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1 Innledning 
Statens vegvesen har utarbeidet endring av reguleringsplan for rv. 3/25 Ommangsvollen – Elverum 
grense. Reguleringsendringen omfatter strekningen ved Lundgård. Hensikten med 
reguleringsendringen er at rv. 3/25 nå skal dimensjoneres for fartsgrense på 110 km/t gjennomgående 
på hele firefeltsstrekningen. Dette fører til at kurvaturen i vedtatt plan for rv. 3/25 er i strid med 
gjeldende vegnormalkrav ved Lundgård. I kryssing med fylkesvegen (eksisterende rv. 3/25) vil 
riksvegen heves om lag 2,5 meter for å ivareta lokal håndtering av overvann fra fylkesvegen. Over 
Kakkhella vil riksvegen heves ca.1,3 meter, og omleggingen av fylkesvegen vil slakes ut vesentlig.  
 
Gjeldende reguleringsplan er utarbeidet med utgangspunkt i Håndbok 017, Veg- og gateutforming. I 
2014 ble Håndbok 017 erstattet av Håndbok N100 og håndbok 018 erstattet av håndbok N200 
Vegbygging. Prosjektet har siden oppstart av prosjektering høsten 2014 vært gjennom en 
optimaliseringsprosess. Til grunn for optimaliseringen ligger revidert håndbok N100, strengere krav til 
frostsikring, andre føringer, trafikksikkerhetsrevisjon av reguleringsplanene og driftserfaringer for 
tilsvarende veganlegg. Flere av optimaliseringsforslagene er av en slik karakter at de har krevd 
omregulering før de kan gjennomføres. 

Detaljert planløsning for ny rv. 3/25 er fastlagt gjennom reguleringsplaner godkjent av Løten og 
Elverum kommune, hhv. 25.januar og 12.desember 2012. I prosessene med utarbeidelse av 
kommunedelplan for ny rv. 3/25 og reguleringsplan for parsellen Ommangsvollen i Løten kommune 
til Grundset i Elverum, ble det foretatt grundige vurderinger av det planlagte veganleggets 
konsekvenser for miljø og samfunn. Denne planbeskrivelsen tar derfor kun for seg endringene som 
gjøres ved Lundgård. Disse endringene består i korte trekk av justering av veggeometrien ved 
Lundgård.  
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Figur 1: Oversiktskart som viser hele hele prosjektet gjennom Løten og Elverum kommuner. 

 

Figur 2: Kartet viser planområdet og plangrensen som ble varslet ved oppstart av regulering for Lundgård. 
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2 Planprosess og medvirkning 
Oppstart av planarbeid ble varslet 18.8.2015, med frist 
for innsending av merknader 18.9.2015. Statens 
vegvesen mottok 5 merknader som ble gjennomgått og 
kommentert i eget dokument som fulgte materialet 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 enkeltmøter med flere av de berørte grunneierne. 
Det er ellers avholdt møter med enkelte av statlige og 
fylkeskommunale myndigheter i forberedende fase av 
planarbeidet. Det er 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 5 
merknader ved fristens utløp. Det er ikke innkommet 
merknader fra grunneiere i området. Ingen av 
merknadene har vært av en slik karakter at det har ført 
til endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn.  

Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold til 
plan- og bygningsloven. 

 
Figur 3: Kartet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart av regulering for Lundgård. 

 

Varsel om oppstart
• brev/ annonse med plangrense 

og hensikt med planarbeid
• 4 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag 

Statens vegvesen legger 
planforslag ut til høring med 

hjemmel i PBL § 3-7
• Planforslag legges ut på høring 

med 6 ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget

Politisk behandling av 
planforslaget i planutvalg, 

før egengodkjenning i 
kommunestyret i Løten 

kommune
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Planavgrensning er blitt endret noe etter varsel om oppstart ved at gnr./bnr. 150/2 og 150/5 er tatt inn i 
planen. Området som er tatt inn i planen er på 39,1 daa og er et skogs- og tomteareal. Endringen 
betinger riving av to bolighus med tilhørende uthus.  

Figur 4: Kartet viser plangrensen for detaljplanen. Etter varsel om oppstart av regulering ble området nord for 

lilla strek tatt inn.  

 

 

Utvidelse 
planområdet 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planavgrensning og beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger øst i Løten kommune og starter ved Tobru og strekker seg til Elverum grense. 
Arealet som skal reguleres, er 476 daa stort og selve vegstrekket er ca. 2 km. Ny vegtrasé er flyttet fra 
0 til 40 meter østover fra regulert veg. Landskapet i området er preget av barskog og er en del av 
barskogbeltet som strekker seg helt til Vladivostok (Taigaen). Det ligger et gammelt gårdsbruk på 
Lundgård (se figur 4 og pilanvisning). På begge sider av vegen ligger det jordbruksareal i form av 
gressbakke med tilgrensende skogareal. Det renner en elv, Kakkhella, innenfor planområdet. Generelt 
er landskapet i området relativt flatt med vidstrakt terrengform. Denne detaljreguleringsplanen vil 
erstatte deler av eksisterende reguleringsplan for rv. 3/25 fra Ommangsvollen til Grundset, parsell 
Ommangsvollen – Elverum grense, vedtatt 25.1.2012. 

Rv. 3/25 bygges som ny veg i egen trasé langs hele strekningen. Ny rv. 25 tilknyttes dagens rv. 3/25 
ved Terningmoen i Elverum. Dagens riksveg som avlastes, skal inngå i framtidig lokalvegnett, med 
unntak av noen enkeltstrekninger som legges om som en del av utbyggingen.  

 

Figur 5: Oversiktsbilde av Lundgård med gjeldende reguleringsplan. 
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3.2 Planstatus 

Kommuneplanen  
Kommuneplanens arealdel for Løten kommune 2005-2016 ble vedtatt 29.6.2005. Her er vegføringen 
fra kommunedelplanen lagt inn som linjer for fremtidig viktig ledd i kommunikasjonssystemet. 
Områdene rundt vegføringen er hovedsakelig dominert av arealer avsatt til landbruks-, natur og 
friluftsområder (LNF) med unntak av arealer avsatt til eksisterende og fremtidig erverv nord for 
Ånestadkrysset.  

 

Figur 6: Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2005- 2016 med blå sirkel rundt området ved Lundgård.  
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Løten kommune har revidert arealdelen i perioden arbeidet med denne reguleringsendringen har 
pågått. Kommunestyret vedtok arealdelen gjeldende for perioden 2015-2026 i kommunestyret den 
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.  

Regulert hensynssone H350_3 som følger av forsvarets lager vil berøre området som omfattes av 
denne reguleringsendringen. 

Figur 7: Utsnitt av vedtatt arealdel for perioden 2015-2026 

Kommunedelplan  
Kommunedelplan for ny rv. 3/25 for strekningen Ånestad (Løten kommune) - Elverum grense ble 
vedtatt 25.6.2003. Her ble trasealternativ sør for dagens riksveg valgt.  

Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsplan for rv. 3/25 fra Ommangsvollen til Grundset, parsell Ommangsvollen-Elverum 
grense, ble vedtatt 25.1.2012 og danner utgangspunkt for reguleringsendringen.  
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Det er ingen andre reguleringsplaner i eller i nærhet av planområdet. Reguleringsendringen inngår som 
en del av sammenhengende plan for nye rv. 3/25 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum, 
med delvis ny rv. 25 til Basthjørnet i Elverum. 

 
Figur 8: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan ved Lundgård vedtatt 25.1.2012. Ny plan flytter vegen fra 0 til 40 

meter østover.  
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4 Planforslaget 
Planforslaget som legges fram til sluttbehandling, er i innhold identisk med planforslaget slik det gikk 
ut til offentlig ettersyn. Planområdet er på ca. 476 daa og ny riksveg som planlegges er ca. 2 km lang. 
Området reguleres hovedsakelig til vegformål; ny riksveg og ny fylkesveg. I tillegg til vegformål 
reguleres områder til midlertidig anleggs-og riggområde, landbruk- og skogbruksformål. Gårdsbruket 
på Lundgård reguleres bort, i tillegg til eiendommene gnr./ bnr. 150/2 og 150/5. Planområdet har mye 
den samme avgrensing som planen som det gjøres endring fra, kun mindre justeringer og at ny riksveg 
flyttes fra 0 til 40 meter lenger øst. Byggegrensen er 100 meter fra senter kjørefelt i nærmeste 
kjørebane langs rv. 3/25 der vegen etableres som firefelts veg. I tillegg er byggegrensen 15 meter fra 
senterlinjen veg langs dagens rv. 3/25 mellom Ånestad og Elverum grense. 
 

 

Figur 9: Illustrasjonen viser detaljplanen (vedlegg 1) og hvordan vegtraseèn går i terrenget.. 

4.1 Beskrivelse av endringer 
Høsten/ vinteren 2014/2015 ble det gjennomført en optimaliseringsprosess for rv. 3/25 
Ommangsvollen – Grundset i Løten og Elverum kommuner. Her ble det gjort vurderinger av 
løsningene i reguleringsplanen for å se om disse kunne optimaliseres med tanke på kvalitet og 
funksjonalitet. Flere av optimaliseringsforslagene er av en slik karakter at de krever omregulering før 
de kan gjennomføres.  
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Det foreligger trafikksikkerhetsrevisjoner av reguleringsplaner for rv. 3/25 Ommangsvollen – 
Grundset fra vinteren 2015. Disse har vært viktige innspill i optimaliseringsarbeidet.  

I tillegg til optimaliseringprosessen er det også kommet nye betingelser for gårdsbruket ved Lundgård 
som gjør at veglinja bør justeres.  

 
Figur 10: Illustrasjonen viser plankartet vest ved Lundgård (vedlegg 1).  

4.1.1 Trafikksikkerhet  
Bakgrunnen for endringene som foreslås, bl.a. endring av kurvatur, er samlet med på å bedre 
trafikksikkerheten i området og vegstrekningen for øvrig fra Ommangsvollen til Elverum grense. 
Dette gjelder spesielt endringer i kurvatur. Se avsnitt 4.1.4 for mer detaljer.   
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4.1.2 Frostsikring  
Ny krav til frostsikring i håndbok N200 Vegbygging, medfører økt overbyggingstykkelse, noe som 
igjen påvirker prosjektets massebalanse. Høydeforløp for ny rv. 3 er revurdert med sikte på å oppnå 
best mulig massebalanse.  

4.1.3 Drenering og overvannshåndtering  
I regulert løsning var det lagt opp til at alt overvann ved normale regnskyll (opp til gjentaksintervall på 
2 år) skulle infiltreres og renses i sidegrøftene til rv. 3/25. Ved større intensiteter og ved barfrost i 
grøftene som hindrer infiltrasjon, var det lagt opp til oppsamling av overvann via sluk og bortledning 
til resipient for behandling/ rensing før utslipp til resipient. For å sikre at det meste av overvannet 
skulle fanges opp, ble det gjennomgående prosjektert grøfter på fylling samt rensebasseng ved 
resipienter. I optimaliseringfasen ble det derfor bestemt å optimalisere denne løsningen.  

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. 

I reguleringsendringen beholdes prinsippene for infiltrasjonsgrøfter fra reguleringsplanen. 
Grøftevolumet økes imidlertid vesentlig slik at behovet for gjennomgående overvannsledning utgår. 
De optimaliserte grøftene har så stor kapasitet at de vil kunne transportere overvann langs riksvegen 
fram til resipient i dimensjonerende flomsituasjoner.  

 

Figur 11: Optimalisert grøftesnitt vist sammen med grøftesnitt i regulert løsning. 
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I ny løsning er rv. 3/25 hevet ca. 2,5 meter i kryssingen med fylkesvegen, noe som muliggjør lokal 
håndtering av overvann fra fylkesvegen. Dette gjør at uttrekksledning til Kakkhella utgår. 

4.1.4 Veggeometrijusteringer 
Gjennom NA-rundskriv 2015/2 er det fastsatt at nye motorveger skal dimensjoneres for 110 km/t. 
Denne endringen gir nye geometrikrav til vegen. Vedtatt kurvatur for rv. 3/25 er i strid med gjeldende 
vegnormalkrav ved Lundgård. For å kunne legge opp til en gjennomgående fartsgrense på 110 km/t på 
nevnte strekning, justeres kurvaturen ved Lundgård.  

Regulert løsning viser at horisontalkurven forbi Lundgård er vesentlig lavere enn 
minimumskurvaturen over konstruksjoner. Her er horisontalkurven forbi Lundgård Rh= 785 meter. 
Etter nye føringer er minimumskurvatur generelt Rh=800 m og på konstruksjoner Rh=1.200 m. I 
reguleringsplanen er det valgt å la dagens rv. 3/25 krysse vinkelrett under ny rv. 3/25. Det ble lagt opp 
til en krapp horisontalkurvatur for å oppnå dette. Ny riksveg er lagt på fylling med dagens veg i 
skjæring. Dermed ble det behov for å bygge en lengre uttrekksledning.  

I reguleringsendringen heves rv. 3/25 med ca. 1,3 m over Kakkhella. Kurvatur for fylkesvegen er 
slakket ut vesentlig.  
 
 

 

Figur 12: Anbefalt løsning for Lundgård vist med gjeldende regulering i bakgrunnen 

Denne løsningen gjør at vegnormalkravene tilfredsstilles. I tillegg utgår uttrekksledning fra lokalveg 
og man får til lokal overvannshåndtering. I tillegg gjør hevingen av linja over Kakkhella til at 
kvaliteten på åpningen under brua, som er en faunapassasje, blir bedre og åpnere. 
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Figur 13: Dimensjoneringsklasse H8 med ensidig tverrfall. Midtdeler utformes med kantstein og kjeftsluk på 

oppstrøms side for å unngå at alt overvann renner over vegbanen mot grøft på nedstrøms side. 

Det ble i arbeidet med gjeldende reguleringsplan lagt vesentlig vekt på å bevare gårdsbruket på 
Lundgård. Gårdsbruket er i prosjektets konsekvensutredning beskrevet som et kulturmiljø med stor 
verdi. Bygningsmassen på Lundgård har forfalt vesentlig i løpet av de siste 10-15 årene og gårdens 
eier har tilbudt Statens vegvesen å kjøpe eiendommen for riving og makeskifteareal. Statens vegvesen 
har avklart eiendommens verneverdi med kulturvernmyndighetene og Hedmark fylkeskommune.  Det 
er klargjort at bygningsmassen på Lundgård kan rives. Det vises for øvrig til fylkeskommunens 
uttalelse senest i forbindelse med offentlig ettersyn. Statens vegvesens dokumentasjon av anlegget 
som er oversendt, er tilfredsstillende for fylkeskommunen. Når det nå er åpnet for sanering av 
Lundgård, ligger det til rette for å foreta ønsket linjejustering i reguleringsendringen. Gårdsbruket er i 
reguleringsendringen regulert til "bebyggelse som forutsettes fjernet". 

I tillegg til endringer som går på vegføring, er det regulert inn en velteplass på omlag 20 x 100 meter. 
Velteplassen er regulert med eget formål (LSK1). Dette er gjort etter ønske fra Løiten Almenning. En 
velteplass er en anleggsplass for mellomlagring, håndtering og videretransport av tømmer. 
Reguleringsendringen innbefatter også flytting av tilkomstveg (driftsveg) i nord for rv. 3/25. Denne er 
tilpasset undergangen. Denne tilkomstvegen går også til bomstasjonen som skal etableres på 
kommunegrensa mellom Løten og Elverum. Rondanestien som er regulert inn fra nordsiden er 
forlenget og plassert mellom brukar og Kakkhella som en følge av planendringen.   
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Figur 14:: Illustrasjonen viser plankartet øst i område (vedlegg 1). Blå sirkel viser velteplassen som er regulert inn, 

mens lilla sirkel viser gårdsbruket som forutsettes revet.  

4.2 Gjennomføringen 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.  

Eiendommene 150/2, 150/5 og delene av 145/1 som ikke skal inngå i framtidig veggrunn benyttes som 
makeskiftearealer i prosjektet.  

Reguleringsplanen gir juridisk hjemmel for å gjennomføre den nødvendige ervervsprosessen for både 
midlertidig og permanent beslag.  
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5 Vurderinger av reguleringsendringens 
konsekvenser 

Reguleringsendringen er foretatt for å justere veggeometrien ved Lundgård i Løten kommune. Denne 
reguleringsendringen medfører at kurvaturen tilfredsstiller vegnormalkravene i N100. Dette vil igjen 
føre til en bedre trafikksikkerhet og endret overvannshåndtering. Endringen vil også medføre at 
gårdsbruket på Lundgård rives. I tillegg vil heving av vegen over Kakkhella føre til bedre forhold for 
viltet.  

5.1 Nærmiljø 
Planområdet ligger utenfor eksisterende bebyggelse, men det er noe spredt bebyggelse langs 
eksisterende rv. 3/25. Eksisterende rv. 3/25 er i dag det eneste tilbudet til lokaltrafikk og gang- og 
sykkeltrafikk i området mellom Ånestad og Åkroken. På grunn av at trafikken oppleves som utrygt og 
utrivelig, begrenser dette aktiviteten i nærmiljøet og bilen erstatter ofte sykkel eller gange på korte 
turer.  

Planendringen vil gi økte muligheter for å benytte dagens veg til gang- og sykkeltrafikk da trafikken 
her vil bli begrenset etter at den nye vegen tas i bruk. Rondanestien langs Kakkhella ivaretas i 
gjeldende plan. Dette videreføres i reguleringsendringen.  

5.2 Landskap 

 

Figur 15: Flyfoto over gården Lundgård med omkringliggende landskap.  
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Området preges av sammenhengende barskog og furu er det dominerende treslaget. Vi finner 
hovedsakelig landskapstypen barskoglandskap (Taigaen). I landskap som er omfattet av barskog finner 
man ensartede skogstrekninger, hovedsakelig bestående av furuskog med innslag av gran- og løvtrær. 
Arealene er ofte småkuperte og relativt flate, med lokale høy- og lavbrekk mellom 5- og 10 meter. 
Dette gir en svakt bølgende terrengform, noe som er typisk for planområdet. I dette området finner 
man også noe innslag av myrområder bevokst med skog, både løv- og barskog. 

Området er i arbeidet med kommuneplan og reguleringsplanarbeid vurdert til at anleggelse av ny 
riksveg ikke gir betydelige konsekvenser for landskapsbildet. Tiltaket er også vurdert til å gi liten 
negativ fjernvirkning i landskapet. Flytting av vegen fra 0 til 40 meter vil ikke gi endrede opplevelser 
av landskapet da området likevel er regulert til ny veg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RV. 3/25, OMMANGSVOLLEN-ELVERUM GRENSE. LUNDGÅRD I LØTEN KOMMUNE.  
PLANBESKRIVELSE 

 
 

 

21

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Ved regulering av rv. 3/25 var det en viktig premiss for vegføringen at gårdsbruket på Lundgård ble 
bevart. Denne gården er i konsekvensutredningen beskrevet som et kulturmiljø med stor verdi:  

«Miljøet fremstår bygningshistorisk som relativt homogent. Stedet hadde en sentral plass under 
kampene på Midtskogen i 1940, da det fungerte som feltlasarett. Anlegget har en 
bygningshistorisk verdi med autentisk bygningsmasse fra sent 1800-tall. Intakte kulturmiljøer 
med tilknytning til krigen 1940 - 45 er relativt sjeldne, og gårdens funksjon som lasarett gjør 
kulturmiljøet godt egnet for formidling av den sosiale virkeligheten som rådet rundt kampene på 
Midtskogen i 1940». 

 

Figur 16: Gårdsbruket på Lundgård gnr/bnr. 145/1. 

Bygningsmassen på Lundgård har forfalt vesentlig i løpet av de siste 10-15 årene. Statens vegvesen 
har avklart eiendommens verneverdi med kulturvernmyndigheten (Hedmark fylkeskommune), og det 
er klargjort at bygningsmassen på Lundgård rives. Når det nå er åpnet for sanering av Lundgård, ligger 
det til rette for å foreta ønsket linjejustering.  
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Figur 17: Bildet viser deler av eksisterende rv.3 ved gårdsbruket Lundgård. Ny veg planlegges å gå i overkant 

av gårdsbruket (google.no). 

Når det gjelder andre kulturminner ble det i forbindelse med gjeldende reguleringsplan foretatt 
kulturminneundersøkelser av arkeologer fra fylkeskommunen. Det ble da funnet relativt mange 
automatisk fredete kulturminner. Undersøkelsene som tidligere ble gjort anses som tilstrekkelig også 
for reguleringsendringen. I tillegg er det blitt avholdt møter med kulturminnemyndigheten i 
forbindelse med reguleringsendringen. Etter ønske fra kulturminnemyndigheten er plangrensen trukket 
utenfor 3 registrerte kulturminner.  

Reguleringsendringen fører til at gårdsbruket rives og at området reguleres til midlertidig rigg- og 
anleggsområde i felt for landbruk. Det er tatt inn bestemmelser om at gårdsbruket skal 
fotodokumenteres før riving. Denne dokumentasjonen er allerede gjennomført og oversendt 
fylkeskommunen som ved offentlig ettersyn har uttalt at den er tilfredsstillende. Endringen medfører 
også at kulturminne med ID R 10594 frigis.  

Utvidelsen av planområdet førte til at gnr./ bnr. 150/2 og 150/5 ble innlemmet i planen. Dette er to 
mindre gårdsbruk med tilhørende bolig som forutsettes revet. Avkjørselen inn til eiendommene 
stenges.  

5.4 Forurensing  
Forurensing knyttet til støy og vann ble utredet i forbindelse med konsekvensutredningen til 
kommunedelplanen. Da reguleringsplanen for strekningen fra Ommangsvollen til Elverum grense ble 
utarbeidet, ble det utført en støyberegning som ga grunnlag for vurdering av støydempende tiltak langs 
traseen. Det er i dag en viss støybelastning langs dagens trasé for rv. 3/25.  
 
Tiltakene som endringsforslaget tilrettelegger for, medfører ikke direkte konflikt med bebyggelse i 
eller omkring planområdet, men endret vegføring vil gi konsekvenser med hensyn til støybelastning 
for noe av bebyggelsen på Tobru. Dette gjelder for gnr./ bnr. 150/2 og 150/5.  Justeringen av 
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veggeometrien, samt fartsgrenseøkning fra 100 til 110 km/t, medfører at situasjonen endres noe i 
forhold til gjeldende plan. Det er i forbindelse med optimaliseringsarbeidene utført ny støyberegning 
for området som berøres av reguleringsendringen (se vedlegg 6, tabell 7 for sammenligning mellom 
fasadenivåer i optimaliseringsfasen og forrige regulering for støyutsatte boliger). I støyvurderingen 
som ligger vedlagt er det også forslag til skjermingstiltak.  Den økte støybelastningen har medført at  
gnr./ bnr. 150/2 og 150/5 innlemmes i planen og forutsettes innløst. 
 

 
 
Figur 18: Illustrasjonen viser gnr./ bnr. 150/5 og 150/5 som er innlemmet i planen og forutsettes revet.  
 
Konkret i reguleringsendringen er det lagt opp til lokal overvannshåndtering på vegstrekningen som 
kan håndtere både sommeravrenning og vinteravrenning. Dette innebærer at man ønsker å overføre 
mest mulig av overvannsavrenningen til magasinering på overflaten og infiltrasjon. 
Reguleringsendringen med ny kurvaturen og heving ca. 2,5 meter i kryssingen med fylkesvegen, 
muliggjør lokal håndtering av overvann fra fylkesvegen. I praksis innebærer dette at behovet for en 
uttrekksledning til Kakkhella utgår. 

Håndtering av vann i anleggsperioden behandles gjennom prosjektets YM-plan som legger føringer 
for hvordan vann skal håndteres i anleggsfasen, slik at man unngår erosjon, tilslamming og 
forurensing av vassdrag som kan gi varige skader på det ytre miljø.  
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Når det gjelder luftforurensing tyder verken beregnede konsentrasjoner eller erfaringer fra 
kommunehelsetjenesten på at det finnes problem i dag med luftforurensing i tiltaksområdet. 
Reguleringsendringen medfører ingen endringer hva angår luftforurensing.  

5.5 Friluftsliv  
Reguleringsendringen fører ikke til endrede betingelser for friluftslivet i området. Turvegen som går 
langs med Kakkhella beholdes fra gjeldende reguleringsplan.  

5.6 Naturmiljø  
I arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplan ble forhold rundt naturmangfold og biologisk 
mangfold grundig utredet for veganlegget i sin helhet. I planbeskrivelsen til reguleringsplanen framgår 
det at ny rv. 3/25 vi gi økt barrierevirkning og dermed påvirke dyrelivet langs traseen. Veg parsellen 
ligger i et område med stor bestand av elg og rådyr. Rv. 3/25 mellom Ånestad og Elverum er en av de 
mest utsatte strekningen i landet med hensyn til påkjørsel av elg. Det er derfor lagt opp til 
gjennomgående tosidig viltgjerde langs riksvegtraséen.  

Miljødirektoratets naturbase viser at det ikke ligger registrerte vernede naturverdier i eller inntil 
området som omfattes av reguleringsendringen. Det tas høyde for at eventuelle viktige forekomster 
ville blitt avdekket da man utarbeidet kommuneplanen som ble vedtatt i 2003 og reguleringsplanen 
som ble vedtatt i 2012. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. Viltgjerde langs 
veganlegget videreføres i reguleringsendringen for å beskytte elg og rådyr som beiter i området.  

Planendringen vil føre til at rv. 3/25 heves med ca. 1,3 meter over Kakkhella. Hevingen vil gi bedre 
lysåpning under brua som faunapassasje. I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn bestemmelser om 
at man i forbindelse med anleggsarbeidet bør søke å redusere graving i elvebunn i Kakkhella til et 
minimum. Det skal ikke plasseres brufundament i Kakkhella som følge av reguleringsendringen.  
Konklusjonen er derfor at reguleringsendringen vil ha svært begrenset innvirkning på naturmiljø- og 
biologisk mangfold.  

5.7 Landbruk og skogbruk  
I arbeidet med gjeldende reguleringsplan for hele strekket fra Ommangsvollen til Elverum var 
jordvern en viktig premiss. I områdene fra Ommangsvollen til Ånestad går store deler av vegstrekket 
gjennom sentrale deler av jordbrukslandskapet i Løten. Lundgård ligger lenger øst i kommunen i et 
område som er mer preget av skogsmark av middels bonitet (skog som ikke har høy avkastning).  

Justeringen av veglinjene påvirker likevel beslag av areal regulert til landbruksformål. Planendringen 
utløser behov for permanent og midlertidig beslag av arealer innenfor planområdet. Regulerings-
endringen innebærer følgende arealbruk fordelt på markslag: 
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 Eksisterende reguleringsplan Ny reguleringsplan  

Markslag  Permanent, daa Midlertidig, daa Permanent, daa Midlertidig, daa 

Dyrket mark - 0.1 2.2 9.1 

Beite - - - - 

Skog 104.0 90.6 127.1 158.3 

Sum 
planområdet 

104.0 90.7 129.3 167.4 

Figur 19: Tabellen viser en oversikt over arealregnskapet for eksisterende plan og reguleringsendringen (ny plan). 

Reguleringsendringen vil medføre noe økt beslag av lavproduktiv dyrket mark og skog. 

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 siden arealet 
vegen flyttes fra ikke skiller seg ut fra arealene den flyttes til i vesentlig grad.  

5.9 Barn og unges interesser  
Reguleringsendringen gir ikke endrede betingelser for 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 i den enkelte byggesak. Reguleringsendringen vil ikke føre 
til endrede forhold for personer med nedsatt funksjonskrav.  

5.11 Teknisk infrastruktur 
Reguleringsendringen medfører lokal overvannshåndtering med det som følge at uttreksledning utgår. 
Endringen medfører ingen negative konsekvenser for teknisk infrastruktur.  
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6 Oppsummering og anbefaling  
Reguleringsendringen er utarbeidet for å sikre at den nye riksvegen bygges etter gjeldende standarder 
og retningslinjer.  

I denne planbeskrivelsen er det redegjort for justeringer og utvidelsens påvirkningen på nærmiljø, 
landskap, kulturminner, forurensing/ støy, friluftsliv, naturmangfold, landbruk- og skogbruk, barn- og 
unges interesser, teknisk infrastruktur og samfunnssikkerhet. Ut i fra vurderingene som er gjort kan en 
ikke se at tiltakene som hjemles innenfor plangrensen vil ha negative konsekvenser for miljø og 
samfunn. Det vises til planbeskrivelsen for parsellen Ommangsvollen-Elverum grense for redegjørelse 
og vurdering av hele veganlegget konsekvenser for miljø og samfunn (vedtatt 25.1.2012).  

Reguleringsendringen vil medføre betydelige forbedringer av prosjektet på områder som 
trafikksikkerhet, frostsikring, overvannshåndtering og en bedret veggeometri, kfr. bakgrunnen for 
optimaliseringsarbeidet i kapittel 1 Innledning. 

Ut fra en helhetsvurdering anbefales tiltakene som er foreslått i denne reguleringsendringen. 
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7 Vedlegg 
Vedlegg 1: Reguleringsplan (detaljplan) datert 25.11.2015, revidert 04.04.2016 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser 25.11.2015 
Vedlegg 3: Oppsummering og kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn 
Vedlegg 4: Merknader ved offentlig ettersyn 
Vedlegg 5: Teknisk plan, datert 25.11.2015 
Vedlegg 6: Støyvurdering, datert 04.04.2016 
Vedlegg 7: Notat-Prinsipp overvannshåndtering, datert 20.03.2015 
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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 - Ommagnsvolen - Elverum 
Kommunedelplan for ny rv. 3/25 for strekningen Ånestad – Elverum  
Rapport - Vegtrafikkstøy rv. 3/25 Ommangsvollen – Elverum 
Løten kommunes hjemmeside: http://www.loten.kommune.no 
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