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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 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 legger med dette fram forslag om endring av reguleringsplan for rv. 3/25 Ommangsvollen 
– Elverum grense, planident 110, i Løten kommune. Forslag til reguleringsendring omfatter et område ved 
Ebru sør for ny veg mellom viltovergang i vest og «Flyplassvegen» i øst. Planendringen legger til rette for å 
frigi tre kulturminner (en tjæremile og to kullgroper) fra varig vern, ett på vilkår om arkeologisk utgraving. 
Samtidig endres reguleringsformålet for eiendommen 273/171 som er kjøpt opp av Statens vegvesen etter at 
opprinnelig plan ble vedtatt. Boligeiendommen endrer formål fra bolig til landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF). 
 
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 endre formål på boligtomt. 
 
Vedtatt reguleringsplan gir Statens vegvesen rett til å erverve nødvendig arealer for å gjennomføre tiltakene. 
 
Planarbeidet er utført av Statens vegvesen som har lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn 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 
 
Det har vært dialog med kulturminnemyndighetene forut for planoppstart og i planprosessen. Et møte med 
grunneier, Løten allmenning, ble holdt før varsling av planoppstart.  
 
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 3 innspill. Alle 
innkomne innspill er oppsummert og kommentert av Statens 
vegvesen. Oppsummeringen følger i eget vedlegg sammen 
med de innkomne innspillene. 
 
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 to 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 Løten kommune 

Figur 1 Planprosessen 
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3 Dagens situasjon 
 
 

3.1 Beliggenhet og beskrivelse av planområdet 
 

 
 
Planområdet ligger vest for Flyplassvegen og sør for planlagt ny riksveg ved Ebru i Løten kommune. 
Grunneier er Løiten Almenning med unntak av boligeiendommen gnr. bnr. 273/171, som er ervervet av 
Statens vegvesen. 
 

 
Figur 3 Område for endring av gjeldende reguleringsplan markert med rødt 

 
3.1.1 Landskap 
 
Landskapet i området ved planlagte Smedbakken viltovergang er 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. 
 
Arealene er småkuperte og relativt flate. Mindre lommer av dyrket mark forekommer stedvis. Områdene er 
stort sett uten bebyggelse, men i området for planendringen ligger en boligtomt med hus og mindre uthus fra 
60-tallet. Nordøst for planområdet ligger flere gårdsbruk inntil dagens rv. 3/25. De tre kulturminnene som 
ligger i planområdet framstår som mindre søkk i skogbunnen.  

Figur 2  Oversiktskart. Område for planendring i Løten kommune 
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3.2 Hensikten med reguleringsendringen  
 
Det er ønskelig å heve terrenget ved den planlagte Smedbakken viltovergang. Ved å heve terrenget, kan en 
oppnå en mer funksjonell viltpassasje med god tilslutning til eksisterende terreng. I gjeldende 
reguleringsplan ligger to kulturminner som er regulert til vern, i området ved viltovergangen. Disse er VK67 
(id 140950, tjæremile) og VK68 (id 140952, kullgrop). Dersom terrenget ikke endres ved kulturminnene, 
blir VK 67 og VK68 liggende i hver sin dype grop.  
 
Videre langs den omlagte Flyplassvegen østover fra viltovergangen, ligger et kulturminne tett på 
anleggssonen, VK69 (id 140949, kullgrop). Ved å oppheve fredningen av dette kulturminnet, er det mulig å 
utvide arealet for anleggsområde/midlertidig beslag.  
 
En viltovergang som planlagt over rv. 3/25 her, er en betydelig konstruksjon som nødvendigvis trenger et 
rigg- og anleggsområde omkring seg i byggeperioden. Det er klarlagt at gjeldende reguleringsplan var for 
optimistisk mht. nødvendig areal for anleggsgjennomføring og omfang av det ferdige anlegget. Frigivelse av 
tre kulturminner vil sikre nødvendig areal til dette. 
 
Utover dette ønsker Statens vegvesen å endre reguleringsformål for boligeiendommen 273/171 til LNF-
formål. Et eldre bolighus som er innløst, rives, og tomta, ca. 1,4 daa, går tilbake til skogbruksformål.  
 

 
Figur 4  Utdrag fra gjeldende reguleringsplan. Oransje markeringer angir aktuelle endringer som omtalt over 

 
3.2.1 Forhold til forskrift om konsekvensutredninger 
 
Reguleringsendringen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8. Hovedformålet med 
planendringen er søknad om frigivelse av tre kulturminner regulert til vern i gjeldende plan; en tjæremile og 
to kullgroper. Hele planområdet for rv. 3/25 ble registrert i 2010. Ettersom det er funnet en rekke 
kulturminner langs hele veganlegget, vurderes ikke dette så konfliktfylt at det i seg selv utløser krav om 
konsekvensutredning. Forholdet til kulturminnene er vurdert nærmere som del av reguleringsendringen. 
Endring av boligformålet for den innløste eiendommen 273/171 til LNF-formål, er ingen utløsende faktor 
etter forskriften. 
 
Statens vegvesen har vurdert det slik at tiltaket ikke faller innenfor virkeområdet for forskrift om 
konsekvensutredning. 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) er det aktuelle området 
regulert til LNF-formål. Hovedtrasé for ny rv. 3/25 er regulert til framtidig hovedveg (rød strek).  
 

 
Figur 5  Utsnitt fra KPA i Løten kommune. Brun markering angir aktuelt planområde. Plankart er påført påskrift på 
tilstøtende veger og jernbane i svart skrift 

 
3.3.2 Gjeldende reguleringsplan 
 
Gjeldende reguleringsplan som skal endres i området ved Ebru er reguleringsplan for rv. 3/25 
Ommangsvollen – Elverum grense, planident 110, vedtatt i Løten kommunestyre den 25.01.2012. 
Smedbakken viltovergang er regulert til annen veggrunn – grøntareal. Kulturminnene VK 67,68 og 69 er 
regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne. Veg V4 som er en omlegging av Flyplassvegen, er regulert 
til felles, privat veg. Boligeiendommen 273/171 er i gjeldende reguleringsplan regulert til boligformål. For 
øvrig er området regulert til LNF-formål og midlertidig anleggsområde. 
 

 
Figur 6 Utdrag fra gjeldende reguleringsplan for rv. 3/25 Ommangsvollen - Elverum grense 
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4 Planforslaget 
 

4.1 Beskrivelse av planforslaget 
 
 
4.1.1 Plankart og planavgrensning 
 
Planområdet dekker et areal på ca. 28,3 daa. I sør sammenfaller plangrensen med plangrensen for gjeldende 
reguleringsplan for rv. 3/25 med unntak av at et mindre område omkring kulturminne id 140952 (kullgrop). 
Her er plangrensen trukket omkring kullgropa slik at hele kulturminnet frigis. I vest følger plangrensen 
formålsgrensen for Smedbakken viltovergang og går videre i overgangen mellom konstruksjon og 
tilstøtende fylling for Smedbakken viltovergang. I nord og øst følger plangrensen formålsgrensen for privat 
veg V4 (omlagt del av Flyplassvegen). 
 

 
Figur 7  Forslag til reguleringsendring ved Ebru. Se vedlagte plankart for fullversjon 

 
4.1.2 Planens innhold 
 
Anlegg av en moderne firefelts veg krever som nevnt betydelig plass for å gjennomføres på en rasjonell 
måte. Gjennom arbeidet med denne planen og prosjektering av den konstruksjonen som må på plass for å 
sikre en godt fungerende viltovergang, har man kommet til at det beste vil være å frigi de tre kulturminnene 
innenfor planområdet. Løiten Almenning som er grunneier, har forståelse for disse forholdene, og deres 
interesse i området er å sikre at det anlegges en skogsbilveg til erstatning for dagens Flyplassveg tilpasset 
moderne skogsdrift. I og med at boligeiendommen 273/171 nå er innløst av Statens vegvesen, anses det som 
naturlig å endre reguleringsformålet for denne eiendommen samtidig. 
 
Reguleringsendringen inneholder følgende: 
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Regulerte kulturminner VK 67 (id 140950, tjæremile), VK 68 (id 140952, kullgrop) og VK 69 (id 140949, 
kullgrop) utgår som kulturminner regulert til vern, og markeres i plankartet som bestemmelsesområde, #4-6. 
Nummeringen er en fortsettelse fra reguleringsendringen ved Skillingstad (planident 145) som ble 
sluttbehandlet i Løten kommunestyre den 20.06.2018. Dette for at det samlede, gjeldende 
reguleringsplangrunnlaget kan leses i sammenheng. I reguleringsbestemmelsene legges til grunn et vilkår 
om at tjæremilen (id 140950, #4) skal graves ut som grunnlag for frigivning. De to øvrige kullgropene kan 
frigis uten forutgående utgraving (id 140952, #5 og id 140949, #6). Reguleringsformål for områdene 
omfattet av kulturminnene endres til annet vegareal – grøntareal (VAg) og LNF-formål.  
 
Anleggsbeltet er utvidet til å omfatte areal over id 140949 samt eiendommen 273/171 som endrer formål fra 
bolig til LNF-formål. 
 
Når planen ble lagt ut til offentlig ettersyn, ble planområdet marginalt utvidet i forhold til varslet om 
oppstart uten at nye grunneiere ble berørt. 
 
 
4.1.3 Arealregnskap 
 
Det permanente beslaget til vegformål øker med anslagsvis 0,5 daa som følge av at tidligere regulerte 
kulturminner i/inntil Smedbakken viltovergang reguleres til annen veggrunn. Ca. 1,4 daa endres tilbake til 
LNF-formål som følge av at boligeiendommen gnr. bnr.273/171 er ervervet.  
 
Midlertidig arealbeslag øker med ca. 5,3 daa som følge av utvidelsen av 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 (Løiten Almenning). 
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 konsekvenser 
 

5.1 Nærmiljø 
 
5.1.1 Nærmiljø 
 
Områdene som berøres av planendringen ligger hovedsakelig i skogsmark. Forslag til planendring fører til 
små endringer for nærmiljøet. Skogsbilvegen som videreføres fra gjeldende reguleringsplan, beholder sin 
funksjon som adkomstveg til store skogsområder.  
 
 
5.1.2 Friluftsliv 
 
For evt. friluftsaktiviteter i området omfattet av planendringen, gir regulert omlegging av Flyplassvegen 
(videreføres fra gjeldende reguleringsplan) uendret tilgang til skogområdene i dette området.  
 
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 liten innvirkning på bruken av området 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. Boligareal som endrer formål 
til LNF-formål vil kunne gi en klarere overgang til gårdsbebyggelsen ved Ebru. 
 
Frigivelse av kulturminnene som ligger i/inntil Smedbakken viltovergang, legger til rette for en bedre 
landskapstilpasning mot tilstøtende terreng på sørsiden av viltovergangen. 
 
 

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. De tre kulturminnene som søkes frigitt er registrert i 
forbindelse med planleggingen av ny rv. 3/25 og regulert til vern. Det er mange tilsvarende spor etter 
menneskelig aktivitet i dette området og en frigivelse fører ikke til tap av vesentlige kilder til kunnskap.  
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Det har forut for oppstart av planarbeidet og underveis i planprosessen vært dialog med kulturminne-
myndighetene mht. vurderingen av de aktuelle kulturminnene. Forslag til reguleringsplan og – bestemmelser 
følger opp dette. 
 
 

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 at ny rv. 3/25 vil gi økt barrierevirkning og dermed 
påvirke dyrelivet langs traséen. Det skjer ingen endring av plasseringen av viltgjerdet som følge av denne 
reguleringsendringen. Et større areal inn mot privat veg V4 og viltgjerdet vil bli avskoget som følge av en 
utvidelse av anleggsbeltet i området. Tiltaket medfører tap av skogsareal som følge av midlertidig 
arealbeslag, men dette er lite sett i en større sammenheng. Det vurderes derfor slik at forslaget til 
reguleringsendring ved Ebru ikke vil gi økte negative virkninger for naturmiljø og biologisk mangfold. 
 
 

5.5 Forurensing 
 
Som følge av et boligeiendommen gnr. bnr. 273/171 er kjøpt opp av Statens vegvesen, vil støyproblematikk 
i anleggsperioden reduseres. Utvidelsen av anleggsbeltet anses for å få marginal betydning for tilstøtende 
gårdsbebyggelse ved Ebru. 
 
 

5.6 Landbruk 
 
Den bebygde eiendommen gnr. bnr. 273/171 tilbakeføres til LNF- område. Eiendommen blir gjennom dette 
en del av det store skogsområdet som rv. 3/25 går gjennom på denne strekningen. 
 
 

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 ved Ebru. 
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 ved Ebru 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 heve terrenget ved den planlagte Smedbakken 
viltovergang. Samtidig 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, 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 
 
Løten kommunes nettside: www.loten.kommune.no 
 
Miljødirektoratets Naturbase: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 
 
 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum
http://www.loten.kommune.no/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
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Tlf: (+47) 22073000
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