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Rv. 3 Tunna bru – Konsekvensutredninger – forenklet metode 

Om metode og krav til utredning 

Det er opp til planmyndigheten å vurdere om tiltaket krever konsekvensutredning etter 

forskrift om konsekvensutredninger, jf. plan- og bygningsloven. Det er særlig hensynet til 

om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (KU-forskriften § 10) som 

planmyndigheten skal ta stilling til. Prosjektet Rv. 3 Tunna bru vil gå under vedlegg II pkt. 

10-e til forskriften.  

Krav til innhold i en konsekvensutredning er fastsatt i KU-forskriften kap. 5. Utredninger 

knyttet til vegprosjekter skal som utgangspunkt følge metodikken til håndbok V712 

Konsekvensanalyser. Den dekker opp kravene satt i KU-forskriften. For mindre prosjekter 

kan den fullstendige metoden i håndboka virke omfattende og være unødig komplisert og 

ressurskrevende. Det kan være mulig å belyse virkninger av planen med en enklere 

beskrivelse.  

Konsekvenser for ulike alternativer skal beskrives og veies opp mot dagens situasjon (0-

alternativet) i sammenligningsåret (antatt ferdig bygd). Dagens situasjon inkluderer ordinært 

vedlikehold, nødvendige reinvesteringer og utbedringer og vedtatte tiltak som er igangsatt 

eller har fått bevilgning (se kap. 4.3 i V712). Det gjelder også der det kun er ett 

trasealternativ. Et forslag om full utbygging i dagens trase, blir å betrakte som et eget 

alternativ.  

Der det er flere alternative trasevalg, kan det være krevende å finne en god måte å veie de 

ulike alternativene opp mot hverandre uten å bruke fullstendig metode etter V712. 

Silingsprosessen som er gjennomført bør omtales separat. En silingsprosess er en 

gjennomgang av konflikter og nyttevurderinger for miljø, samfunn og økonomi i prosjektet. 

Prosessen krever en systematisk metode for å kunne sammenligne virkningene av de ulike 

alternativene. 

Håndbok V712 gir en god oversikt over de ikke prissatte temaene som skal vurderes i en 

konsekvensutredning. Det er gitt detaljert veiledning i hva som bør undersøkes, ulike funn er 

vektet og det er henvist til aktuelle kilder for informasjon. Inndeling av temaer til videre 

vurdering for denne planen er tatt fra V712. Det anbefales å bruke håndboka for å gå 

nærmere inn i detaljer knyttet til hva som bør omtales og vurderes. Utredningen må omfatte 

alt areal innenfor valgt korridor både i anleggsfasen og som ferdig veg med nødvendig 



 

 

influensområde for de respektive temaene. Det vil også gjelde områder for permanent 

plassering av overskuddsmasser fra anlegget, om det blir aktuelt.  

 

Ikke prissatte temaer til konsekvensvurdering for Rv. 3 Tunna bru  

For denne planen er følgende tema ansett som relevante for videre utredning i en 

konsekvensvurdering:   

Landskapsbilde  

• Rv. 3 i ny trase som ligger høyere i terrenget i urørt terreng, vil påvirke og endre 

landskapsbildet. Hvilke utslag det gir må vurderes og beskrives.  

Naturmangfold 

• Verneområde etter verneplan for vassdrag, St.prp. nr. 75 (2003-2004), forskrift om 

rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag; ID 002/31 Verneplan Tunna 

(Magnilla og Lona).  

• Kryssing av elva på nytt sted kan påvirke gyteområder og leveområder for yngel og 

fisk i nærområdet til ny bru (økologiske funksjonsområder). Behov for å kartlegge 

viktige områder i elva, evt.  ved bruk av lokalkunnskap.   

• Anleggsfasen medfører fare for tilslamming og forurensning av elva og kan påvirke 

vassdraget langt nedstrøms anleggsområdet  

• Leveområder og trekkveger for vilt kan bli berørt og må beskrives. Vegen som 

fremtidig barriere i sidebratt terreng.  

• Områder med naturlig vegetasjon blir nedbygd. Spesielt relevant å kartlegge 

forekomster av trua og sårbare arter med vekt på lav og sopp – behov for 

feltregistreringer ettersom det foreligger svært begrensete registreringer i aktuelle 

databaser i dag. Supplere opplysninger som ligger i Miljøregistreringer i skog og i 

Artsdatabanken.  

Kulturarv 

• En reguleringsplan utløser undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven. De 

undersøkelser og konklusjoner som kulturarvenheten i fylkeskommunen gjør i den 

forbindelse vil inngå som et faglig bidrag i konsekvensutredningen i tillegg til 

føringer for videre planlegging.  

Friluftsliv/nærmiljø 

• Områdets bruk og betydning for jaktinteresser og turbruk må kartlegges og omtales.  

• Trafikale virkninger på grendemiljøet  



 

 

• Kan vurdere endrete støyforhold på utemiljøet (støy mot bebyggelse går under 

kostnader) 

Naturressurser  

• Skogbruk inngår som en prissatt konsekvens i V712, men i en forenklet metode som 

dette bør skogens tilstand og produksjonspotensial bli vurdert og omtalt som berørt 

landbruksareal. Tilgang for fremtidig drift og virkning av endringer skal inngå i 

vurderingen.   

• Inngrep i jordbruksareal med permanent eller midlertidig beslag av dyrka mark for 

aktuelle alternativer må omtales og arealomfang bør anslås. Kvalitet på berørt areal 

må omtales. Endelige arealtall for valgt trase skal gå fram av planbeskrivelsen.  

• Drikkevannsforsyning både til husholdninger, husdyr og annen 

næringsmiddelproduksjon eller annen produksjon  

• Mineralressurser i området bør omtales – ikke registrert spesielle forekomster 

 

 

Ola Rosing Eide 

07.11.2019 


