regulert som et halvt ruterkryss 
med sørvendte ramper. Fylkesveg 
231 krysser vinkelrett over ny 
riksveg. Overgangsbrua har søyler 
i midtdeleren til riksvegen. 
Påkjøringsrampe starter i T-kryss, 
og avkjøringsrampe ender i en 
rundkjøring. Etter 
trafikksikkerhetsrevisjon foreslås 
slakere kurvatur på fylkesveg og 
ramper i krysset. 
 
På tilstøtende strekning fra 
Kolomoen til Ommangsvollen er 
det bygd 3-spenns bruer på alle 
kryssinger over rv. 3. Denne 
løsningen foreslås videreført slik 
at en unngår brusøyler i 
midtdeleren. Da er det ikke behov 
for å øke bredden på midtdeleren 
under overgangsbrua, og 
linjeføringene på riksvegen blir 
bedre. 

 
Figur 9: Gjeldende plan for kryss på Ommangsvollen. 

 
I endringsforslaget starter midtdeleren på riksvegen ca. 30 m lenger sør enn i regulert løsning. 
Rampelengder og fartsendringsfelt er tilpasset nye vegnormaler. Linjeføringen for fylkesveg 231 er 
endret slik at vegen ikke lenger går inn i en kurve ved overgangsbrua. Videre er venstresvingefeltet for 
pårampa forlenget slik at det er plass til ett modulvogntog og én personbil samtidig uten at dette 
skaper tilbakeblokkering i gjennomgående kjørefelt på fv. 231. Avrampa går over i et flettefelt med fv. 
231 i sving mot øst (Løten sentrum). Biler som skal mot vest, blir ledet inn i et T-kryss. 
 
Regulert brukryssing av Fura beholdes som tidligere regulert. I planforslag til offentlig ettersyn var det 
forutsatt å opprettholde adkomst til rensebasseng via Hunnbettjernet. Etter offentlig ettersyn er 
adkomst foreslått fra ny rv. 3, se også avsnitt 2.1.1. 
 
Endringene påvirker plassering av formålsgrenser og dermed også avgrensingen av areal avsatt til 
mildertidig anleggsområde langs den nye riksvegen. Endringene gir dermed utslag på både permanent 
og midlertidig beslag av areal. Se tabell i avsnitt 5.7 for oversikt over beslag av areal. 
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Figur 10: Forslag til endret kryss på Ommangsvollen. Ny geometri sammenstilt med gjeldende plan. 
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4.1.2 Delstrekning Ommangsvollen-Tønset 
Fra Ommangsvollen er den nye riksvegen regulert i en 
nordgående trasé som dreier mot øst ved Fuglset. På 
den første delen går vegen parallelt med en 300 kV 
høyspenttrasé. I tidligere vedtatt plan måtte det tas 
hensyn til frihøyde under høyspentluftstrekket , og 
veglinja ble lagt på et terrengnivå som vil gi 
utfordringer med hensyn til flomfare ved Stabekken. 
Høyspenlinja er i ettertid vedtatt flyttet, og vegen kan 
derfor heves. Dette reduserer flomfaren og det vil ikke 
være nødvendig å legge Stabekken i rør. Løsningen 
gir også en fordel med hensyn til redusert fare for å 
komme i kontakt med alunskifer. 
 
Fylkesveg 152/Vestbygdvegen krysser ny riksveg i 
overgangsbru ved Fuglset. Det er også planlagt en 
overgangsbru for kryssende driftsveg ved Skramstad 
Vestre. Linjeføringen på de kryssende vegene er 
endret. Brua for fv. 152 er hevet siden ny rv. 3 også er 
hevet her. Driftsbrua ved Skramstad vestre er justert 
sideveis ca. 20 meter mot nord for å ikke komme i 
konflikt med fundament for nevnte omlagte høyspent 
luftstrekk. 
 
I gjeldende regulering er det regulert inn 
forbikjøringsfelt på strekningen mellom de to 
overgangsbruene. Forbikjøringsfelt er nå foreslått 
fjernet med bakgrunn i endrede krav i ny vegnormal, 
(Håndbok N100). Videre vil endret kryssløsning ved 
Tønset gi bedre trafikkflyt og begrense behovet for 
forbikjøringsfelt. 
 
Linjehevingen medfører at høyden på støyvollen mot 
gnr.206/bnr.3 må økes noe sammenliknet med 
gjeldende reguleringsplan. Se for øvrig tabell i kapitel 
5.7 for oversikt over permanent og midlertidig beslag 
av areal langs veganlegget. 
 

Figur 11: Utsnitt fra gjeldende plan. 
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Ved Fuglset ligger to 
boligeiendommer innenfor 
framtidig byggegrense, øst 
for ny rv. 3 og nord for fv. 
152. Eiendommene vil være 
støyutsatte, og vil ligge 
innenfor det arealet som 
normalt reguleres til 
midlertidig anleggsområde. 
Ved utarbeidelse av 
gjeldende reguleringsplan ble 
eiendommenes framtidige 
status vurdert. I og med at det 
ligger to boliger her, ble det 
under tvil konkludert med at 
eiendommene reguleres til 
boligformål. 

 
Figur 12: Gnr.14/bnr.9 og gnr.14/bnr.10. Utsnitt fra gjeldende plan. 

 
I 2014 ble en av eiendommene (gnr.14/bnr.9) lagt ut for salg. Statens vegvesen valgte å kjøpe denne 
eiendommen. Kjøpet er begrunnet med høy støy- og anleggsbelastning, liten differansekostnad 
mellom kjøpesum og kostnader knyttet til opprettholdelse av eiendommen, samt at en ny eier av 
eiendommen ikke har kjennskap til planhistorikk og til det kommende anleggstiltaket. Innløsning av 
eiendommen gnr.14/bnr.9 gir andre føringer for regulering av området. I arbeidet med endring av 
reguleringsplanen er det vurdert to ulike løsninger: 
 

1. Eiendommen gnr.14/bnr.10 innløses, og eiendommene gnr.14/bnr.9 og gnr.14/bnr.10 
reguleres til landbruksformål, med sone for midlertidig anleggsområde. 

2. Eiendommen gnr.14/bnr.10 beholdes som boligeiendom, med lokale støytiltak. Eiendommen 
gnr.14/bnr.9 reguleres til boligformål, med sone for midlertidig anleggsområde, og legges til 
eiendommen gnr.14/bnr.10 etter sluttføring av veganlegget. Tidligere regulert tilleggsareal fra 
eiendommen gnr.14/bnr.1 reguleres til landbruksformål. 

 
Bolighuset på eiendommen gnr.14/bnr.10 ligger 10 meter fra planlagt viltgjerde på skjæringstoppen 
for ny rv. 3, og har en beregnet støybelastning på 67 dBA på fasaden mot vest og ny rv. 3. Området vil 
bli sterkt preget av anleggsvirksomhet i en treårsperiode, med støy, støv, tilgrising og anleggstrafikk 
tett inntil boligeiendommen. Uansett hvilken løsning som velges for støyskjerming mot ny rv. 3 vil 
eiendommen være støybelastet og ligge tett opp til sterkt trafikert riksveg i framtida. Det vil bli en helt 
annen situasjon enn i dag, hvor eiendommen ligger i overgangen mellom skog og åpent 
kulturlandskap.  
 
Ut fra en helhetsvurdering, med belastning i anleggsperioden som tungtveiende faktor, er alternativ 1 
med innløsning av eiendommen gnr.14/bnr.10 lagt til grunn for reguleringsendringen. 
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Figur 13: Ny geometri sammenstilt med gjeldende plan. Overgangsbru for fv. 152 ved Fuglset. 
 

 
Figur 14: Ny geometri sammenstilt med gjeldende plan, driftsveg ved Skramstad Vestre. 
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4.1.3 Tønsetkrysset 
I Tønsetkrysset møter den sør- 
og nordgående trafikken 
mellom Elverum og Oslo (rv. 3) 
den øst- og vestgående trafikken 
mellom Hamar og Løten (rv. 
25). Krysset ligger vest for 
Brenneriroa, og er i gjeldende 
regulering planlagt som 
rundkjøring. Løsningen 
inneholder også en planskilt 
kryssing under rv. 3 for 
kollektivtrafikk, 
landbrukstrafikk og gående- og 
syklende. I tillegg er det 
regulert inn en bussterminal 
med integrert innfartsparkering. Figur 15: Gjeldende plan for kryss på Tønset.

 
Kryss langs hovedveger skal i henhold til både ny og gammel vegnormal være planskilt. 
Rundkjøringsløsningen som er regulert i gjeldene plan, er derfor tidligere fraviksbehandlet og 
godkjent av Vegdirektoratet. Valget av Tønsetkrysset som rundkjøring var blant annet basert på en 
vurdering av at levetiden for krysset kunne bli kortvarig. Ved prioritering av rv. 3/25 Ommangsvollen 
– Grundset i NTP 2014-23, med oppstart i perioden 2014-17, er det avklart at rv. 25 vestover mot 
Hamar vil ligge i dagens trase i en del år etter ferdigstillelse av ny rv. 3. Sammen med nye føringer om 
rundkjøringer på nye hovedveger fra Samferdselsdepartementet har dette medført at en har revurdert 
rundkjøringsløsningen og jobbet med utforming av planskilt kryss. 
 
I arbeidet fram mot å finne en aktuell løsning for et planskilt kryss, har det vært vurdert flere 
alternative løsninger. Alternativene har vært vurdert på bakgrunn av en rekke utfordringer og hensyn. 
Dette er de samme utfordringene som førte fram til regulert løsning med rundkjøring: 

 Det er to viktige trafikkstrømmer i krysset. Den dominerende trafikkstrømmen i krysset er på 
rv. 25 Hamar – Elverum. Gjennomgående rv. 3 er hovedruta for gods i Sør-Norge. 
Utfordringen med et toplanskryss hvor rv. 25 er sekundærveg er å unngå at denne 
trafikkstrømmen hindres unødig. 

 Det skal tilrettelegges for sikker og effektiv gang- og sykkelforbindelse gjennom krysset. 
 Det skal tas hensyn til jordvern. 
 Det skal tas hensyn til kostnader. 

 
Følgende kryssløsninger er utredet: 

 A Rundkjøring med bedre avbøyning 
 B Kompakt ruterkryss 

o B1: Gang- og sykkelveg krysser i ramper i plan 
o B2: Gang- og sykkelveg krysser i ramper i plan med lysregulering 
o B3: Gang- og sykkelveg på bru over rv. 3 og ramper 
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 C Halvt kløverbladkryss 
o C1: Ramper med stor radius 
o C2: Ramper med redusert radius 

 D Vestre ramper som halvt kløverbladkryss. Østre ramper som ruterkryss 
 

 
Figur 16: Utredete kryss med opprinnelig regulert kryss (rundkjøring) som bakgrunn 
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Konklusjonen ble å anbefale alternativ C2 som grunnlag for videre arbeid. Beslutningen var basert på 
at alternativet framstod som en vesentlig forbedring i forhold til vedtatt løsning på de fleste områder. 
Sikkerheten for myke trafikanter er spesielt vektlagt, i og med at gang- og sykkelvegen gjennom 
krysset er skoleveg. Gjennomgående gang- og sykkelveg føres over rv. 3 på sørsiden for å unngå 
konflikter med trafikk på ramper. Illustrasjonen under viser det anbefalte alternativet sett fra nordøst. 
 

 
Figur 17: Perspektiv av anbefalt kryssløsning på Tønset, sett fra nordøst. 
 
Ulike alternativer for bussholdeplasser er utredet i forbindelse med revidert kryssløsning. En 
bussterminal med innfartsparkering sør for vestre rundkjøring er skissert og vurdert. Løsningen er 
drøftet med Hedmark Trafikk, Nettbuss og Fylkesmannens landbruksavdeling. En felles bussterminal 
og innfartsparkering sør for rv. 25 vil være arealkrevende på grunn av bussenes behov for å snu inne 
på terminalen. Løsningen vil dermed gi vesentlig større inngrep i matkornarealer enn regulert løsning. 
Dette vil gi lite effektiv arealutnyttelse, da trafikkbelastningen er relativt liten. En bussterminal vil 
være lite effektiv for lokalbusstrafikken, sammenlignet med busslommer langs Chausséen/rv. 25. Det 
har også vært premissgivende at det ikke skal være kryssing av riksvegramper mellom 
innfartsparkering og gjennomgående gang- og sykkelveg og bussholdeplasser. 
 
I endringen av reguleringsplan for rv. 3 Ommangsvollen - Ånestad utgjør følgende elementer 
bussknutepunkt Tønset: 

 Busslomme for 2 busser langs søndre kant av rv. 25 i Tønsetkrysset. 
Betjener alle bussforbindelser langs rv. 3, samt østgående lokal- og regionalbusser. 

 Busslomme langs nordre kant av rv. 25 vest for Tønsetkrysset. 
Betjener vestgående busser langs rv. 25, derunder buss Elverum – Hamar. 
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 Busslomme langs nordre kant av Chausséen øst for Tønsetkrysset. 
Betjener vestgående lokalbusser. 

 Innfartsparkering for ca. 30 biler i vestre del av krysset. 
 
Avkjørsler til jordbruks- og boligeiendommer nord for rv.25 og vest for krysset foreslås sanert til én 
felles avkjørsel. To skogholt sør for krysset skal tilrettelegges for nydyrking ved avslutting av 
anlegget. (Se tabell i kapitel 5.7 for oversikt over beslag av areal).  
 

 
Figur 18: Ny geometri sammenstilt med gjeldende plan. 

 

 

 

 
 

Rv.25 
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4.1.4 Delstrekning Tønset-Ånestad 
På denne strekningen er det seks kryssingpunkter mellom den nye riksvegen og lokal– og fylkesveger. 
Det er også to bekke- og elvekryssinger. 
 

 
Figur 19: Gjeldende plan for strekningen Tønset-Ånestad. 

 

Kjeldsrudvegen og Budorvegen (fv. 153) 
I gjeldende reguleringsplan legges det opp til at 
Kjelsrudveien skal krysse den nye riksvegen i en 
trebru med lengde på ca. 50 meter. Denne 
løsningen er videreført. Planlagt kryssing med 2-
spenns betongbru er endret for å få bedre kurvatur 
på Budorvegen (fv. 153). Med opprinnelig 
løsning blir det en krapp S-kurve rett over 
bakketoppen på brua. Kryssingen er plassert mer 
vinkelrett på riksvegen, og linjeføringen på både 
øst- og vestsiden av brua er endret slik at høy-
brekket blir liggende på en rettere strekning. Det 
er nå tilrettelagt for å bygge trebru i stedenfor 
betongbru. 
Rett nord for Budorvegen ligger Elskovsbekken. 
Her er det kontinuerlig vannføring, og bekken 
føres under den nye riksvegen i kulvert. Denne 
dimensjoneres slik at det er plass til å etablere en 
sti på siden av bekkeløpet. Her er det ingen 
prinsipielle endringer av opprinnelig løsning. 
Etter nye hydrologiske beregninger har det vært 
ønskelig å øke lysåpningen på kulverten til 
bredde på 7 m. 

 
Figur 20: Ny geometri sammenstilt med gjeldende plan.
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Doksrud 
Ved Doksrud krysses Fura for andre gang, 
med en bru på ca. 95 meter. Driftsvegen til 
Doksrud legges om og plasseres under brua. 
Vegen vil også fungere som turveg for 
rundløype i Doksrudskogen. I den gjeldende 
reguleringen er det planlagt et rense-
/overvannsbasseng øst for brua. Adkomsten til 
anlegget er sikret langs en eksisterende 
skogsbilveg som også benyttes som turveg. 
 
De regulerte løsningene for adkomst- og 
turveger, elvekryssing og overvannsbasseng 
videreføres i reguleringsendringene. De 
generelle endringene i normalprofilet på 
vegen gir kun små justeringer på vegbredde 
og skråningsutslag. 

Figur 21: Ny geometri sammenstilt med gjeldende plan.
 
 
Spangenvegen (fv. 155) og Chausséen (rv. 25) ved Årsrudhagan 
Det er foreslått en optimalisert dreneringsløsning som medfører at vertikalkurvaturen på ny riksveg 
endres. Det foreslåtte grepet dreier seg i korte trekk om at det legges inn et høybrekk ved Årsrudhagan 
for å sikre tilstrekkelig fall mot Fura i vest og Vingerjessa i øst (se punkt 4.1.5). I området ved 
kryssingen med Spangenvegen (fv.155) er fylkesvegen opprinnelig planlagt senket ca. 2.5 meter for 
kryssing under ny rv. 3/25. Som følge av endringen blir ny rv. 3/25 liggende lavere i terrenget enn 
opprinnelig planlagt. Det nå tilrettelagt for å bygge en overgangsbru i stedet for en undergang. 
 

Figur 22: Ny geometri sammenstilt med gjeldende plan. Spangenvegen og Chausséen ved Årsrudhagan.

Doksrud 
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Ved Årsrudhagan, omtrent 600 meter øst for Spangenvegen, krysser dagens rv. 25 Chausséen den nye 
riksvegen. Her er det planlagt en overgangsbru som ligger tilnærmet vinkelrett på ny rv. 3/25. Ved 
dette kryssingspunktet er rv. 3/25 hevet ca. 2,3 meter. Dette er en følge av hevingen av ny rv. 3/25 ved 
Årsrudhagan for å oppnå fall på denne strekningen mot Vingerjessa (se pkt. 4.1.5). Virkningen av 
denne hevingen med fallretning mot Vingerjessa, gir effekt i ca, 2,5 km lengde av riksvegen. På denne 
bakgrunn er lokalvegen løftet opp mot det som er vurdert som den «lokale tålegrensen» ved 
Årsrudhagan. Det medfører at veglinja til Chausséen er hevet tilsvarende. 
 
I trafikksikkerhetsrevisjonen er det også påpekt at horisontalkurvaturen på omlagt rv. 25 bør samsvare 
med den øvrige horisontalkurvaturen på rv. 25. Veglinja til omlagt rv. 25 er derfor hevet 2,3 meter og 
kurven er slaket ut til radius 150 meter ved Årsrudhagan.  
 
Magnhild Landheims veg 
Ved Kroksti kobles Magnhild 
Landheims veg (fv. 157) til omlagt 
rv. 25, og krysser ny rv. 3/25 i en 
overgangsbru som blir liggende 
vinkelrett på den nye riksvegen. 
Både koblings- og kryssingspunkt 
videreføres i reguleringsendringen, 
men vertikalkurvaturen er justert 
som følge av tilpasningen som er 
gjort for å sikre fall mot Fura og 
Vingerjessa. Dette betyr at den nye 
riksvegen senkes ca. 1,5 meter i 
området hvor omlagt fv. 157 
krysser ny rv. 3/25. (Se tabell i 
kapitel 5.7 for oversikt over beslag 
av areal). 

 
Figur 23: Ny geometri sammenstilt med gjeldende plan. 

4.1.5 Drenering og overvannshåndtering mellom Fura og Vingerjessa 
I gjeldende plan er overvannshåndteringen basert på at vannet ledes til vassdrag via sidegrøfter og 
rense-/overvannsbasseng. Det er det lagt inn et lavpunkt ved Åsrudhagan, og overvannet fra en 
strekning på 1,6 km vil bli ledet hit. I tidligere regulert løsning er det også et lavpunkt i terrenget der 
fylkesveg 155 skal krysse under riksvegen. Denne kryssingen ligger ca. 600 meter vest for 
Årsrudhagan. Overvannet er planlagt ledet fra disse lavpunktene og vestover til Fura langs Chausséen. 
Dette er en løsning som krever 2,5 km uttrekksledninger og dyp grøft (4-8 meter). En har også 
diskutert en alternativ løsning der overvannet kobles på en privat uttrekksledning ned til Vingerjessa. 
For å sikre tilstrekkelig kapasitet må denne i så fall oppgraderes på store deler av strekningen. 

Kroksti 

Magnhild Landheims 
veg. fv.157 

Brandsrudvn. 
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Figur 24: Illustrasjon som viser overvannshåndteringen i gjeldende plan. 
 
Det er utført grunnundersøkelser ved Årsrudhagan som viser at massene er tette og har dårlig 
infiltrasjonsevne. Dette gir utfordringer med hensyn til å sikre en tilfredsstillende dreneringsløsning 
over tid. Dersom det planlagte uttrekkssystemet svikter, vil det trolige medføre betydelig skade på rv. 
3/25. Det anbefales derfor å endre veggeometrien slik at det blir selvfall bort fra Årsrudhagan. Videre 
bør en også unngå å legge inn et lavpunkt i kryssingen med Spangenveien (fv. 155). 
 
I reguleringsendringen er det lagt inn et høybrekk i stedet for et lavbrekk ved Årsrudhagan. Herfra skal 
det være fall på minst 0,2 % mot Fura i vest og Vingerjessa i øst, og frostsikringslaget skal bygges opp 
med masser som har god dreneringsevne. Overvannet vil ledes mot vassdragene i sidegrøftene og 
gjennom frostsikringslaget, og infiltrers og renses i massene her. Prinsipp med infiltrasjonsgrøfter er 
viderført fra gjeldende reguleringsplan. For å sikre tilstrekkelig kapasitet er grøftevolumet økt slik at 
en unngår bruk av gjennomgående overvannsledninger. De optimaliserte grøftene har så stor kapasitet 
at de vil kunne transportere overvann langs riksvegen fram til resipient i dimensjonerende 
flomsituasjoner. Rensebassengene som er regulert inn i gjeldende plan videreføres. 
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Figur 25: Optimalisert grøftesnitt vist sammen med grøftesnitt i regulert løsning. 
 
I den opprinnelige løsningen lå det et høybrekk like øst for Gammalsrud. Her er veglinja senket med 
omlag 5 meter. Ved kryssinga med fv. 155 utgjør endringen en senking på ca. 2.8 meter. 
Spangenvegen legges her i overgangsbru fremfor å krysse under riksvegen (se pkt. 4.1.4). 
 

 
 

Figur 26: Prinsipp for drenering av overvann fra foreslått høybrekk ved Årsrudhagan. Blå piler = fallretning mot 

Fura i vest og Vingerjessa i øst. Grønn linje = opprinnelig lengdeprofil. Rød linje = optimalisert lengdeprofil. 
 

4.2 Gjennomføring av planen 
Arealregnskapet viser at reguleringsendringen medfører endringer i permanent og midlertidig beslag 
av arealer. Det midlertidige beslaget omfatter areal som avsettes til nødvendig rigg- og anleggsområde 
langs den planlagte vegen. Når veganlegget er ferdig, settes disse områdene i stand, og ansvar for drift 
tilbakeføres til grunneier. Det permanente beslaget omfatter områder som ligger innenfor areal regulert 
til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Disse arealene forblir i Statens vegvesens eie når vegen 
er ferdigstilt. Reguleringsplanen gir juridisk hjemmel for å gjennomføres den nødvendige 
ervervsprossesen for både midlertidig- og permanent beslag. Statens vegvesen har allerede startet 
frivillig ervervsprosess langs vegtraséen. Endringene slik de nå foreligger tas med i den videre 
dialogen med de berørte grunneierne. 
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5 Vurdering av reguleringsendringens konsekvenser 
Reguleringsendringen skal sikre at ny rv. 3/25 bygges etter gjeldende standarder og retningslinjer. Det 
fremgår av beskrivelsen i punkt 4.1 at endringene hovedsakelig ligger innenfor reguleringsgrensen i 
gjeldende plan. Unntakene er lokalisert der ny riksveg møter sideveger i kryss, og over- og 
underganger. Her har endret geometri stedvis gitt skråningsutslag som går utover opprinnelig 
plangrense, og planområdet er utvidet for å gi plass til optimaliserte løsninger. 
 
I tidligere planprosesser har en foretatt grundige vurderinger av det planlagte veganleggets 
konsekvenser for miljø og samfunn. Planutvidelsen og endringene er ikke så omfattende at det er 
behov for ny konsekvensutredning. I det følgende vurderes derfor kun de planlagte endringenes 
konsekvenser for miljø og samfunn. For vurdering av veganlegget i sin helhet vises det til 
konsekvensutredningen til kommunedelplan for ny rv. 3/25, Ommangsvollen – Ånestad, alternativ 2b, 
vedtatt 14.04.04, samt planbeskrivelse til reguleringsplan for rv. 3/25, Ommangsvollen-Elverum 
grense, vedtatt 25.01.2012. 
 

5.1 Nærmiljø 
Gode krysningsmuligheter med fortau og gang- og sykkelveger langs trafikerte fylkesveger videreført 
i denne reguleringsendringen. Prinsipp for bussholdeplass ved Tønset er endret i revidert plan. 
Bussholdeplasser er lokalisert til rv. 25, og ikke på felles buss- og parkeringsplass som i gjeldende 
reguleringsplan. Gangavstand fra planlagt pendlerparkeringsplass til bussholdeplass vil være kort også 
i denne reguleringsendringen. 
 
Endringene er ikke så omfattende at de medfører behov for å innløse flere boliger enn i gjeldende plan. 
En bolig ved Fuglset er imidlertid kjøpt av Statens vegvesen ved ordinært eierskifte, og ytterligere en 
bolig her er foreslått innløst gjennom reguleringsendringen. Ved Tønset vil heving av rv. 25 gjennom 
krysset og omlagt trase for Nervollgutua gi noe mer nærføring mot boligeiendommene i Nervollgutua. 
Alt i alt er planendringen vurdert å gi svært liten endring i virkningen på nærmiljøet sammenlignet 
med gjeldende reguleringsplan. 
 

5.2 Landskap 
Landskapet mellom Ommangsvollen og Ånestad kan deles opp i to soner, hvor området vest for Fura 
består av sammensatt landskap med lappeteppe av skogholt og åkre, imens området vest for Fura og 
Brenneriroa består av mer sammenhengende jordbruksarealer. 
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Figur 27: Landskapstyper fra Ommangsvollen til Ånestad. 
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Noen av løsningene som ble valgt i arbeidet med den gjeldende reguleringsplanen, ga positive effekter 
for landskapsvirkningen. Et av hovedgrepene var å heve veglinja for å redusere arealinngrep og 
beslag, samt å begrense behovet for massedeponier. Den generelle hevingen av veglinja medførte også 
at det ble foreslått å legge Spangenvegen (fv. 155) under den nye riksvegen, fremfor over slik det var 
vist i kommunedelplanen. Ved Årsrudhagan ble veglinja senket for å gi bedre føring for 
overgangsbrua til eksisterende rv. 25 Chausséen. Overgangsbrua ville med dette grepet fremstå som 
mindre dominerende i landskapet. 
 
I optimaliseringsfasen har en revurdert senkingen av veglinja ved Årsrudhagan. Bakgrunnen for dette 
er som beskrevet i punkt 4.1.5 at grunnundersøkelser viser at massene på stedet er tette og har dårlig 
infiltrasjonsevne. Dersom overvannet skal ledes hit må det videreføres i uttrekksrør til Fura og 
Vingerjessa. Det er mer kostnads- og vedlikeholdseffektivt å lede overvannet til vassdragene i grøfter 
langs vegen. For å få til dette må veglinja heves slik at det blir et høybrekk ved Årundshagan. 
Lavpunkt i terrenget ved kryssingen mellom ny rv. 3/25 og Spangenvegen (fv. 155) bør også unngås. 
Det er derfor anbefalt å gå tilbake til opprinnelig løsning med overgangsbru. Senkingen av veglinja 
ville gitt fordeler med hensyn til landskapsvirkning, men fordelene vurderes ikke som så store at det 
kan anbefales å videreføre en kostbar og kortsiktig løsning. 
 
I arbeidet med reguleringsplanen ble det foreslått å anlegge rundkjøringsløsning fremfor toplanskryss 
ved Tønset. Dette er positivt i forhold til landskapshensyn ettersom arealinngrepet reduseres og 
veganlegget blir mindre dominerende. Som det er redegjort for tidligere i planbeskrivelsen, var det 
flere forhold som bidro til at valgt kryssløsningen måtte vurderes påny. Disse hensynene har veid 
tyngre enn landskapshensynet ved valg av løsning for Tønsetkrysset. At den planlagte bussterminalen 
tas ut i endringsforslaget bidrar til å bøte på konsekvensene for landskapet. Omfanget av kryssområdet 
kan begrenses noe når det ikke lenger er nødvendig å utforme veganlegget slik at det settes av plass til 
terminalområde med adkomst. 
 
I reguleringsplanen ble krysset ved Ommangsvollen flyttet litt nord for plasseringen som var vist i 
kommunedelplanen. Dette grepet er videreført i reguleringsendringen, og vil gjøre at krysset fremstår 
som mindre dominerende i landskapsrommet ettersom det blir liggende nærmere skogen. Justeringene 
som gjøres på veglinjene og koblingene mellom riksvegen og fylkesvegen vil ikke ha særlig 
påvirkning på hvordan toplanskrysset kommer til å oppleves i landskapet. 
 
Den anbefalte økningen av grøftevolumet medfører at skråningsutslagene legger seg lenger ut i det 
omkringliggende terrenget enn slik det var planlagt i gjeldende reguleringsplan. I forhold til inntrykket 
av inngrepet i sin helhet vil denne økningen gir marginal effekt på landskapsvirkningen. 
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5.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Hedmark fylkeskommune utførte kartlegging av automatisk fredede kulturminner i forbindelse med 
utarbeidelsen av den gjeldende reguleringsplanen. Kartleggingen er basert på tidligere kjente 
kulturminner, overflateregistrering og prøvestikking. Det ble også utført maskinell sjakting på utvalgte 
områder i et belte på ca. 100 meter på hver side av den planlagte vegtraséen. Optimaliseringstiltakene 
som anbefales medfører behov for å utvide planområdet på noen steder langs traséen mellom 
Ommangsvollen og Ånestad. Utvidelsene er ikke så omfattende at de går utenfor området som ble 
undersøkt i de tidligere planleggingsfasene. En har derfor ikke ansett det som nødvendig å utføre ny 
kartlegging. De automatisk fredede kulturminnene som er regulert til formål "Vern av kulturminner og 
kulturmiljø" i gjeldende plan har samme status i endringsforslaget. Tabellen under gir oversikt disse. 
 

Felt Lokalitet Art Felt Lokalitet Art 

VK1 ID 141237 Bosetning/Aktivitetsområde VK30 ID 140760 Rydningsrøys 

VK2 ID 140849 Tjæremile VK31 ID 142223 Bosetning/Aktivitetsområde 

VK3 ID 140855 Kullgrop VK32 ID 141260 Bosetning/Aktivitetsområde 

VK4 ID 140857 Kullgrop VK33 ID 141240 Bosetning/Aktivitetsområde 

VK5 ID 140850 Kullgrop VK34 ID 141256 Gravfelt 

VK6 ID 140858 Kullgrop VK35 ID 130556 Kullgrop 

VK7 ID 140861 Kullgrop VK36 ID 130574 Kullgrop 

VK8 ID 140852 Kullgrop VK37 ID 131638 Røysfelt 

VK9 ID 140860 Kullgrop VK38 ID 31136 Kullgrop 

VK10 ID 140905 Rydningrøys VK39 ID 131285 Veganlegg 

VK11 ID 141268 Kokegrop VK40 ID 131642 Røysfelt 

VK12 ID 132269 Bosetning/Aktivitetsområde VK41 ID 130566 Kullgrop 

VK13 ID 132268 Bosetning/Aktivitetsområde VK42 ID 131699 Tjæremile 

VK14 ID 131789 Bosetning/Aktivitetsområde VK43 ID 130561 Kullgrop 

VK15 ID 131641 Røysfelt VK44 ID 130567 Kullgrop 

VK16 ID 131668 Rydningsrøys VK45 ID 131662 Rydningsrøys 

VK17 ID 131490 Kullgrop VK46 ID 131636 Rydningsrøys 

VK18 ID 131684 Rydningsrøys VK47 ID 131645 Rydningsrøys 

VK19 ID 131456 Kullgrop VK48 ID 131785 Bosetning/Aktivitetsområde 

VK20 ID 131471 Kullgrop VK49 ID 131650 Rydningsrøys 

VK21 ID 131484 Kullgrop VK50 ID 131671 Rydningsrøys 

VK22 ID 131492 Kullgrop VK51 ID 131460 Kullgrop 

VK23 ID 141244 Kullgrop VK52 ID 141246 Kokegrop 

VK24 ID 131470 Kullgrop VK53 ID 141258 Rydningsrøys 

VK25 ID 30827 Kullgrop VK54 ID 141257 Bosetning/Aktivitetsområde 

VK26 ID 131677 Rydningsrøys VK55 ID 141241 Kokegrop 

VK27 ID 131682 Rydningsrøys VK75 ID 112932 Røysfelt 

VK28 ID 131649 Rydningsrøys VK76 ID 151052 Rydningsrøys 

VK29 ID 131464 Kullgrop    
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Figur 28: Kulturminner langs traséen. Planomriss sammenstilt med kart fra Askeladden.no. 
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Statens vegvesen har i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for hele parsellen fått godkjent 
frigivelse av en rekke av kulturminnene som kommer i konflikt med veganlegget. For de fleste av 
disse var det satt krav om helt eller delvis arkeologisk utgraving før igangsetting av anleggstiltak i 
gjeldende reguleringsplan. Tabellen under gir en oversikt over disse. 
 

Art Lokalitet ID 
Bosetning/aktivitetsområde ID 131790 ID 141251 ID 141266  

ID 141238 ID 141261 ID 141267  

 

Rydningsrøys ID 131637 ID 131658 ID 131672 ID 140788 

ID 131646 ID 131659 ID 131673 ID 140851 

ID 131648 ID 131661 ID 131675 ID 140859 

ID 131652 ID 131663 ID 131676 ID 140905 

ID 131653 ID 131666 ID 131679 ID 141242 

ID 131655 ID 131667 ID 131687 ID 141262 

ID 131656 ID 131669 ID 131688  

 

Kullgrop ID 130557 ID 131454 ID 131474 ID 140864 

ID 130559 ID 131457 ID 131479 ID 140866 

ID 130562 ID 131458 ID 131483 ID 140867 

ID 130568 ID 131462 ID 131487 ID 140868 

ID 130569 ID 131463 ID 131489 ID 141254 

ID 130570 ID 131466 ID 140853  

ID 130576 ID 131469 ID 140862  

 

Tjæremile ID 131697    

 
For noen av de registrerte kulturminnene var det ikke satt krav om utgraving. Det gjelder følgende 
lokaliteter: 
 

Art Lokalitet ID 
Bosetning/aktivitetsområde ID 116185 ID 141247 ID 141249 

ID 131786 ID 141248 ID 141253 

Rydningsrøys ID 131681 ID 131685  

 
Sommeren og høsten 2015 har det pågått arkeologiske undersøkelser og utgraving basert på gjeldende 
reguleringsplan. Riksantikvaren har i brev av 21.10.2015 gitt Statens vegvesen ferdigmelding om at 
vilkårene for tillatelsen er oppfylt. Det omsøkte området er dermed klargjort for anleggsvirksomhet. 
Planendringen berører ingen nye kulturminner. Kulturminnemyndigheten har bedt om at bestemmelse 
om meldeplikt jf. kulturminnelovens § 8 tas med, slik at eventuelle funn kan sikres dersom man finner 
noe når området bygges ut. Dette er imøtekommet. Hensynet til kulturminner og kulturmiljø vurderes 
å være ivaretatt i reguleringsendringen. 
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5.4 Forurensning 
Forurensning knyttet til støy, luft og vann er utredet i konsekvensutredningen til kommunedelplanen. 
Justering av linjeføring og konstruksjoner vil ikke påvirke situasjonen med hensyn til luftforurensing, 
verken i anleggs- eller driftsfase. Luftforurensning kommenteres ikke utover dette.  
 
Støy: 
Da reguleringsplanen for strekningen fra Ommangsvollen til Elverum grense ble utarbeidet, ble det 
utført støyberegninger som ga grunnlag for vurdering av støyreduserende tiltak langs traséen. 
Justeringen av veggeometrien, samt fartsgrenseøkning fra 100 til 110 km/t, medfører at situasjonen 
endres noe i forhold til gjeldende plan, og det er utført nye beregninger for områdene som berøres av 
reguleringsendringen. Aktuelle tiltak for å sikre at støynivå ikke overskrider de gjeldende rammene 
kan omfatte økt høyde og/eller lengde på voller og skjermer, gjerne i kombinasjon med lokale 
skjermingstiltak på og ved berørte bygninger. Støynotat med beskrivelse av støysituasjon og 
støyreduserende tiltak følger som eget vedlegg. 
 
Vann: 
Løsningen hvor overvannet ledes til vassdrag via sidegrøfter og rense-/overvannsbasseng videreføres. 
Ved å sikre selvfall mot Fura og Vingerjessa på hele vegstrekningen unngår en å føre vannet gjennom 
utrekksledninger. Med økt kapasitet på grøfter, og filtermasser i frostsikringslaget, begrenses faren for 
at overvann fra vegflatene renner ut i vassdragene uten å fordrøyes, filtreres og renses. Resipientenes 
forurensningsbelastning er beregnet og vurdert mot gjeldende kvalitetskrav for ferskvann. Basert på en 
konservativ vurderinger viser analysen at behov for rensebassenger utgår. Se vedlagt notat for 
informasjon om prinsipp for overvannshåndtering. Rensebassengene som er regulert inn i gjeldende 
plan, videreføres i denne reguleringsendringen for å sikre fleksibilitet og valgmuligheter med hensyn 
til løsninger for behandling av overflatevann. Endringen medfører ikke økt fare for forurensning til 
vann. 
 
Grunnforhold: 
Norges Geologiske 
Undersøkelsers farekart for 
alunskifer viser at det er svært 
sannsynlig at man påtreffer denne 
bergarten i området. Dersom 
alunskifer blir gravd opp, er disse 
massene å regne som forurenset 
grunn. Alunskifer inneholder 
giftige tungmetaller som 
kadmium, kobber, nikkel, arsen, 
uran og kvikksølv. Høyt innhold 
av svovel gjør at det kan dannes 
svovelsyre når alunskifer kommer 
i kontakt med luft eller vann. 
Dette fører til at tungmetallene i 
alunskiferen løses ut og havner i 
avrenningsvannet. Figur 29: Utsnitt fra kart som viser soner med alunskifer, (NGU). 
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Under byggingen av ny rv. 3/25 legges det opp til at alt utsprengt fjell som inneholder alunskifer med 
reaktiv sammensetning, skal fraktes ut av tiltaksområdet og deponeres i henhold til gjeldende 
regelverk for å sikre at avrenningen fra deponerte masser ikke skader miljøet. 
 
Tiltak og krav hjemlet i plankart og bestemmelser sikrer at støy og annen forurensning til enhver tid 
ligger innenfor rammene som er gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer. 
Forurensningsfaren vurderes som svært begrenset så fremt eventuelle alunskiferforekomster deponeres 
forsvarlig. Tiltaksplan for håndtering av forurensede masser er en del av dokumentasjonsmaterialet i 
plan for ytre miljø (YM-plan). Forhold knyttet til fare for forurensing anses for tilstrekkelig kartlagt og 
vurdert i arbeidet med reguleringsendringen. En kan ikke se at justering av linjeføring og 
konstruksjoner vil gi økt fare for forurensing. 
 

5.5 Friluftsliv 
For strekningen mellom Ommangsvollen og Ånestad fremgår det av planbeskrivelsen til gjeldende 
plan at den nye riksvegen vil komme i berøring med friluftsinteresser ved kryssing av Fura, og føre til 
oppdeling av Doksrudskogen som er nærfriluftsområde for beboerne i Brenneriroa/Slettmoen. 
Endringene i veggeometrien påvirker ikke disse forholdene, verken i postitiv eller negativ retning. 
Gang- og sykkelveger, og over- og undergangsbruer videreføres. Dette gjelder også ved Doksrud der 
både Fura og adkomstvegen som benyttes til turveg plasseres under bru. Rundløype i Doksrudskogen 
opprettholdes via Kjelsrudvegen som skal krysse den nye riksvegen i trebru. Optimaliseringstiltakene 
vil ikke ha innvirkning på veganleggets konsekvenser for friluftslivsinteresser. 
 

5.6 Naturmiljø 
Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at både Fura og Vingerjessa er registrert som viktige 
bekkedrag. Innenfor planområdet er også naturtypen Artsrik veikant markert på to steder. Disse 
lokasjonene ligger ved Tønset og Skramstad, midt i den nye vegtraséen som allerede er avklart og 
vedtatt. Det ble gjort grundige vurderinger av naturmiljø i arbeidet med kommunedelplan og gjeldende 
reguleringsplan for vegtraseen. Ut fra dette mener en at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
 
I planbeskrivelsen til gjeldende reguleringsplan fremgår det at ny rv. 3/25 vil gi økt barrierevirkning 
og dermed påvirke dyrelivet langs traséen. Dette er forhold som ikke påvirkes av optimaliserings-
tiltakene. Viltgjerde langs riksvegen videreføres i reguleringsendringen for å beskytte elg og rådyr som 
beiter i skog- og landbruksområder rundt veganlegget. Deler av Stabekken skulle i det opprinnelige 
planforslaget legges i rør. Dette unngås ved heving og justering av veglinja. Bekken foreslås lagt i en 
ny, åpen trasé et stykke vest for den nye riksvegen. Dette er en løsning som bedre ivaretar 
naturmangfold i og langs Stabekken. I tillegg reduseres faren for oversvømmelse ved ekstreme 
nedbørshendelser når bekken ikke legges i rør. Når det gjelder Fura og Vingerjessa legges det opp til 
at overflatevannet som ledes til vassdragene skal infilteres og renses gjennom massene i godt 
dimensjonerte grøfter og frostsikringslag. En kan ikke se at justering av linjeføring og konstruksjoner 
vil gi økte negative virkninger for naturmiljø- og biologisk mangfold. 
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Figur 30: Registrerte viktige arter og naturtyper i området. Informasjon fra Miljøverndirektoratets naturdatabase. 
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5.7 Landbruk og skogbruk 
Den nye riksvegen vil legge beslag på betydelige arealer med fulldyrket mark. I arbeidet med den 
gjeldende reguleringsplanen forsøkte en å begrense arealbeslaget og ivareta jordvernhensynet gjennom 
optimalisering av løsninger. Et av hovedgrepene var å slake ut fyllingsskråninger for å gjøre det mulig 
å dyrke jorda helt inntil viltgjerdet. 
 
For krysset ved Ommangsvollen ble forslag om fullverdig kryss med alle svingebevegelser forkastet 
til fordel for en mindre plasskrevende løsning. Krysset ble også flyttet nordover og bort fra dyrka 
mark. I endringsforslaget er linjeføring og kontruksjoner noe endret, men plasseringen og prinsippet 
med forenklet kryssutforming er videreført. Tønsetkrysset var i kommunedelplanen vist som 
toplanskryss. Med bakgrunn i hensynet til blant annet jordvern ble krysset regulert som rundkjøring i 
gjeldende reguleringsplan. I optimaliseringfasen har en gått tilbake til det opprinnelige forslaget, og 
jobbet videre med uforming av toplanskryss. Jordvern har vært et viktig premiss, og toplankrysset har 
derfor fått en komprimert utforming. Arealbeslaget vil reduseres noe ved at den planlagte 
bussterminalen tas ut i endringsforslaget. 
 
I arbeidet med gjeldende plan kom en frem til at 15 daa fulldyrka mark, og 7 daa innmarksbeite blir 
avskåret og lite driveverdig som følge av at den nye riksvegen blir liggende som en barriere. 
Optimaliseringstiltakene vil ikke endre disse forholdene. Kryssingene som er vist i gjeldende plan, er 
videreført i endringsforslaget. Optimaliseringstiltak med justering av veglinjer og konstruksjoner 
påvirker beslag av areal regulert til landbruksformål. Økt grøftevolum gir utslag på beslaget langs stort 
sett hele strekningen mellom Ommangsvollen og Ånestad. Tabellen gir en oversikt over endring av 
permanent og midlertidig beslag av areal. Tabellen er oppdatert med endringer etter offentlig ettersyn. 
Endringene gir en liten reduksjon av permanent og midlertidig beslag av dyrka mark og en liten 
økning i beslag av skog. Nye tall er vist med uthevet skrift, mens tallene fra høringsforslaget står i 
parentes. 
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 Eksisterende reguleringsplan Ny reguleringsplan  

Markslag  Permanent 

(daa) 

Midlertidig

(daa) 

Totalt 

(daa) 

Permanent 

(daa) 

Midlertidig 

(daa) 

Totalt (daa) 

Annet 0,9 1,1 2,0 10,2 (10,6) 2,2 12,4 (12,8) 

Beite 18,8 59,8 78,5 21,1 58,2 79,3 

Dyrket 233,1 201,6 434,7 244,9 (248,0) 253,7 (254,4) 498,3 (502,4) 

Skog 217,9 171,6 389,4 216,9 (214,7) 193,1 (197,2) 410,0 (411,9) 

Tomt 13,3 12,6 26,0 12,2 17,2 (16,0) 29,4 (28,2) 

Veg 1,6 2,2 3,8 4,0 0,5 4,5 

Planområdet 485,6 448,8 934,4 510,6 528,5 1039,0 

5.8 Samfunnssikkerhet 
I arbeidet med reguleringsplan for parsellen Ommangsvollen-Elverum grense ble det utført risiko- og 
sårbarhetsanalyse for både anleggsperioden og driftssituasjonen (ferdig utbygd veg). Justering av 
linjeføring og konstruksjoner vil ha liten innvirkning på risiko for uønskede hendelser. 
 

5.9 Barn og unges interesser 
Hensikten med reguleringsendringen er å hjemle optimalisering av et samferdselsanlegg som er 
planlagt og vedtatt etablert. Justering av linjeføring og konstruksjoner vil ikke ha innvirkning på de 
allerede avklarte forholdene rundt hensynet til barn og unge. 
 

5.10 Universell utforming 
Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven at prinsippet om universell utforming skal 
ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette skal sikre at også de som 
har nedsatt funksjonsevne skal ha likeverdige muligheter til samfunnsdeltagelse. Innfartsparkering, 
ekspressbussholdeplasser, gang- og sykkelveger skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 
Dette er forutsetninger som er videreført i optimaliseringsforslagene, og hensynet til sikring av 
muligheter til likeverdig samfunnsdeltagelse vurderes å være ivaretatt. 
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6 Oppsummering og anbefaling 
Endringsforslaget er utarbeidet for å sikre at den nye riksvegen bygges etter gjeldende standarder og 
retningslinjer. I denne planbeskrivelsen er det redegjort for optimaliseringstiltakenes påvirkning på 
nærmiljø, landskap, kulturminner, forurensning, friluftsliv, naturmangfold, landbruk- og skogbruk, 
barn- og unges interesser, universell utforming og samfunnsberedskap. 
 
Noen av optimaliseringsforslagene medføre at veganlegget blir mer fremtredende i landskapet. På 
andre delstrekninger vil vegen underordne seg landskapet i større grad enn regulert løsning. Ut fra en 
helhetsvurdering hvor en også vekter andre viktige hensyn, samt tar verdivurderingen i 
konsekvensutredningen med i betraktningen, kan en ikke se at de negative virkningene for landskapet 
er av et slikt omfang at endringsforlaget bør revurderes. Tiltakene som hjemles innenfor plangrensene 
til endringsforslaget vil ikke gi økte negative konsekvenser i forhold til det som er utredet i 
konsekvensutredningen til gjeldende plan. I tillegg oppnås betydelige forbedringer av prosjektet på 
områder som trafikksikkerhet, frostsikring, overvannshåndtering og en bedret veggeometri, kfr. 
bakgrunnen for optimaliseringsarbeidet i kapittel 1. Innledning. 
 
Det vises til planbeskrivelsen til reguleringsplan for parsellen Ommangsvollen-Elverum grense for 
redegjørelse og vurdering av hele veganleggets konsekvenser for miljø og samfunn. (Vedtatt 
25.01.2012). Ut fra en helhetsvurdering anbefales tiltakene som er foreslått i endringsforslaget. 
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7 Vedlegg 

Vedlegg 1:  Reguleringsplan (detaljplan) datert 25.11.15, revidert 04.04.16. 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser datert 04.04.16. 
Vedlegg 3: Oppsummering og kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn. 
Vedlegg 4: Merknader ved offentlig ettersyn. 
Vedlegg 5: Teknisk plan, datert 25.11.15, revidert 04.04.16 
Vedlegg 6: Støyvurdering, datert 04.04.16. 
Vedlegg 7: Notat – Prinsipp overvannshåndtering, datert 20.03.15. 
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8 Referanser 
Reguleringsplan for rv. 3/25 – Ommangsvollen-Elverum (Norconsult for Statens vegvesen) 
Planbeskrivelse for rv. 3/25 – Ommangsvollen-Elverum 
Reguleringsbestemmelser rv. 3/25 – Ommangsvollen-Elverum 
Kommunedelplan for ny rv. 3/25, for strekningen Ånestad – Elverum. 
Rapport – Vegtrafikkstøy. Rv. 3/ rv. 25 Ommangsvollen-Elverum 
Løten kommunes hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/ 
Norges geologiske undersøkelses kartbase: http://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn 
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