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1 Innledning 
 
Stortinget har vedtatt at rv. 3/25 på strekningen Ommangsvollen til Grundset gjennom Løten og Elverum 
kommuner, skal bygges ut som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid). Statens vegvesen arbeider for 
tiden med å tilrettelegge for å gjennomføre utbyggingen i tråd med Stortingets vedtak. OPS-kontrakten ble 
lyst ut våren 2017. Anskaffelsen er gjennomført som konkurranse med forhandlinger. Kontrakt om 
utbygging av ny veg og etterfølgende drift og vedlikehold i 20 år, ble inngått med Hedmarksvegen AS 
30.05.2018. Skanska Norge AS er utførende entreprenør. 
 
I denne forbindelse har det framkommet et behov for å foreta endringer i gjeldende reguleringsplan for rv. 
3/25 gjennom Elverum, som berører regulert kulturminne. Det er avklart med Hedmark fylkeskommune at 
ønsket endring vil være en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan og krever full 
reguleringsplanprosess.  
 
Statens vegvesen legger med dette fram forslag om endring av reguleringsplan for rv. 3 Løten grense – 
Grundset, rv. 25 Åkroken – Basthjørnet, planident 2012001, i Elverum kommune. Forslag til 
reguleringsendring omfatter et område i Grundsetmarka hvor gjeldende plan viser kulturminner i form av et 
sammenhengende fangstanlegg på tvers av ny rv. 3. Planendringen legger til rette for å frigi ett kulturminne 
(fangstgrop) fra varig vern. 
 
I prosessene med å utarbeide kommunedelplan for ny rv. 3/25 og reguleringsplan for parsellen rv. 3 Løten 
grense – Grundset, rv. 25 Åkroken - Basthjørnet, ble det foretatt grundige vurderinger av det planlagte 
veganleggets konsekvenser for miljø og samfunn. Denne planbeskrivelsen tar derfor kun for seg endringene 
som gjøres for å legge til rette for frigivelse av kulturminnet. 
 
Vedtatt reguleringsplan gir Statens vegvesen rett til å erverve nødvendig arealer for å gjennomføre tiltakene. 
 
Planarbeidet er utført av Statens vegvesen som, etter avtale med Elverum kommune, har lagt planforslaget ut 
til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 3-7. 
 
Planforslaget består av: 

• Reguleringsplankart (juridisk bindende) 
• Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende) 
• Planbeskrivelse (supplement til plankart og bestemmelser) 
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2 Planprosess og medvirkning 
 
Det har vært dialog med kulturminnemyndighetene forut for planoppstart og i planprosessen. 

Oppstart av planarbeidet ble varslet 16.11.2017 med frist for 
innsending av merknader 15.12.2017.  
 
Det ble gjennomført en åpen kontordag på Statens vegvesens 
anleggskontor på Ånestad den 27.11.2017.  
 
Ved varsel om planoppstart kom det inn to innspill. Innkomne 
innspill er oppsummert og kommentert av Statens vegvesen. 
Oppsummeringen følger i eget vedlegg sammen med de 
innkomne innspillene. I materialet som ble lagt ut til offentlig 
ettersyn, var det ved en inkurie, lagt ved og kommentert et 
innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning (DirMin) som 
gjaldt planendringer i Løten kommune. Dette er korrigert i det 
materialet som legges ved til sluttbehandlling. 
 
Statens vegvesen la forslag til planendring ut til offentlig 
ettersyn iht. plan- og bygningslovens §3-7 i perioden 09.04-
23.05.2018. Det ble gjennomført en åpen kontordag på Statens 
vegvesens anleggskontor på Ånestad den 16.04.2018 i 
forbindelse med dette. 
 
Ved fristens utløp kom det inn tre merknader. Merknadene er 
oppsummert og kommentert av Statens vegvesen. 
Oppsummeringen følger i eget vedlegg sammen med de 
innkomne merknadene. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Varsel om oppstart 
brev/annonse med plangrense og 

hensikt med planarbeid 
4 ukers høringsfrist 

Utarbeide planforslag 

Statens vegvesen legger planforslag 
ut til offentlig ettersyn med hjemmel 

i PBL § 3-7 
•6 ukers høringsfrist 

Revidering av planforslaget 

Politisk behandling av planforslaget 
i planutvalg, før egengodkjenning i 

kommunestyret i Elverum kommune 

Figur 1  Planprosessen 
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3 Dagens situasjon 
 
 

3.1 Beliggenhet og beskrivelse av planområdet 
 

 
Figur 2  Oversiktskart - område for aktuell planendring 

 
Planområdet ligger i Grundsetmarka sør for Brennerihaugen og vest for planlagt ny rv.3 i Elverum 
kommune. Grunneier er Elisabeth Ommang, gnr.14 bnr.15. 
 

 
Figur 3  Område for endring av reguleringsplan som var omfattet av varsel om planoppstart, rød markering 

 



ENDRING AV REGULERIJNGSPLAN FOR RV. 3 LØTEN GRENSE – GRUNDSET. RV. 25 ÅKROKEN – BASTHJØRNET, 
GRUNDSETMARKA. PLANBESKRIVELSE  

6 
 

3.1.1 Landskap 
 
Landskapet i området i Grundsetmarka er en del av en lengre, ensartet skogstrekning hovedsakelig 
bestående av furuskog med innslag av gran- og løvtrær.  Denne landskapstypen starter ved Ånestad-krysset 
og følger traséen for ny rv. 3/25 helt fram til Elverum og Grundset. 
 
 

3.2 Hensikten med reguleringsendringen 
 
I gjeldende reguleringsplan er det regulert et fangstanlegg til vern som kulturmiljø i et område i 
Grundsetmarka, VK 17-18. Verneområdet ligger inntil planlagt ny rv. 3 på begge sider. For å begrense 
inngrepet i kulturmiljøet ble det ikke regulert anleggsbelte gjennom dette fangstanlegget. Ved ny 
anleggsteknisk gjennomgang ser Statens vegvesen at dette er en svært uheldig begrensning for 
anleggsvirksomheten. Det er behov for ekstra bredde på utsiden av fremtidige vegskråninger, for en 
gjennomgående anleggsveg til massetransport.  
 
Det faktum at det ikke finnes alternative transportruter i terrenget, da kulturminnet er gjennomgående på 
tvers av veglinja i området, ble det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i reguleringsplanen. Det har derfor vært 
nødvendig/sterkt ønskelig å frigi ei fangstgrop på vestsiden av anleggsområdet, for å kunne etablere en 
gjennomgående anleggsveg utenfor riksvegens endelige avgrensning. På denne måten oppnår man å 
redusere de totale utslippene og spare miljøet, på og langs eksisterende veger, for den ekstrabelastning det 
ville være om all massetransport skulle foregå der. Redusert anleggstrafikk på offentlig veg virker også 
gunstig for trafikksikkerheten. 
 
Når anlegget er avsluttet, vil terrenget på siden av nyanlagt rv. 3 tilbakeføres til sin opprinnelige form så 
langt det er mulig. 
 

 
Figur 4  Utdrag fra gjeldende reguleringsplan. Den oransje markeringen angir aktuell endring som omtalt 
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3.2.1 Forhold til forskrift om konsekvensutredninger  
 
Reguleringsendringen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 8. Hovedformålet med 
planendringen er søknad om frigivelse av ett kulturminne, en fangstgrop regulert til vern i gjeldende plan. 
Hele planområdet for rv. 3/25 ble registrert i 2010. Ettersom det er funnet en rekke kulturminner langs hele 
veganlegget, vurderes dette ikke så konfliktfylt at det i seg selv utløser krav om konsekvensutredning.  
 
Statens vegvesen har vurdert det slik at tiltaket ikke faller inn under konsekvensutredningsforskriften. 
Dersom det avdekkes forhold som krever avbøtende tiltak, vil dette framgå av foreliggende planmateriale. 
Planmaterialet og vegvesenets kontrollrutiner knyttet til veganlegget, vil for øvrig ivareta de hensynene som 
er nødvendige for at tiltaket ikke skal gi vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn.  
 
 

3.3 Planstatus 
 
3.3.1 Kommuneplanens arealdel i Elverum 
 
I gjeldende arealdel/delplan (KDP) for Elverum byområde (22.06.2011), er det aktuelle området regulert til 
LNF-formål. Ny rv. 3 og rv. 25 er regulert til hovedveg (rød strek i utdrag av plankart). En båndlagt sone for 
grunnvannet (sone 3 for Elverum vannverk) dekker området. 
 
Det pågår et planarbeid med revisjon av KDP for Elverum byområde. Planmaterialet er klart, og rådmannen 
har lagt forslaget fram til politisk behandling. Den politiske behandling for å legge planforslag ut til offentlig 
ettersyn er, etter formannskapets vedtak, utsatt til september. I materialet som er tilgjengelig på Elverum 
kommunes nettside, framgår at forslag til kommunedelplan for Elverum byområde viderefører arealbruken 
som i gjeldende KDP i dette området. Selve traséen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan for rv. 3/25. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Venstre: Utsnitt fra gjeldende delplan for Elverum byområde (22.06.2011). Brun markering angir aktuelt 
planområde. Plankartet er påført påskrift på tilstøtende, planlagte veger mv. i blått. Høyre: Utsnitt fra forslag til 
delplan Elverum byområde (30.05.2018). Brun markering angir aktuelt planområde. 
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3.3.2 Gjeldende reguleringsplan 
 
Gjeldende reguleringsplan som skal endres i området ved Grundsetmarka, er reguleringsplan for rv. 3 Løten 
grense – Grundset, rv. 25 Åkroken – Basthjørnet, planident 2012001, vedtatt i Elverum kommunestyre 
12.12.2012. Området er regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne. Området er omfattet av en 
sikringssone for grunnvann.  Gjeldende reguleringsplan er vist i figur 4, kap. 3.2. 
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4 Planforslaget 
 

4.1 Beskrivelse av planforslaget 
 
 
4.1.1 Plankart og planavgrensning 
 
Planområdet dekker et areal på ca. 0,8 daa. I sør og nord følger plangrensen formålsgrensen mellom vern av 
kulturmiljø VK17 og tilstøtende landbruksformål i gjeldende reguleringsplan. I øst følges formålsgrensen 
mot annet vegareal. I vest er plangrensen trukket slik at den treffer grense for midlertid anleggsområde nord 
og sør for planområdet, og slik at fangstgropen som skal frigis, omfattes av planforslaget. 
 
Planområdet er innskrenket i forhold til det området det ble varslet planoppstart om. Planendringen omfatter 
kun den delen av regulert verneformål VK17 der fangstgrop skal frigis og anleggsbelte utvides. 
 
 

Figur 6 Forslag til reguleringsendring i Grundsetmarka. Se vedlagte plankart for fullversjon 

 
4.1.2 Planens innhold 
 
Anlegg av ny riksveg krever som nevnt betydelig plass for å gjennomføres på en rasjonell måte. Gjennom 
arbeidet med denne planen, har man kommet til at det beste vil være å frigi den ene fangtsgropa som ligger 
mot kanten av skjæringen på vestsiden for ny veg. 
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I forslaget til endring av reguleringsplan, er det foreslått følgende: 
 
Fangstgropa (id 152033-46) utgår av kulturmiljøet som er regulert til vern, og markeres i plankartet som 
bestemmelsesområde, #101 (valgt nummerering er høy for å unngå sammenblanding med eksisterende 
nummerering i gjeldende reguleringsplan for øvrig). I reguleringsbestemmelsene legges til grunn et vilkår 
om at fangstgropa skal graves ut som grunnlag for frigivning. Reguleringsformålet for området omfattet av 
kulturminnet, endres til LNF-formål. 
 
Anleggsbeltet utvides til å omfatte areal over id 152033-46. 
 
Sone for grunnvannsmagasin videreføres som i gjeldende reguleringsplan. 
 
 
4.1.3 Arealregnskap 
 
Forslaget til reguleringsendring fører ikke til en endring i permanent arealbeslag i området. Midlertidig 
arealbeslag øker med 0,8 daa som følge av utvidelse anleggsbeltet. 
 
 
4.1.4 Gjennomføring av planendringen 
 
Reguleringsendringen medfører behov for ytterligere midlertidig beslag av arealer. Når veganlegget er 
ferdig, settes disse områdene i stand, og ansvar for drift tilbakeføres til grunneier. Vedtatt reguleringsendring 
gir juridisk hjemmel for å gjennomføre den nødvendige ervervsprosessen for midlertidig beslag. Statens 
vegvesen har allerede startet frivillig ervervsprosess langs vegtraseen, og tiltaket som foreslås, tas med i den 
videre dialogen med berørt grunneier. 
 
 
 
  



ENDRING AV REGULERIJNGSPLAN FOR RV. 3 LØTEN GRENSE – GRUNDSET. RV. 25 ÅKROKEN – BASTHJØRNET, 
GRUNDSETMARKA. PLANBESKRIVELSE  

11 
 

5 Vurdering av reguleringsendringens konsekvenser 
 

5.1 Nærmiljø 
 
 
5.1.1 Nærmiljø 
 
Områdene som berøres av planendringen ligger hovedsakelig i skogsmark. Forslag til planendring fører til 
minimale endringer for nærmiljøet. Området opprettholder sin funksjon som del av det store skogsområdet 
på lang sikt. 
 
 
5.1.2 Friluftsliv 
 
Når ny rv. 3/25 bygges, settes det opp sikringsgjerder rundt anleggsområdene, og de viktigste turvegene som 
går langs og på tvers av riksvegtraseen som skal bygges, sikres slik at en har tilgang til marka. Når 
veganlegget er ferdigstilt blir områder regulert til midlertidig beslag tilbakeført til landbruks-, natur- og 
friluftsområde.  
 
Den planlagte endringen vil ha minimal innvirkning på hensynet til friluftsliv. 
 
 
5.1.3 Barn og unges interesser og universell utforming 
 
Arealet ligger i eksisterende skogsterreng som er en del av et større sammenhengende skoglandskap. Det er 
ikke et leke-/aktivitetsområde for barn og unge. Forslag til planendring vil ha liten innvirkning på 
forholdene for barn og unge i området. 
 
Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming skal ligge 
til grunn for planlegging. De planendringene som foreslås, åpner ikke for tiltak som berører hensynet til 
universell utforming. 
 
 

5.2 Landskap 
 
Forslag til planendring vil føre til små endringer i det store landskapsbilde. Som følge av et utvidet 
anleggsbelte, vil noe mer skogsareal hogges, men dette vil over tid reetableres.  
 
 

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 
 
I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for ny rv. 3/25 ble det i 2010 foretatt arkeologiske 
registreringer langs hele den planlagte vegtraseen. Fangstgropa som søkes frigitt, er registrert i forbindelse 
med planleggingen av ny rv. 3/25 og regulert til vern som del av større kulturmiljø. Kulturmiljøet strekker 
seg på begge sider av planlagt ny rv. 3. En frigivelse av ei fangstgrop i kanten mot ny riksveg, vil ikke ha 
vesentlig betydning for oppfattelsen av fangstanlegget som et større kulturmiljø, og fører ikke til tap av 
vesentlige kilder til kunnskap. 
 
Det har forut for oppstart av planarbeidet og underveis i planprosessen vært dialog med kulturminne-
myndighetene mht. vurderingen av det aktuelle kulturminnet det søkes frigivelse for. Forslag til 
reguleringsplan og – bestemmelser følger opp dette. 
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5.4 Naturmiljø 
 
Det ble gjort grundige vurderinger av naturmiljø i arbeidet med kommunedelplan og gjeldende 
reguleringsplan for vegtraséen. Fornyet søk i Miljødirektoratets Naturbase viser ingen nye registreringer 
innenfor planområdet. Ut fra dette legges til grunn at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
 
I planbeskrivelsen til gjeldende reguleringsplan framgår det at ny rv. 3/25 vil gi økt barrierevirkning og 
dermed påvirke dyrelivet langs traséen. Det skjer ingen endring av plassering av viltgjerdet som følge av 
denne reguleringsendringen. Et noe større areal nær viltgjerdet vil bli avskoget som følge av en utvidelse av 
anleggsbeltet i området. Tiltaket medfører tap av skogsareal som følge av et midlertidig arealbeslag, men 
dette er lite sett i en større sammenheng. Det vurderes derfor slik at forslaget til reguleringsendring ved 
Grundsetmarka ikke vil gi økte negative virkninger for naturmiljø og biologisk mangfold. 
 
 

5.5 Forurensing 
 
Utvidelsen av anleggsbeltet vil føre til at anleggstrafikk passerer over en noe større del av området som er 
klausulert sone for grunnvannsmagasin enn forutsatt i gjeldende reguleringsplan. Den marginale økningen 
av areal som berøres vil ha liten betydning for forurensningssituasjonen over grunnvannsmagasinet. Plan for 
ytre miljø (YM-plan) har tiltak som ivaretar forholdet til grunnvannsmagasinet i anleggsperioden.  
 
 

5.6 Landbruk 
 
Det skjer ingen permanent endring i forhold til landbruk som følge av denne planendringen. Som følge av et 
utvidet anleggsbelte, vil noe mer skogsareal hogges, men dette vil over tid reetableres. 
 
 

5.7 Plan for ytre miljø (YM-plan) 
 
I henhold til Statens vegvesens håndbok R760, "Styring av vegprosjekter" skal det utarbeides en plan for 
ytre miljø. YM-planen skal utarbeides som et hjelpemiddel i starten av prosjekteringsarbeidet. Den skal på 
en systematisk måte ivareta prosjektets miljømål og andre føringer/krav for det ytre miljøet, herunder støy 
og forurensning, i den videre prosjekteringen og gjennom anleggsperioden. En YM- plan skal være et 
"levende" dokument som skal følge utviklingen i prosjektet. Statens vegvesen har utarbeidet en YM-plan for 
OPS-prosjekt rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset. Den tar for seg miljømål og føringer for hele 
vegstrekningen, i både anleggs- og driftsfase. 
 
Det er ikke avdekket nye temaer for ytre miljø gjennom forslag til reguleringsendringen i Grundsetmarka. 
Foreliggende YM-plan anses som dekkende. 
 
 

5.8 Risiko og sårbarhet (ROS) 
 
I arbeidet med reguleringsplan for rv. 3/25 fra 2012 ble det utført risiko- og sårbarhetsanalyse for både 
anleggsperioden og driftssituasjonen (ferdig utbygd veg). Planendringen som foreslås i Grundsetmarka, vil 
ha liten innvirkning på risiko for uønskede hendelser. 
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6 Oppsummering  
 
Forslag til planendring er utarbeidet for å legge til rette for å sikre et noe større rigg- og anleggsområde i 
forbindelse med utbyggingen. I denne planbeskrivelsen er det redegjort for tiltakets påvirkning på 
omgivelsene. Utfra de vurderingene som er gjort, kan ikke Statens vegvesen se at tiltakene som hjemles 
innenfor plangrensene, vil ha vesentlige negative konsekvenser for miljø og samfunn.  
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7 Vedlegg 
 
 
Vedlegg 1: Reguleringsplan datert 03.04.2018, sist revidert 26.06.2018 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2018 
Vedlegg 3: Innkomne innspill med sammendrag og kommentarer. Varsel om oppstart for planendring, 

april 2018 
Vedlegg 4: Innkomne merknader ved offentlig ettersyn med sammendrag og kommentarer, juni 2018 
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8 Referanser 
 
Statens vegvesens hjemmeside for prosjektet: https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum 
 
Elverum kommunes nettside: www.elverum.kommune.no 
 
Miljødirektoratets Naturbase: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 
 
 
 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum
http://www.elverum.kommune.no/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/


Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst

Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no
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