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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.  
 
I denne forbindelse har det framkommet et behov for å foreta endringer i gjeldende reguleringsplaner for rv. 
3/25 gjennom Løten, som berører regulerte kulturminner. Det er avklart med Hedmark fylkeskommune at 
ønskete endringer vil være en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan og krever full 
reguleringsplanprosess.  
 
Statens vegvesen fremmer derfor forslag om endring av reguleringsplan for rv. 3/25 Ommangsvollen - 
Elverum grense. Forslag til reguleringsendring omfatter et område ved Skillingstad sør for fv.152 
Vestbygdvegen og vest for planlagt ny rv. 3. Planendringen legger til rette for oppfylling og utplanering av 
overskuddsmasser fra den forestående vegbyggingen. Når anlegget er ferdig, vil området kunne utnyttes til 
nydyrkingsarealer for berørt grunneier. Gjennom behandling av planen ønsker tiltakshaver å få frigitt tre 
registrerte kulturminner. 
 
I prosessene med å utarbeide kommunedelplan for ny rv. 3/25 og reguleringsplan for parsellen 
Ommangsvollen – Elverum grense, 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 kulturminner og oppfylling. 
 
Vedtatt reguleringsplan gir Statens vegvesen rett til å erverve nødvendig arealer for å gjennomføre tiltakene. 
 
Planarbeidet er utført, og fremmes etter avtale med Løten kommune, 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 
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 17.11.2017 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. 
 
Et møte med grunneier på Skillingstad ble holdt før varsling av 
planoppstart og endringen samsvarer langt på veg med 
grunneiers ønske for utvikling av dette området. 
 
I det følgende er innspill og merknader som kom inn etter 
varsel om planoppstart, oppsummert og kommentert.  
 
Bjørn David Bratlie, e-post av 19.11.2017 
(Mime saksnr. 17/187655-2) 
Bratlie, som er eier og driver på Skillingstad og som følgelig 
eier hele planområdet, ønsker at Stabekken legges om i sydlig 
retning og rettes ut slik at den vil gå mer parallelt med ny rv 3. 
Dette vil gi et større og bedre arrondert areal for oppfylling og 
nydyrking. 
 
Kommentar: 
Vegvesenet vurderer det slik at en eventuell omlegging av 
bekk/vassdrag må være en sak direkte mellom grunneier og 
landbruks- og miljømyndigheter. Dette blir følgelig ikke 
videreført fra Statens vegvesen sin side i denne planprosessen. 
 
 
Direktoratet for mineralforvaltning, brev av 27.11.2017 
(Mime saksnr. 17/187655-3): 
Ingen kommentar til varselet om planoppstart. Planområdet 
kommer ikke i berøring med registrerte mineralforekomster. 
 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region Øst, e-
post av 15.12.2017 (Mime saksnr. 17/187655-5): 
NVE har opplyser at de ikke alltid har kapasitet til å svare ut 
alle saker på offentlig ettersyn og viser til et generelt brev av 
29.09.2017 og til retningslinjer 2/2011 om flaum og skredfare i 
arealplanar og en sjekkliste. 
 
Kommentar: 
Vegvesenet vil i arbeidet med planen gå gjennom materialet fra NVE og ta kontakt med NVE dersom det 
oppstår tvil om tiltak. 
 
 
Hedmark Fylkeskommune, brev av 14.12.2017 
(Mime saksnr. 17/8655-6): 
Forslaget til planendring har ikke vesentlig planfaglig betydning. Fylkeskommunen (HFK) forutsetter at det 
i planprosessen føres god dialog med Løten kommune og berørte. Når det gjelder kulturvernfaglige 
merknader, så viser HFK til møte om saken 30.8.2017 og fylkeskommunens brev datert 27.09.2017. HFK 
kan dispensere for fredinga til tre automatisk freda kulturminner på Skillingstad (to kullgroper og ei 
rydningsrøys). Grunneier er sterkt berørt og den foreslåtte endringen bidrar positivt både mht. å gi nytt 
dyrkbart areal og lokal disponering av overskuddsmasser gir mindre forurensing som følger av transport. 

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 Løten kommune 

Figur 1  Planprosessen 
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Det gis en prosedyre for videre behandling. 
 
Kommentar: 
Vegvesenet tar kommentarene til etterretning. 
 
 
Fylkesmannen i Hedmark, brev av 15.12.2018 
(Mime saksnr. 17/187655-7): 
Fylkesmannen uttaler seg ikke om frigivelse av kulturminner da dette er fylkeskommunens ansvar. Om 
oppfylling med tanke på nydyrking, uttaler FM at dette må gjøres med god landbruksfaglig kompetanse om 
forflytning av masser. Forutsetter at videre planarbeid legger til grunn nasjonale forventninger. 
 
Kommentar: 
Vegvesenet tar kommentarene til etterretning 
 
 
Statnett, e-post av 4.12.2018 
(Mime saksnr. 17/18655-8) 
Statnett uttaler seg og har merknader til planene som rettighetshaver i det konkrete planområdet ved at de 
eier og drifter 300 kV-ledningen Vang – Minne. Ledningen og byggeforbudsbelte er lagt om i området som 
forberedelse for bygging av ny rv. 3, og er tegnet inn i gjeldende reguleringsplan med hensynssone. Statnett 
bemerker at alle tiltak i terrenget i byggeforbudsbelte skal godkjennes av ledningseier ved at detaljerte 
målsatte tegninger oversendes for gjennomgang. Tiltakshaver må påse at horisontale og vertikale 
avstandskrav i Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF) overholdes og at dette blir en del av 
prosjekteringsloggen. 
 
Statnett har tatt ut data for det aktuelle ledningsspennet mellom de to mastene som står i planområdet. Disse 
dataene tilsier at det ikke tillates deponering på/ved høydedraget omtrent midt i dette spennet, men at det 
kan tillates deponering av masser i "søkkene" i terrenget. Dette forutsetter at avstandskravet gitt i FEF 
overholdes og at detaljplaner oversendes for gjennomgang og godkjenning. Statnett tar forbehold om at 
grunnforholdene i området tåler terrengtiltakene, og ber Statens vegvesen redegjøre for dette slik at 
transmisjonsnettanlegget ikke blir påført skade ved disse arbeidene. 
 
I forlengelsen av eventuell godkjennelse av tiltak gjør Statnett oppmerksom på at det kreves sikkerhets-
opplæring og skriftlig avtale mellom Statnett som ledningseier og entreprenør som skal jobbe på stedet. 
Det samme vil gjelde for bruk av landbruksmaskiner mv. Det vil eksempelvis være begrensninger på bruk 
av vanningsanlegg i området. Avtale om landbruksdrift på arealene må sikkerhetsmessig avklares med 
ledningseier. 
 
Kommentar: 
Vegvesenet tar merknadene fra Statnett til etterretning og vil formidle dette til valgt entreprenør og til 
grunneier. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 6.1 har bestemmelser om oppfylling under høyspentlinjen. Når 
det gjelder grunnforhold, vises det til planbeskrivelsens pkt. 2.1.2 og 4.5.5. 
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3 Dagens situasjon 
 
 

3.1 Beliggenhet og beskrivelse av planområdet 
 

 
Figur 2  Oversiktskart. Område for planendring i Løten kommune 

 
Planområdet ligger i nordøstre ytterkant av eiendommen Skillingstad, gnr. 7 bnr. 1, i Løten kommune. 
Området grenser i nord mot fv. 152 Vestbygdvegen, i vest mot Stabekken og i øst mot regulert ny rv. 3.  
 

 
Figur 3 Skillingstad. Område for endring av gjeldende reguleringsplan markert med rødt 
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3.1.1 Landskap 
 
Strekningen Ommangsvollen – Tønset ligger i et småskala åker-, beite- og skogslandskap. Områdene er stort 
sett bevokst med skog med enkelte åpne områder med dyrka mark og noe bebyggelse. Terrenget er kupert. 
Denne landskapstypen finner vi fra Ommangsvollen til Doksrud/Gammalsrud.  
 

Tiltaksområdet er avskoget som følge av at det i hovedsak 
ligger i anleggsbeltet for rv. 3/25. En mindre del av 
eksisterende jorde på eiendommen gnr. 7 bnr. 1 ligger 
innenfor planområdet. I gjeldende reguleringsplan er det 
forutsatt at fv. 152 Vestbygdvegen skal legges om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2 Grunnforhold 
 
I følge Norges geologiske undersøkelsers (NGU) kartbase består berggrunnen av sandstein, leirskifer og 
alunskifer.  Av løsmassekartet framgår det at området er dekket av tykk morene. Området har dermed 
næringsrik jord med mulighet for jord- og skogbruk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 5  Utdrag fra kart NGU. Berggrunn til venstre, løsmasser til høyre 

Figur 4  Landskapet i området ved Skillingstad 
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Det er utført ca. 20 boringer for vegtraseen i dette området. Boringene (totalsondering og prøvetaking), er 
utført i senterlinje veg og ca. 20 m til hver side. Det er ikke foretatt boringer som dokumenterer massene i 
deponiområdet. Boringene i traseen viser imidlertid nokså ensartede forhold; morenemasser i mektighet 3 til 
7 m over berg. Morenemassene er fast lagret. I et mindre parti midt i planområdet (profil 2250-2300) er det 
registrert sand- og siltmasser, middels til fast lagret. Før utfylling av masser må det foretas beregninger av 
områdestabilitet.  
 
 

3.2 Hensikten med reguleringsendringen 
 
I planområdet er det ønskelig å tilrettelegge for oppfylling av overskuddsmasser fra veganlegget. Grunneier 
kan i etterkant eventuelt nytte området til nydyrkingsareal. Grunneier er sterkt berørt av vegutbyggingen og 
har mange fredete kulturminner på eiendommen. Det er registrert to kullgroper (id 131471 og id 131484) og 
en rydningsrøys (id 131660) innenfor planområdet. Disse er markert med blått i skissen nedenfor.  De tre 
kulturminnene er automatisk fredet. I gjeldende reguleringsplan er de to kullgropene regulert til vern av 
kulturminne og kulturmiljø, VK20 og VK21. Rydningsrøysa ligger utenfor gjeldende reguleringsplan. Det er 
ønskelig å utvide reguleringsplanen i dette området slik at hele det aktuelle området for utfylling blir 
omfattet av reguleringsplanen. 
 

 
Figur 6  Illustrasjon med gjeldende reguleringsplan og aktuelt planområde. Kulturminner som søkes frigitt er markert 
med blått 

Endringene medfører en utvidelse av planområdet for gjeldende reguleringsplan omkring rydningsrøysa på 
sørsiden av fv. 152 Vestbygdvegen. For øvrig vil regulerte kulturminner VK20 - 21 i gjeldende 
reguleringsplan søkes frigitt og dermed utgå som kulturminner. For rydningsrøysa som altså ligger utenfor 
planområdet og er uregulert, søkes det om frigivelse som del av planprosessen. Dette vil føre til endringer i 
midlertidig beslag som følge av oppfyllingen. 
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3.2.1 Forhold til forskrift om konsekvensutredning 
 
Reguleringsendringen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Endringen utløser ikke direkte krav 
til konsekvensutredning etter forskriftens § 6. Fordi hovedformålet med reguleringsendringen er ønske om 
oppfylling av masser, er tiltaket vurdert nærmere etter forskriftens §§ 8 (vedlegg II pkt. 12 k) og 10. 
 
Tiltaket innebærer oppfylling av overskuddsmasser i et avskoget området. Berørt grunneier kan nytte det 
oppfylte arealet til nydyrking. Landbruksformålet vil videreføres i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det 
er så langt ikke registrert sårbare områder eller arter i området for planendringen. Stabekken ligger utenfor 
planområdet. Det er viktig å sikre at bekken ikke blir forurenset som følge av avrenning fra de oppfylte 
området. Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelser og plan for ytre miljø.  
 
Gjennom planendringen søkes det om frigivelse av tre kulturminner; to kullgroper og en rydningsrøys. Hele 
planområdet for rv. 3/25 ble registrert i 2010. Ettersom det er funnet en rekke slike kulturminner langs hele 
veganlegget, vurderes dette ikke så konfliktfylt at det i seg selv utløser krav om konsekvensutredning. 
Forholdet til kulturminnene vurderes nærmere som del av reguleringsendringen.  
 
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 ivareta de hensynene som er 
nødvendige for at tiltaket ikke skal gi vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn. 
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3.3 Planstatus 
 
3.3.1 Kommuneplanens arealdel i Løten 
 

I gjeldende arealdel av kommuneplanen (KPA) i Løten 
kommune (06.04.2016 og 31.03.2016) er det aktuelle 
området avsatt til LNF-formål. Hovedtrasé for ny rv. 3 er 
regulert til framtidig hovedveg (rød strek). Eksisterende 
veger er vist med svart strek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7  Utsnitt fra KPA i Løten kommune. Brun markering angir 
aktuelt planområde. Påført påskrift på tilstøtende veger i blått 

 
 
3.3.2 Gjeldende reguleringsplan 
 

Gjeldende reguleringsplan som skal endres i området ved 
Skillingstad, er reguleringsplan for rv. 3/25 Ommangsvollen 
– Elverum grense, planident 131, vedtatt i Løten 
kommunestyre 25.05.2016. Området for endringen er i 
gjeldende plan regulert til LNF-område, der deler av 
området er beslaglagt som midlertidig anleggsområde. To 
kulturminner, VK 20 (id131471) og VK21 (131484), er 
regulert til vern av kulturminne og kulturmiljø. 
Høyspentlinjen som går over området, er regulert som 
faresone. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan er vist 
nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8  Utsnitt av gjeldende reguleringplan 
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4 Planforslaget 
 

4.1 Beskrivelse av planforslaget 
 
 
4.1.1 Plankart og planavgrensning 
 
Planområdet dekker et areal på ca. 30 daa. I sør faller plangrensen sammen med formålsgrensen mot 
landbruks-/ friluftsområde i sjø og vassdrag i gjeldende reguleringsplan. På nordvestsiden følger 
plangrensen i hovedsak plangrensen for gjeldende reguleringsplan. Et mindre område på vestsiden av 
kullgropa (id131471) er tatt inn i planområdet, slik at hele kullgropa kan søkes frigitt. I nordvestre del av 
planområdet er plangrensen trukket parallelt med Stabekken til den treffer plangrensen for gjeldende 
reguleringsplan ved fv. 152 Vestbygdvegen. I nord ligger plangrensen i formålsgrensen mot annet vegareal 
for omlagt fv. 152 Vestbygdvegen i gjeldende reguleringsplan. I øst er plangrensen i sin helhet i 
formålsgrensen mot annet vegareal for ny rv. 3. 
 

 
Figur 9  Forslag til reguleringsendring ved Skillingstad. Se vedlagte plankart for fullversjon 

 
4.1.2 Planens innhold 
 
Behovet for planendringene er bl.a. begrunnet i nytten av å ha kort transportavstand for disponering av 
overskuddsmassene i prosjektet. Fordelene med å benytte overskuddsmasser lokalt er flere: Kortest mulig 
transport av masser gir lavere CO2- og NOx-utslipp og færre miljøulemper (støv og støy) utenfor anlegget. 
Mindre anleggstrafikk på tilgrensende vegnett gir færre konfliktpunkter og bedre trafikksikkerhet. Kortere 
transportlengder fører til lavere kostnader, og det ligger også en stor verdi i at grunneier kan nytte området 
eller deler av området, til nydyrking. 
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Figur 10  Illustrasjon av mulig utfylling 

 
I forslag til endring av reguleringsplan, er det derfor foreslått følgende: 
 
Reguleringsformålet for hele planområdet videreføres fra gjeldende reguleringsplan, og er regulert til 
landbruks-, natur- og friluftsområde/landbruksformål (L). Regulerte kulturminner (kullgroper) VK 20 (id 
131471) og VK 21(id 131484) utgår som kulturminner regulert til vern, og markeres i plankartet med stiplet 
strek. Tilsvarende er gjort for rydningsrøys (id 141660) som ikke lå inne i gjeldende reguleringsplan. I 
reguleringsbestemmelsene legges til grunn et vilkår om at rydningsrøysa graves helt eller delvis ut som 
grunnlag for frigivning. De to øvrige kullgropene kan frigis uten forutgående utgraving. 
 
Midlertidig anleggsbelte utvides til å omfatte hele planområdet. Innenfor området tillates disponering av 
masser fra veganlegget til utlegging og terrengregulering. Områdene skal beskyttes mot 
forurensningsbelastning, i henhold til rammer og føringer gitt i godkjent tiltaksplan og YM-plan.  
 
Faresone for høyspenningsanlegg opprettholdes og utvides noe der planområdet under høyspentlinja utvides. 
I reguleringsbestemmelsene åpnes det for oppfylling av masser fra veganlegget forutsatt at horisontale og 
vertikale avstandskrav til høyspent i h.h.t forskrift, kan dokumenteres. Beregninger som dokumenterer 
områdestabiliteten, skal gjennomføres. Tiltak skal godkjennes av netteier (Statnett). 
 
 
4.1.3 Arealregnskap 
 
Det blir ingen endringer i permanent arealbeslag til vegformål som følge av forslaget til reguleringsendring. 
Midlertidig beslag øker med ca 20,6 daa som følge av utvidelsen av anleggsbeltet. 
 
 
4.1.4 Gjennomføring av planen 
 
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 berørte grunneier.  
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5 Vurdering av reguleringsendringens virkninger 
 

5.1 Nærmiljø 
 
5.1.1 Nærmiljø 
 
Områdene som berøres av planendringen ligger hovedsakelig i et småskala åker-, beite- og skoglandskap 
som strekker seg over et større område. Det aktuelle området er i dag avskoget. Noe gårdsbebyggelse ligger 
spredt utenfor planområdet. Planendringen vil kunne føre til endringer i landskapsutformingen ved at masser 
kan fylles i området, og evt. dyrkes opp. Planendringen fører i seg selv ikke til vesentlige endringer for 
nærmiljøet i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
 
 
5.1.2 Friluftsliv 
 
Selve planområdet har mindre verdi som friluftsområde, og skiller seg lite fra de øvrige skogkledde og 
relativt lavproduktive områdene i nærheten. Dersom området dyrkes opp etter utfylling, gir dette en bedre 
mulighet for å bedrive friluftsliv vinterstid. 
 
 
5.1.3 Barn og unges interesser og universell utforming 
 
Området er i dag avskoget, og vil i en framtidig situasjon evt. dyrkes opp etter utfylling av masser fra 
veganlegget. Arealet er ikke i dag et sentralt leke- og aktivitetsområde for barn og unge. 
Landskapsutformingen i området vil endres, og bruken som LNF-område dreies mot jordbruk. 
Planendringen fører i seg selv ikke til vesentlig endringer for barn og unges interesser i forhold til gjeldende 
reguleringsplan. 
 
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 landskapsbildet. Området er et småskala 
jordbrukslandskap som veksler mellom skog og dyrket mark. Det nye landskapet/evt. nydyrket areal vil 
naturlig grense til eksisterende dyrket mark og vil snarere «forbedre» den eksisterende situasjonen. 
 
 

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. Kulturminnene som søkes frigitt er registrert i forbindelse 
med planleggingen av ny rv. 3/25. Kullgropene er regulert til vern. Det er mange tilsvarende spor etter 
menneskelig aktivitet i dette området. Planområdet ligger i utkanten av et større gravfelt som er avdekket i 
området ved Skillingstad og som er gravet ut i forbindelse med klargjøring av gjeldende reguleringsplan. En 
frigivelse av de aktuelle kulturminnene 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 de aktuelle kulturminnene 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 i 
planområdet. Ut fra dette legges til grunn at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
 
Plangrensen er lagt i en avstand på omkring 10 meter fra Stabekken for å ivareta bekken og dens 
kantvegetasjonen ved utfylling av masser i området. Det vises for øvrig til punkt 4.5.3-4.5.5. 
 

5.5 Forurensing 
 
5.5.1 Støy 
 
Et stort veganlegg generer betydelig støy fra maskiner i anleggsfasen. Bolighusene i grenda på østsiden av 
ny rv. 3 vil være mest utsatt for støy fra anleggsaktiviteten på oppfyllingsområdet. Avstanden fra nærmeste 
bolighus til nærmeste del av oppfyllingsområdet er ca. 250 meter.  
 
I anleggsperioden må det vurderes tiltak for å redusere ulempen for de berørte beboerne. Dette vil i 
hovedsak dreie seg om å begrense støyende aktiviteter til akseptable tidsrom, og de nødvendige 
retningslinjene angis og ivaretas i plan for ytre miljø (YM-plan). Permanente skjermings- og/eller 
fasadetiltak vil ikke være aktuelt for å skjerme mot støy fra anleggsmaskiner og anleggsaktiviteten ettersom 
deponeringen vil foregå i en forholdsvis kort periode. 
 
 
5.5.2 Støv  
 
Når massene tippes og flyttes, kan det genereres noe støv. Dette er særlig aktuelt i tørre perioder i 
sommerhalvåret. Tidsrommet for aktivitet med oppfylling av masser vil være forholdsvis begrenset. I tørre 
perioder kan massene vannes dersom dette vurderes som nødvendig for å unngå støvplager. En vil unngå 
bruk av støvbindende kjemikalier, for å begrense faren for forurensning til grunn, grunnvann og vassdrag. 
Retningslinjer for avbøtende tiltak angis og ivaretas i YM-plan. 
 
 
5.5.3 Forurensing til grunnen 
 
Forurensingslovens § 7 omtaler den generelle plikten til å unngå forurensing. Det heter bl.a. at «ingen må 
sette i verk noe som kan medføre fare for forurensing …». 
 
Berggrunnskartet og de prøver som er tatt, viser at det er potensial for å støte på syredannende fjellgrunn 
(varianter av svartskifer) og løsmasser med innhold av mineraler fra svartskifer i, ved bygging av ny rv. 3/25 
i Løten sør og vest for Ånestad. Omdisponering av berg og løsmasser med syredannende potensial kan 
medføre fare for forurensing. Syredannende masser skal deponeres på godkjent deponi, f.eks. Heggvin. 
 
Det er samfunnsmessig gode grunner for at den andelen som kjøres til deponi, bør være så liten som mulig. 

• Redusert transportarbeid med tilhørende utslipp, lokale og globale 
• Nytte av tilgjengelige masser 
• Godkjente deponier skal i størst mulig grad betjene et langsiktig behov for sikker deponering av 

løsmasser med stort forurensningspotensial 
 
Dette er i tråd med Miljødirektoratets massedisponeringshierarki, se figur 11 på neste side. 
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Figur 11  Massedisponeringshieraki (Miljødirektoratets innlegg på fagdag om massehåndtering i pågående og 
planlagte samferdselsprosjekter 26.01.2018) 

Løsmasser med forhøyede bakgrunnsverdier eller med moderat syrepotensial 
Utfra de forundersøkelser som er gjort, er det grunn til å anta at hoveddelen av massene med innhold av 
mineraler fra svarte leirskifre, havner i kategoriene «Rene masser med forhøyede bakgrunnsverdier» og 
«Løsmasser med moderat syrepotensial». Disse massene er det gode grunner for å omdisponere så lokalt 
som mulig i vegprosjektet, herunder på utfyllingsområdet ved Skillingstad. 
 
Eventuell lokal disponering av masser med forhøyede bakgrunnsverdier, kan skje på områder med 
tilsvarende bakgrunnsverdier. Hvis massene er radioaktive over grenseverdiene som er satt i forskrift for 
radioaktivt avfall, må de leveres til godkjent deponi for syredannende masser.  
 
Ved disponering av rene masser med forhøyede bakgrunnsverdier og løsmasser med moderat syrepotensial, 
skal godkjent tiltaksplan foreligge. Hvis massene er i tilstandsklasse 4 og 5, må det som del av tiltaksplanen, 
gjennomføres en risikovurdering som tilsier at nyttiggjøringen kan gjennomføres, jf. TA-2553. 
Risikovurderingen må gjøres av fagpersoner med relevant kompetanse. 
 
Tiltaksplan skal godkjennes av Løten kommune. Viser risikovurderingen at tiltaket vil medføre nevneverdig 
forurensning og omfattende tiltak må iverksettes for at håndteringen ikke skal medføre nevneverdig 
forurensning (tiltak tilsvarende deponering i godkjent deponi), må det søkes om tillatelse fra Fylkesmannen. 
 
Områdene skal beskyttes mot forurensningsbelastning, i henhold til rammer og føringer gitt i godkjent 
tiltaksplan og YM-plan.  
 
Figurene 12 og 13 på neste side er hentet fra Norges geotekniske institutt (NGI). Figur 12 viser en 
prinsippskisse som anskueliggjør at både fjellgrunn og løsmassene i dette området kan variere mye over 
relativt korte strekninger. 
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Figur 12  Illustrasjon av variasjon i løsmasser og berggrunn (NGIs innlegg på fagdag om massehåndtering i pågående 
og planlagte samferdselsprosjekter 26.01.2018) 

 
Figur 13 viser, igjen som prinsipp, en situasjon som ligner på den som planlegges ved Skillingstad. Ved å 
legge overskuddsmassene ut som relativt tynne lag og gjennomføre komprimering for hvert lag, oppnår man 
en etter-situasjon som ligner så mye som mulig på førsituasjonen. 
 
NGI sier at «sulfidholdige morenemasser er ufarlige i sin opprinnelige, uberørte, tilstand i bakken. Det er når 
de eksponeres til luft og vann, de kan bli reaktive og representere en miljørisiko» (her sitert fra fagdag på 
Hamar i januar 2018.) Komprimering minsker vanngjennomtrengingsevnen til massene, minsker eksponert 
overflate til luft og dermed reduseres risikoen for uønsket avrenning. 
 
 

 
Figur 13  Prinsippskisse - disponering av løsmasser, (NGIs innlegg på fagdag om massehåndtering i pågående og 
planlagte samferdselsprosjekter 26.01.2018) 
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5.5.4 Vann 
 
Massene som skal deponeres inneholder ikke giftige eller farlige stoffer utover gitte grenseverdier. Det er 
likevel viktig å påse at vann som ledes vekk fra området ikke renner ufiltrert til vassdrag. Særlig i 
anleggsfasen kan overflatevannet inneholde en del finstoff (støv/finkornede partikler). Tilsig av finstoffer 
bør begrenses ettersom det kan virke forstyrrende for noen av organismene som lever i vassdrag og våtmark.  
Krav til tilstrekkelig fordrøyning og filtrering sikres i plan for ytre miljø (YM-plan).  
 
 
5.5.5 Geotekniske forhold 
 
Med forutsetning om at oppfyllingen ordnes slik at en har kontroll på eventuelle bløte masser, så vil ikke 
oppfylling medføre stabilitetsproblemer i dette området. Det skal utføres beregninger som godtgjør at 
oppfyllingen ikke truer områdestabiliteten. 
 
 

5.6 Landbruk 
 
Oppfylte arealer skal planeres og jevnes ut mot omkringliggende terreng slik at oppfylt område, med unntak 
av skråninger mot veg og opprinnelig terreng, egner seg til jordbruk ved ferdigstilling av anlegget. 
Matjord på eksisterende landbruksareal skal tas av og lagres i egne ranker. Rankene skal være maks 2 meter 
høye, og maks 8 meter brede. Når matjorda legges tilbake, skal dybden på matjordlaget være slik det var før 
området ble avdekket.  Det forutsettes at eksisterende veg med tilhørende konstruksjoner fjernes der disse 
ikke lenger fyller en funksjon som veganlegg. 
 
 

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. Nedenfor er angitt aktuelle tiltak fra YM-planen, som 
omhandler forhold som er aktuelle på Skillingstad: 
 
OPS-selskapet og deres entreprenører er ansvarlig for å etablere prosedyrer og gjennomføre tiltak for å 
ivareta kravene til ytre miljø. Utførende entreprenør skal ha fagpersonell på ytre miljø tilgjengelig ute på 
anleggsområdet. OPS-selskapet skal følge opp og oppdatere YM-planen under gjennomføringen av 
prosjektet/kontrakten. 
 
OPS-selskapet skal innarbeide krav som fremkommer av denne planen i sine planer for gjennomføring og 
drift av anlegget. Kontrollsystemet for kontrakten og gjennomføringen av byggearbeidene, skal sikre at 
kravene blir fulgt og dokumentert gjennomført. 
 
OPS-selskapet skal ha systemer for å sikre at det ikke skjer negative påvirkninger av miljøet i anleggs- og 
driftsfasen, og at krav i YM-planen ivaretas.  
 
Kvalitetsplan og plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for prosjekteringsfasen, anleggsfasen 
og driftsfasen er andre systemer som sikrer ivaretakelse av miljøet. Viktige miljøhensyn skal også ivaretas 
gjennom ulike virkemidler i plankart og -bestemmelser som utgjør den juridisk bindende delen av 
reguleringsplanen. Eksempler på slike virkemidler er restriksjonssoner og bestemmelser som begrenser 
muligheten for inngrep eller stiller betingelser til blant annet rekkefølge og utførelse dersom det skal gjøres 
inngrep. 
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OPS-selskapet skal utarbeide en rigg- og marksikringsplan før anleggsstart. Rigg- og marksikringsplanen er 
en visualisering/kartfesting av fysiske tiltak som er beskrevet i YM-planen. Dette gjelder hovedsakelig 
hvordan ulike masser fra ulike steder på parsellen håndteres, restriksjoner for arbeidsoperasjoner og 
inngjerding/markering av spesielle verneverdige områder der det ikke skal være inngrep. Rigg- og 
marksikringsplanen skal være så detaljert at den kan benyttes som verktøy ved utføring av arbeider på 
anlegget. 
 
 

5.8 Risiko og sårbarhet (ROS) 
 
I arbeidet med reguleringsplan for rv. 3/25 fra 2012 ble det utført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) for både anleggsperioden og driftssituasjonen (ferdig utbygd veg). Planendringen som foreslås ved 
Skillingstad, 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 sikres 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 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser datert  03.04.2018 
Vedlegg 3: Innkomne innspill, varsel om oppstart for planendring, april 2018 
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8 Referanser 
 
Statens vegvesens hjemmeside for prosjektet: https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum 
 
Løten kommunes nettside: www.loten.kommune.no 
 
Miljødirektoratets innlegg på fagdag massehåndtering i pågående og planlagte samferdselsprosjekter 
26.01.2018 
 
Norges geotekniske institutts (NGI) innlegg på fagdag om massehåndtering i pågående og planlagte 
samferdselsprosjekter 26.01.2018  
 
Norges geologiske undersøkelsers (NGU) nettside: https://www.ngu.no/ 
 
Miljødirektoratets Naturbase: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 
 
 

http://www.loten.kommune.no/
https://www.ngu.no/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
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