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Forord 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-7 legger Statens vegvesen fram forslag til 
reguleringsplan for rv.3 ny Tunna bru med tilstøtende veg, i Tynset kommune, jf. plan- og 
bygningslovens § 12-10.  
Planarbeidet er utført av Statens vegvesen, i samarbeid med Tynset kommune. 
 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Reguleringsplankart (juridisk bindende) 201911_A0-L(1-4) 

• Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende) 

• Planbeskrivelse med ROS-analyse (supplement til plankart og bestemmelser) 

• Konsekvensutredning av utvalgte temaer, vedlegg til Planbeskrivelsen 

• Teknisk tegningsgrunnlag 

• Forprosjekt bru 

I tillegg er det laget to filmsnutter av vegmodellen som en enkel illustrasjon. 
 
Vedtatt reguleringsplan gir Statens vegvesen rett til å erverve nødvendig areal for å 

gjennomføre tiltakene. 

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging er blitt sendt ut til offentlige instanser samt 

grunneiere og andre berørte i januar 2020. 

 

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 1. juli – 2. september 

2020 på følgende steder: 

• Tynset kommune, servicetorget, rådhuset 

• Internett: www.tynset.kommune.no/ 

• Internett: www.vegvesen.no/Riksveg/rv3tunnabru 

 

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Østlendingen, Arbeidets Rett og nettavisen 

Tynsetingen. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget 

blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 

 

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 02.09.2020 sendes skriftlige til: 

Statens vegvesen, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller firmapost@vegvesen.no 

 

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 

justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 

 
 
Taale Stensbye      Frode Bakken 
Prosjektleder Rv.3 Østerdalen    Planleggingsleder 
Divisjon Utbygging      Plan Utbygging 
 
 
Statens vegvesen, 1. Juli 2020 
 

http://www.tynset.kommune.no/
http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3tunnabru
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Figur 1: Annonse om at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn/høring 

 
 

1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

Rv.3 er en viktig forbindelse mellom regioner og landsdeler, og er derfor klassifisert som 

riksveg og nasjonal hovedveg, og er en av de viktigste vegene i vegnettet vårt. Riksveg 3 

fungerer også som omkjøringsveg for E6. Tunna bru ligger på rv.3 i Tynset kommune. Den 

ble bygget i 1950 og har underliggende fagverk i stål. Føringsbredde er 6 m. Vegen er 

generelt for smal i henhold til gjeldende krav, som tilsier en vegbredde på 9 m, med tillegg 

for breddeutvidelse i kurver.  
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Figur 2: Kart som viser beliggenhet 

 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) på vegen er 2400 sør for kryss med fv.2246 Lonåsen og 

2200 nord for krysset, med 35% lange kjøretøy, noe som understreker 

betydningen av rv.3 som hovedferdselsåre for tungtransporten nord – syd i 

Sør-Norge. 

Strekningen har fartsgrense 80km/t. 

Dagens veg har dårlig både horisontal- og vertikalkurvatur, og kombinert 

med smal vegbane, vil det kunne være fare for at dette kan bidra til 

utforkjøringer- og møteulykker på strekningen.  

 

1.2 Planarbeidet 

Statens vegvesen legger med dette ut forslag til reguleringsplan for rv.3 Tunna bru med 

tilstøtende veg i samarbeid med Tynset kommune, Hp16 m07170 til Hp17 m00450. 

Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru som tilfredsstiller 

dagens krav, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru, samt legge til rette 

for en fremtidsrettet videreføring for neste byggetrinn. Reguleringsplanen omfatter en 

strekning på totalt ca. 3.1 km pluss tilstøtende veg. Det opprinnelig Tunna-prosjektet 

starter imidlertid ca. 550 m lenger nord enn reguleringsplanforslaget viser. Denne 

tilleggsdelen vil bli tatt med i denne fasen dersom det blir bevilget et eget tillegg for den. 
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Lonåsen og Tunna bru ligger langs rv.3 ca. 10km nord for Motrøkrysset, kryss med fv.30 

mot Tynset sentrum. 

I forslaget til reguleringsplan for ny Tunna bru, er ny bru lagt ca. 2 km 

syd for eksisterende bru, og  følger i prinsippet eksisterende skogsbilveg 

på vestsiden av Tunna. Traséen  kobler seg på eksisterende rv.3 like nord 

for eksisterende Tunna bru. 

 

 
Figur 3: Visualisering av strekningen med ny Tunna bru 
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Figur 4: Planområdet ved varsel om oppstart 

 

Planområdet strekker seg fra ca. 2,7 km syd for dagens bru, langs rv.3, til ca. 500 meter 

nord for brua. Resten av planområdet er tilpasset prosjektets behov og omfatter nødvendig 

areal for riggplass, massedeponi, hensynssoner, plass til anleggsbelte samt nye avkjørsler til 

fv.2246 til Lonåsen og skog- og landbruksveger. 

 

1.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

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 
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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.  
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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 

 

1.4 Eksisterende planer i området 

 

Ingen vedtatte eller forslag til reguleringsplaner berører planområdet. 

 

1.5 Planprosess og medvirkning 

Forslaget til reguleringsplan bygger på et forprosjekt for den aktuelle strekningen fra januar 

2020, se vedlegg. I forprosjektet ble det redegjort for prosessen med utarbeidelse av 

alternative mulige traséer, silingsprosess og kostnadskalkyler. Ut fra dette ble det valgt en 

trasé som er lagt til grunn for videre planlegging etter plan- og bygningsloven. 

 

I forprosjektet ble det tatt utgangspunkt i 6 alternative traséer. Disse ble presentert for både 

lokalpolitikere, kommuneadministrasjon samt brukergrupper representert ved «Veiforum 

Rv.3» hvor bl.a. NLF (Norges Lastebileier-Forbund) er representert. 
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Fig. 5: Vurderte alternative prinsipielle korridorer 

 

Det har vært en entydig tilbakemelding fra alle de involverte i prosessen, om at alternativ 4 

burde legges til grunn for det videre arbeid, ut ifra følgende forhold: 

• Alternativet legger til rette for en fremtidsrettet videreføring i neste byggetrinn 

• Geometrien åpner for en normert forbikjøringsstrekning 

• Trafikken kan gå på eksisterende veg uten store tilpasninger i anleggsperioden 

• Linjen gir en lav og jevn stigning, ca. 3% 

• Den har den laveste løpemeterprisen av samtlige alternativer; mest veg for pengene 

 

Etter avtale med Tynset kommune, ble det ikke utarbeidet et eget planprogram, men 

sammen med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet, ble forprosjektet samt en 

redegjørelse om hvilke temaer som skulle konsekvensutredes lagt ut. 
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Figur 6: Varsel om oppstart ble annonsert 16.01.2020 

 

Under utarbeidet med reguleringsplanen har det fram til offentlig ettersyn vært gjennomført 

møte med kommunen (politisk og administrativt), møter med grunneiere, diverse 

mailkorrespondanse samt at Tynset kommunes plankontor har fått mulighet til å gå 

igjennom plandokumentene. 
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1.6 Overordnede føringer 

Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med overordna mål og føringer gitt bl.a. gjennom 

lover, forskrifter, stortingsmeldinger og statlige planretningslinjer. Dette for å sikre effektive 

planprosesser, bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og ivareta hensyn til ulike interesser 

i planarbeidet. Sentrale dokument er bl.a.: 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

• St.meld. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 

• Kulturminneloven (LOV-1978-06-09-05) 

• Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

• Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) (LOV-2017-06-21-101) 

 

1.7 Gjennomføring av prosjektet 

Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet for riksveger 2018-21(23) med en 

budsjettramme for tiltaket på 100 mill. (2017-kr.) Reelle kostnader vil imidlertid ligge 

vesentlig over dette. 

Vegklasse H1 med utbedringsstandard i h.h.t. vegnormalen HB N100 legges til grunn. Dette 

innebærer bl.a. 80km/t, 9m føringsbredde og min. horisontalkurvatur på 225 m. Maks. 

stigning er 8%. 

Vi vil likevel forsøke å legge til rette for en mulig fremtidig 90km/t veg, og da med min. 

horisontalkurvatur på 400m og maks. stigning på 6%, samtidig som det legges til rette for 

en fremtidig videreutvikling/utbedring av vegen både nord og sør for dette prosjektet. 

Det skal legges til rette for modulvogntog. 

 

2 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

2.1 Målsetting med planarbeidet 

Effektmål: 

• Nedgang i trafikkulykker på strekningen, i tråd med Statens vegvesens 

nullvisjon. 

• Bedre nærmiljø for beboere langs vegen. 

• Bedre framkommelighet og regularitet, spesielt viktig for 

næringstransporten på foretrukket rute Oslo – Trondheim. 

• Bedre og mer rasjonell vegdrift på strekningen 

 

Kvalitetsmål: 

• Framtidig rv.3 skal i vesentlig grad ikke forringe 

naturmiljøet, derunder artsmangfold og vannkvalitet. 

• Vegløsningene skal ta hensyn til vern av dyrket mark. 

Adkomst til dyrket mark skal sikres på en god måte. 

• Framtidig rv.3 skal ha god landskapsmessig tilpasning. 
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Økonomiske mål: 

• Vegsystemets standard skal optimaliseres slik at en oppnår 

et vegsystem med ønsket kvalitet innenfor realistiske 

økonomiske rammer. 

 

2.2 Beskrivelse av valgt løsning 

 

 
Fig. 7: Alt. 4, i h.h.t. forprosjektet 

 

Reguleringsplanens forslag til innebærer at ny bru over Tunna bygges ca. 2 km sør 

nedstrøms/sør for eksisterende Tunna bru. Utformingen av traséen har tatt hensyn til:  

- Geometrisk utforming av veglinjen 

- Trafikksikkerhet (flytting av avkjørsel til kryss, avkjørsler og oversiktlig vegstrekning) 

- Bevaring av randsone med vegetasjon langs elva Tunna 

- Elveløpet 

- Mest mulig skånsomhet i anleggsfasen 

- Flom og isgang – hovedsakelig vedr. valg av bruløsning. 

- Forbikjøringsmulighet 

- Minst mulig beslag av dyrka mark 

- Økonomisk løsning; «Mest veg for pengene» 
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Med bruløsningen og veglinjen som ligger til grunn for reguleringsplanen er alle hensyn 

forsøkt ivaretatt for å redusere negative virkninger samtidig som målene med prosjektet 

ivaretas.  

 

2.3 Planlagt arealbruk 

 
Figur 8: Plankart: Hele planforslaget 

 

Kjøreveg og annen veggrunn 

Kjørevegen er planlagt med en normalprofil på 9 meter total vegbredde, i tillegg kommer 

breddeutvidelse i kurve og evt. rekkverksrom.  

 

Sidearealer er regulert til annen veggrunn (AVG). Dette omfatter areal til veggrøfter, 

skjæringer og fyllinger. Videre er det i forslaget tatt høyde for at det ved en nærmere 

detaljprosjektering og optimalisering av veglinjen, kan medføre små justeringer av veglinjen. 
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Omklassifisering av del av rv.3 

Når ny rv.3 med ny bru over Tunna er etablert, vil andelen av eksisterende rv.3 fra dagens 

kryss med fv.2246 Lonåsen til nytt kryss med rv.3 bli omklassifisert. Det vil da være naturlig 

at denne blir lagt til som en forlengelse av fv. 2246 Lonåsen. Denne forlengelsen vil ha en 

lengde på ca. 2 km, gjeldende fra hp16 ca. m07855 til hp16 ca. m09855 på dagens rv.3. 

Omklassifiseringen vil bli gjennomført som en egen prosess i etterkant av 

reguleringsplanarbeidet. 

 

Avkjørsler 

Siden ny rv.3 blir liggende delvis oppå eksisterende skogsbilveg, vil denne bli delvis erstattet 

med en ny skogsbilveg i nord, f_V5. I sør vil ny atkomst bli etablert til den eksisterende 

skogsbilvegen f_V3, samt at den mindre skogsbilvegen like nord for denne får opprettholdt 

sin atkomst, se avkjørselspil i kart. Jordengvangen og jordene omkring denne vil få en ny 

direkte atkomst til riksvegen, f_V4. 

Sør-øst for ny bru vil to atkomstveger få endret løsning, f_V1 og f_V2. 

 

Byggegrenser 

Der ikke annet er vist på reguleringsplanen, vil byggegrensa mot rv.3 være i henhold til 

Veglovens § 29, dvs. 50 meter. Byggegrense langs fv.2246 vil være i henhold til enhver tids 

gjeldende Vegnettsplan for fylkesveger. Pr. i dag viser Vegnettsplan for (tidligere) Hedmark 

fylke (vedtatt av fylkestinget 298.10.2018) at fv.2246 er klassifisert i funksjonsklasse E 

– lokal atkomstveg – med generell byggegrense 15 meter. 

 

Boliger og næringsareal 

Det er ingen boliger eller andre bygninger som berøres av planforslaget, bortsett fra at det 

må tas hensyn m.h.t. støy.  

 

Hensynssoner 

Det er lagt inn en hensynssone, H550, langs elvebredden slik at vegetasjonen i størst mulig 

grad opprettholdes.  

 

2.4 Standard 

Normalprofilen i planforslaget er som følger:  

 
Figur 9: Tverrsnitt: ny rv.3 
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Sikkerhetssone, rekkverk 

Generell sikkerhetssone på strekningen er 7 meter fra kjørebanekant. 

Der det innenfor vegens sikkerhetssone er ett eller flere faremomenter som utgjør en fare 

for alvorlig personskade ved påkjørsel eller utforkjørsel, skal rekkverk settes opp, dersom 

faremomentene ikke fjernes, ufarliggjøres, gjøres ettergivende eller beskyttes med støtpute. 

 

Frisikt 

Frisiktsoner er vurdert og innarbeidet i samferdselsformålene. Det er lagt til grunn håndbok 

N100 for størrelse av frisiktsoner. Innenfor frisikttrekanten skal sikthinder ikke være høyere 

enn 0,5 meter over kjørebanenivå på primærveg. Enkeltstående trær og stolper tillates i 

frisiktsonen. 

 

Bru 

 

Tunna bru 

 

Dagens bru 

Dagens Tunna bru (04-0244) er bygd i 1950. Brua er totalt 41,3 meter lang med 

underliggende fagverk av stål. Totalbredde er 6,8 meter og føringsbredden 6 meter. Brua er 

opplagret på direktefundamenterte landkar i betong.  

 

Vurderinger av brualternativer 

Ny bru vil ligge relativt høyt over elva og ha stor klaring til flom og isgang i elverommet. 

Kombinert med en rett linje i horisontalplanet gir det rom for både underliggende bæring og 

overliggende bæring for brua. I forprosjektet for brua er det sett på alternativer med 

underliggende bæring i form av sprengverkskontruksjoner i flere spenn og bjelke/søyle 

konstruksjon i 4 spenn. Det er også sett på overliggende bæring i 3 spenn i form av en 

bueløsning i et hovedspenn og to sidespenn. For alle alternativer er det lagt til grunn en 

skråningshelling på 1 til 1.5, samt at det skal legges til rette for at vilt og mennesker skal 

kunne bevege seg på tørr grunn langs elvekant utenom flomsituasjoner. På østsiden legges 

det til rette for å få tilgang til jorde med en sti med bredde 4 meter. Total lengde på bruplata 

for alle alternativer basert på disse forutsetningene er omtrent 110 meter.  

 

 
Figur 10: Brualternativ A), betongplatebru m/midtpillar i elva 
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En bjelke/søyle konstruksjon i 4 spenn vil medføre behov for ett fundament midt i elva. For 

øvrige alternativer er det ikke fundamenter som kommer i berøring med elvestrengen ved 

normalvannstand. Fordeler ved å unngå fundamenter i elva er blant annet større robusthet i 

forhold til laster fra eventuell is og isgang som kan bygge seg opp mot fundamenter som 

står i selve elvestrengen samt redusert behov for tiltak i selve elvestrengen i 

anleggsperioden. For alternativer som ikke har fundamenter i vannstrengen er plasseringen 

av fundamentene omtrent like, uavhengig av overliggende eller underliggende bæring. Fri 

avstand mellom senter fundamenter over elva er omtrent 60 meter og det kan være aktuelt å 

benytte skjeve akser for å redusere omfanget av byggegroper ut i elva, men på en annen 

side vil det øke bruas kompleksitet. Fundamenter mot elva plastres med grove stenblokker 

fra elvebunn i forkant av fundamenter opp til en høyde som tilsvarer flom med 200 års 

gjentagelsesintervall.  

 

 
Figur 11: Brualternativ B) m/overliggende bue av limtre i hovedspennet 

 

Det er utført vannlinjeberegninger som grunnlag for å fastsette flomnivå. Siden veglinja 

ligger relativt høyt over elva vil en overliggende bæring virke noe mer massiv enn 

underliggende bæring.  

Det legges opp til å benytte limtre i bærende konstruksjoner og betong i selve bruplata. For 

en løsning med underliggende bæring med et brudekke i betong vil elementer i tre være 

mindre utsatt for klimapåkjenninger enn ved en løsning med overliggende bæring. Det er på 

grunnlag av dette valgt å gå videre med en underliggende bæring for ny bru. 
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Figur 12: Brualternativ C) m/underliggende bæring av limtre – Valgt løsning 

 

 

Beskrivelse av valgt bruløsning 

Ny bru planlegges som en 5 spenns sprengverksbru med 4 fundamentakser og V-søyler som 

vist i illustrasjonen over. I akse 1 og 4 ligger fundamentene i fylling og bygges i betong. For 

fundamenter i akse 2 og 3 benyttes søyler i betong til et nivå som er høyrere enn nivå for 

200 års flom. Fra dette nivået benyttes skrå søyler i limtre i V-Form som møter 

underliggende langsgående bjelker i limtre. Brudekket som ligger an på limtrebjelkene 

utføres i betong. Total brulengde blir omtrent 110 meter. Føringsbredden for brua er 

planlagt til 9 meter. Det gir en tilstrekkelig føringsbredde for å kunne utføre vedlikehold av 

kantdrager, rekkverk, buer og hengestag uten å stenge mer enn ett kjørefelt ved behov for 

reparasjon og vedlikehold. Brua etableres med to kjørefelt. Aksene på brua er planlegges 

fortrinnsvis rette for å redusere bruas kompleksitet, men endelig aksjeplassering og vinkel 

avklares i byggeplanfase. Opplageraksene i form av søyler i betong er planlagt 

direktefundamentert i byggegrop mot eksisterende grunn og sikret mot erosjon opp til nivå 

som tilsvarer flom med 200 års returperiode. Det etableres ikke separat gang og sykkelbane. 

Vannlinjeberegninger viser at det er god klaring mellom bru og vannspeil i en 200 års 

flomsituasjon.  
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Figur 13: Skisse av valgt bruløsning – Alt. C) 

 

 

Anleggsfasen 

Brua kan etableres på reis fra en midlertidig fylling med en fri åpning som dimensjoneres for 

som minimum å kunne håndtere en flom med 50 års returperiode. Alternativt kan løsningen 

gi mulighet for å bygge brua uten bruk av vesentlige midlertidige fyllinger i elva. Det vil 

uansett være behov for noe fylling i forbindelse med etablering av fundamentene samt 

eventuell oppstillingsplass for kran. Ved anleggsgjennomføring i periode på året hvor det 

erfaringsmessig kan være fare for isgang pålegges entreprenør å gjennomføre en 

risikoanalyse og utforme en beredskapsplan for å håndtere risikoen. Den midlertidige 

fyllingen vil kunne ligge i inntil ett år etter etablering.  

 

 
Figur 14: Modell av valgt bruløsning – Alt. C) 
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Liten bru 

For å unngå stor fylling og evt. kompliserte forsøtningsmurer i bratt terreng på nedsiden av 

traséen, og for å unngå fylling ned i elva, er det lagt inn en 30 m lang platebru av betong i 

linja ved profil 1400 – 1430. 

 

 
Figur 15: Modell av bru ved profil 1400 - 1430 

 

 

 

 
Figur 16: Modell av bruløsning ved profil 1400 - 1430 
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2.5 Beskrivelse av planstrekningen 

Planstrekningen har en totallengde på ca. 3,1 km på rv3, inkl. ny bru, og går fra ca. hp16 

m07170 til hp17 m00450. Den sørligste delen, ca. 550 m, var i utgangspunktet ikke med i 

denne fasen av Tunna-prosjektet, men vil bli realisert dersom dette får en egen 

tilleggsbevilgning.  

Ny bru over Tunna er lagt ca. 2 km nedstrøms/sør for dagens Tunna bru. Den nye traséen 

blir derfor i hovedsak liggende i østvendt li på vestsiden av Tunna. Linja ligger bevisst noe 

tungt inn i skjæring for å unngå store fyllinger på nedsiden og mot elva. Den krysser noen 

bekkefar med varierende vannmengder. Videre er det i reguleringsplankartet regulert en noe 

bredere trasé enn selve vegen slik den foreløpig er prosjektert. Dette for å kunne ha 

hjemmel til optimalisering av veglinjen i detaljplanarbeidet. 

 

 
Figur 17: Oversikt over hele planstrekningen 

 

Eksisterende adkomstveg til Berget er uoversiktlig og trafikkfarlig. Etter innspill fra 

grunneierne blir denne flyttet ca. 250 meter sør-østover (i retning mot Tynset).. 

Dagens kurve som er krapp og tilfredsstiller ikke normalkravene. Denne er derfor rettet noe 

ut ved å flytte veglinjen noe østover inn i en skjæring med sannsynligvis en kombinasjon av 

fjell og løsmasser. Denne delen hører egentlig hjemme i et senere byggetrinn, men vil bli tatt 

med dersom man får en egen tillleggsfinaniering som dekker dette. 
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Figur 18 Profil -400 (start)  

 

Ca. ved dagens hp16 m07860 skiller den nye traséen for rv.3 lag med dagens trasé, jfr. 

profil 350 på tegning C001, og her vil det bli et nytt kryss med dagens rv.3. 

Ny bru over Tunna fra ca. profil 450 til ca. profil 570. På vestsiden anlegges velteplass for 

tømmer ved adkomst til dagens skogsbilveg ved profil 710. 

 

 

 
Figur 19: Nytt kryss med gammel rv.3 ved Profil 350  

 

 

Videre nord-vestover ligger traséen med en forholdsvis jevn stigning på ca. 3 %. I denne 

delen er det minimalt med fyllinger og forholdsvis små skjæringer. Det er forventet stort sett 

løsmasser i dette området. 

 
Figur 20: Jevn stigning for ny trasé på vestsiden av Tunna  
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Dagens atkomst til Jordengvangen flyttes noe nordover i forhold til dagens skogsbilveg, og 

blir liggende ved profil 1760. Videre nordover er det ekstra viktig å unngå store fyllinger på 

nedsiden/østsiden av vegen på grunn av den bratte hellingen rett ned mot Tunna. På denne 

delen ligger vegen med en stigning på ca. 2%. 

 

 
Figur 21: Jevn stigning for ny trasé på vestsiden av Tunna  

 

Helt i nord må vegen slakes ned for å møte dagens veg dagens hp17 m00450. Her kan 

grunnforholdene bestå av en blanding av skifrig fjell og løsmasser. 

Ved profil 2275 er det anlagt en ny atkomst for en skogsbilveg som svinger vest- og 

nordover og knytter seg til dagens skogsbilveg som fortsetter vestover. Det legges også inn 

et par snuplasser/velteplasser. Dette blir en felles driftsveg for grunneierne. 

 

 
Figur 22: I nord møter ny rv.3 gammelvegen ved ca. profil 2750 

 

2.6 Belysning bru 

Det vil ikke bli etablert belysning hverken langs veg eller på brua. 

 

2.7 Overvannshåndtering 

Det er lagt opp til en kombinasjon av åpen og lukket drenering med stikkrenner gjennom 

vegen ved behov.  

Håndtering av overvann genererer ikke ytterligere arealbehov enn det som er regulert. 

Nødvendig prosjektering av overvannsystem gjøres i byggeplanfasen. 
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3 Eksisterende forhold og konsekvenser av planforslaget 

3.1 Trafikksikkerhet 

Eksisterende forhold 

De siste 10 årene har det skjedd 3 ulykker på strekningen, hvorav 1 dødsulykke. Dagens veg 

har dårlig både horisontal- og vertikalkurvatur, og kombinert med smal vegbane, vil det 

kunne være fare for at dette kan bidra til utforkjøringer- og møteulykker på strekningen. Det 

er også langt mellom forbikjøringsmulighetene på denne delen av rv.3. 

 

Det har i mange år vært et ønske blant politikere, både lokale og sentrale, samt fra 

brukerrepresentanter, å få bygget en ny Tunna bru.  

Dagens bru er oppført i 1950 med en føringsbredde på 6 meter, noe som ikke tilfredsstiller 

dagens krav. Vegen tilfredsstiller for øvrig heller ikke dagens krav med tanke på bredde, 

kurvatur og siktproblematikk ved bl.a. avkjørsler.  

 

Konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget gir en oversiktlig bruløsning. Kurvaturen på vegen vil bli vesentlig forbedret og 

vegstrekningen blir oversiktlig. Det blir etablert en lengre rettstrekning som er tilrettelagt for 

forbikjøring. Avkjørsler blir flyttet og utformet slik at det blir mer oversiktlig og dermed mer 

trafikksikkert. Nytt kryss med fv.2246 Lonåsen blir etablert slik at siktlinjekravene blir 

ivaretatt. 

 

3.2 Arealbruk 

Eksisterende forhold 

Statens vegvesen eier i dag et areal langs eksisterende vegtrasé. Dette har varierende 

bredde. Det vil være naturlig at dette overføres til ny vegeier. Langs den nye traséen vil det 

bli nødvendig med erverv av grunn. Følgende eiendommer vil bli direkte berørt av den nye 

vegtraséen: 

75/10, 76/10, 87/22, 89/13, 91/1, 91/10, 91/101, 91/4, 91/56, 91/67, 91/75, 92/1, 

93/3, 96/2, 96/3, 96/8, 97/2, 98/1, 98/129, 98/142, 98/34, 100/1 

 

Konsekvenser av planforslaget 

Ved planlagt utbygging er det forutsatt at Statens vegvesen, skal eie arealer regulert til 

kjøreveg pluss arealer regulert til annen veigrunn – grøntarealer. Dette omfatter nødvendig 

sideareal til veggrøfter og skråninger (skjæringer og fyllinger). 

Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre 

til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt 

formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra 

tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget, 

men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering. 

 

Arealer som i plankartet er vist som midlertidig anleggsområde disponeres av Statens 

vegvesen i anleggsperioden etter særskilte avtaler. 
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Tabellen under viser areal for grunnerverv eller avtale om midlertidig anleggsområde pr 

eiendom. Når reguleringsplanen er endelig vedtatt vil grunnerverver fra Statens vegvesen ta 

kontakt med berørte grunneiere for å få til avtale om grunnerverv og midlertidig bruk av 

anleggsområder. 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Oversikt over arealbeslag 

 

Erstatning for de inngrep som påføres den enkelte på grunn av gjennomføring av prosjektet 

blir utbetalt etter minnelige avtaler, inngått etter forhandlinger eller, dersom det ikke oppnås 

enighet om minnelige avtaler, vil et rettslig ekspropriasjonsskjønn fastsette erstatningen. 

 

Reguleringsplanen er grunnlag for utarbeidelse av arealoversikt som vil bli benyttet ved 

grunnervervsforhandlinger og inngåelse av kjøpekontrakt. 

 

Mindre avvik i skråningsutslag innenfor området” Annen veggrunn” vil kunne skje som følge 

av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det 

kan medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som framgår av 

formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål, forutsettes benyttet til 

tilstøtende formål. 

 

Bestemmelsesområder for midlertidig anleggsområde erverves ikke, men disponeres av 

tiltakshaver i anleggsperioden. Kompensasjon for eventuelle inntektstap under 

anleggsperioden inngår som en del av erstatningsoppgjøret. 

 

Det er i planforslaget tatt høyde for en evt. justering eller optimalisering av vegtraséen. 

Ervervsarealene vil imidlertid i prinsippet bli begrenset til det reelle beslaget ved ferdig veg. 

 

3.3 Elektro 

Eksisterende forhold 

Det er ikke gatebelysning eller annet kabelanlegg på strekningen. 

 

Konsekvenser av planforslaget 

Det vil ikke bli anlagt hverken belysning eller andre kabelanlegg, men det vil bli lagt ned 

trekkerør langs strekningen med tanke på mulige fremtidig behov. 

 

3.4 Landskap 

Eksisterende forhold 

Planområde ligger i et åpent og rolig dalføre, med en sørøst til nordvest-orientering. 

Dalrommet er markert, men med slake lisider ned mot dalbunnen. Landskapet består av 

Gnr/bnr 

Tynset kommune 

Erverv av 

areal 

Midlertidig 

anleggsområde 

Fulldyrket mark 11034 m2 10509 m2 

Skog 188421 m2 154646 m2 
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dyrka mark i de slakere partiene, med skogkledde lier i de mer sidebratte områdene. Skogen 

er i all hovedsak barskog, med partier av løvskog. En fattig berggrunn og mange grusmoer 

gir en stedvis homogene furuskoger, noe som gir skrinn og nøysom vegetasjon. Elva Tunna 

ligger som en meandrerende elv i dalbunnen.  

 

 
Figur 24: Dagens Tunna bru, sett fra sør-øst 
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Figur 25: Et åpent og rolig landskapsbilde, sett sørover fra søndre del av planområdet 

 

Konsekvenser av planforslaget 

Ny veg vil fremstå som en barriere i landskapet. Lengst sør i planområdet fragmenteres 

dyrka mark, mens det lenger mot nord dannes en barriere i den tette, skogkledde lisida vest 

for elva. Ved parsellstart skjærer linja i utkanten av et oppdyrka jordbruksareal, og bruas 

tilløpsfyllinger medfører et skjemmende inngrep i landskapet. Videre nordover ligger 

veglinja plassert noe opp i dalsiden. Veglinjas relativt stive vertikal- og horisontalgeometri er 

tilpasset de overordnede landskapsformene, og har en god rytme. Vegetasjonsbeltet mellom 

vegen og elva Tunna begrenser eksponeringen av vegen og vegens sideterreng, og bør 

ivaretas gjennom anleggsperioden.  Ny veg følger i stor grad en allerede eksisterende 

traktor- og landbruksveg, noe som bidrar til å redusere tiltakets påvirkning ytterligere.  
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Figur 26: 3D-visualisering av vegtiltaket. Den nye riksvegen ligger med en stivere linjeføring på vestsiden av dalen 

 

Ny veglinje vil danne en delvis ny, og tydeligere barriere i landskapet. Tiltaket vil være mest 

synlig lengst sør i planområdet, hvor vegen passerer dyrka mark og tilløpsfyllinger til brua 

vil medføre visuelle brudd i det flate landskapet.  

 

 

 
Figur 27: Landskapsverdiskala                     
 

Området er vurdert å ha noe til middels verdi, men tiltakets påvirkning er vurdert til noe 

forringet. Konsekvensen av alternativ 4 blir da noe miljøskade for området (- ) 

 

3.5 Kollektivtrafikk 

Eksisterende forhold 

Det er tre stk. tosidig avkjørselslommer for busstopp på strekningen. Det er i dag to 

bussruter på strekningen, rute 135 Tynset - Trondheim og rute 882 Tynset – Kvikne. 

Konsekvenser av planforslaget 

Det anlegges ingen nye busslommer på den nye trekningen, men det legges opp til en 

snuplass for buss i området ved nytt kryss med fylkesvegen samt en snumulighet ved 

dagens kryss med fv. 2246 Lonåsen. 
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3.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Eksisterende forhold 

Det finnes ingen registrerte områder for friluftsliv innenfor hverken planområdet eller 

influensområdet. Det er kartlagt en sti fra Tverålia til Fossen, delvis langs eksisterende 

traktorveg, som vil bli kraftig berørt av vegutbyggingen. Bruksfrekvensen er derimot 

begrenset. Ytterligere friluftsarenaer forsommer- og vinteraktiviteter er ikke registrert.  

 

Det er registrert jaktterreng for harejakt på østsiden av planområdet. Ny veglinje over dyrka 

mark i sør vil ligge innenfor det registrerte jaktterrenget, men helt i ytterkant. Tunna blir i 

liten grad benyttet til sportsfiske innenfor planområdet.  

 

Konsekvenser av planforslaget 

Ny Tunna bru med tilhørende veg vil medfører at eksisterende traktorveg på vestsiden av 

Tunna ødelegges som turveg. Samtidig vil en reduksjon av trafikk på eksisterende riksveg 3 

medføre bedre trafikksikkerhet og økt tilgjengelighet for myke trafikanter på østsiden av 

Tunna. Ny riksveg vil fremstå som en barriere i landskapet, og begrense tilgangen til 

området ned mot elva.  

 

 
Figur 28: 3D-visualisering av vegtiltaket. Den nye riksvegen ligger med en stivere linjeføring på vestsiden av dalen 

 

Ny veglinje vil danne en delvis ny, og tydeligere barriere i landskapet. Tiltaket vil få størst 

konsekvens for eksisterende tursti gjennom planområdet hvor eksisterende traktorveg 

erstattes av ny rv. 3.  

 

 
Figur 29: Verdiskala vedr. nærmiljø/friluftsliv                     
 

Området er vurdert å ha noe verdi, men tiltakets påvirkning er vurdert til noe forringet. 

Konsekvensen av alternativ 4 blir da noe til ubetydelig skade for området (- / 0) 
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3.7 Naturmangfold 

Områdebeskrivelse - Eksisterende forhold 

Landskapet innenfor planområdet er typisk for en norsk elvedal i Innlandet. Det er stedvis 

bratte fjellskrenter ned mot elva, samt partier med større elveavsetninger hvor det drives 

jordbruk (hovedsakelig grasproduksjon). Skogen i området er en blanding av furuskog med 

innslag av gran, og med større innslag av bjørkeskog. Terrenget vest for Tunna er til dels 

svært kupert og har flere sidebekker som har utløp i elva Tunna.  

 

Verneområder 

Elva Tunna renner gjennom hele planområdet. Like nord for planområdet renner elva Lona 

inn i hovedelva Tunna. Lona er varig vernet mot kraftutbygging etter supplering av 

Verneplan for vassdrag i 2005. Lona ligger i sin helhet utenfor planområdet. Tunna er ikke 

omfattet av Verneplan for vassdrag.  

 

Det er for øvrig ingen formelt vernede områder innenfor planområdet. 

 

Vegetasjon og skogstruktur 

Langs den foreslåtte vegtraséen for ny Rv 3 er det hovedsakelig skogsområder med barskog 

(furu og gran, enkelte gamle, døde trær med potensial som habitat for insekter) på middels 

bonitet og en god del partier med blandingsskog på lav bonitet. Ved Jordengvangen er det 

noe impediment og fulldyrka jord.  

 

Det er registrert 6 MiS-områder (Miljø i Skogbruket) i nærheten av planområdet. Noen av 

disse kan bli påvirket av ny veglinje. Det er ikke synliggjort spesielle artsforekomster innen 

planområdet i forbindelse med MiS-kartleggingen. Områdene er karakterisert av 

høystaudesamfunn og er knyttet til områdene langs bekkefárene som renner ned i Tunna. 

Gjennom feltarbeid sommeren 2020 skal kunnskapen om MiS-områdene suppleres. 

 

 
Figur 30: Typisk skog langs planlagt veglinje (foto: Siri Guldseth, SVV 2020) 
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Naturmangfold 

Det er ikke funnet registreringer av truede, sårbare arter (rødlistearter), prioriterte arter eller 

utvalgte naturtyper i de mest brukte databasene for dette (Naturbase og Artsdatabanken). 

Det er heller ikke funnet registreringer av fremmede skadelige plantearter innenfor 

planområdet. Sannsynligvis er det ikke gjennomført registreringer av naturmangfold i dette 

området. Det vil derfor gjennom sommeren 2020 bli gjennomført registreringer av 

naturmangfold og fremmede skadelige arter som vil bli inkludert i planmaterialet når 

resultater foreligger.  

 

Det er registrert en artsrik vegkant langs eksisterende Rv 3 ved Lonstøenget (i NVDB – Norsk 

vegdatabank). Den artsrike vegkanten inneholder blant annet den tidligere rødlistede arten 

fjellnøkleblom (NT). Denne ansees nå som livskraftig (LC) men gir en indikasjon på at dette 

området har gode kvaliteter mht artsmangfold. Arten trives på basisk grunn og dette kan 

indikere at det også kan finnes øvrig kalkelskende arter i området. Driftsregime langs 

vegkanten er at det kun skal foretas 2. kantslått og bruk av sprøytemidler skal ikke 

forekomme. Området er karakterisert som frisk/fuktig høgstaudevegkant. Den artsrike 

vegkanten bekreftes også av funn i Artsdatabanken som viser til funn av samme arter i 

nærheten.  

 

 
Figur 31: Artsrik vegkant ved Lonstøenget (NVDB) – bilde tatt etter kantslått 

 

Planområdet ligger innenfor leveområde for elg, men det er ikke markerte trekkruter på 

planstrekningen i Artskart. Det er antatt å være lite viltkryssinger over Tunna i de nordre 

delene av planområdet, mens det lenger sør, i områdene ved Vesleenget, Lonstøenget og 

Jordengvangen, kan krysse mye dyr over dalføret 
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Vann og vassdrag 

Tunna beskrives som middels til stor elv som er moderat kalkrik, har klart vann og god 

økologisk tilstand. Elva er i liten grad forurenset av diffus avrenning fra beite, eng, fulldyrket 

mark, husdyrgjødsel eller avløpsvann.  

 

Tunna er ei god fiskeelv med både harr og ørret. Det er også gjort registreringer av 

steinsmett. Det er lite større fisk i elva om vinteren, men det er leveområder her for yngel 

vinterstid. Elva er veldig ensartet hele vegen med en blanding av små kulper og elvebunn 

med grov grus. Det er en betydelig materialtransport og sortering av masser i elva til vanlig 

gjennom året. Sør for Vesleenget er en av de største og beste kulpene i hele elva. Dette kan 

både være gyteplass og leveområde om vinteren for større fisk, i tillegg til et viktig område i 

sommersesongen. Det er ikke gjennomført spesielle kultiveringstiltak på noen strekninger i 

elva. Det skal visstnok finnes et gjeddestengsel et godt stykke nedstrøms planområdet.  

Det vil bli gjennomført biologiske undersøkelser av Tunna i løpet av sommeren 2020. Funn 

fra disse undersøkelsene vil inkluderes i planbeskrivelsen og fagrapporten for 

naturmangfold når resultatene foreligger.  

 

 
Figur 32: Tunna ved Vesleenget (foto: Siri Guldseth, SVV 2020) 

 

I lia på vestsida av Tunna er det mye vann og det kommer ut vannsig i grunnen/myra på mye 

av strekningen som er aktuell for ny vegtrase. Flere bekker drenerer ned fra høydeplatået i 

vest. Dette vannet kan gi utfordringer i anleggsfasen.  

 

Verdivurderinger 

Det er utarbeidet et foreløpig verdikart for planområdet. Kartet er basert på eksisterende 

kunnskap fra tilgjengelige databaser (NIBIO, Artskart), samt lokal kunnskap. Dette kartet vil 

suppleres med nye registreringer fra feltarbeid sommeren 2020.  
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Figur 33: Verdikart for delområde 1-20 

 

 

Nærmere beskrivelse av hvert delområde finnes i fagrapport for naturmangfold. 
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Konsekvenser av planforslaget 

 

Delområde Verdi Alternativ 0 Alternativ 4 

Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens 

1 
N 

Ubetydelig 0 Ubetydelig-noe 

forringet 

0/- 

2-6 N Ubetydelig 0 Ubetydelig 0 

7 
M 

Ubetydelig 0 Ubetydelig – noe 

forringet 

0/- 

8 N/M Ubetydelig 0 Noe forringet - 

9-13 
N 

Ubetydelig 0 Ubetydelig – noe 

forringet 

0/- 

14 
M 

Noe forringet - Forringet – sterkt 

forringet 

-- 

15-18 N Ubetydelig 0 Ubetydelig 0 

19 N/M Avhengig av hva som evt gjøres av tiltak Ubetydelig 0 

20 N/M Avhengig av hva som evt gjøres av tiltak Ubetydelig 0 
      

Avveining  Totalt sett vil alternativ 0 være minst negativt med tanke på tema naturmangfold 

siden den allerede ligger i området og ingen nye inngrep i relativt urørt natur blir 

gjennomført. Det er spesielt hensynet til leveområder for elg (og sannsynligvis 

andre mindre arter) som gjør utslag i denne vurderingen. Det må antas at utbedring 

av dagens trasé for Rv 3 vil kreve noe utbedringer i årene framover, men de vil 

sannsynligvis ha langt mindre omfang og påvirkning enn det en helt ny veglinje (alt. 

4) på vestsiden av Tunna vil ha.  

Samlet vurdering  Ubetydelig konsekvens (0) Noe/middels negativ konsekvens (-/--) 

Rangering  1 2 

Forklaring  Færre inngrep = mindre negativt for 

naturmangfold. 

Store inngrep i områder uten 

nevneverdige inngrep fra før = mer 

negativt enn 0-alternativet. 

Figur 34: Tabell som viser Oppsummering av konsekvens for delområdene ved alternativ 4 

 

Beskrivelse av planforslaget  

 

Den planlagte veglinja krysser Tunna sør i planområdet, før den går inn i til dels sidebratt 

terreng med skogkledte lisider og en rekke mindre bekker og våtdrag som skal krysses. 

Området er leveområde for hjortevilt, spesielt elg. Det går også beitedyr i de sørlige 

områdene ned mot Tunna.  

 

Virkning av planforslaget  

Den nye veglinja vil gå i bru over Tunna. Det skal etableres bru uten peler i elva. Dette vil 

bidra til at selve elva ikke blir berørt av utbyggingen når brua står ferdig. I anleggsperioden 

kan det være nødvendig med midlertidige inngrep i elva når brua bygges, samt permanente 

inngrep langs elvebredden. Detaljert arbeidsbeskrivelse for slike tiltak skal beskrives i YM-

planen som utarbeides i forkant av utbyggingen.  

 

Den nye veglinja vil gå gjennom skogsområder med både hjortedyr og bufe på beite. 

Veglinja deler opp beite- og leveområdet for elg og andre dyr, og vil danne en barriere. 

Dette kan medføre fare for påkjørsler av både vilt og beitedyr, spesielt der det er store 

skjæringer eller fyllinger som gir en uoversiktlig situasjon der det er vanskelig å oppdage dyr 
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i sideterrenget. Dyrene kan dermed komme brått ut i kjørebanen og medføre direkte 

påkjørsler eller utforkjøring pga. unnamanøvrering. 

 

Veglinja krysser også en del mindre bekker, samt bidrar til enkelte større utfyllinger og 

behov for skjæringer i det sidebratte terrenget. Dette kan påvirke sårbar vegetasjon som 

vokser i området. Hvilke arter som finnes i dette området vil bli kartlagt sommeren 2020. 

Vurdering av både påvirkning og behov for avbøtende tiltak for å ivareta sårbare arter vil bli 

gjort når feltarbeidet er gjennomført.  

 

Naturmangfoldlovens §§8-12 

 

Naturmangfoldlovens § 8; Kunnskapsgrunnlaget 

Ut ifra søk i relevante databaser er det ikke funnet INON-områder (inngrepsfrie 

naturområder) eller formelt vernede områder i nærheten av planområdet. Det er registrert 

MIS-områder enkelte steder innenfor planområdet. 

 

Det er registrert en strekning med artsrike vegkanter langs eksisterende Rv 3. Det er ingen 

registreringer av prioriterte arter eller utvalgte naturtyper, rødlistede arter eller fremmede 

skadelige arter innenfor eller i tilknytning til reguleringsplanens omfang.  

 

Det er grunn til å anta at det ikke er gjennomført tidligere naturmangfoldregistreringer i 

dette området. Det skal derfor gjennomføres feltarbeid for å kartlegge både rødlistede arter 

og fremmede skadelige arter innenfor plangrensene. Dersom det blir funnet slike arter, vil 

disse bli inkludert og vurdert i fagrapport for naturmangfold når feltarbeidet er gjennomført.  

 

Nødvendige tiltak skal gjennomføres for å sørge for at fremmede karplanter ikke spres 

gjennom massehåndtering og andre aktiviteter. Det skal gjennomføres en risikovurdering av 

de fremmede arter mht. spredningsfare til omgivelsene. 

 

Naturmangfoldlovens § 9; Føre-var-prinsippet  

Det skal gjennomføres undersøkelser i felt som skal bidra til at vi får tilstrekkelig kunnskap 

om området. Det ansees derfor ikke som nødvendig å anvende føre-var-prinsippet i dette 

prosjektet. 

 

Naturmangfoldlovens § 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Ikke relevant i dette prosjektet. Det er ikke planlagt tiltak i nær fremtid som vil bidra til 

vesentlig økt samlet belastning for viktige forekomster med betydning for naturmangfold.  

 

Naturmangfoldlovens § 11; Kostnadene ved miljøforringelse bærers av tiltakshaver 

Statens vegvesen bekoster avbøtende tiltak i forbindelse med behandling av eventuelle 

fremmede arter innenfor planområdet, samt andre miljøtiltak som er nødvendig ved 

gjennomføring av prosjektet.  
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Naturmangfoldlovens § 12; miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Gjennom avbøtende tiltak (miljøforsvarlig driftsmetoder) i forbindelse med behandling av 

fremmede arter vil skade på naturmangfold begrenses. Der det er eller blir registrert 

fremmede skadelig plantearter må dette tas hensyn til jamfør Statens vegvesen sin Rapport 

nr 387 «Fremmede skadelige arter. Oppfølging av lovverk» (2016). Dette gjelder også for 

andre miljøtiltak som blir nødvendig ved gjennomføring av prosjektet.  

 

Avbøtende tiltak 

Avhengig av hvilke resultater feltarbeidet sommeren 2020 kommer fram til, vil det bli 

utarbeidet forslag til skadereduserende tiltak. Slike tiltak kan være: 

- etablere mindre bruer over sidevassdrag i stedet for å legge dem i rør. 

- flytte forekomster av rødlistede arter til andre steder med tilsvarende vekstvilkår. 

- legge død ved med vedboende organismer (sopp/moser/lav/insekter) utenfor 

inngrepsområdet. 

- etableres sikringsområder rundt forekomster som ikke skal berøres innenfor 

anleggsområdet. 

- mindre justering av veglinja og skråningsutslag slik at den utgjør et mindre 

arealbeslag enn opprinnelig tenkt. 

- Strekningsvis viltgjerding der terrenget er uoversiktlig for å lede viltet til mer 

oversiktlige krysningspunkt. 

- Siktrydding langs veglinja  

 

Tiltakene vil prosjekteres i senere planfase og beskrives nærmere i YM-planen.  

 

Hva som ikke blir løst 

Det vil være vanskelig å redusere faren for viltpåkjørsler på en god måte i dette området. Det 

er lite realistisk å etablere det mest trafikksikre tiltaket som er viltgjerder og tilhørende 

planskilte krysningspunkt for vilt. Den mest trafikksikre løsningen er antakeligvis å sette opp 

viltgjerder på hele strekningen og etablere krysningsmulighet under ny Tunna bru. Dette vil 

imidlertid skape en stor barriere for elgens migrasjonsmuligheter langs strekningen. Dette 

krever også at brua forlenges noe slik at det er gangareal under brua på nordsiden av Tunna. 

 

 

3.8 Kulturmiljø 

Eksisterende forhold 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet. Innlandet fylkeskommune 

har ikke gjennomført arkeologisk registrering i planområdet pga. lavt potensial for funn av 

automatisk fredete kulturminner.  

 

Nord for fylkesvegen ligger det et nedgravd, oppmurt anlegg som har blitt benyttet til å 

brenne kull i moderne tid.  

 

Konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget vil ikke berøre automatisk fredete eller verneverdige nyere tids kulturminner.  



Planbeskrivelse Rv.3 Tunna bru med tilstøtende veg   

 

38 

 

3.9 Naturressurser  

Eksisterende forhold 

I henhold til HB V712 Konsekvensanalyser, skal forholdene for følgende tema utredes i en 

konsekvensanalyse: 

Jordbruk 

Reindrift 

Utmark 

Fiskeri 

Vann 

Mineralressurser 

 

I dette prosjektet er det vurdert at det kun er temaene jordbruk, utmark og vann som er 

aktuelle å utrede og omtale. For en grundigere analyse av temaene, vises til fagrapport for 

naturressurser.  

 

Jordbruk 

Innenfor influensområdet finnes det områder med dyrket jord helt nede mot elva. Arealene 

benyttes hovedsakelig til grasproduksjon, mens et mindre område er karakterisert som 

innmarksbeite. Det finnes også arealer som karakteriseres som dyrkbar jord. Disse 

områdene samsvarer hovedsakelig med innmarksbeiteområdet i tillegg til noen mindre, 

spredte arealer som ikke innregnes i arealregnskapet. Siden store arealer av 

jordbruksområdene er fulldyrka jord, er de også vurdert til å ha stor verdi i h.h.t. 

metodikken i HB V712 og registeringer fra Kilden Jordsmonnkart (Nibio 2020). 

 

 
Figur 35: Oversiktsbilde jordbruksarealer (Kilde: NIBIO 2020) 
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Figur 36: Arealressurser (AR50) Jordkvalitet (Kilde: NIBIO 2020) 

 

 

 

 
Figur 37: Verdikart for jordressurser innen planområdet (Kilde: NIBIO 2020) 

 

 

 

Utmarksbeite 

Det går beitedyr (sau, geit og storfe) på utmarksbeite både øst og vest for Tunna. 

Beiteområdene vest for Tunna berører planområdet kun i de søndre delene ned mot ny 

kryssing av Tunna. 
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Figur 38: Kart over beitelag i eller i nærheten av planområdet (Kilde: NIBIO 2020) 

 

Bondåsen – Moanlia Sankelag SA (13) 

Sankelaget består av 6 medlemmer som i 2019 slapp 41 sau inkl. lam, 110 storfe og 16 

geiter på beite. De har et tilgjengelig areal på 27,5 km2. Dette gir ca. 1 sau per km2. De har 

ikke hatt tap av dyr fra området sesongen 2019. 

 

Beiteområdet berører planområdet for dette prosjektet i de søndre områdene, der 

beiteområdet strekker seg ned til skogsbilvegen og ned mot Tunna ved Lilleenget. 

Beiteområdet grenser også til Åsan Lonsjølia Beitelag. Det antas at beiteområdene skilles ved 

Tunna.  

 

Gløtåsen Bratthøa Beitelag (14) 

Beitelaget har 3 medlemmer. Det ble i 2019 sluppet 291 sau og lam, 60 storfe og 68 geiter 

på beite. Det var et tap på 2 sau, 10 lam, 1 storfe og 2 geiter i beitesesongen 2019. 

Tilgjengelig beiteareal er 34,7 km2. Dette gir ca. 8 sau pr km2. 

 

Beiteområdet kommer ikke direkte i kontakt med planområdet for prosjektet, men ligger 

inntil naboområdet (nr 13) bare noe lenger inne på åsen.  

 

Lonås Beitelag BA (15) 

Beitelaget har 4 medlemmer. Det ble i 2019 sluppet 738 sau+lam og 34 storfe på 

utmarksbeite. De hadde da et tap på 1 sau og 11 lam. Tilgjengelig beiteareal er 30,4 km2.  

Dette gir ca. 24 sau pr km2.  

 

Beiteområdet ligger tett inntil Rv 3 på en lang strekning like nord for planområdet for dette 

prosjektet.  
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Åsan Lonsjølia Beitelag (16) 

Beitelaget har 12 medlemmer. Sesongen 2019 ble det sluppet 1131 sau+lam og 323 storfe 

på beite. De hadde et tap på 1 sau og 19 lam den sesongen. Tilgjengelig beiteareal er 78,2 

km2. Dette gir ca. 14 sau pr km2. 

 

Beiteområdet går langs Rv 3 fra avkjøringen til Lonåsen og sørover til Lilleenget og også 

videre sørover. Beiteområdet blir dermed direkte berørt av plangrensene for prosjektet. 

 

 
Vann 

 

Vann som drikkevannskilde.  

Det er ingen registrerte drikkevannskilder innenfor planområdet. Det var tidligere en brønn 

ved Jordengvangen, men denne er ikke lenger i bruk. Gårdsbruket får nå sitt drikkevann 

direkte fra Tunna. 

 

Vann til næringsformål. 

Temaet er ikke aktuelt i dette området.  

 

Større grunnvannsreservoar (akvifer).  

Det er ikke registrert grunnvannsreservoar innenfor planområdet. 

 

 

 

Tunna 

Elva Tunna er karakterisert med god 

økologisk tilstand. Elva er en middels – 

moderat kalkrik elv (Ca. > 4-20 mg/l, 

Alk 0,2-1 mekv/l). Den har lavt 

humusinnhold (< 30 mg Pt/l, TOC 2-5 

mg/l) og liten turbiditet (STS < 10 mg/l 

– uorganisk andel minst 80%).  

 

Elva er i liten grad påvirket av diffus 

avrenning fra beite, eng, fulldyrka mark 

eller fra husdyrhold/husdyrgjødsel. 

Den er også i liten grad påvirket av 

avrenning fra spredt bebyggelse. 

Det antas at tiltaket med ny rv.3 på 

planstrekningen ikke vil bidra til 

endringer i den økologiske tilstanden.  

Figur 39: Tunna 
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Sidebekkene som kommer ned fra vestsiden er ikke vurdert med tanke på økologisk tilstand 

eller som drikkevannskilder. Det er dog gjort en vurdering av disse bekkene som økologiske 

funksjonsområder i fagrapport for naturmangfold.  

 

Konsekvens for delområder med naturressurser. Nærmere beskrivelser av delområdenes 

verdi finnes i egen fagrapport.  

 

 

Delområde Verdi Alternativ 0 Alternativ 4 

Påvirkning Konsekvens Påvirkning Konsekvens 

1-4 S Ubetydelig 0 Noe forringet - 

5-9 S Ubetydelig 0 Ubetydelig 0 

10-12 M-S Ubetydelig 0 Noe forringet - 

13-16 M Ubetydelig 0 Noe forringet - 

17 M Ubetydelig 0 Ubetydelig  0 
      

Avveining  Totalt sett vil alternativ 0 være minst negativt med tanke på tema naturressurser 

siden den allerede ligger i området og det ikke er planlagt nye inngrep som påvirker 

naturressursene i området.  

Samlet vurdering  Ubetydelig konsekvens (0) Noe negativ konsekvens (-) 

Rangering  1 2 

Forklaring    

Figur 40: Tabell som viser Oppsummering av konsekvens for delområdene ved alternativ 0 og alternativ 4 

 

 

Beskrivelse av planforslaget 

Alternativ 4 vil innebære både midlertidig og permanent beslag av dyrka mark både på 

Vesleenget og Jordengsvangen.  

 

Skogen som blir berørt av ny veg er hovedsakelig barskog på middels bonitet med enkelte 

partier med blandingsskog og lauvskog på lav bonitet. Ved Jordengvangen er det noe 

impediment og fulldyrka jord.  

 

Tilhørende skogsbilveg med tilhørende traktorveger vil bli ødelagt og avskåret av ny veg.  

 

Kryssing av Tunna på bru i den sørlige delen av planområdet vil gi permanent inngrep på 

Vesleenget.  

 

Konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget medfører at ca. 11 daa overflatedyrka jord blir permanent beslaglagt. I tillegg 

vil xx daa fulldyrka jord og innmarksbeite bli midlertidig beslaglagt til mellomlager av 

masser. De midlertidig beslaglagte områdene skal etter ferdig anlegg tilbakeføres til 

jordbruksareal. Dette kan også føre til at man øker arealet med fulldyrka areal siden området 

som er karakterisert som innmarksbeite da kan omgjøres til fulldyrka areal.  

 

Ny veg vil beslaglegge ca. 188 da skog. Skogsområdene på østsiden av ny veg vil bli helt 

eller delvis uaktuelle for skogsdrift. Disse områdene ligger i svært sidebratt terreng og er 

heller ikke i dag særlig aktuelle å drive.  
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Planforslaget har liten eller ingen spesiell virkning for Tunna som naturressurs.  

 

Avbøtende tiltak 

For å redusere de negative virkningene er det viktig å redusere arealbeslaget så mye som 

mulig ved å stramme inn f.eks. fyllingsutslag. Eventuelt kan utslaking av sideterreng over 

jordbruksareal gi adgang til å dyrke arealene inn mot vegen og dermed redusere det reelle 

arealbeslaget av jordbruksareal. Arrondering av jordbruksarealer kan også være aktuelt der 

det f.eks. er bratt terreng og det er naturlig å fylle noe opp.  

 

Når det gjelder områder for mellomlagring av masser, er det viktig å ta av A- og B-

jordsjiktet, ranke disse opp i adskilte ranker, for så å legge disse massene tilbake på 

arealene som skal reetableres som jordbruksarealer.  

 

For skogsbruket er det viktig å få etablert funksjonelle adkomstveger til skogteigene på 

vestsiden av ny veg.  

 

3.10 Grunnundersøkelser 

Eksisterende forhold 

Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene vest for Tunna består av vekslende tynn og tykk 

morene, mens det på østsiden er kartlagt breelvavsetning. Ny veg vil på størstedelen av 

strekningen etableres på naturlige løsmasser. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene 

hovedsakelig består av morenemasser, stedvis under et topplag bestående av sandig siltig 

materiale (T4). Løsmassene klassifiseres i hovedsak som T3- og T4-masser (middels til høy 

telefarlighet). Flere av prøveseriene inneholder humusholdige eller organiske masser. 

Generelt for trau og fyllinger må matjord og organiske masser fjernes før disse etableres, og 

det må også vurderes hvorvidt T3 og T4-masser skal masseutskiftes ytterligere til telefrie 

masser (T1-masser) eller om overbygningen skal dimensjoneres med T3- og T4-masser 

som undergrunn.  
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Figur 41: NGUs løsmassekart 

 

Dybde til berg varierer over strekket. Ved området for ny Tunna bru varierer dybdene til berg 

fra ca. 1 – 6,5 meter. Langs eksisterende skogsbilveg varierer dybdene til berg noe mer. Det 

dypeste punktet er 21,8 meter ca. midt på strekningen sørvest for Jordengvangen. For øvrig 

varierer dybden til berg på størstedelen av traseen mellom 2 – 14 meter.  

Ytterligere beskrivelse av utførte grunnundersøkelser finnes i rapport B11298-GEOT-1.  

 

Boringene viser nokså ensartede forhold i hele planområdet med silt, sand og grus med 

mektighet 1-6 m over morene. Morenelaget ligger over berget som ligger minst 10 m 

under terreng i borpunktene. Ved brua der det er boret til berg og 2-3 m i berg, ligger 

det mellom 13 og 19 m under terreng. 

 

Konsekvenser av planforslaget 

Prosjektet tar hensyn til grunnundersøkelsene i prosjektering- og byggefasen.  

Det antas at planlagte skjæringer vil bli løsmasseskjæringer. Høyt innhold av finstoff som silt 

og noe leire i løsmassene kan medføre fare for erosjon i skråningene, og det kan bli behov 

for erosjonssikring. Dette må avklares ved detaljprosjektering. Videre må stabiliteten for 

vegfylling i skråninger ned mot Tunna vurderes spesielt. På grunn av bratt terreng er det 

ikke utført grunnundersøkelser i skråninger ned mot Tunna. Det bør vurderes hvorvidt dette 

er nødvendig for å kartlegge dybde til berg i sideterrenget i videre faser.  
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3.11 Berggrunn 

Eksisterende forhold 

Berggrunnen innenfor planområdet er forventet å bestå av glimmerneis, glimmerskifer, 

metasandstein, amfibolitt og fyllitt. Det er utført laboratorieundersøkelser på 

bergprøver tatt fra eksisterende skjæringer langs rv.3, for å undersøke bergkvaliteten. 

 

 
Figur 42: Viser NGU sitt berggrunnskart. Blå sirkel angir planområder og blå firkant angir de aktuelle 

bergartsbeskrivelsene 

 

Konsekvenser av planforslaget 

Resultatene viser at steinmaterialet er utenfor krav og dermed ikke kan brukes i 

vegoppbyggingen. 

 

 

3.12 Støy 

Regelverk 

Reguleringsplaner for veg skal utarbeides i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje 

for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 med veileder M-128. Videre har 

Vegdirektoratet utarbeidet et rundskriv for praktisering av T-1442 i Statens vegvesen. I 

praksis betyr dette at øvre grense for støy ved støyfølsom bebyggelse er 55 dB Lden. Grensen 

gjelder foran fasade utenfor rom med støyfølsom bruk og på opparbeidet uteplass.  

 

Tiltak 

Dersom grensen er overskredet vil det føre til krav om støyskjerming av uteplass, og 

støydempende tiltak på selve bygningen dersom også krav til innendørs støy i NS 8175 er 

overskredet (NS 8175 Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper). Høyeste 

tillatte innendørs støynivå fra utendørs støykilder i boliger er 30 dB Lp,A,24h. I NS 8175 er 
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dette definert som klasse C. For eldre bygg der dette kan bli vanskelig å oppnå, er det 

aktuelt å bruke klasse D som angir maksimalt 35 dB Lp,A,24h.  

 

Støyskjermer langs veg planlegges i hovedsak der man kan få nytte for flere støyutsatte 

bygninger. Bebyggelsen langs rv. 3 på denne strekningen ligger spredt, og skjerming langs 

veg er derfor ikke vurdert. 

 

Støyberegning 

For å fastslå hvor mange støyutsatte boliger det er langs planen er det utført 

støyberegninger i dataprogrammet CadnaA. Programmet bruker Nordisk beregningsmetode 

for vegtrafikkstøy fra 1996 for å finne framtidig støynivå. Viktige inngangsdata til 

støyberegningene er trafikktall, hastighet på kjøretøy og andel av trafikken som er tunge 

kjøretøy. Tallene som er brukt i beregningene er vist i tabellen nedenfor. Trafikkmengden i 

2018 er framskrevet til 2040 ved hjelp av trafikkprognoser fra Transportøkonomisk institutt 

som lå til grunn for forslag til Nasjonal transportplan 2018-2027. 

 

Veg År Årsdøgntrafikk Hastighet Andel tunge 

Rv. 3 2018 2400 80 km/t 35 % 

Rv. 3 2040 3100 90 km/t 40 % 

Figur 43: Tabell som viser forventet trafikkbelastning i 2040 

 

For å lage støysonekart i henhold til T-1442 er støy beregnet langs hele vegprosjektet i 

nettverk av punkter med 10 meters innbyrdes avstand. Beregningspunktene er plassert i 4 

meters høyde over bakken. I ferdig støysonekart er områder som har vegtrafikkstøy mellom 

55 dB og 65 dB Lden vist med gul farge, og områder med Lden over 65 dB vist med rød farge. 

Tegning X001 og X002 viser støykart for ny vegløsning med framskrevet trafikk. Det er ett 

støyfølsomt bygg i rød støysone og fire i gul støysone langs planlagt veg.  

 

Det er også utført beregninger av støy foran fasade for byggene som ligger i gul og rød 

støysone. Beregningspunkt er plassert i aktuell etasjehøyde foran alle fasader på byggene. 

Resultatene er vist i tabellen nedenfor. Byggene som er listet opp bør vurderes videre i 

byggeplanfasen for å avdekke om de har krav på støydempende tiltak på fasader eller 

uteplass.  

 

Gnr/bnr Adresse 
Høyeste fasadestøynivå 

Lden [dB] fra ny veg 
Vurdere støytiltak 

94/11 Kvikneveien 856 60 x 

96/3 Kvikneveien 892 58 x 

96/3 Kvikneveien 894 57 x 

97/7 Jordengvangen 58 x 

100/1 Kvikneveien 1020 66 x 

Figur 44: Tabell som viser støybelastning for bebygde eiendommer 
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Figur 45: Støykart for planforslaget 

 

 

 

3.13 Risiko, sårbarhet og sikkerhets analyse (ROS) 

 

3.13.1 Sammendrag 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 

utarbeidelsen av reguleringsplan for rv.3 Tunna bru med tilstøtende veg. Planområdet ligger 

Tynset kommune.  

 

Det er ikke avdekket forhold med kritisk risiko verken for anleggs- eller driftsfasen.  

 

Følgende forhold har blitt vurdert som sårbare innenfor planområdet: 

• Anleggsgjennomføring 

• Naturfare 

• Viltpåkjørsler 

 

Anleggsfasen er i alle prosjekter en kritisk fase hvor det kan oppstå hendelser. Dette beror 

gjerne på: 

• Mye aktivitet i området 

• Mange store maskiner 

• Midlertidig trafikkavvikling og omkjøringer 

• Midlertidig skilting og lyssetting 

 

 

Med naturfare menes forskjellige former for skred, flomfare i vassdrag, isgang i Tunna samt 

ustabile masser. 

 

Viltpåkjørsler kan gjelde både hjortevilt og husdyr på beite. 
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ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av 

de ulike hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.  

 

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å 

redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et akseptabelt 

nivå. 

 

4 Gjennomføring av forslag til plan 

4.1 Framdrift og finansiering 

Reguleringsplanen er planlagt godkjent november 2020. Deretter starter byggeplanlegging 

og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for å anskaffe en entreprenør som kan bygge 

anlegget. Planen er at utbyggingen skal starte i 2022. Hvor lang tid utbyggingen tar er 

avhengig av mange faktorer, men vi regner med en byggetid på ca. 1,5 år for dette anlegget. 

 

Byggingen skal finansieres med statlige midler, og prosjektet er foreslått i NTPs 

handlingsprogram med 100 millioner i 2022. Det er imidlertid behov for økede midler før 

prosjektet er fullfinansiert. 

 

4.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Trafikken vil i all hovedsak gå på eksisterende bru i byggeperioden.  

Det er kun ved ombygging av det nye krysset i sør samt tilpasning til eksisterende rv.3 i 

nord at det kan bli noe mindre og midlertidige omlegginger av trafikken. 

 

4.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 

byggefasen 

Aktuelle problemstillinger omkring ytre miljø skal risikovurderes av prosjektgruppa. 

Risikovurderingen er grunnlaget for ytre miljø-planen (YM-plan) og må gjennomføres før 

YM-planen utarbeides. Det er krav om utarbeidelse av YM-plan i byggeplanfasen, jf. 

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter. Alle tiltak i YM-planen til prosjektet og som gjelder 

utbyggingsentreprenør skal innarbeides i entreprisen til g/s-tiltaket. Så langt som mulig skal 

de legges til prisbærende poster i kontrakten fremfor C3-kapittelet. 
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5 Sammendrag av innspill til planoppstart 

20/10553-6 NVE:  

Generelle innspill ved varsel om planoppstart. 

Flom, erosjon og skred  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon 

og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til 

sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå 

vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til 

klimaendringer skal også vurderes.  

 

Vassdrag- og grunnvannstiltak  

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 

skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 

vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

 

Energianlegg  

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for 

samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen. 

 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 

ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og 

vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike 

interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i 

oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte saken» 

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

Vi tar innspillene til etterretning. I planen er det særs fokus på håndtering av isgang og flom i 

Tunna. Klima- og miljømessige konsekvenser av tiltaket vil bli vurdert og beskrevet i planen, samt 

at det vil være et fokus i byggeperioden. 

 

20/10553-7 Sametinget:  

Sametinget kjenner ikke til at det er registret automatisk freda samiske kulturminner i det 

omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget på det nåværende tidspunktet, men minner om aktsomhetsansvaret. 

Sametinget ber om at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser;  

«Kulturminner og aktsomhetsplikten.  

 Om noen under arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse 

arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må videreformidles til alle som 

skal delta i gjennomføringen av tiltaket.» 

Sametinget minner for øvrig om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er 

automatisk freda ifølge kml. §4 annet ledd.  
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Kommentar fra Statens vegvesen:  

Tas til etterretning. Tekst med kursiv er tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser, men 

samstemmes med Hedmark fylkeskommunes forslag til tekst. 

 

 

20/10553-22 NLF (Norges Lastebileier-Forbund): 

Norges Lastebileier-Forbund støtter Statens vegvesen sin konklusjon og mener at alternativ 

4 med ny trasé på vestsiden av eksisterende rv.3 er klart best. 

I denne konkrete saken er det viktigst å få en trafikksikker veg så snart som mulig. En ny bru 

på samme plass som i dag er en svært dårlig løsning i byggeperioden en lite heldig løsning 

på lengre sikt. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

Tas til etteretning. 

 

 

20/10553-26 Bjørn Lunstøeng: 

Når det gjelder plassering av bru vil det være avgjørende for gårdens utsikt at brua trekkes 

så langt sør som praktisk mulig. 

Det vil være en fordel å bevare vegetasjon i størst mulig grad mellom fremtidig veg og 

elveløpet. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

Tas til etteretning. 

 

 

 

 

20/10553-33: Fylkesmannen i Hedmark: 

 

Krav om konsekvensutredning 

Fylkesmannen minner om at vedlegg I, (pkt. 7e i KU-forskriften) kan være aktuell. Her er 

grensen for utløsning bundet til investeringskostnad, og Fylkesmannen sier at de naturlig 

nok ikke er kjent med beregnet samlet investeringskostnad. 

 

Landbruk 

Fylkesmannen registrerer at risikoen for omdisponering av dyrka jord og dyrkbar jord 

sannsynligvis er liten og at dette er positivt. 

Fylkesmannen ber om at det lages et arealregnskap som viser omfanget av omdisponering. 

 

Støy  

Fylkesmannen antar at støysituasjonen for de to-tre brukene på strekningen bil kunne 

forbedres gjennom omlegging av vegen til valgt korridor. 

Fylkesmannen forutsetter at temaet belyses og avklares både for anleggsfasen og driftsfasen 

i h.h.t. sløyveileder T-1442/2016.  
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Naturmangfold 

Fylkesmannen forventer at SVV gjennomfører en faglig vurdering, evt. supplert med enkel 

kartlegging i felt, for å oppfylle saksbehandlingsprinsippene i naturmangfoldsloven, §§ 8-

12.  

 

Vassdrag 

Fylkesmannen forventer at inngrep i vannstreng og kantsoner til vassdraget unngås eller 

begrenses til det som er helt nødvendig. Av hensyn til fisk i vassdraget her og nedstrøms bør 

evt. nødvendig graving i vassdraget gjennomføres i perioden 15. juni til 15. september. 

 

Massedeponi 

Fylkesmannen forutsetter at lokalisering av massedeponi drøftes og avklares i 

planprosessen. 

 

Samfunnssikkerhet  

Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i planarbeidet på grunnlag 

av vurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven § 3-1 pkt. h og § 

4-3. Dette skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

Vedr. KU-plikten og vurdering av vedlegg I; Prosjektets kostnad er beregnet til å ligge vesentlig 

under kravet i vedlegg I. 

Vi tar innspillene til etterretning. Det vises til egne avsnitt om naturmangfold, støy og ROS i denne 

planbeskrivelsen.  

Planbeskrivelsen vil inneholde en omtale av naturmangfold og naturressurser i planområdet. Der 

vil kjent kunnskap om området og virkninger av inngrepet bli omtalt.  

Aktuelle arealer for massedeponi vil bli vist i reguleringsplanen. 

Fylkesmannens ønske om å unngå eller begrense inngrep i vannstreng er imøtekommet ved at det 

er valgt en løsning uten pilar i elva. Det vil også legges vekt på å gjøre fylling i elveløpet under 

byggeperioden til et minimum. 

Tidspunkt for tiltak i uregulerte vassdrag med hensyn på innlandsfisk av ikke truede bestander i 

ikke regulerte vassdrag, vil bli avklart med Innlandet fylkeskommune. 

 

Statens vegvesen vil i byggeplanfasen utarbeide en ytre miljøplan der mulige påvirkninger og 

tiltak oppsummeres. Den vil foreligge som grunnlag for konkurransegrunnlaget og kontrakten 

med entreprenør.  

 

 

 

 

20/10553-39 Innlandet fylkeskommune:  

 

Planfaglige forhold 

Fylkeskommunen ber om at hensynet til berørte eiendommer med hensyn til støy og 

forurensning vurderes, eventuell påvirkning på vassdraget, landskapspåvirkningen og 

etterbruk av eksisterende bru og vegtrase.  

Fylkeskommunen ber om at det settes bestemmelser om at terrenginngrep skal skje så 

skånsomt som mulig. 
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Kulturvernfaglige forhold 

Ifølge fylkeskommunens arkivopplysninger er det ikke kjente automatisk fredete 

kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen har derved ingen merknader til 

planlagte tiltak, men tar forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derav 

kulturminner under markoverflaten eller uregistrerte fornminner.  

Følgende tekst bes tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser; «Dersom det i 

forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere 

ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 

sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 

kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Hedmark 

fylkeskommune v/ Kulturminneavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.» 

 

Samferdselsfaglige merknader 

Fylkeskommunen forutsetter at de strekningene som ikke vil være en del av nye rv.3 i 

fremtiden, skal utredes i den videre planprosessen. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen:  

Tas til etterretning.  

Tekst med kursiv er tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser, men samstemmes med 

Sametingets forslag til tekst. 

Behov for omklassifisering av del av gammel rv.3 vil bli omtalt i planbeskrivelsen. 
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6 Vedlegg 

 

6.1 Vedlegg I – Fagrapport friluftsliv 

 

 

6.2 Vedlegg II – Fagrapport naturressurser 

 

 

6.3 Vedlegg III – Fagrapport naturmangfold 

 

 

6.4 Vedlegg IV – ROS: Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

 

6.4 Vedlegg V – Innkomne merknader vedr. Varsel om planoppstart 

 

 

6.5 Vedlegg VI – Forprosjekt Bruer 

 

 

6. Vedlegg VII – Forprosjekt rv.3 Tunna bru, Januar 2020 
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