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Elverum kommune – foreløpig uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Rv 3
Grundset nord- videreføring av parsellen Rv 3/25 Ommangsvollen - Grundset

Konklusjon:
På grunn av mangler ved det tilsendte planmaterialet, kan ikke Jernbaneverket gi sin
uttalelse til offentlig ettersyn innen fristen.
Jernbaneverket ønsker et avklaringsmøte med Statens vegvesen, og vil kunne gi vår
uttalelse til offentlig ettersyn rett i etterkant av et slikt avklaringsmøte.
Viser til oversendelse datert 10.03.2016.
I Jernbaneverkets uttalelse til planstart datert 02.11.2015, hadde vi tre planfaglige krav
som vi ønsker ivaretatt.
Første kulepunkt utgår fordi planen avsluttes mot jernbanens areal/eiendom.
Andre kulepunkt er ivaretatt og 30 meters byggegrense fra jernbanen er vist på plankart. I
tillegg opplyses det i bestemmelsene at vegloven og jernbaneloven gjelder der ikke annet
er vist.
Tredje kulepunkt omhandler faglig dokumentasjon som konkluderer med at tiltaket ikke
vil føre til økt fare for flom-, erosjon- og utglidningsskader på jernbanen, hverken under
anleggsfasen eller permanent.
Dette kravet synes vi foreløpig ikke er ivaretatt.
Det henvises til tegning G101 og G210 i teknisk underlag for reguleringsplanen hvor
bekken mellom Rv.3 og Rørosbanen er vist som åpen bekk. Disse underlagstegningene har
vi ikke fått tilsendt og det tilsendte plankartet er av så dårlig kvalitet at vi ikke kan
kvalitetssikre forholdene.
Statens vegvesen opplyser at bygging av ny adkomstveg under Rv.3 krever omlegging av
to bekker mellom Svingenvegen og Rørosbanen, og ny stikkrenne under Rv.3 sør for
planlagt undergang. I bestemmelsene står det at alle elver, bekkeløp og bekkeomlegginger
skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 års nedbørsintensitet.
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Jernbaneverket savner svar på om en ny og bredere Rv.3 med større asfalterte flater og
større avrenningshastighet på overvann, vil kunne påvirke jernbanen som her ligger lavere
i terrenget enn riksvegen? Er eksisterende stikkrenner under jernbanen store nok til å tåle
slik 200 års nedbørsintensitet/ avrenning fra riksvegen? Jfr. Pbl § 28-1 og TEK 10 kap. 7.
På denne bakgrunn ønsker Jernbaneverket at Statens vegvesen innkaller til et møte med
Jernbaneverket der disse problemstillingene avklares. I etterkant av møtet vil
Jernbaneverket raskt kunne gi vår uttalelse til offentlig ettersyn av denne planen.
Med hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt
Dag Terje Jenssen
overingeniør
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NVEs merknader ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Rv 3
Grundset nord - Videreføring av parsell Rv 3/25 Ommangsvollen Grundset - Elverum kommune, Hedmark
Vi viser til brev datert 10.03.2016.
NVE imøteser positivt at planlagte traseer er prosjektert med utgangspunkt i at bekkene i størst mulig
grad opprettholdes med naturlige, åpne bekkeløp, og at underdimensjonerte kulverter/stikkrenner blir
skiftes ut i tråd med våre innspill. Vi anmoder imidlertid om at vassdragene innarbeides i plankartet på
en tydeligere måte og at ivaretagelse av naturmiljø i tilknytning til vassdragene sikres på en bedre måte i
reguleringsplanens bestemmelser jf. våre kommentarer nedenfor.
Vassdragene og forhold knyttet til disse er omtalt i planbeskrivelsen, i plan for ytre miljø (hovedpunkter
til YM-plan) og i fagrapport naturmangfold. Håndtering av vassdragene er imidlertid i svært liten grad
sikret i de juridiske delene av planen (plankart og planbestemmelser). For å gi god oversikt over og sikre
god styring med vassdrag og vassdragsnære arealer anbefaler NVE at alle vassdrag med årssikker
vannføring merkes på en bedre og tydeligere måte i plankartet, og at dette videreføres også i de tekniske
tegningene. I de tekniske tegningene er det vanskelig å skille mellom hva som er tiltak i forbindelse med
overvannsløsninger og hva som er konkrete vassdragstiltak. Vi anbefaler at dette synliggjøres på en
bedre måte. En tydelig avmerking av vassdragene er spesielt viktig for å sikre at disse utformes på en
måte som ivaretar naturmangfoldet i tråd med fagrapporten om naturmangfold.
I fagrapport naturmangfold framkommer det at vannforekomstene kan ha lokale bestander av fisk og
være gytebekker for ørret. I tillegg påpekes det at en av de eksisterende kulvertene ligger høyt i terrenget
og ikke har sammenhengende vannstreng ved lav vannføring. Fagrapporten lister opp flere avbøtende
tiltak som foreslås lagt inn i reguleringsplanens bestemmelser. Vi merker oss at ingen av disse
forslagene er lagt inn i planbestemmelsene. Vi anbefaler at avbøtende tiltak for ivaretagelse av
naturmangfold knyttet til vassdragene sikres i planbestemmelsene. NVE anbefaler for øvrig at
omlegging av Nybøbekken skjer med åpen løsning jf. også SVVs anbefalinger.
NVE har utover dette ingen vesentlige merknader til planen.
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Region Midt-Norge

Region Nord
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Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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Med hilsen

Petter Glorvigen
seksjonssjef

Kristin Ødegård Bryhn
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
Fylkesmannen i Hedmark
Hedmark fylkeskommune
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Ang bygging av vei på grundset nord. Bor i svingenveien 105, og om jeg har forstått det riktig kommer
den nye veien enda nærmere hagen vår. Er litt trær i mellom Hagen og veien, og blir trærne borte blir
det ikke mye skjerming .
Vi hadde satt pris på en støyskjerm i håp om at det tar i mot litt av støyen fra veien.
Mvh Ingrid Nyberget.
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Statens vegvesen
Region Øst - Postboks 1010
2605 Lillehammer

Vedrørende utbygging av riksvei 3 Grundset nord. - Gjelder Gård og bruksnr.14/251
Viser til åpent møte den 12.04.16. Fikk der vite at det ikke er påtenkt støyskjerming for vår bolig, men at vår
nærmeste nabo (Jan og Rikke Stensåsen) har krav på tiltak for dette. Det ble vist bilde av plantegning som
viser en antatt desibel ved våre yttervegger, beregnet ut ifra dybde/høyde i terrenget. Disse kan umulig
stemme 100% i alle fall.
Da vi står ved kjøkkenbenken så ser vi trailere og annen trafikk gjennom trærne på riksvegen. Kvelds og
nattestid er det umulig å sove med åpent vindu, store deler av året grunnet støy fra tungtrafikk. Selv da vi
sitter på veranda på motsatt side av huset, så hører vi vegtrafikken veldig godt. Vi hører også lyder fra
trailere ved rasteplassen. Dere er mer enn hjertelig velkommen hjem til oss for å høre på denne.
Da vi kjøpte huset i 2001, valgte vi det – nettopp fordi det ikke ligger ved hovedvegen. Har bodd i sentrum
tidligere, så det skulle bli godt å bo på et mer rolig sted. Enkelte deler av året – selv nå, er det meget
plagsomt med støy fra tungtrafikken. Da den starter opp som mest rundt 02 tiden nattestid, så våkner
undertegnede av den, og må lukke vinduet. Har derfor som oftest valgt å sove meg gjenlukket vindu. Nå vil
støyen bli enda forverret med den kommende utbygging av riksvegen.
Har dessverre ikke etter utallige forsøk også idag, lyktes få snakket med grunneiere av skogen ned mot
riksvegen. De er Jan Gunnar og Gunhild Nommerstad Olbergsveen. Men etter hva man mener, så skulle
ikke de hatt noe imot at det ble plassert noe mot støyskjerming der.
Har lest en del om støyskjerming, og at det vil koste 2-3000 kr pr km å sette opp. (se
https://no.wikipedia.org/wiki/St%C3%B8yskjerm )
Dette så nærme vegen som mulig. Det er et høyt berg ved innkjørselen fra hovedvegen, så akkurat der den
står nok støyskjerming. Men resten av vegen nedover – der bråker det mye. Ber om at dette hensyntas.

På forhånd mange takk for tilbakemelding om dette.
Med vennlig hilsen Lill-Tove Grieger
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Viktighet:

Høy

Hei!
Dette er vedlegg til allerede innsendt mail.

Vedrørende utbygging av riksvei 3 Grundset nord. - Gjelder Gård og bruksnr.14/251
Har nå fått snakket med grunneier Jan Gunnar Olbergsveen. Han sier de ikke har noe imot at det
blir satt opp støyskjerming på deres eiendom mot rikvegen.
Dette for informasjon.

Imøteser svar fra Dere på spørsmålet om støyskjerming for oss i Gård og bruksnr.14/251.

På forhånd mange takk.
Med ønske om en fortsatt riktig fin dag!
Med vennlig hilsen
Lill-Tove Grieger
Svingenveien 163
2411 Elverum
mail: 1lill2v@bbnett.no
tlf: +47 97753334

Virusfri. www.avast.com
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Vi på Bjørnsenga bruksnr 15.51. Vil ikke godta deres forslag om ny gårdsvei til eiendommen som vil få
lengde på ca 1,5 km. Dette fordi vi ikke ser oss noen mulighet for å handtere dette økonomisk med
snøfresing og vedlikehold. Videre vil også eiendommen tape seg i verdi. Vi håper dere kan finne en annen
løsning på dagens utkjøring.
Med vennlig hilsen
Odd Inge Tofte
Ann Kristin Tofte Pedersen
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Viser til sak 15/213830
Innspill til planlagt veiendring.
Først må jeg få si at det er flott at dere arbeider med å sikre veien, både for de som passerer og
de som bor og bruker området.
Jeg eier eiendommen g.nr 15/b.nr 130 som er en liten hytte ikke langt fra gård 15/51. Vi
benytter bl.a. deres gårdsvei for å få adkomst til hytten og ser at dette tiltaket i stor grad
berører denne gårdsveien.
Hvis jeg har forstått det rett, er det planer om å bygge undergang ved svingen, for så å lage ny
gårdsvei til eiendom 15/51. På kartet ser det ut til at den private gårdsveien nå skal bli 4 ganger
så lang som opprinnelig og må brøytes og vedlikeholdes privat. Dette betyr en betydelig
reduksjon av verdien på eiendommene og ikke minst en betydelig økning i kostnader for
vedlikehold og brøyting av ny privat gårdsvei.
Slik som avkjørselen til eiendommen i dag fungerer, er det et avkjøringsfelt (fra Elverum) som
fungerer godt.
Beklageligvis har jeg ikke hatt anledning til å delta på avholdte møter da jeg bor i Oslo, men ber
med dette om at dere ser på denne løsningen på nytt.
Mvh
Marte Flynn Furnes
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Elverum kommune, uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Grundset nord

Viser til vårt foreløpige svarbrev datert 03.05.2016 og til møte med Statens vegvesen den
03.06.2016.
Jernbaneverket har en generell praksis om at vi ikke aksepterer økt belastning på våre
stikkledninger og dreneringer som følge av eksterne tiltak som kan påvirke vår
infrastruktur. Derfor ønsket vi en nærmere avklaring på om det nye vegprosjektet vil bidra
til en slik økning. Vi fikk avklart mye på møtet, og i den ettersendte rapporten fra Cowi,
fikk vi avklart hvilke grunnlagsdata som er lagt til grunn i rapporten.
Jernbaneverket skulle i etterkant av møtet sjekke statusen for stikkrennene i området.
 Stikkrennene på km. 166,168 og 166,460 er fra 1877. De har en diameter på
200mm, har manglende kapasitet, er svært dårlig og bør byttes.
 Stikkrenne på km. 166,544 har en diameter på 1000mm og ble byttet i 2015.
 Stikkrenne på km. 166,810 har en diameter på 1400mm og ble byttet i 2014.
Vi synes de faglige rapportene om vurdering av flomvann nå er greie.
Jernbaneverket anbefaler likevel at Statens vegvesen gjør sitt beste for å redusere/fordrøye
avrenningen inn mot jernbanens stikkrenner.
Med hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt
Dag Terje Jenssen
overingeniør
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