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FORORD 

Bane NOR SF har utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for tilsving mellom 

Rørosbanen og Solørbanen i Elverum kommune.  

Fagrapporten er utarbeidet av kvalifisert fagperson hos Asplan Viak. Resultatene fra denne og andre 

temautredninger er sammenstilt i planbeskrivelsen til reguleringsplanen og utgjør det faglige 

grunnlaget for anbefaling av løsning i reguleringsplanen. 

Hamar, 09.06.2020 
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1 TILTAKSBESKRIVELSE 

1.1 Planområdet 

Varslet planområde er markert i figuren til 

høyre. Ny tilsving skal etableres i området 

sør for Rørosbanen og vest for Solørbanen. 

Mot sør inkluderer varslet planområde 

eksisterende jernbanebru over Terningåa. 

Tilsvingen vil delvis innebære arealbeslag 

på områder som benyttes av Forsvaret ved 

Terningmoen. 

1.2 0-alternativet (dagens 
situasjon) 

Togtrafikk mellom Rørosbanen (Hamar) og 

Solørbanen går i dag via Elverum stasjon. 

Der kobles lokomotivet fra for å kobles på 

motsatt ende av toget før det kan kjøre 

videre. Denne operasjonen tar det ca. 30-40 

minutter å gjennomføre. 

Det er per i dag blandet arealbruk i 

området. Vestre del av området brukes av 

Forsvaret som skyte- og øvingsfelt. 

Skytebanene benyttes også som sivilt 

anlegg og det arrangeres landsskytterstevne 

i området ca hvert 10. år.  

Vindheiaområdet i østre del består av 

eneboligbebyggelse, nærings- og 

industribebyggelse med tilhørende veger. 

Deler av området er ubebygd areal som i stor grad er avsatt til næringsformål i gjeldende 

reguleringsplaner. Varslet planområde berører Terningåa helt i nord-vest ved Rørosbanen og i sør ved 

Myggbukta.  

 

  

Figur 1 Varslet planområde er markert med svart stiplet linje. 
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1.3 Beskrivelse av tiltaket og utredningsalternativer 

1.3.1 Tekniske krav og forutsetninger  

Normalprofil 

Ny jernbane skal planlegges for fremtidig elektrifisering. Dette gir følgende normaltverrsnitt for ny 

jernbane i prosjektet: 

 

 

Figur 2: Normaltverrsnitt for ny jernbane (tilsvingen). 

Tekniske krav 

Følgende rammebetingelser definert av Bane NOR for planlegging av tilsvingen: 

• Det skal legges til rette for nytt signalsystem (ERTMS) på strekningen 

• Minimumshastighet er 60 km/t i tilsvingen 

• Det skal planlegges for elektrifisering av strekningen 

Bane NORs Teknisk regelverk og prosjekteringsveileder samt relevante styringsdokumenter legges også til 

grunn for planleggingen. 
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1.3.2 Alternativ 1 

Ny jernbanetrasé  

Tilsvingen parallellføres med Rørosbanen fram til området ved dagens planovergang ved 

Terningmoen. Traseen går videre gjennom boligområdet Vindheia og kobles sammen med Solørbanen 

rett nord for lokalene til Sperre støperi. Tilsvingen har en kurve med radius 400 m. Lengde på ny 

tilsving er ca. 1100 m. 

 

Figur 3. Oversiktskart for ny tilsving alternativ 1 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 

Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

 
Kulvert på Forsvarets eiendom 
Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen er lagt så langt vest at 

eksisterende og nytt spor er parallelle. Undergangen dimensjoneres for store kjøretøy med en frihøyde 

på 4,9 meter. Kulverten er planlagt med bredde (lysåpning) på 7.5 meter og lengde på ca 15 meter. 
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Figur 4 Planskilt adkomst under Rørosbanen mellom Forsvarets eiendommer på Terningmoen. Blå pil markerer perspektivet 

for 3D-illustrasjonen. 

 

Gang- og sykkelvegforbindelse i Vindheia boligområde 

Alternativet innebærer at det etableres en gang- og sykkelvegforbindelse i kulvert under tilsvingen i 

Vindheia boligområde. Forbindelsen er planlagt i Vindheiavegen som allerede er en etablert akse. 

Undergangen planlegges med universell utforming og vil ha en lengde på ca 11 m, bredde 4 m og 

høyde 3,1 m. Adkomst til boligene lengst vest på begge sider av nytt spor sikres adkomst med 

sammenkobling av gatenettet tett opp mot nytt spor.  

     

Figur 5 Illustrasjon av ny gang- og sykkelvegundergang under nytt spor i Vindheiavegen. Blå pil markerer perspektivet for 

3D-illustrasjonen. 

 

Adkomstveg til Vindheia/ bru over Solørbanen 

Bolig- og næringsarealer nord for tilsvingen vil få adkomst via eksisterende planovergang på 

Solørbanen i Vindheiavegen. For å sikre adkomst for kjørende til områdene sør for nytt spor er det 

planlagt en løsning som tar av fra Fv. 210 sør for industribebyggelsen. Vegen etableres på bru over 

Solørbanen og kobles sammen med Vindheiavegen. Denne vegen vil gi adkomst til bolig- og 

næringsområdet sør for tilsvingen, boligområdet Myggbukta og Forsvarets eiendommer inkludert 

skytebanene som også disponeres av Elverum skytterlag. 

Brua over Solørbanen er planlagt med en bredde på ca. 8,5 m. For øvrig er vegen planlagt med en 

bredde på 7 m og har en stigning på 5%. Løsningen vil avlaste planovergangen der Vindheiavegen 

krysser Solørbanen for trafikk. 
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Figur 6: Ny adkomstveg mellom Fv. 210 og Vindheiavegen sør i planområdet. Blå pil markerer perspektivet for 3D-

illustrasjonen. 
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1.3.3 Alternativ 2 

Ny jernbanetrasé 

Tilsvingen starter ca. 190 m øst for Terningåa og parallellføres først med Rørosbanen før den føres 

over Forsvarets eiendom mellom skytebanene og Rørosbanen. Videre berører traseen noe 

næringsbebyggelse og én boligeiendom vest for Vindheiavegen. Traseen er planlagt etablert sør for 

bebyggelsen til Sperre støperi og kobles sammen med Solørbanen nord for jernbanebrua over 

Terningåa. Skytelederhuset nord for skytebanene må innløses/flyttes som følge av tiltaket. Fredede 

ammunisjonshus på Forsvarets eiendom blir ikke direkte berørt. Lengde på ny tilsving er ca. 1500 m. 

 

Figur 7. Oversiktskart for ny tilsving alternativ 2 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 
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Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

 
Kulvert på Forsvarets eiendom 
Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen er lagt så langt vest at 

eksisterende og nytt spor er samlet. Undergangen dimensjoneres for store kjøretøy med en 

minimumshøyde på 4,9 meter. Kulverten er planlagt med lengde på ca 16 meter. Undergangen er 

planlagt med bredde på ca 8 meter + ev. nødvendig breddeutvidelse pga krapp kurvatur. 

 

 

Figur 8 Adkomst mellom Forsvarets eiendommer med illustrasjon av konstruksjon under Rørosbanen. Blå pil markerer 

perspektivet for 3D-illustrasjonen. 

 

Adkomst i Vindheiavegen med ny forbindelse til Myggbukta 
Det er planlagt kombinert undergang for kjørende, gående og syklende under tilsvingen. Forbindelsen 

vil gi adkomst til Forsvarets eiendom med skytebaner som også disponeres av Elverum skytterlag. For 

å gi adkomst til boligområdet Myggbukta er det planlagt en ny vegforbindelse tilbake til 

Vindheiavegen nord for Terningåa. 

Veg og gang- og sykkelveg etableres med ulik stigningsgrad. Veg med 8% stigning og gang- og 

sykkelveg med 5% stigning jf. krav om universell utforming. Frihøyde for kjørende blir 4,9 m og for 

gående og syklende 3,1 m. Kulverten er planlagt med en bredde på 11 m og lengde 9 m. Det må 

etableres en midlertidig omkjøringsveg for å sikre adkomst til Myggbukta og Forsvarets eiendom. 

Tiltaket krever innløsning av enkelte bolig og næringseiendommer i området. 

  

Figur 9 Kryssing av spor i Vindheiavegen. Blå pil markerer perspektivet for 3D-illustrasjonen 
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2 OM TEMAUTREDNINGEN 

2.1 Definisjon av temaet 

Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse. Begrepet by- og bygdeliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i byer og 

tettsteder. 

Sentralt for temaet friluftsliv / by- og bygdeliv er folks bruk og opplevelse av det naturlige og 

menneskepåvirkede landskapet inklusive byer og tettsteder. 

Registreringskategorier for friluftsliv/by- og bygdeliv (Statens vegvesens håndbok V712.)  

 

2.2 Planprogrammet 

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet for reguleringsplanen, som ble 

fastsatt gjennom vedtak i formannskapet i Elverum kommune 12.02.2020. Definisjoner, beskrivelse av 

aktuelle problemstillinger og metode for fagrapporten er gjengitt fra planprogrammet under. 
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Definisjon og influensområde  

I denne utredningen omfatter temaet friluftsliv, by- og bygdeliv følgende deltemaer:  

• Friluftslivsområder  

• Forbindelseslinjer for myke trafikanter  

• Sykkelruter  

• Nærmiljø i boligområder, herunder støy fra jernbanen ved møteplasser, frilufts- og 

rekreasjonsområder (støy i bolig og privat uteoppholdsplass beregnes som prissatt 

konsekvens) 

  

Aktuelle problemstillinger  

Med unntak av planskilte kryssinger (overgangsbruer eller underganger) vil ny jernbane etableres som 

en absolutt barriere for gående og syklende. Eksisterende veger og forbindelser vil kunne bli brutt og 

må erstattes av planskilte kryssinger. Utredningen skal belyse konsekvenser for adkomstforhold og 

etablerte forbindelseslinjer for myke trafikanter. Dette gjelder også stiforbindelser, sykkelruter og 

adkomst til friluftslivsområder.  

Et av utredningsalternativene berører boligområdet Vindheia i stor grad. Direkte berørte 

boligeiendommer vil bli innløst. I konsekvensutredningen blir dette utredet som en del av de prissatte 

konsekvensene. Konsekvenser for nærmiljøet i boligområdet, som følge av arealinngrep, 

barrierevirkning og støy, vil bli utredet under temaet friluftsliv, by- og bygdeliv. 

Metode  

Kart som viser stier, veger og adkomstforhold i planområdet vil være viktig grunnlag for utredningen. 

Det skal også utarbeides støyberegninger for tiltaket iht. støyretningslinjen T-1442. Opplysninger fra 

lokalbefolkningen gjennom åpne møter og dialog underveis i planprosessen kan også legges til grunn 

for utredningen.  

Planens influensområde deles inn i «registreringskategorier» som er beskrevet i Statens vegvesens 

håndbok V712. Håndbokas kriterier for verdisetting og påvirkning vil bli lagt til grunn for utredningen 

av temaet. 

2.3 Overordnede føringer 

FOR-2017-06-21-854 Forskrift om konsekvensutredninger 

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 

forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan 

gjennomføres. 

Meld. St 18 (2015-2016) Friluftsliv 

Stortingsmeldingen inneholder bl.a. følgende forventninger til arealplanleggingen: 

• Før det fastsettes en plan for arealbruk, skal virkninger for blant annet friluftsliv være vurdert 

• Vurdering av virkningene for friluftslivet brukes som grunnlag både for å beslutte om 

utbygging skal gjennomføres, og for å detaljplanlegge arealbruk innenfor utbyggingsområdet 

og utforming av tiltaket. 

• I utbyggingsområder er det viktig å ivareta friluftslivets interesser så langt som mulig. 
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2.4 Metode og datagrunnlag 

Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok i konsekvensanalyser V712 

som innebærer utredning etter følgende trinn som er nærmere omtalt i den videre teksten: 

1. Verdivurdering 

2. Påvirkning 

3. Fastsettelse av konsekvens  

 
Vurderingen gjennomføres for delområder innenfor planområdet. Delområdene er definert med 

utgangspunkt i kunnskap om verdiene i området. 

2.4.1 Kriterier for verdi 

Kriterier for verdisetting av delområdet er gitt i tabellen under. Kriteriene i tabellen er et hjelpemiddel 

for å gi verdi til et delområde.    

  
Verdikriterier for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv (Statens vegvesens håndbok V712.)    

 

Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på følgende skala. 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

  ▲   
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2.4.2 Kriterier for påvirkning 

Påvirkningsfaktorer for temaet er gitt i tabellen under. Tabellen er en veiledning for gradering av 

påvirkning. Utreder begrunner vurderingene i en kort og konsis tekst. Påvirkning kan i tillegg fremgå 

av illustrasjoner/visualisering. Vurderingen bygger logisk opp under kriteriet som er brukt 

  
Veiledning for vurdering av påvirkning (Statens vegvesens håndbok V712.)    

 

Vurdering av påvirkning er et uttrykk for hvor store endringer det aktuelle tiltaket vil medføre for det 

enkelte delområde. Påvirkning rangeres på følgende skala: 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

  ▲   

 

Påvirkningen vurderes i forhold til 0-alternativet og relateres kun til situasjonen etter at tiltaket er 

ferdig utbygd og tatt i bruk. 

De viktigste endringene for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til:   

• Arealbeslag: Områder kan bli direkte påvirket og bygget ned. Nærmiljø kan bli rammet av at 

areal blir omdisponert, for eksempel at enkelte funksjoner som idrettsanlegg og 

rekreasjonsområder forsvinner.   

• Nærføring: Opplevelseskvalitetene kan bli endret gjennom graden av opplevd nærføring til 

tiltaket. Støy og luftforurensning er en konkret konsekvens av nærføring, og kan måles. (se 

under). I tillegg er det forhold som blir vurdert mer skjønnsmessig, og som kan oppleves 

forskjellig for ulike personer eller grupper, slik som visuelle virkninger.  
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• Barriereeffekt: Et større anlegg vil ha både konkret/målbar barriereeffekt 

• Støy og luftforurensning: Støy og luftforurensning blir regnet som prissatte tema, men inngår i 

tema nærmiljø og friluftsliv dersom det har virkninger for aktivitet, oppholds- og 

opplevingskvalitet i et nærmiljø eller friluftsområde.   

2.4.3 Kriterier for konsekvens 

Med utgangspunkt i verdi og påvirkning fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved hjelp 

av konsekvensvifta i Statens vegvesens håndbok V712 (se under).  

 
Konsekvensvifta (Statens vegvesens håndbok V712). Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad 

av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. 

 

 
Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 

 

Basert på utredning av konsekvens for delområder gjøres det en samlet konsekvensvurdering av hvert 

alternativ. I tabellen under er det gitt veiledende kriterier for denne vurderingen. Det presiseres tekstlig 

hvilke vurderinger som har vært utslagsgivende. 
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Veiledende kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (Statens vegvesens håndbok V712). 

2.4.4 Influensområde 

Tiltaksområdet er den offisielle avgrensning for prosjektet. Innenfor tiltaksområdet kan arealbeslag, 

barriereeffekt og støy være konsekvenser.   

Influensområdet er det området som kan bli påvirket av tiltaket. For friluftsliv, by- og bygdeliv er 

influensområdet det arealet hvor tilgjengeligheten til friluftsområder eller nærmiljøfunksjoner vil 

kunne bli endret som følge av tiltaket og hvor støyforholdene kan endres til det positive eller negative.   

Avgrensing av influensområdet tar utgangspunkt i mulige målpunkter, aktivitetsområder og 

ferdselsårer i nærheten av planområdet. Størrelsen på aktivitetsområdet (nås til fots eller med sykkel) 

varierer for de forskjellige aldersgrupper. De som er mest avhengig av aktivitetstilbud i nærmiljøet er 

barn, ungdom og eldre. Av disse aldergruppene har ungdommen den største radiusen på 

gjennomsnittlig 1 km. (Miljøverndepartementet, 2013). 

Friluftsliv gjelder områder, veg- og stinett som er brukt til friluftsliv og rekreasjon uavhengig av 

avstanden fra boligområder og tettsteder.  

2.4.5 Datagrunnlag 

Utredningen bygger på følgende kilder: 

• Gjennomgang av eksisterende kunnskap.  

• Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaring og samtale med ressursperson i 

Elverum kommune 

• Utarbeidelse av registreringskart. 

• 3D-modell. 
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2.4.6 Usikkerhet 

Verdivurderingen baserer seg på eksisterende arealbruk og tar i liten grad hensyn til forventet 

arealutvikling. Områder som er definert med liten verdi for nærmiljø og friluftsliv per i dag vil kunne 

få en større verdi i fremtiden. 
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3 BESKRIVELSE OG VERDI 

3.1 Overordnet beskrivelse 

De to alternative jernbanetraseene som utredes vil gå på vestsiden av Elverum sentrum og Glomma. 

Det er per i dag blandet arealbruk i området. Vindheiaområdet i østre del består av 

eneboligbebyggelse, nærings- og industribebyggelse med tilhørende veger. Området sørvest er 

skogsområde med grusveier som også brukes som turløyper. Vestre del av området brukes av 

Forsvaret som skyte- og øvingsfelt. Skytebanene benyttes også som sivilt anlegg og det arrangeres 

landsskytterstevne i området ca. hvert 10. år. I nordvestre del av influensområde ligger Terningmoen 

leir, et militærområde som er avstengt for allmenheten.    

Enkeltelementer med verdi for nærmiljø er markert i kartet under:

 

Figur 10 Målpunkt 
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Elverum kommune har over 200 km turløypenett og er et eldorado for sykling, gå- og løpeturer, og 

skiturer. Arealene i tilknytning til Glomma har en viktig funksjon som nærmiljø og friluftsområde. 

Glomma har i tillegg stor betydning som et identitetsskapende element for Elverum.  

Figur11 Informasjonskart over turløypenett er hentet fra strava.com 
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Figur 12 Kart som viser fysiske barrierer i området.  
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3.2 Verdivurdering 

Vedivurderingen for de enkelte delområdene er presentert under. I planområdet er det definert 3 

delområder (A-C).  

 

Figur 13 Inndeling av delområde A-C 
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3.2.1 Delområde A Industri, næring og bebyggelse 

Delområdet A avgrenses av Rørosbanen i nord, 

Vestsivegen i øst, skog i sør og Terningmoen i vest. 

Området har varierende industri, nærings- og 

boligbebyggelse med store asfalterte flater til 

parkering og lagring. Solørbanen går gjennom 

området med industribebyggelse og er en stor 

barriere i området. Dette inviterer verken brukerne 

eller innbyggerne til å oppholde seg i området, eller 

gir området betydning for aktiviteter og sosiale 

møteplasser. Informasjon fra Strava viser at det går 

en mye brukt turløype gjennom delområdet, via 

Vindheiavegen og videre til skogsområdet i sør, og 

for beboere i området som skal til ulike målpunkt 

nord for delområdet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Delområde A. Kartet viser turløypenett, eventuelle målpunkt og barrierer.  

Verdivurdering:  

Bruksfrekvensen er lav da det ikke finnes formål eller funksjoner som legger til rette for aktivitet eller 

rekreasjon, og området blir heller brukt som forbindelse til målpunkt i stedet for opphold 

Verdi for deltema friluftsliv, by- og bygdeliv vurderes til uten – noe betydning. Området har i dag få 

verdier for byliv, og legger verken til rette for verken aktiviteter, opphold eller rekreasjon. 

 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                   

                                   ▲ 
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3.2.2 Delområde B Skogsområdet 

Delområdet avgrenses av 

Terningmoen i nord og 

boligbebyggelse, industri og 

næring i nord/øst.  

Skogsområdet er ensartet 

med noen skogsbilveier som 

er en del av turløypenettet i 

området. Under FiskeKart 

Elverum er Terningåa 

registrert for fiske og vestre 

del av området brukes av 

Forsvaret som skyte- og 

øvingsfelt. I området sør for 

delområdet er noe brukt for 

jakt, downhillsykling og 

bærplukking, og 

turløypenett. Foruten dette er 

bruksfrekvensen for 

delområdet relativt lav da det 

ikke finnes andre målpunkt 

eller funksjoner som legger 

til rette for aktivitet eller 

rekreasjon.  

 

 

 

 

 

Figur 16 Delområde B. Kartet viser turløypenett, eventuelle målpunkt og barrierer.  

 

Verdivurdering:  

Området har enkeltelementer som er viktige for friluftsliv og nærmiljø. Verdi for deltema friluftsliv 

vurderes til noe – middels verdi.  

  

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                                              

                                                                       ▲ 
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3.2.3 Delområde C Terningmoen 

Terningmoen er en gammel leir og har en historie tilbake til 1878.  Det er klassifisert som et område 

av regional betydning for grunnleggende trening og utdanning, og har hatt en sentral plass for 

utviklingen av Elverum.  

De store parkmessige arealene inne på området blir brukt av Forsvaret og er ikke åpen for 

allmenheten.  Området er avstengt med høye gjerder og vakthold.  

 

 

Figur 17 Delområde C. Kartet viser turløypenett, eventuelle målpunkt og barrierer.  

 

Verdivurdering:  

Delområdet er avstengt for allmennheten, men siden det har en viktig betydning for Elverum vurderes 

det likevel til å ha middels verdi for området.  

   

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                                                         ▲                                           
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4 PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

4.1 Delområde A Boligbebyggelse, industri og næring 

4.1.1 Alternativ 1 

Alternativet innebærer at det etableres en gang- og sykkelvegforbindelse i kulvert under tilsvingen i 

Vindheia boligområde. Forbindelsen er planlagt i Vindheiavegen som allerede er en etablert akse. 

Figur 18  Ny gang- og sykkelvegforbindelse i kulvert under tilsvingen. 

Bolig- og næringsarealer nord for tilsvingen vil få adkomst via eksisterende planovergang på 

Solørbanen i Vindheiavegen. 

For å sikre adkomst for kjørende til områdene sør for nytt spor er det planlagt en løsning som tar av fra 

Fv. 210 sør for industribebyggelsen. Vegen etableres på bru over Solørbanen og kobles sammen med 

Vindheiavegen. Denne vegen vil gi adkomst til bolig- og næringsområdet sør for tilsvingen, 

boligområdet Myggbukta og Forsvarets eiendommer inkludert skytebanene som også disponeres av 

Elverum skytterlag. Dette vil medføre at det blir mindre gjennomgangstrafikk i deler av området.  

Det er ingen boliger som vil være berørt av støy over grenseverdi for gul støysone fra den nye 

tilsvingen. 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                   ▲  

 

Konsekvens:  

Med utgangspunkt i områdets verdi som er satt til uten - noe verdi og påvirkningen er vurdert til 

ubetydelig, vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for delområde A.  
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4.1.2 Alternativ 2 

Det er planlagt kombinert undergang for kjørende, gående og syklende under tilsvingen. Forbindelsen 

vil gi adkomst til Forsvarets eiendom med skytebaner som også disponeres av Elverum skytterlag.  

 

Figur 19 Ny kulvert under tilsvingen 

 

For å gi adkomst til boligområdet Myggbukta er det planlagt en ny vegforbindelse tilbake til 

Vindheiavegen nord for Terningåa. 

Det er ingen boliger som vil være berørt av støy over grenseverdi for gul støysone fra den nye 

tilsvingen. 

  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                ▲  

 

Konsekvens:  

Med utgangspunkt i områdets verdi som er satt til uten - noe verdi og påvirkningen er vurdert til 

ubetydelig, vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for delområde A.  
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4.2 Delområde B Skogsområdet 

4.2.1 Alternativ 1 

Området berøres i liten grad. For bilistene vil tilkomsten til skogsområdet, boligområdet Myggbukta 

sør for tilsvingen, forsvarets eiendommer inkludert skytebanene bli noe forbedret med ny bru over 

Solørbanen.  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                  ▲  

 

Konsekvens:  

Med utgangspunkt i områdets verdi som er satt til noe - middels verdi og påvirkningen er 

vurdert til ubetydelig, vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig 

miljøskade for delområde B.  

4.2.2 Alternativ 2 

Tilsvingen deler nordre del av 

delområdet og vil berøre dagens 

turløypenett i tillegg til at ny 

kulvert vil beslaglegge arealer fra 

Terningmoen skytefelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Kartet viser turløpenett og 

skytebanen som vil bli direkte berørt av 

tiltaket. 

 

For bilistene vil tilkomsten til Forsvarets eiendommer inkludert skytebanene bli noe forbedret, mens 

tilkomsten til boligområdet Myggbukta sør for tilsvingen vil bli noe forringet.  

  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

              ▲    
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Konsekvens:  

Med utgangspunkt i områdets verdi som er satt til noe - middels verdi og påvirkningen er vurdert til 

forringet, vil kosekvensgraden være noe negativ (-), noe miljøskade for delområde B.   

 

4.3 Delområde C Terningmoen 

4.3.1 Alternativ 1 

 

Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet.  

Figur 21 Ny kulvert under eksisterende spor og tilsvingen.  

 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                ▲  

 

Konsekvens:  

Med utgangspunkt i områdets verdi som er satt til middels verdi og påvirkningen er vurdert til 

ubetydelig, vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for delområde C.  
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4.3.2 Alternativ 2 

Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen er lagt så langt vest at 

eksisterende og nytt spor er samlet. 

Figur 22 Ny kulvert under eksisterende spor og tilsvingen. 

Tiltaket har liten konsekvens for delområdet, men kulverten vil medføre at lysløypa på nordsiden av 

eksisterende jernbanespor må fjernes eventuelt flyttes.  

 

 

 

 

 

 

Figur 23 Kartet viser lysløypen 

som må fjernes/flyttes som 

konsekvens av ny kulvert. 

 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

          ▲  

 

Konsekvens:  

Med utgangspunkt i områdets verdi som er satt til middels verdi og påvirkningen er vurdert til 

ubetydelig, vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for delområde C.  
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4.4 Samlet konsekvens 

 

Delområder friluftsliv 
/ by-og bygdeliv 

Verdi 
0-alternativet 
 

Alternativ 1 
 

Alternativ 2 
 

Delområde A 
Boligbebyggelse, 
industri og næring 

Uten betydning 
- noe verdi 
 

Ubetydelig endring 
(0) 

Ubetydelig endring 
(0) 

Ubetydelig endring 
(0) 

Delområde B 
Skogsområdet 

Noe -middels 
verdi 

Ubetydelig endring 
(0) 

Ubetydelig endring 
(0) 

Forringet 
(-) 

Delområde C 
Terningmoen 

Middels verdi 
 

Ubetydelig endring 
(0) 

Ubetydelig endring 
(0) 

Ubetydelig endring 
(0) 

Samlet vurdering  
Ubetydelig 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

 

Alternativ 1 er vurdert til å ha en ubetydelig konsekvens for tema friluftsliv, by -og bygdeliv. Tiltaket 

vil ikke berøre målpunktene for friluftsliv eller medføre store endringer for myke trafikanter i området, 

men heller ikke forbedre dagens situasjon i stor grad. For kjørende vil tilkomsten til skogsområdet, 

boligområdet Myggbukta sør for tilsvingen, Forsvarets eiendommer inkludert skytebanene bli noe 

forbedret med ny bru over Solørbanen. 

Alternativ 2 vil få noe negativ konsekvens for tema friluftsliv /by -og bygdeliv. Tilsvingsporet vil 

berøre dagens turløypenett i tillegg til at ny kulvert mellom Forsvarets eiendommer vil beslaglegge 

arealer fra den Terningmoen skytefelt.  
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5 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 

 
Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv vil i anleggsperioden være knyttet til framkommeligheten, 

arealinngrep, visuell påvirkning, samt støv og støy. Anleggsperioden kan medføre større negative 

konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv enn det fremtidige anlegget fordi anleggsområdet vil berøre 

større arealer enn ferdig jernbanetrase. Anleggsaktiviteten vil generere støv og ytterligere støy, og vil 

kunne oppleves som negativt for beboere i nærmiljøet. 
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6 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK 

 

• Minimere arealinngrepet. 

• Ved etablering av under- og overganger for gående og syklende er det viktig at dette gjøres på 

en tiltalende måte slik at kryssingen av barrierer oppleves minst mulig negativ.  

• Muligheten for å etablere en lekeplass utenfor jernbanens sikkerhetsgjerde, i området for 

anleggsbelte og innløste eiendommer bør vurderes.  

• Ved alternativ 2 bør en forlengelse av kulverten mellom Forsvarets eiendommer nordvest i 

planområdet vurderes for å bevare dagens lysløype.  
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