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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 sivilarkitekt Astrid Storøy hos Asplan Viak. Arkeolog Kjell Arne Valvik 
har vært kvalitetssikrer. 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 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 

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. 

1.3.1 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. 
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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. 

        

Figur 4 Planskilt adkomst under Rørosbanen mellom Forsvarets eiendommer på Terningmoen. Blå pil markerer perspektivet 
for 3D-illustrasjonen. 
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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. 

     

Figur 6: Ny adkomstveg mellom Fv. 210 og Vindheiavegen sør i planområdet. Blå pil markerer perspektivet for 3D-
illustrasjonen. 
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1.3.2 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 

2.1.1 Avgrensing av fagområdet 

Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.  

Begrepene kulturminner og kulturmiljø er definert i kulturminneloven: «Med kulturminner menes 
alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor et eller flere 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.»  

Forvaltningen skiller mellom automatisk fredete kulturminner (fornminner) og nyere tids 
kulturminner. Fornminner er kulturminner eldre enn 1537 (reformasjonen), med unntak av stående 
bygninger og mynter (1650) og samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre og kulturminner i vann 
og vassdrag (eldre enn 100 år). Automatisk fredning gjelder selve kulturminnet og en sikringssone på 
minst fem meter omkring det inntil rette forvaltningsmyndighet har bestemt noe annet. 

En samlet vurdering av et områdes kulturhistorie, kulturminner og tidsdybde vil danne grunnlag for 
avgrensing av kulturmiljø.  

Det er fylkeskommunene som er rette forvaltningsmyndighet i forhold til kulturminner (automatisk 
fredete og nyere tids) og kulturmiljø. Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for kulturminner fredet 
etter forskrift som følge av landsverneplanene, middelalder i by og kirkeforvaltning.  

2.1.2 Avgrensing mot tilgrensende tema 

De ikke-prissatte temaene har fokus på virkningen et tiltak har på omgivelsene eller landskapet, slik 
dette er definert i den europeiske landskapskonvensjonen (ELK). Konvensjonen omfatter alle typer 
landskap, både det naturlige og det menneskepåvirkede. Her inngår både naturlandskap, 
kulturlandskap, bebyggelse, veger, gater mm. Landskapet er et vesentlig element i folks omgivelser, 
et uttrykk for mangfoldet i vår felles kultur- og naturarv, og et fundament for vår identitet. 

Fagtemaene representerer ulike aspekter ved det naturlige- og menneskepåvirkete landskapet på 
følgende måte: 
- Fagtema landskapsbilde representerer «det romlige og visuelle landskapet» 
- Fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv representerer «landskapet slik folk oppfatter og bruker det» 
- Fagtema naturmangfold representerer «det økologiske landskapet» 
- Fagtema kulturarv representerer «det kulturhistoriske landskapet» 
- Fagtema naturressurser representerer «produksjonslandskapet» 

På grunnlag av analysen av de fem fagtemaene, gjøres en samlet vurdering av konsekvensen av de 
ikke-prissatte temaene. På denne måten vil konsekvenser for landskapet, slik konvensjonen definerer 
det, bli vurdert.  

2.2 Planprogrammet 

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet for reguleringsplanen, fastsatt 
av Elverum kommune 12.02.2020.  

«Definisjon og influensområde  
Begrepene kulturminner og kulturmiljø er definert i Kulturminneloven som spor etter menneskelig 
virksomhet gjennom historien knyttet til kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap.  
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Influensområdet er områder der en venter at kulturminner og kulturhistoriske verdier kan bli påvirket 
eller berørt av tiltaket utenfor planområdet.  

Kjente verdier og aktuelle problemstillinger  
Konsekvensutredningen skal dekke både nyere tids kulturminner og automatisk fredete kulturminner. 
Innenfor plan- og influensområdet er det kjente fangst-, kullframstillings- og jernproduksjonsanlegg 
fra førhistorisk tid, som er automatisk fredet. Deler av området inngår i Terningmoen leir som er 
vernet i Nasjonal verneplan for forsvaret (1995-99), der bygninger og anlegg er juridisk vernet 
gjennom kulturminneloven eller plan- og bygningsloven. «Vestsiden» med veier og struktur ble 
regulert i 1924. Her finnes flere SEFRAK-registrerte bygninger bevart. I influensområdet ligger 
Glomdalsmuseet.   

Innenfor utredningskorridorene ligger blant annet tre tyskerbrakker og laftede ammunisjonshus som 
er fredet eller vernet. Dersom tiltaket kommer i direkte konflikt med disse bygningene vil det primært 
bli vurdert å flytte bygningene lokalt på området. Ny lokalisering må vurderes opp i mot 
kulturminnefaglige hensyn og Forsvarets arealbehov. 

Metode 
Utredningen skal ta utgangspunkt i kjente registre, databaser og skriftlige og muntlige kilder. Plan- 
og influensområdet deles inn i hensiktsmessige kulturmiljø og/eller kulturlandskap som verdivurderes 
jf håndbok V712 (2018). Tiltaket sin innvirkning på kulturminner og kulturmiljø skal utredes i forhold 
til både direkte og indirekte påvirkning. Eventuelle konkrete skadereduserende tiltak skal beskrives. 
Utredningen må vurdere potensialet for automatisk fredete kulturminner der det er relevant.» 

2.3 Overordnede føringer 

St.meld. nr 16 (2004-2005) «Leve med kulturminner» er fulgt opp med en ny melding St.meld. 35 
«Framtid med fotfeste» (2012-2013). Den nye meldingen omtaler justeringene i kulturminne-
politikken, som er viktige for at en skal nå de målene Stortinget har satt. Fredingspolitikken skal 
prioritere helhetlige kulturmiljø, og i større grad ta hensyn til de praktiske og økonomiske 
konsekvensene en freding får for samfunnet. Meldingen er retningsgivende for kulturminne-
forvaltningen i Norge.  

Det er også et statlig mål at et utvalg av kulturminner og kulturmiljø som dokumenterer geografisk, 
sosial, etnisk, nærings- og tidsmessig bredde skal ha varig vern ved fredning innen 2020. De nasjonale 
resultatmålene for kulturminnevernet er som følger: 

- Tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres. 
- Et prioritert utvalg automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner skal ha et 

ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. 
- Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø skal være vedtaksfredet innen 2020. 
- Fredete bygninger, anlegg og fartøy skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. 

Regjeringen i gangsatt arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken, som etter planen 
skal legges fram for Stortinget våren 2020. 

Nasjonale verneplaner. Flere nasjonale verneplanen berører Elverum. Innenfor planområdet gjelder 
spesielt landsverneplanen for forsvaret og Terningmoen. Deler av bebyggelsen er forskriftsfredet 
etter kulturminneloven (verneklasse 1) og deler har vernestatus klasse 2. 

Hedmark fylkeskommune: Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer 
«Kulturminner for Hedmarks framtid» (gjeldende fra 2005). Fylkesdelplanen inneholder prioriterte 
kulturminner og miljøer i Hedmark valgt ut etter innspill fra kommuner, museer, organisasjoner og 
andre involverte. En av planens målsetninger er å inspirere til vern og bruk av kulturminner som 
positive ressurser i den videre utviklingen.  
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Byplan 2030 - Kommunedelplan for Elverum byområde  
I planområdet for tilsving Elverum viser byplanen for Elverum 2030 arealer avsatt til jernbaneformål, 
forsvarsformål, næringsformål og boligformål. I planen er forlegningsbrakkene på Terningmoen 
angitt som fredete bygg, og tunet er angitt som område regulert til bevaring.  

Gjeldende reguleringsplaner  
I reguleringsplan for Terningmoen leir plan nr. 1/2007 er vernede bygg fra landsverneplanen for 
Terningmoen avsatt med veneavgrensing eller med hensynssone. Bestemmelsenes kap  4.1 Bevaring 
av anlegg og bygg B1 – B2 sier: Innenfor områdene skal inngrep i anlegg og bygg skje i henhold til 
Landsverneplan for Forsvaret eller andre retningslinjer utarbeidet i samråd med ansvarlige 
fagorganer. 

Elverum kommunes kulturvernplan er fra 1997. Kommunen har fra 2016 igangsatt arbeid med en ny 
kulturminneplan: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Elverum.  

2.4 Metode og datagrunnlag 

Tema kulturminner og kulturmiljøer er utredet i henhold til metodikk for konsekvensutredninger i 
Statens vegvesens håndbok i konsekvensanalyser V712, 2018. Retningslinjer i Riksantikvarens 
veileder (rapport nr. 31-2003) om «Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar», har vært 
veiledende i vurderingene. 

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

1. Verdivurdering 
2. Påvirkning 
3. Fastsettelse av konsekvens  

 

Inndeling av delområder (kulturmiljø) 
Vurderingen gjennomføres for delområder innenfor planområdet. Delområdene er definert og 
avgrenset ut fra kunnskap om verdiene i området.  

Planområdet, og øvrige områder (influensområder) som blir påvirket av tiltaket, inndeles i helhetlige 
kulturmiljøer som angis på et temakart for kulturarv (se kap 3). Kulturmiljøer kan avgrenses på ulike 
geografiske størrelsesnivåer. De enkelte kulturminnene inngår i ulike sammenhenger, og 
kulturmiljøene er ikke entydige størrelser. De avgrenses ut fra situasjon og formål. Eksempler er 
helhetlige bygningsmiljøer med en klar romlig avgrensning, områder med stor tidsdybde 
(kulturminner fra ulike tidsperioder) og funksjonelle systemer som viser bruk av ressurser. 

2.4.1 Kriterier for verdi 

Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på en flytende skala fra ubetydelig til svært stor 
verdi. Verdien settes på en linjal som er inndelt i fem deler, som vist i figuren nedenfor. Linjalen 
utgjør x-aksen i konsekvensvifta. Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på følgende skala. 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 

     

  ▲   

       

 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Tidsperiode&action=edit&redlink=1
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Kulturminneloven gir en bred definisjon av hva som er kulturminner og kulturmiljø. Dette betyr at 
ikke alle kulturminner eller kulturmiljø kan eller skal vernes. I forvaltningen av kulturminner blir det 
lagt vekt på at mangfoldet av kulturmiljø og kulturminner skal tas vare på, og at et representativt 
utvalg skal prioriteres for vern. Det skal legges vekt på kulturhistoriske sammenhenger fremfor 
enkeltobjekt.  

Grunnlaget for å verne kulturminner og kulturmiljø er at de har verdi som kilde til kunnskap, som 
grunnlag for opplevelse og som ressurs for bruk. De ulike kriteriene tilknyttet vurderingen av 
kunnskaps- og opplevelsesverdier kan overlappe hverandre. Hvilke kriterier som blir lagt mest vekt 
på, er derfor avhengige av de aktuelle kulturminnene eller kulturmiljøene. Delområder med 
ubetydelig verdi, og som ikke anses å være beslutningsrelevante, omtales ikke for kulturarv. 

 

 

Figur 10: Verditabellen er delt inn i to nivå: Kulturmiljønivå og Landskapsnivå. «Kulturhistoriske sammenhenger» 
og «kulturhistoriske landskap» er særlig knyttet til landskapsnivået innenfor registreringskategoriene.  



Rørosbanen (Hamar)-Elverum, 

Tilsving Elverum, Fagrapport 

kulturarv 

Fagrapport kulturarv 
 

Side: 

Dok.nr.: 

Rev: 

Dato:  

14 av 44 

MIP-00-A-02979 

02A 

09.06.2020 

 

       

 

2.4.2 Kriterier for påvirkning 

Påvirkningen vurderes i forhold til 0-alternativet og 
relateres kun til situasjonen etter at tiltaket er ferdig 
utbygd og tatt i bruk. Det er kun områder som blir 
varig påvirket, som vurderes.  

Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn, og går fra 
sterkt forringet til forbedret. Skalaen utgjør y-aksen i 
konsekvensvifta. Vurdering av påvirkning gjøres i 
forhold til situasjonen i referansesituasjonen (0-
alternativet). Ubetydelig endring utgjør 0-punktet på 
skalaen.  

 

 

Figur 11: Skala for vurdering av påvirkning. Skalaen for 
påvirkning gjenfinnes på y-aksen i konsekvensvifta.  

 

Figur 12: Veiledning for vurdering av påvirkning. 

2.4.3 Kriterier for konsekvens 

Vurdering av konsekvens gjøres over tre trinn. I trinn 1 vurderes konsekvensen for alle delområdene, 
i trinn 2 vurderes konsekvensene for hvert alternativ.  

Hva som vektlegges i hvert enkelt prosjekt, gjøres på grunnlag av en faglig vurdering. I tillegg gis en 
vurdering av relativ forskjell i rang, der det gjøres tydelig hvilke alternativer som er relativt like og 
hvilke som er alternativer som er vesentlig bedre eller dårlige. Alle konsekvensvurderinger av 
delområder begrunnes av fagutreder, og eventuell beslutningsrelevant usikkerhet beskrives.  
Med utgangspunkt i verdi og påvirkning fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved 
hjelp av konsekvensvifta i Statens vegvesens håndbok V712 (se neste side).  
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Figur 13: 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. 

 
Figur 14: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 

 

Basert på utredning av konsekvens for delområder gjøres det en samlet konsekvensvurdering av 
hvert alternativ. I tabellen på neste side (figur 15) er det gitt veiledende kriterier for denne 
vurderingen. Det presiseres tekstlig hvilke vurderinger som har vært utslagsgivende. 
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Figur 15: Veiledende kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (Statens vegvesens håndbok 
V712). 

 

2.4.1 Influensområde 

I tråd med planprogrammet skal også influensområdet utredes (se kap 2.2). Influensområdet utgjør 
det området som vil bli påvirket av tiltaket utenfor planområdet, og skal tas med for å kunne se 
helheten i den kulturhistoriske utviklingen og i bevarte kulturmiljø i en større sammenheng. Med 
påvirket menes her visuell påvirkning eller endring som i vesentlig grad kan påvirke forståelsen og 
opplevelsen av kulturminner, tiltakets lokalisering og utforming, visuelle sammenhenger, vegetasjon 
og landskap. I denne utredningen omfatter influensområdet også arealer som kan bli påvirket av 
endringer i støybildet.  

2.4.2 Datagrunnlag 

Som grunnlag for utredningen er det hentet inn dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljø. 
Dokumentasjonen er basert på tilgjengelige kilder og litteratur. Planområdet er ikke befart i denne 
sammenheng.  

Plan- og influensområde er delt inn i til sammen fem kulturmiljø presentert i kapittel 3.2. Kriterier for 
utvelgelse av kulturmiljøene følger Riksantikvarens anbefalinger om at kulturminner har størst verdi i 
en større helhet. Inndelingen av kulturmiljøene synliggjør at kulturminner som enkeltobjekt inngår i 
større kulturhistoriske strukturer som må sees i sammenheng, og som står i en nær relasjon til 
kulturlandskapet de er en del av. Gjenkjenning og avgrensing av kulturminner er basert på en faglig 
begrunnet vurdering og tolkning av landskap og kulturhistoriske spor.  

Kulturmiljøene er vist på temakart for kulturminner og kulturmiljø (Figur 16). Alle kulturminner som 
er opplistet og beskrevet i denne temarapporten er også vist på temakartet med samme kode. A-nr 
er kulturminner registrert i Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden, og S-nr er fra SEFRAK-
registeret. Omfanget av kartfestede og beskrevne kulturminner og kulturmiljøer er vurdert ut fra det 
som anses som planområdets influensområde.  
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2.4.3 Usikkerhet 

Eventuelle usikkerheter ved utredningen, knyttet til f.eks. datagrunnlag og metodikkvil være: 

- Kulturminnelovens § 9 registreringer er ikke gjennomført. Det vil kunne bli påvist nye 
funnlokaliteter innenfor plan- og influensområdet.  

- Det kan komme frem nye funn av fornminner i forbindelse med gjennomføring av tiltak og 
oppføring av nye konstruksjoner.  

- Usikkerhet rundt uferdig tiltaks- og anleggsbeskrivelse.  

- Usikkerhet rundt endelig valg av lokalitet for massedeponi.  

- Usikkerheter i registreringene 

- Usikkerhet i verdi-, omfangs- og konsekvensvurderingene. 



Rørosbanen (Hamar)-Elverum, 

Tilsving Elverum, Fagrapport 

kulturarv 

Fagrapport kulturarv 
 

Side: 

Dok.nr.: 

Rev: 

Dato:  

18 av 44 

MIP-00-A-02979 

02A 

09.06.2020 

 

       

 

3 BESKRIVELSE OG VERDI 

 
Figur 16. Temakart kulturarv. Fargene henviser til verdi. A1, 2 osv. og S1, 2 osv henviser til numerering i tabeller i 

hvert kulturmiljø.   
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3.1 Overordnet beskrivelse 

Fisken i innlandsjøer og elver og elgen i skogene trakk de første landnåmsmenn langs elvene innover i 
innlandets skogtrakter allerede i eldre steinalder. I yngre steinalder ble klimaet mer gunstig, 
bosetningsområdene ble utvidet og nye redskap og arbeidsmåter kom inn og førte til endringer i 
dagliglivet. Overgangen fra fangst til jordbruk førte til at folk ble mer bofaste. Funn vitner om en 
innvandring av bønder og februksfolk fra Mellom-Europa via Sverige. 

Yngre jernalder var for mange bygder en storstilt rydningstid. Den viktigste årsaken til det var 
jernvinna som gjorde jernet til allemannseie. Ryddingen av gårder med husdyrhold og jordbruk i 
Elverum økte sterkt særlig i yngre jernalder. Utgravinger på Grundset viser at elggravene har en 
datering fra ca år 300 e.Kr., mens kullgropene ble brukt omkring år 1 000 e.Kr. I jernalderen oppsto 
en nær sammenheng mellom fast gårdsbosetning og gravhauger.  

I vikingtiden økte folketallet og ga støtet til nyrydning av gårder og en utstrakt oppdeling av de eldre 
ættegårdene. Bakgrunnen for utviklingen var en voksende velstand innenfor det norske 
bondesamfunnet basert på bedre og tørrere værlag.  Spesielt vikingtiden har satt spor etter seg i 
gårdsdannelser og navneformer. Både navn og beliggenhet peker tydelig ut noen av de eldste 
bosatte stedene i Elverum, og at disse gårdene har vært av betydelig størrelse.  

Innføringen av kristendommen markerte overgangen til en ny tidsepoke, middelalderen. Gjennom 
hele middelalderen var det tekniske nivået i jordbruket svakt, og produktiviteten liten. Bosetningen 
spredte seg utover det som i dag er dyrket mark i bygdene. I tillegg til korndyrking og husdyrhold, 
benyttet man seg også av de resursene skogen og myrene kunne tilby. Skogen gav viktige produkter 
som tømmer til hus og bygningsmateriale til båter, og man brukte skogen til produksjon av kull, til 
utvinning av jern fra myrmalm og til å vinne ut tjære. Samfunnsutviklingen i høymiddelalderen 
kjennetegnes ved en sterk vekst i offentlig organisasjon og myndighet. Den første kirken som ble 
bygget, trolig på 1100-tallet, ble bygget på Gårders grunn, og man tror at det har vært tidlig jordbruk 
både på Gårder og Prestegården.  

Høsten 1349 kom Svartedauden, og nærmere 2/3 deler av det norske folk strøk med. Etter 
svartedauden var det langt mellom gårdene på vestsiden av Glomma. Her var stort sett skog, samt de 
to store gårdene Grundseth og Vesterhaug. Først på 1500-tallet begynte det å gå oppover igjen, og 
ikke før et stykke ut på 1600-tallet var folketallet oppe på samme nivå som før pesten.  

Reformasjonen i 1536 førte til at en flere hundre år gammel katolsk tradisjon ble brutt. Den norske 
kirken mistet selvstendigheten, og fordanskningen tok til.  

Det har vært ferdsel mellom Løten og Grindalen så lenge det har vært fast bosetting i Hedmark. Om 
sommeren gikk ferdselen til fots eller til hest. Det aller meste av frakt ellers foregikk på sledeføre. 
Ved Grindalen på Vestad lå det et sundsted som betjente det meste av trafikken mellom Hedmarken 
og Hernes, Trysil og Sverige. Idre og Särna var annekser under Elverum til i 1644, og prestveien dit var 
en ridesti. Gamle skifter viser at det ikke forekom kjøretøy med hjul før mot slutten av 1700-tallet i 
Elverum. Veien mellom Kongsvinger og Elverum var den første som ble kjørbar. I 1833 var det 
etablert en kjørbar vei til riksgrensen ved Støa. Da Trysilveien sto ferdig, ble den selve livsnerven for 
grensefolket.  

Det vekslende folketallet og behovet for flere boplasser og mer mat var årsaken til at 
husmannssystemet utviklet seg. I Elverum var dette ikke uvanlig. Disse plassene lå gjerne i utkanten 
av gårdens kjerneområde, i randsonen mot skogen eller på marginale jordbruksområder i skogen 
eller langs vegene.  

Gårder er en av Elverums eldste eiendommer. Det opprinnelige navnet, Alfarheimr, er minst 200 år  

gammelt, og er opphavet til kommunenavnet Elverum. Alfarheimr ga i sin tid grunn både til kirke og 
prestegård.  
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Den norske hær fikk fra 1620-årene faste støttepunkter for grensevernet mot Sverige. I løpet av 
1600-tallet ble det oppført seks større og mindre anlegg rundt Elverum. Alle anleggene ble demolert i 
1742. Terningen skanse oppført 1811-1814 er det yngste bevarte polygonale forsvarsanlegget som er 
bygget i Norge. Terningmoen ble ervervet av Armédepartementet fra Grindalen til eksersersersplass 
for Østerdalens bataljon i 1878, og ble fra da fast garnison. 

 

Figur 17: Kart over Elverum fra 1798. Vestsiden er ennå ubebygd (kilde: Elverum kommune). 

 
Elverum som geografisk møtested var også bestemmende for utviklingen av sorenskriverembetet og 
skriverens faste tilholdssted i Elverum på slutten av 1700-tallet. Dette har betydd mye for 
fremveksten av et sentrum nettopp her. Tidlig på 1800-tallet besto Elverum enda bare av noen få 
store eiendommer, Gårder og Prestegården på østsiden og Grindalen på vestsiden av Glomma. 
Under disse gårdene var det et stort antall husmannsplasser. 1850-årene ga et markert skifte i 
jordbruksnæringen. Bygdesamfunnet bestod av en rekke småsamfunn der gårdsbruket utgjorde 
kjernen. Frem mot århundreskiftet ble jordbruket omlagt, og nye redskap, dyrkingsmåter og 
driftsformer effektiviserte jordbruket og økte produktiviteten.  

Jernbanestrekningen Hamar-Grundset (Grundset-banen) ble åpnet i 1862, og brua over Glomma som 
opprinnelig var tenkt som jernbanebru stod ferdig samme år. Jernbanen ble bygget på vestsiden av 
Glomma, og etter hvert forlenget gjennom Østerdalen over Røros til Trondheim i 1877. Jernbanebrua 
fikk funksjon som vanlig veibru. Den første jernbanestasjonen på Elverum ble anlagt i nærhet til 
husmannsplassen Vestad. Fra midten av 1880-årene kom det en sterkt framvekst av tettbebyggelsen 
rundt jernbanestasjonen og Vestad som industriområde. Flere sagbruk og møbelfabrikker ble 
opprettet. Samtidig etablerer håndverkere, forretningsdrivende, kafeer og overnattingssteder seg i 
området.  

På 1890-tallet startet en fortetting av Leiret som ga Nedre Leiret, bebyggelsen nedenfor 
Christianfjeld festning og Galgebergparken preg av småby og handelssenter. De første som bodde i 
småbyen var håndverkere, jernbanefunksjonærer og formenn på trevarebedriften Glommen trevare, 
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senere Odin møbler, og Elverum Dampsag. I 1896 kom den første reguleringsplan for Elverum. 
Bebyggelsen ble organisert i kvartaler og langs gater i et mønster mellom Gamle Trysilveg/ St. 
Olavsgate og Storgata som danner grunnlaget for Leirets kvartalsstruktur.  

På Vestadsiden forårsaket jernbaneutbyggingen og jernbanebrua den rene klondykestemningen. Fra 
midten av 1880 årene kom det en sterkt framvekst av tettbebyggelsen rundt jernbanestasjonen og 
Vestad som industri-, håndverk- og boligområder som la grunnlag for utviklingen på Vestad. Flere 
sagbruk og møbelfabrikker ble opprettet samtidig sammen med håndverkere, forretningsdrivende, 
kafeer og overnattingssteder. Reguleringsplanen fra 1924 bygde videre på eksisterende bebyggelse, 
og veien er veiløpene etter bebyggelsen. Plangrepet med datidens infrastruktur er fortsatt lesbar i 
dette området. En vesentlig del av boligbebyggelsen på Vestad er oppført i perioden 1890 og frem til 
andre verdenskrig. Typisk byggestil fra før århundreskiftet var enkle panelte tømmerhus. 
Sveitserstilen med vekt på bygningsdetaljer kom omkring århundreskiftet og varte frem til første 
verdenskrig.  

I siste halvdel av det 19. århundre ble skogbruket mer fremtredende. I 1898 ble Elverum Dampsag og 
Høvleri opprettet. Boligene i Bullgarien ble oppført som arbeiderboliger i denne sammenheng. 
Industrien på Vestad vokste utover 1900-tallet. I 1900 ble Herambs mekaniske verksted etablert, i 
1907 Glommen trevare og i 1936 Elverum Auto. Glomdalsmuseet ble etablert i 1911. 
Jernbanestasjonen ble i 1913 flyttet dit den står i dag, og tre nye stasjonsbygninger ble oppført. 
Nybrua ble oppført i 1936. 

Ved tyskernes angrep på Norge under andre verdenskrig ble deler av Elverum bombet 11. april 1940. 
De største ødeleggelsene skjedde i Storgata og St. Olavs gate. Våren 1940 fikk Sverre Pedersen 
gjennom «Brente Steders Regulering» oppdrag med å lage nye byplaner med tanke på snarlig 
oppbygging. Planen ble stadfestet i 1942, men mangelen på bygningsmaterialer og byggeforbud 
gjorde at lite gjenreisningsarbeid kom i gang før etter krigen. Etterkrigsstilen endret Leirets 
bygningsmiljø seg vesentlig.  

Etter krigen gjorde bilene sitt inntog. Biltrafikkøkning og vegbygging endret sentrum radikalt. Etter 
1950 ble store deler av den tidlige industrien nedlagt. I perioden 1970-1980 ble vegsystemet omlagt 
og Glåmbrua bygd i 1978. Elverum ble by i 1996, men har lenge før det vært et administrativt 
sentrum og viktig handelssentrum.  

3.2 Verdivurdering 

3.2.1 Delområde (kulturmiljø) A Terningmoen  

Innenfor skyte- og øvingsområdet til Terningmoen leir er det sør for Rørosbanen registrert et større 
sammenhengende kullfremstillingsanlegg med i underkant av 40 kullgroperfra jernalder(vikingtid)/ 
middelalder. Lokalitetene er automatisk fredet. Det meste av kulturmiljøet ligger i influensområdet. 
Kun en mindre del av det store sammenhengende området vil bli berørt av tiltaket, og blir vurdert i 
denne sammenheng.  

Fredete kulturminner  

I den søndre delen av det store feltet på Terningmoen er det registrert tre automatisk fredete 
kulturminnelokaliteter, på støperitomta (helt sør i Industrigata) er det registrert to lokaliteter og 
lenger øst, ved Vestsiveien, er det registrert en lokalitet. De seks lokalitetene omfatter til sammen 
seks kullgroper, alle er datert til jernalder-middelalder.  
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Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok 

 
Verneverdi 

Kulturminnelokalitetene er automatisk fredet, og har med det nasjonal verdi. Kullgroper er et vanlig 
forekommende kulturminne i regionen. De seks kullgropene innenfor det avgrensede kulturmiljøet 
tilhører et større kullfremstillingsanlegg spredt over hele Terningmoen. Da dette er vanlig 
forekommende kulturminner i regionen, er det avgrensede kullturmiljøet samlet vurdert å ha 
middels verdi. 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                                                      

                                                                               ▲ 

3.2.2 Delområde (kulturmiljø) B Terningmoen leir 

Kulturmiljøet ligger delvis i planområdet, og delvis i influensområdet. Leiren ble etablert i 1879 for 
Hæren som ekserserplass. Den er i dag skole og øvingsavdeling. Tre omfattende utbyggingsperioder 
preger leiren: Etableringsperioden sent på 1800-tallet, andre verdenskrig og etterkrigstiden. 
Leirbebyggelsen var frem til annen verdenskrig konsentrert til et rektangulært område i øst, mellom 
jernbanen og hovedveien. Terningmoens tidlige perioder er i dag representert ved viktige 
bygningsmiljøer og en bevart hovedstruktur med blant annet veinett. Okkupasjonstiden medførte en 
betydelig utbygging av leirområdet, i første rekke langs jernbanesporet mot vest og syd. En del 
bygninger ligger i bue omkring den opprinnelige leirkjernen i nordøst. To ekstyske bygningsmiljøer i 
leiren er spesielle i landssammenheng. Fra 1950-tallet og senere er enkelte nybygg oppført innenfor 
det gamle kjerneområdet, nærmest hovedporten.  

Terningmoen omfattes av Landsverneplan for Forsvaret (fredet 6.5.2004). Landsverneplanene er en 
oversikt over verneverdige eiendommer og en historisk oversikt over bygningsarven i offentlig sektor 
(statlige bygninger). I landsverneplanene benyttes to vernekategorier: 

- fredning etter kulturminneloven (verneklasse 1 – forskriftsfredning) 

Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A1 150941 Kullfremstillingsanlegg (Terningmoen). Sirkulær kullgrop med 

tydelig voll, stor og synlig i terrenget. Ytre mål: 8 m, topp voll: 6 m, 
indre mål: 3,5 m, dybde: 1,5 m. Det ble påvist omtrent 20 cm kull fra 
bunnen av gropa.  

Automatisk fredet 

A2 150942 Kullfremstillingsanlegg (Terningmoen). Sirkulær kullgrop med 

tydelig voll, kvadratisk kasse i bunn. Ytre mål: 8 m, topp voll: 5 m, 
bunnkasse: 1,30 m, dybde: ca. 1 m. Det ble påvist omtrent 30 cm 
kull fra bunnen av gropa. 

Automatisk fredet 

A3 150943 Kullfremstillingsanlegg (Terningmoen).  Sirkulær kullgrop med tidvis 

tydelig voll (to parallelle på hver side), antydning til kvadratisk kasse 
i bunn. Ytre mål: 6 m, topp voll: 4 m, bunnkasse: 1,20 m. Kullgropen 
ligger i en helning og har ujevn dybde: ca. 0,5-1 m. Det ble påvist 
omtrent 15 cm kull fra bunnen av gropa. 

Automatisk fredet 

A4 39992 Kullfremstillingsanlegg (Støperitomta). Kullgrop med tydelige voller 

og rikelig med trekull i bunnen, kvadratisk bunn, ytre diameter 7 m, 
indre diameter 5 m, dybde 1 m. 

Automatisk fredet 

A5 62467 Kullfremstillingsanlegg (Støperitomta). Kullgrop med tydelige voller 

og kvadratisk bunn. Den inneholder minst 0,5m med trekull og 
trekullblandet jord i bunnen. Ytre d 8 m, indre d 6m, dybde 1m. 

Automatisk fredet 

A6 229264 Kullfremstillingsanlegg ved Vestsiveien. Kullgrop. I vest er vollen 

helt fjernet av grøfta. Dybde ca. 1m, diameter ca. 7m.  
Automatisk fredet 
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- vern etter plan- og bygningsloven, eventuelt vern som forankres lokalt i 
sektoren/virksomheten i samarbeid med Riksantikvaren (verneklasse 2). 

Fredete kulturminner  

Like sør for Rørosbanen står tre ekstyske lemmebrakkene fra 1943 som et komplett bygningsmiljø 
etter en kompanileir lagt som et u-formet tun (inv.nr. 0150, 0151 og 0152). Bygningene er utformet 
som frittliggende, lange brakker med midtkorridor med et svært opprinnelig interiør og eksteriør.  De 
tre forlegningsbrakkene er forskriftsfredet etter kulturminnelovens § 22a (06.05.2004 
Landsverneplan for Forsvaret).  

Kilde: Riksantikvaren  http://askeladden.ra.no/sok 

 

 
Figur 18 Fredete forlengningsbrakker fra 1943.  

 
Figur 19 Amunnisjonshusene, vernet etter plan- og bygningsloven. 

Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A7 94441 Terningmoen. Forsvarsanlegg, tre forlegningsbrakker fra 1943. 
Fredet gjennom landsverneplan for forsvaret (korridor 01 og 02). 
Vernet omfatter både eksteriør og interiør.  

Forskriftsfredet 
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Figur 20 Terningmoen – vernede objekt. Ammunisjonshusene til venstre (nr 161-162) og tyskerbrakkene til høyre 
(nr.151-152). Kilde: Forsvarsbygg.  

Andre kulturminneverdier 

De øvrige 21 bygningene som inngår i landsverneplanen (av i alt 24) er vernet i verneklasse 2.  

Nord for jernbanelinja står det 12 én-etasjes soldatbrakker gruppert i rader, oppført i 1885 (inv.nr. 
0040-0042, 0044-0051 samt 0055). En gammel smie (inv.nr. 0076) står ved jernbaneovergangen. Den 
eldste delen av smia er laftet på 1800-tallet, mens et tilbygg av plank er fra 1916. Fire tyske 
laftehytter (inv.nr. 0001, 0007, 0008, 0009), oppført etter tyske typetegninger, står i det opprinnelige 
leirområdet i øst. De er godt bevarte, med opprinnelige dører, vinduer, hovedstruktur og en del 
innvendige overflater. Barfrøstua (inv.nr. 0001) er laftet som tradisjonelle loftbygninger i Østerdalen, 
oppført i 1932. 

Sør for jernbanelinja står et miljø med tre eldre ammunisjonshus (inv.nr. 0161, 0162 og 0163), derav 
to små laftede hus fra 1880-tallet og ett av plank fra 1916. Opprinnelig bygningsstruktur er beholdt, 
med mindre endringer.  

Forlegningsbrakkene og mannskapsforlegningene er regulert til spesialområde bevaring i 
reguleringsplan for Terningmoen leir vedtatt 17.10.2007. I tillegg er flere enkeltbygg, deriblant 
ammunisjonshusene, vist i planen som bevaringsverdige.  
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SEFRAK-registrerte bygninger på Terningmoen:  

Kart 

ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S1 0427 2 220 Terningmoen Depot og 
børsemaker-
verksted 

1900-tallet, første kvartal  

 0427 2 221 Terningmoen Børsemaker-
verksted 

1900-tallet, første kvartal  

S2 0427 2 222 Terningmoen Depot 1800-tallet, fjerde kvartal  

0427 2 215 Terningmoen Verksted og 
kontor 

1800-tallet, fjerde kvartal  

S3 0427 2 218 Terningmoen Mannskaps-
brakke 

1900-tallet, første kvartal  

0427 2 219 Terningmoen Lager 1700-tallet, fjerde kvartal  

S4 0427 2 212 
0427 2 213 

Terningmoen Ammunisjons-
hus, 2 stk 

1800-tallet, fjerde kvartal  

 0427 2 214 Terningmoen Lagerhus 1900-tallet, første kvartal  

 Meldepliktig i hht kml § 25,    Annet SEFRAK- bygg,        Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok 

   

Figur 21 Reguleringsplan for Terningmoen leir. Vedtatt 17.10.2007. 

 

Verneverdi 

Deler av militærleiren er prioritert og vernet gjennom nasjonal verneplan for forsvaret, og har derav 
både regional og nasjonal stor verdi. Her har vært få endringer, bygningene er både representative 
og autentiske, og kulturhistorien er fortsatt godt lesbar i kulturmiljøet. Terningmoen representerer 
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viktige enkeltvise bygningsmiljøer og en bevart hovedstruktur. De tyske lemmebrakkene er sjeldne, 
og vernet omfatter både interiør og eksteriør. Også ammunisjonsbyggene er autentiske og samlet 
har miljøet stor identitetsverdi. Samlet stor verdi. 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                                                      

                                                                                                                ▲ 

3.2.3 Delområde (kulturmiljø) C Jernbanens anlegg 

Kulturmiljøet ligger delvis innenfor planens avgrensing. Rørosbanen mellom Hamar og Støren via 
Røros ble bygd etappevis i perioden 1862–77, og offisielt åpnet 13. oktober 1877. Den er Norges 
første stambane. Rørosbanen ble opprinnelig bygget som smalsporet (1067 mm) bane, men ble 
bygget om til normalspor (1435 mm) etappevis mellom 1917 og 1941. Dagens trasé med stålbrua 
over Terninga er opprinnelig. Rørosbanen er i dag tilknyttet Dovrebanen både ved Hamar, ved Støren 
og gjennom Solørbanen ved Elverum. Den opprinnelige Rørosbanen besto av fire banestrekninger, 
alle vedtatt som selvstendige økonomiske enheter. Disse var Hamar-Grundsetbanen, Grundset-
Aamotbanen, Støren-Aamotbanen og Trondhjem-Størenbanen. 

Andre kulturminneverdier 

Hamar-Grundsetbanen ble vedtatt av Stortinget den 3. september 1857 sammen med 
Kongsvingerbanen og Trondhjem–Størenbanen, som Norges første statsbaner. Det var de positive 
resultater og erfaringer med Hovedbanen fra 1854 som førte til ønsker og krav om jernbaner fra 
andre steder i landet. I hovedsak var begrunnelsene å bedre mulighetene for landdistriktene å nå 
fram til bymarkedene med varer fra jord- og skogbruk. Hamar–Grundsetbanen skulle gi god 
forbindelse til Mjøsa og skipsrutene der og dermed videre til hovedstadsområdet. Vedtaket i 1857 
gjaldt kun strekningen Hamar-Elverum og med endestasjon på Glommas østre bredd i Elverum. Den 
7. oktober 1859 vedtok imidlertid Stortinget at banen i stedet skulle fortsette langs vestre bredd av 
Glomma opp til Grundset, ca. 6 km nord for Elverum. Banen ble åpnet 23. juni 1862.  

 

Figur 22 Hamar-Grundsetbanen. Foto: Norges Geografiske Opmaaling (1902) 
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Figur 23 Hamar-Grundsetbanen. Jernbanebru for Rørosbanen over Terningåa. 

Solørbanen går fra Kongsvinger til Elverum. Banen sto ferdig 4. desember 1910 (Kongsvinger – Flisa 
ble åpnet i 1893). Siden persontrafikken på banen ble nedlagt i august 1994 går det kun godstog, for 
det meste tømmer og flis. Elverum stasjon ble bygget til Solørbanens åpning i 1913. 
Stasjonsbygningen er tegnet av jernbanearkitekten Paul Armin Due. Stasjonsbygning (1910), 
ilgodshus (1911) og garasje (1912) er valgt ut til administrativt vern gjennom verneplan for 
jernbanebygninger 2003.   

 

Figur 24 Solørbanen. Brua over Terningåa i sør.  

 

Verneverdi 

Jernbanetraseene gjennom plan- og influensområdet er opprinnelige fra etableringsår, men er 
senere bygget om fra smalsporet til normalspor. Hamar – (Elverum) – Grundsetbaene var en av 
Norges første statsbaner, og har sammen med stasjonen på Elverum stor regional og nasjonal verdi 
som jernbaneanlegg. Den delen av jernbaneanlegget som ligger innenfor planområdet er ikke formelt 
vernet, men har verneverdi ut fra alder og enkeltelementer. Jernbanebruene over Terningåa er 
opprinnelige. Jernbaneanlegget har middels kunnskapsverdi og opplevelsesverdi og stor bruksverdi. 
Samlet middels verdi.  

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                                                      

                                                                                         ▲ 
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3.2.4 Delområde (kulturmiljø) D Boligområdet Vindheia 

Kulturmiljøet består av tre ulike bygningsmiljø som ikke lenger henger sammen.  

Andre  kulturminneverdier 

Det samlede kulturmiljøet ligger innenfor planens avgrensing. Den opprinnelige bebyggelsen fra siste 
del av 1800-tallet og tidlig 1900-tall ble i 1924 innlemmet i en reguleringsplan for Vestsiden, i 
sammenheng med ny gatestruktur. Ut over 1900-tallet er det fortettet med eneboliger i tråd med 
reguleringsplanen.  

  

Figur 25 Reguleringsplan fra 1924 (Vestsiden) (kilde: Elverum kommune) 

Utsnittet i kartet over er det samme som vises i kartutsnittet på neste side. Reguleringsplanen viser 
hvordan de eldre boligene ble innlemmet i det nye plangrepet. De eldste boligene i Vindheia ligger i 
utkanten, på den andre siden av Glåmdalsbanen (Solørbanen), og er av samme alder og bygningstype 
som bebyggelsen for øvrig på Vestad.   
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Figur 26 Kartutsnitt som viser samme område Vestsiden i dag om i reguleringsplanen over.  

Figur 27 Følgende SEFRAK-registrerte bygninger ligger innenfor plan eller influensområde (Kilde: Riksantikvaren 
http://askeladden.ra.no/sok: 

SEFRAK Vestivegen sør 

Kart 

ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S5 0427 2 140 Fossheim (Vestivegen 103) Bolighus 1900 tallet, andre kvartal  

 0427 2 138 Østgård (Vestivegen 101) Bolighus 1900 tallet, andre kvartal  

 *Ikke Reg Vestivegen 102 Bolighus   

 0427 2 134 Solbro (Vestivegen 89) Bolighus 1900 tallet, andre kvartal  

 0427 2 137 Glomstad  (Vestivegen 89) Uthus 1900 tallet, andre kvartal  

 0427 2 133 Skovhuset  (Vestivegen 79) Uthus 1900 tallet  

 0427 2 132 Skovhuset  (Vestivegen 79) Bolighus 1800-tallet  

*Vestivegen 102 er trolig oppført i omtrent samme periode som nr 101 og 103, men er ikke registrert i SEFRAK.  
 

SEFRAK Vestivegen nord 

Kart 

ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S6 0427 2 119 Sydheim (Vindheiavegen 20) Bolighus 1900 tallet, første kvartal  

 0427 2 120 Sydheim (Vindheiavegen 20) Uthus 1900 tallet, første kvartal  
 

SEFRAK Industrigata-Vindheievegen 

Kart 

ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S7 0427 2 150 Bakkelund (Industrigt 7) Uthus 1900 tallet, første kvartal  

 0427 2 49 Bakkelund (Industrigt 7) Bolig 1900 tallet, første kvartal  

 0427 2 147 Lisbo (Industrigt 5B) Uthus 1900 tallet, første kvartal  

 0427 2 144 Heimtun  (Industrigt 3A) Bolighus 1900 tallet, første kvartal  

 0427 2 142 Bakken  (Industrigt 1) Bolighus 1900 tallet, andre kvartal  

 0427 2 143 Bakken  (Industrigt 1) Uthus 1900 tallet, andre kvartal  

 0427 2 151 Mohøy  (Vindheiavegen 35) Bolighus 1800-tallet, fjerde kvartal  

 0427 2 153 Mohøy «Veslestua»  
(Vindheiavegen 37) 

Bolighus 1900 tallet, andre kvartal  

http://askeladden.ra.no/sok
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 Meldepliktig i hht kml § 25,    Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

Verneverdi 

Kulturmiljøet viser utviklingen av Vindheia øst over tid. Deler av det regulerte gatenettet i 
reguleringsplanen fra 1924 er fortsatt lestbart, noe som gir kunnskapsverdi. Bygningsmiljøet som 
helhet er representativt, og viser en sammenheng mellom bosetting og fremvekst av infrastruktur og 
industri. De eldste bygningene har aldersverdi, noen er en del endret endret mens andre er relativt 
autentiske. Det største området (S7) innehar flere bygninger med enkeltvis verneverdi. Området er 
fortettet over år, noe som har redusert verneverdien i bygningsmiljøet som helhet. Området har 
fortsatt lokal kunnskaps- og opplevelsesverdi. Ingen av bygningene er prioritert for vern i formelle 
eller overordnede planer. Boligområdet har bruksverdi. Samlet noe verdi.  

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                                                      

                                                        ▲ 

 

 Figur 28 Opprinnelig sveitserstilvilla 

3.2.5 Kulturmiljø (kulturmiljø) E Glomdalsmuseet 

Et større museumsområde ligger sør for Vestad og nord for Prestfossen, i planens influensområde. 
Området er kupert og skogbevokst med åpne tun dannet av tilflyttede bygninger. Glomdalsmuseet, 
som er en avdeling ved Hedmark fylkesmuseum, er et kulturhistorisk museum for Østerdalen og 
Solør.  

 

Figur 29 Fra Glomdalsmuseet 
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Fredete kulturminner  

To bygninger innenfor området er fredet, to er under fredning og to er uavklart. Disse er: 

• Danserestauranten fra 1960 er under fredning.  

• Steien Øvre (Steigen). Olenstua fra Alvdal fra ca 1760. Vedtaksfredet.  

• Narjordet nordre Synvisgården. Stuebygning fra 1650-1700. Vedtaksfredet. 

• Høgstua Hovde, Stor-Elvdal fra 1700-tallet. Vedtaksfredet. 

• Nysted. Drengestua er flyttet fra Nysted. Vedtaksfredet.  

  

Figur 30 Synvisgården (kilde: Glomdalsmuseet). 

Andre  kulturminneverdier 

Museet åpnet for publikum for første gang i 1911, og har i dag 92 antikvariske bygninger fra 
bondesamfunnet i Solør og Østerdalen som er tilflyttet, restaurert og systematisk gjenoppført i tun, 
og sortert geografisk innenfor museets eiendom. Bygningenes alder spenner fra 1600-tallet og 
fremover i tid.  

Verneverdi 

Glomdalsmuseet omfatter tilflyttede bygninger og tun med stor tidsdybde som samlet utgjør et 
verdifullt kulturmiljø. Flere bygninger er vedtaksfredet. Kulturmiljøet viser samlet tun og bygninger 
med lokal, regional og nasjonal verdi, noe som gir stor kunnskapsverdi. Museet har stor 
opplevelsesverdi og bruksverdi som museumsbygninger. Samlet stor verdi. 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                                                      

                                                                                                                ▲ 
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4 PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

Påvirkning for hvert delområde er vurdert for to alternativer.   

4.1 Delområde A Terningmoen  

4.1.1 Alternativ 1  

Fra Terningen arena og østover parallellføres tilsvingen med Rørosbanen fram til dagens 
planovergang ved Terningmoen. Utvidelsen tas på sørsiden. Det vil bli etablert en adkomst for 
kjørende til områdene sør for nytt spor, som tar av fra Fv. 210 sør for industribebyggelsen. Vegen 
etableres på bru over Solørbanen og kobles sammen i Vindheiavegen.   

Delområde (kulturmiljø) A Terningmoen ligger i hovedsak i influensområdet, men delvis i 
planområdet. Tiltakets påvirkning og konsekvens for kulturminner og kulturmiljø vil bli som følger:  

Utvidelsen av sporet i nordøst vil ikke påvirke kjente kulturminneverdier. En automatisk fredet 
kullgrop (ID 39992) i sør  blir berørt av ny veg og bru over Solørbanen. Sikringsonen ligger 6,5 meter i 
avstand fra vegfylling. Det anses som vanskelig å unngå direkte konflikt i anleggsfasen spesielt. 
Området er i dag relativt urørt, og ny veg vil medføre økt visuell og støymessig påvirkning på 
kullgropene. Påvirkning settes til noe forringet.  
 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                              ▲   

 

Konsekvens alternativ 1: Ut fra at verdien er vurdert som middels og påvirkning er vurdert til noe 
forringet, vil konsekvensgraden være 1 minus (-), noe miljøskade for delområde A. Tiltaket medfører 
konflikt med en automatisk fredet kullgrop.  

4.1.2 Alternativ 2 

Tilsvingen starter ca. 190 m øst for Terningåa og parallelføres med Rørosbanen. I sør er traseen 
planlagt etablert sør for bebyggelsen til Sperre støperi, og kobles sammen med Solørbanen nord for 
jernbanebrua over Terningåa. Det skal etableres en undergang dimensjonert for store kjøretøyer 
under eksisterende  spor og tilsvingsporet vest i planområdet.  

Delområde (kulturmiljø) A Terningmoen ligger i hovedsak i influensområdet, men delvis i 
planområdet. Tiltakets påvirkning og konsekvens for kulturminner og kulturmiljø vil bli som følger:  

Hverken utvidelsen av Rørosbanen eller ny undergang i vest vil påvirke kjente kulturminneverdier. I 
sør vil ny sportrasé gi nærføring til en automatisk fredet kullgrop (ID 39992), som ligger ca 40 meter 
unna. Ny bane gjennom området vil påvirke den kulturhistoriske sammenhengen gjennom større 
negativ visuell påvirkning og noe mer støy i området enn i dag. Påvirkning settes til ubetydelig.  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                               ▲  

 

Konsekvens alternativ 2: Ut fra at verdien er vurdert som middels og påvirkning er vurdert til 
ubetydelig endring, vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for 
delområde A. Begrunnes i nærføring til automatisk fredet kullgrop.  
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4.2 Delområde (kulturmiljø) B Terningmoen leir 

4.2.1 Alternativ 1  

Tilsvingen parallellføres med Rørosbanen fram til området ved dagens planovergang ved 
Terningmoen. Utvidelsen tas på sørsiden. Det etableres en undergang under eksisterende spor og 
tilsvingsporet mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen.  

Delområde (kulturmiljø) B Terningmoen leir ligger delvis i planområdet, og delvis i influensområdet. 
Tiltakets påvirkning og konsekvens for kulturminner og kulturmiljø vil bli som følger:  

Tiltaket vil gi sterk nærføring til de fredete forlegningsbrakkene fra andre verdenskrig. Avstanden til 
fyllingen vil være ca 18 meter, og avstanden til anleggssonen i overkant av fem meter. Nærføringen 
vil gi utfordringer i både anleggs- og driftsfase gjennom rystelser, økt støy og ikke minst visuell 
påvirkning. Den opprinnelige sammenhengen med det omkringliggende kulturlandskapet vil bli 
betydelig svekket. Det vil i den sammenheng være viktig å bevare så mye som mulig av eksisterende, 
høy vegetasjon som en grønn buffer mellom tiltaket og brakkene.  

Det at ny kulvert under jernbanesporet trekkes lenger unna forlegningsbrakkene enn dagens 
vegløsning, anses å være positivt for opplevelsen av det fredete anlegget.  

To SEFRAK-registrerte bygninger, begge har vært brukt som børsemakerverksted/depot (SEFRAK ID 
0427-0002-220 og 221), må rives som følge av tiltaket. Påvirkning settes til forringet.  
 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

             ▲    

 

Konsekvens alternativ 1: Ut fra at verdien er vurdert som stor og påvirkning er vurdert til forringet, 
vil konsekvensgraden være 2 minus (--), betydelig miljøskade for delområde B. Begrunnes i at tiltaket 
vil medføre sterk nærføring til fredet anlegg, ytre påvirkninger i anleggsfase samt økt støy og 
rystelser i både anleggs- og driftsfase. 

  

Figur 31: Kart som viser tiltaket og hvordan dette berører de fredete forlegningsbrakkene.  
De røde, nummererte linjene viser hvor utsnittene på neste side er tatt.  

1 

2 
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Figur 32: Snitt/ oppriss 1 fra dagens jernbanen og gjennom forlegningsbrakkene. Eksisterende situasjon er vist 
over og alternativ 1 med nytt spor under. Avstanden mellom den nærmeste forlegningsbrakken og fyllingsfoten 
blir ca 18 meter. En anleggsone på 12, 5 meter fra fyllingsfot gir en avstand mellom anlegssonen og nærmeste 
byggning på ca 5,5 meter.   

 

 

Figur 33: Snitt/ oppriss 2 viser hvordan ny kulvert påvirker forlegningsbrakkene. Eksisterende situasjon er vist 

over, og alternativ 1 under. Kulverten berører ikke forlegningsbrakkene direkte, men vil komme i front av tunet.  

 

4.2.2 Alternativ 2 

Tilsvingen føres over Forsvarets eiendom mellom skytebanene og Rørosbanen. Aammunisjonshusene 
på Forsvarets eiendom vil ikke bli direkte berørt. 

Delområde (kulturmiljø) B Terningmoen leir ligger delvis i planområdet, og delvis i influensområdet. 
Tiltakets påvirkning og konsekvens for kulturminner og kulturmiljø vil bli som følger:  

Tiltaket vil gi sterk nærføring til tre vernede ammunisjonshus, der det største fra 1913 ligger helt i 
kant med anleggsområdet, og ca 13 meter til de to eldste fra 1880-tallet. Nærføringen vil gi store  
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utfordringer i gjennomføring av tiltaket uten at bygningsmiljøet påvirkes direkte. Driftsfasen vil gi 
store utfordringer gjennom rystelser, økt støy og ikke minst visell påvirkning. Den opprinnelige 
sammenhengen med det omkringliggende kulturlandskapet vil bli betydelig svekket. Påvirkning 
settes til forringet.  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                            ▲    

 

Konsekvens alternativ 2: Ut fra at verdien er vurdert som stor og påvirkning er vurdert til forringet, 
vil konsekvensgraden være 2 minus (--), betydelig miljøskade for delområde B. Begrunnes i at  
tiltaket vil medføre sterk nærføring til bygningsmiljøet med økt støy og rystelser i både anleggs- og 
driftsfase.   

4.3 Delområde (kulturmiljø) C Jernbanens anlegg 

4.3.1 Alternativ 1  

Tilsvingen parallellføres med Rørosbanen fram til området ved dagens planovergang ved 
Terningmoen. Traseen svinger av 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 1127 m. Det skal etableres etablere en ny undergang under eksisterende 
spor (Rørosbanen) og tilsvingsporet dimensjonert for store kjøretøy.  

Delområde (kulturmiljø) C Jernbanens anlegg ligger i planområdet. Tiltakets påvirkning og 
konsekvens for kulturminner og kulturmiljø vil bli som følger:  

Hverken kulvert eller parallellforskyving vil påvirke jernbaneanleggets opprinnelige trasé, bygninger 
eller bruene i særlig grad. Påvirkning settes til ubetydelig.  

 Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

               ▲ 
                                                    

 

 

Konsekvens alternativ 1: Ut fra at verdien er vurdert som middels og påvirkning er vurdert til 
ubetydelig, vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for delområde C. 
Begrunnes i at tiltaket ikke berører kulturhistoriske verdier knyttet til hverken Rørosbanen eller 
Solørbanen. 

4.3.2 Alternativ 2 

Tilsvingen starter ca. 190 m øst for Terningåa og parallelføres først med Rørosbanen før den føres 
over Forsvarets eiendom mellom skytebanene og Rørosbanen.  

Tiltaket vil hverken påvirke det jernbaneanlegget historiske trasé eller bruene i særlig grad. 
Påvirkning settes til ubetydelig.  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

               ▲ 
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Konsekvens alternativ 2: Ut fra at verdien er vurdert som middels og påvirkning er vurdert til 
ubetydelig, vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for delområde C. 
Begrunnes i at tiltaket ikke berører kulturhistoriske verdier knyttet til hverken rørosbanen eller 
Solørbanen. 

4.4 Delområde (kulturmiljø) D Boligområdet Vindheia 

4.4.1 Alternativ 1  

Traseen tar av fra Rørosbanen gjennom boligområdet Vindheia og kobles sammen med Solørbanen 
rett nord for lokalene til Sperre støperi. Det skal etableres en gang- og sykkelvegforbindelse i kulvert 
under Tilsvingen i Vindheia boligområde. Forbindelsen er planlagt i Vindheiavegen, som i dag er en 
etablert veiakse. Adkomst til boligene lengst vest på begge sider av nytt spor sikres adkomst med 
sammenkobling av gatenettet tett opp mot nytt spor.  

Delområde (kulturmiljø) D Boligområdet Vindheia ligger i planområdet. Tiltakets påvirkning og 
konsekvens for kulturminner og kulturmiljø vil bli som følger:  

Tiltaket vil medføre riving av to SEFRAK-registrerte bygninger i Industrigata 7 (SEFRAK ID 0427-0002-
149 og 150). Nærføring kan medføre at også flere andre SEFRAK-registrerte bygninger vil bli brørt. 
Tiltaket vil påvirke Vindheia visuelt, og bryte den kulturhistoriske sammenhengen i bygningsmiljøet. 
Også gatestrukturen fra 1924 vil bli endret. Bygningsmiljøene S5 og S6 vil ikke bli mer berørt av 
tiltaket enn det de er av dagens jernbane. Påvirkning settes til forringet.  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                    ▲    

 

Konsekvens alternativ 1: Ut fra at verdien er vurdert som noe og påvirkning er vurdert til forringet, 
vil konsekvensgraden være 1 minus (-), noe miljøskade for delområde D. Begrunnes i riving av 
SEFRAK-registrerte eiendommer.   

4.4.2 Alternativ 2 

Traseen vil berøre noe næringsbebyggelse og én boligeiendom vest for Vindheiavegen.  

Delområde (kulturmiljø) D Boligområdet Vindheia ligger i planområdet. Tiltakets påvirkning og 
konsekvens for kulturminner og kulturmiljø vil bli som følger:  

Ingen SEFRAK-registrerte boliger vil bli berørt av tiltaket. Påvirkning settes til ubetydelig.  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

               ▲ 
                                                    

 

 

Konsekvens alternativ 2: Ut fra at verdien er vurdert som noe og påvirkning er vurdert til ubetydelig, 
vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for delområde D. Begrunnes 
i at tiltaket ikke berører kulturhistoriske verdier. 
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4.5 Delområde (kulturmiljø) E Glomdalsmuseet 

4.5.1 Alternativ 1  

Glomdalsmuseet vil ikke bli berørt. 

Delområde (kulturmiljø) E Glomdalsmuseet ligger i influensområdetområdet. Tiltakets påvirkning og 
konsekvens for kulturminner og kulturmiljø vil bli som følger:  

Glomdalsmuseet vil ikke bli mer berørt enn det det er i dag. Påvirkning settes til ubetydelig.  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                ▲  

 
Konsekvens alternativ 1: Ut fra at verdien er vurdert som stor og påvirkning er vurdert til ubetydelig, 
vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for delområde E. tiltaket vil 
ikke påvirke kulturmiljøet.  

4.5.2 Alternativ 2 

Som alternativ 1. Påvirkning settes til ubetydelig.  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                ▲  

 
Konsekvens alternativ 2: Ut fra at verdien er vurdert som stor og påvirkning er vurdert til ubetydelig, 
vil konsekvensgraden være ingen/ubetydelig (0), ubetydelig miljøskade for delområde E. tiltaket vil 
ikke påvirke kulturmiljøet.  

4.6 Samlet konsekvens 

Figur 34 Sammenstilling av konsekvens  

Delområder (kulturmiljø) 
kulturarv 

Verdi 0-aternativet Alternativ 1  Alternativ 2 

A Terningmoen Middels 0 - (Noe miljøskade) 0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

B Terningmoen leir Stor 0 -- (Betydelig miljøskade) -- (Betydelig 
miljøskade) 

C Jernbanens anlegg Middels 0 0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

D Boligområdet Vindheia Noe  0 - (Noe miljøskade) 0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

E Glomdalsmuseet Stor 0 0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

Avveining   Ingen konflikter 
i vedtatte 
regulerings-
planer 

Konflikt med automatisk 
fredet kullgrop og 
forskriftsfredet 
bygnings-miljø (sterk 
nær-føring). Riving av 
SEFRAK-hus og brudd i 
historisk gatestruktur. 

Nærføring til 
automatisk fredet 
kullgrop og konflikt 
med vernede 
ammunisjonshus. 

Samlet vurdering  
 

 0 Middels negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 
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Begrunnelse: Alternativ 1 vil gi sterk nærføring til både de fredete brakkene og til automatisk fredet 
kullgrop. Nærføringen er så stor at det kan utløse konflikt både i anleggs- og driftsfase. Fire SEFRAK-
registrerte bygninger må rives, og et lite bygningsmiljø vil bli berørt. Alternativ 2 vil gi sterk nærføring 
til vernet bygningsmiljø (pbl) og automatisk fredet kullgrop. Konflikter og sterk nærføring til fredete 
kulturminner veier tyngst i avveiningen, men den samlede konsekvensvurdering er justert ut fra en 
samlet vurdering av omfang av negativ påvirkning og vernestatus. Alternativ 2 kommer best ut på 
grunn av lavest konfliktnivå med fredete og verneverdige kulturminner.   
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5 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 

Anleggsperioden kan medføre større negative konsekvenser for kulturminner enn det fremtidige 
anlegget fordi anleggsområdet vil berøre større arealer enn ferdig jernbanetrasé.  

Rigg- og deponiområder bør ikke legges i eller tett inntil viktige kulturminneverdier i planområdet, 
men i stedet legges til allerede berørte arealer innenfor planområdet, som for eksempel tidligere 
massedeponi og masseuttak. Konsekvenser for disse kan komme i konflikt med kjente kulturminner, 
også i kulturmiljø som kommer positivt ut.  

I detaljplanfasen vil det bli utført en miljørisikoanalyse for anleggsfasen. Risikoreduserende tiltak vil 
bli beskrevet i Miljøoppfølgingsplan (MOP) og fulgt opp i krav til entreprenør.  
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6 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK 

En skjøtsels- og tilretteleggingsplan er et avbøtende tiltak som kan virke positivt for 
kulturminneverdiene i plan- og influensområdet.  

Dersom tiltak medfører direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner, kreves det 
dispensasjon fra kulturminneloven, jamfør § 8, 4. ledd. Dersom dispensasjon blir gitt av 
Riksantikvaren, vil det normalt bli satt vilkår om arkeologiske utgravinger.  

Verneverdige bygninger som må rives/ flyttes må dokumenteres før tiltak gjennomføres. Rette 
myndighet er Kulturarv i Innlandet fylkeskommune.  

Ved nærføring av veg eller jernbane mot verneverdig bebyggelse bør det gjøres nødvendige 
tilpassinger som kan opprettholde og ivareta den opprinnelige situasjonen. Støytiltak inngår.   

Nye bruer bør gis en god arkitektonisk og nøytral utforming som ikke reduserer kulturmiljøenes 
opplevelsesverdi.  

Riving/flytting av forskriftsfredet bebyggelse vil kunne gi innsigelse. Forsvarsbygg, som delegert 
myndighet, har etter en gjennomgang i 2019 tilrådd at bygningene ikke kan avfredes. Tilrådingen 
indikerer at mulighetene for å rive eller flytte de tre tyskerbrakkene er relativt små.  

Flytting av Ammunisjonshusene innen nærområde kan vurderes i samråd med Innlandet 
fylkeskommune, Elverum kommune og Forsvarsbygg.  

Vegetasjonen rundt de fredete forlegningsbrakkene bør bevares så langt dette er mulig. 

Historisk gatestruktur jf reguleringsplanen på Vestsiden fra 1924 bør opprettholdes så langt dette er 
mulig.  

Under anleggsperioden bør automatisk fredete kulturminner som ligger nær tiltaksområdet gjerdes 
inn med midlertidig gjerde eller sperrebånd. Dette gjelder også omkringliggende vegetasjon (grønne 
buffersoner). 

Fredete, formelt vernet bygninger og automatisk fredte kulturminnelokaliteter som ikke berøres 
direkte skal sikres i anleggsfasen. 
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8 VEDLEGG 

 

Inventarliste fra landsverneplanen for Forsvaret med vernestatus: 

 

Inventarliste fra landsverneplanen for Forsvaret med vernestatus: 
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