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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, 12.06.2020 
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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.  

 

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 1: Varslet planområde er markert med svart stiplet linje. 
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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. 

 

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

illustrasjonen. 

 

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. 
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Figur 7. Oversiktskart for ny tilsving alternativ 2 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 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. 
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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 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 

(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i 

henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk 

mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Virkninger for 

landskapsmessig mangfold i en konsekvensanalyse behandles under tema landskapsbilde (Statens 

vegvesen 2018). 

2.2 Føringer i planprogrammet 

Planprogrammet for reguleringsplan med konsekvensutredning ble vedtatt i Formannskapet i Elverum 

12.02.2020 og gir følgende føringer for utredning av temaet: 

 

Eksisterende kunnskap om naturverdiene i planområdet skal gjennomgås. Aktuelle kilder er 

Miljødirektoratets naturbase og Artsdatabankens artskart. Det foreligger også rapport som 

beskriver naturverdier på Forsvarets eiendommer som vil være relevant for utredningen (Forsvarsbygg 

Futura rapport nr. 819/2015, Selvaag 2015). Det vil bli gjennomført supplerende feltkartlegging av 

biolog i planens influensområde som en del av utredningen for tilsvingen. 

2.3 Overordnede føringer 

Overordnet gjelder Bern-konvensjonen, konvensjonen om biologisk mangfold (Convention on 

biological diversity, CBD), Naturmangfoldloven, Plan- og bygningsloven, Vannforskriften og 

Vannressursloven,  Stortingsmeldingen om Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold 

(St. meld 14 – 2015/2016), omhandler regjeringens politikk for naturmangfold og Norges oppfølging 

av det internasjonale målet under FN-konvensjonen om biologisk mangfold (biomangfold-

konvensjonen). St. meld 14 presenterer også utfordringer og bidrag til løsninger for å unngå tap av 

biologisk mangfold.  

Naturmangfoldloven inneholder viktige prinsipper og lovparagrafer som skal sikre ivaretakelse av 

naturen og det biologiske mangfoldet. Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det 

fattes et offentlig vedtak skal de miljørettslige prinsipper i loven legges til grunn for vedtaket. Det er 

særlig §§ 8-12 som er spesielt viktige i planarbeidet, og planmyndigheten er forpliktet til å redegjøre 

for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp, jf. kap. 7.  

2.4 Metode og datagrunnlag 

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

fastsatt gjennom vedtak i Formannskapet i Elverum kommune12.02.2020. 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  
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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 lokaliteter og områder følger Statens håndbok V712 (Statens vegvesen 

2018), jf. tabell 2. 

Tabell 1. Verdikriterier for fagtema naturmangfold. Etter HB V712 (Statens vegvesen 2018).  
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Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på følgende skala. 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

    ▲   

       

2.4.2 Kriterier for påvirkning 

Kriterier for påvirkning følger Statens håndbok V712 (Statens vegvesen 2018), jf. tabell 2. 

Tabell 2. Veiledning for vurdering av påvirkning, fagtema naturmangfold. Etter HB V712 (Statens vegvesen 2018).  
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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. 

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).  

 
Figur 10. 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. 

 

Tabell 3. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 
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Basert på utredning av konsekvens for delområder gjøres det en samlet konsekvensvurdering av hvert 

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

hvilke vurderinger som har vært utslagsgivende. 

Tabell 4: Veiledende kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (Statens vegvesens håndbok V712). 

 

2.4.4 Influensområde 

Influensområdet er arealet som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket.  

Tiltaksområdet/planområdet dekker områder som blir direkte påvirket av arealbeslag av den planlagte 

utbyggingen, dvs. veger, bane, inklusive fyllinger/skuldre/sideareal/kryss, broer, lokalveger, 

anleggsveger og deponier som er kjent på dette tidspunktet. Influensområdet omfatter 

tiltaksområdet/planområdet og arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket for 

eksempel ved at tiltaket utgjør en landskapsøkologisk barriere, bidrar til forstyrrelse av dyre- og 

fuglelivet gjennom støy, endring av mikroklima eller endrer økologiske prosesser.  

Influensområdet er variabelt for de ulike kategoriene av naturmangfoldtemaet. 

For vegetasjon og mindre dyr vil influensområdet oftest være begrenset til arealer hvor det er foretatt 

arealbeslag eller til nærliggende arealer, men for fugl og vilt vil influensområdet også inkludere 

områder som er påvirket av støy og diverse aktiviteter. For fugl og vilt, f.eks. hjortevilt, kan i noen 

sammenhenger en sone på flere km defineres som influensområde.  

2.4.5 Datagrunnlag 

Utredningen bygger på følgende kilder: 

 

- Skriftlige kilder, litteratur, spesielt Selvaag (2015) og Abel (2014) 

 

- Artskart. (Artsdatabanken 2020)  

- Naturbase. (Miljødirektoratet 2020).  

- Feltarbeid utført av biolog O. Wold, Asplan Viak, 29.08. og 02.09.2019.   
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2.4.6 Usikkerhet 

Registreringer av rødlistede arter har noe usikkerhet mht. angivelse av forekomst. Spesielt gjelder 

dette registrerte rødlistede fugl i plan- og influensområdet hvor registreringene er oppgitt med en 

usikkerhet på + 300 m i Naturbase (Miljødirektoratet 2020). Det blir dermed vanskelig å lage en god 

avgrensning av økologisk funksjonsområde for disse artene. Det gir betydelig usikkerhet også mht. 

påvirkning og konsekvens. 
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3 BESKRIVELSE OG VERDI 

3.1 Overordnet beskrivelse 

3.1.1 Generelt, beliggenhet 

Varslet planområde er markert i figur 1, og har et areal på i overkant 1 km2. Vestre del av området 

brukes av Forsvaret som skyte- og øvingsfelt. Skytebanene benyttes også som sivilt anlegg. Disse 

områdene preges av langvarig bruk til militære øvingsformål. I dag er disse arealene delvis tresatt, 

hvor relativt tørr og næringsfattig furuskog dominerer utenom baner, veier og andre nedbygde arealer.   

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 ligger nær Elverum, på vestsiden av Glomma, og sør for riksvei 3. Mot nord 

grenser området mot bebyggelse på Terningmoen, mot øst mot Vestsivegen (sørover langs Glomma) 

og i vest og sørvest mot Terningåa og skytebaner. 

3.1.2 Geologi 

Berggrunnen i hele området er granittisk gneis, og er derfor ikke gjengitt på kart. Berggrunnen er helt 

dekket av løsmasser. Løsmassene består av elve- og bekkeavsetninger (fluviale avsetninger) i østre 

deler av Vindheiaområdet og nedre deler av Terningåa. Vest for Solørbanen domineres løsmassene av 

breelvavsetninger, med unntak av et område sentralt i breelvavsetningene, hvor disse avsetningene er 

påvirket av vind og har gitt flygesanddyner (se fig.11). 

 

1 

2 

3 
2 

1 

Figur 11. Løsmasser i området. 1 = elve- og bekkeavsetninger, 2 = breelvavsetninger, 3 = vindavsetninger. (Kilde: NGU 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ ) 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/


Rørosbanen (Hamar)-Elverum, 

Tilsving Elverum, Fagrapport 

Naturmangfold  

Fagrapport naturmangfold 
 

Side: 

Dok.nr.: 

Rev: 

Dato:  

18 av 30 

MIP-00-A-04479 

02A 

12.06.2020 

 

       

 

3.1.3 Naturgeografi 

Terningmoen-området ligger i sørboreal vegetasjonssone. Sørboreal sone kjennetegnes av barskog, 

men med innslag av varmekjær edelløvskog og oreskog. Sonen har sterkt innslag av arter med krav til 

høy sommertemperatur, og finnes et stykke inn i landet i Sør-Norge og langs kysten til Nordland. 

Området ligger i en overgangsseksjon mellom kontinentalt og oseanisk klima. Plantelivet er preget av 

østlige trekk, men vestlige innslag forekommer. Bærlyngskog, som dominerer på Terningmoen, er 

typisk. Fjellheivegetasjon har typisk rikt innslag av lav.   

3.1.4 Naturverdier 

Spesielle naturverdier er i hovedsak knyttet til elva Terningåa som delvis utgjør grensa for varslet 

planområdet i nordvest, og som renner gjennom varslet planområdet i sør (fig12).   

 

Figur 12. Verdisatte naturtypelokaliteter og økologiske funksjonsområder i influensområdet, merket 1 – 4. Detaljer for 

forekomst av rødlistede arter og fremmede arter er vist i fig. 13 og 14. For lokalitet 4, se kap.3.2.4. 

3 

1 

2 

4 
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En strekning på ca 2 – 2,5 km av Terningåa ligger i influensområdet, og naturverdiene er kartlagt som 

to naturtypelokaliteter, skilt der Vindheiavegen krysser Terningåa. I tillegg til disse lokalitetene er det 

kartlagt en tredje lokalitet, et sandtak beliggende på østsiden av Terningåa, sør for skytebanene. 

Sandtaket ligger utenfor planområdet, og antas heller ikke å bli påvirket av tiltaket.  

Det er ikke påvist spesielle naturverdier i øvrige deler av planområdet. I nordvest og sør i området er 

det mindre skogarealer, men disse er relativt næringsfattige og er påvirket av forsvarets aktiviteter og 

annen slitasje, slik at naturverdiene er begrenset. Det er heller ikke spesielle naturverdier knyttet til 

områder med eneboligbebyggelse, nærings- og industriarealer.  

Få lokaliteter for rødlistede arter i plan- og influensområdet er registrert. På en lokalitet rett nord for 

Rørosbanen, nær nordgrensa for planområdet, er det registrert 8 rødlista fuglearter. Av disse er 7 arter 

nær truet (NT) og en art sterkt truet (vipe, EN). Ved sandtaket, lokalitet 3 i fig. 12, er det registrert en 

rødlistet maurart, grå sauemaur (NT). På vestsiden av Terningåa, nær sandtaket, er det registrert en 

rødlistet sopp, bølgekjuke (NT) 

3.1.5 Fremmede skadelige arter 

Fremmede skadelige arter er registrert på noen lokaliteter innenfor planområdet, både innenfor 

forsvarets områder og i bolig -, nærings- og industriarealer. Noen få forekomster av slike arter er også 

funnet nær Terningåa i sør, ved rensedammer knyttet til et tidligere deponi. 

3.1.6 Avrenning til Terningåa 

(Avsnittet er i hovedsak hentet fra Vestland 2019). «Terningåa er i dag påvirket av både organisk og 

kjemisk forurensning, og tilførslene kommer både fra diffus avrenning og punktutslipp. Diffus 

avrenning kommer fra jordbruket (fulldyrket mark og husdyrhold/husdyrgjødsel) og avløp i spredt 

bebyggelse. Det er identifisert punktutslipp fra Kullfabrikken og Sperre støperi. Det antas at 

påvirkningsgraden er størst fra utslippet fra Kullfabrikken. En viss avrenning vil det også være fra 

infrastruktur (veg, tette flater etc. (Kilder: Vann-Nett, Grunnforurensningsdatabasen). Alle 

skytebanene på Terningmoen (SØF – skyte- og øvingsfelt) har avrenning til Terningåa og avrenningen 

skjer via Grasbekken, Hansbekken og Bjørndalsbekken for Terningåa munner ut i Glomma. Terningåa 

er i dag påvirket av både organisk og kjemisk forurensning, og tilførslene kommer både fra diffus 

avrenning og punktutslipp. Tilstanden er definert ut i fra fysisk-kjemiske klassifiseringsdata. Nivået av 

totalnitrogen gjør at forekomsten tilegnes moderat økologisk tilstand.  Miljømålet for Terninga er å 

oppnå god økologisk tilstand i løpet av 2022-2027 (Vann-Nett). Det er risiko for at dette miljømålet 

ikke oppnås for Terningåa. 

3.2 Verdivurdering 

3.2.1 Naturtypelokalitet BN00001480 Terningåa V  

Terningåa V er lokalitet 1 i fig. 11. Lokaliteten utgjør en strekning langs Terningåa, kartlagt som 

«Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti».  

Elva er her meandrerende og danner på østsiden av Solørbanen en liten elveslette i løsmasser som 

antakelig er gamle deltaavsetninger. Våtmarka langs elva er preget av høgstarrarter, mest flaskestarr, 

vassrørkvein og lappvier. Ellers er kantsona dominert av ung lauvskog av bjørk, gråor, osp, selje og 

noe svartor. Løsmassene ser ut til å være noe næringsrike, og både de bratte skrentene og våtmarka har 

innslag av kravfulle arter (liljekonvall, blåknapp, skjermsveve, snerprørkvein, stor myrfiol, fredløs, 

sennegras). Terningåa har en god bestand av småvokst stedegen ørret, ørekyte, lake og steinulke, samt 
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en sparsom forekomst av elveniøye, bekkeniøye, gjedde, abbor og mort. Ingen rødlistede arter er 

observert langs denne delen av Terningåa (Miljødirektoratet 2020). 

I figur 11 er avgrensningen av lokaliteten noe endret ift. avgrensningen i Naturbase. Opprinnelig 

avgrensning i Naturbase omfattet bl.a. større deler av et tidligere deponi lengst sør i planområdet, som 

var inkludert i lokaliteten. Dette er nå tatt ut av lokaliteten ved avgrensningen i fig. 11. 

I Naturbase er lokaliteten gitt verdi «Viktig (B)», tilsvarende verdi «Stor» i følge Statens vegvesens 

Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018). Verdisettingen her følger Håndbok V712.  

 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                                                             ▲  

 

3.2.2 Naturtypelokalitet BN00075115 Terningåa  

Terningåa er lokalitet 2 i fig. 11. Lokaliteten utgjør en strekning langs Terningåa, kartlagt som «Viktig 

bekkedrag, utforming viktig gytebekk».  

Terningåa har svakt meandrerende partier og en del naturlige kantsoner. Kantsonevegetasjonen 

varierer fra flate partier med middelsrik fukteng og gråor-heggeskog med strutseving til bratte partier 

med tørr furuskog. Ellers er kantsona dominert av ung lauvskog av bjørk, gråor, osp, selje, vierarter og 

noe svartor. Terningåa har en god bestand av småvokst stedegen ørret, ørekyte, lake og steinulke, samt 

en sparsom forekomst av elveniøye, bekkeniøye, gjedde, abbor og mort. I Glomma finnes det 

storørretstammer. Det er sannsynlig at Glommaørreten som gyter i Terningåa innbefatter storørret. 

Lokaliteten har potensial til å bli en gyte- og reproduksjonslokalitet for Glommaørret. Lenger 

oppstrøms er det gamle registreringer av edelkreps fra 1950 (Miljødirektoratet 2020). 

I Naturbase er lokaliteten gitt verdi «Viktig (B)», tilsvarende verdi «Stor» ifølge Statens vegvesens 

Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018). Verdisettingen her følger Håndbok V712.  

 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

                                                             ▲  

 

3.2.3 Naturtypelokalitet BN00097612 Terningbrua sandtak NNV 

Terningbrua, sandtak NNV, er lokalitet 3 i fig. 11. Lokaliteten utgjøres av et sandtak, delvis 

gjengrodd.  Naturtypen er klassifisert som «Erstatningsbiotop, Sand- og grustak».  

Med hensyn til naturmangfold har lokaliteten har størst verdi som insekt-lokalitet. Ved befaring av 

Kjell Magne Olsen, BioFokus, i 2013 ble det funnet en del ulike broddveps, deriblant den nasjonalt 

sjeldne skogmauren grå sauemaur (NT = nær truet). Ingen andre rødlistete arter ble registrert på 

lokaliteten. 

I Naturbase er lokaliteten gitt verdi «Lokalt viktig (C)», tilsvarende verdi «Middels» ifølge Statens 

vegvesens Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018). Verdisettingen her følger Håndbok V712. 
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Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

               ▲                                             

 

3.2.4 Rødlistede arter 

I artskart foreligger det ca. 180 artsregistreringer, fordelt på 144 arter innenfor plan- og 

influensområdet. Av disse er 10 arter rødlista, og av disse igjen er 8 arter fugler.  Av fugleartene er 7 

nær truet (NT) og en sterkt truet art, vipe (EN). Forekomster av rødlistede arter i influensområdet er 

vist i fig. 13.  

 

 Figur 13. Forekomster av rødlistede arter i plan- og influensområdet. Registreringspunkt for rødlistede fuglearter er 

markert med kryss sentralt i den røde sirkelen øverst (ved Terningmoen). (Kilde: Artsdatabanken 2020). 

I følge håndbok V712 (Statens vegvesen 2018) vil økologiske funksjonsområder for rødlistede arter i 

kategori nær truet (NT) kunne tillegges «noe verdi», mens funksjonsområdet for en sterkt truet (EN) 

art kan tillegges «svært stor verdi», se tabell 1. Registreringer av rødlistede fugler i plan- og 

influensområdet har svært stor unøyaktighet mht. angivelse, + 300 m. De fleste registreringene er av 

mer tilfeldig art, av fugl som passerer eller leter etter føde. Det er registrert hekking av dverglo (NT) 

og mulig hekking av tyrkerdue (NT), men med så stor unøyaktighet mht. angivelse, + 300 m, er det 

vanskelig å angi noe økologisk funksjonsområde for disse artene. Arealene omkring 

registreringspunktet, innenfor usikkerhetssonen på 300 m gis likevel «noe verdi», men uten at 

delområdet er eksakt avgrenset.  

Grå sauemaur (NT) er registrert på naturtypelokaliteten BN00097612 Terningbrua, sandtak NNV 

(lokalitet 3 i fig. 11). Denne naturtypelokaliteten gis verdien «Middels» etter SVV Håndbok V712 

(Statens vegvesen 2018), og fanger dermed opp økologisk funksjonsområde for grå sauemaur. På 

samme måte er bølgekjuke (NT) knyttet til naturtypelokalitet BN00075115 Terningåa, som gis verdien 
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«Stor» etter SVV Håndbok V712. Funksjonsområder for disse to artene inkluderes i de respektive 

naturtypelokaliteter for å unngå dobbel vektlegging.  

 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

   ▲                                                           

 

 

3.2.5 Oppsummering verdivurdering 

 

Tabell 5. Naturtypelokaliteter og andre naturverdier i plan- og influensområdet, jf. fig. 12 og 13. 

Nr.  Naturbase ID Navn Naturtype, 

funksjonsområde 

Verdi  

(Naturbase) 

Verdi 

(SVV HB V712) 

1 BN00001480 Terningåa V Kroksjøer, flomdammer 

og meandrerende 

elveparti 

Viktig (B) Stor 

2 BN00075115 Terningåa Viktig bekkedrag, 

Viktig gytebekk 

Viktig (B) Stor 

3 BN00097612 Terningbrua, 

sandtak NNV 

Erstatningsbiotop: 

Sand- og grustak 

Lokalt 

viktig (C) 

Middels 

4 - Terningmoen, 

se fig 12 

Funksjonsområde for 

fugl 

- Noe verdi 

 

 

3.2.6 Fremmede skadelige arter 

Det er registrert spredte forekomster av totalt 8 fremmede skadelige arter i plan- og influensområdet 

(Artsdatabanken 2020, jf. fig. 13.). Disse tillegges ingen positiv verdi mht. naturmangfold. Av disse er 

hagelupin, rynkerose og kanadagullris de artene det er knyttet størst økologisk risiko til mht. 

invadering i verdifulle naturtyper. Samtlige er vurdert til svært høy økologisk risiko (SE). 
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Figur 14. Forekomster av fremmede skadelige arter i influensområdet. Rynkerose kan være vanskelig å skille fra hagelupin 

på kartet, og de to registrerte lokalitetene av rynkerose er derfor angitt med tekst på kartet. Registreringer fra feltarbeidet i 

forbindelse med denne utredningen ligger i kartet (Kilde: Artsdatabanken 2020). 

Rynkerose 

Rynkerose 
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4 PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

Ut fra plassering av valgte traseer for tilsving synes det ikke å være risiko for at tiltaket skal ha 

vesentlige negative effekter på geologisk mangfold eller viktige naturverdier som prioriterte og 

verdisatte naturtypelokaliteter eller rødlistede arter. Unntaket er at det kan være risiko for påvirkning 

av hekkelokaliteter (økologiske funksjonsområder) for dverglo (NT) og tyrkerdue (NT). Det gir 

påvirkning «Ubetydelig endring» for naturtypelokalitetene for både alternativ 1 og 2, men «Noe 

forringet» for rødlistede arter for alternativ 1 hvor traséen kommer nær angitt observasjonspunkt. 

Eventuell påvirkning av Terningåa fra anleggsarbeidet må vurderes nærmere i risikoanalyse ytre miljø 

og følges opp med risikoreduserende tiltak i  miljøoppfølgingsplan og i krav til entreprenør. 

4.1 Naturtypelokalitet BN00001480 Terningåa V 

 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                ▲  

 

Konsekvens: Selv om verdien på lokaliteten er stor så blir konsekvensgraden ubetydelig 0 for 

delområdet siden påvirkningen er ubetydelig endring. Vurderingen gjelder for begge alternativer. 

4.2 Naturtypelokalitet BN00075115 Terningåa 

 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                ▲  

 

Konsekvens: Selv om verdien på lokaliteten er stor så blir konsekvensgraden ubetydelig 0 for 

delområdet siden påvirkningen er ubetydelig endring. Vurderingen gjelder for begge alternativer. 

 

4.3 Naturtypelokalitet BN00097612 Terningbrua sandtak NNV 

 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                ▲  

 

Konsekvens:  

Selv om verdien på lokaliteten er middels så blir konsekvensgraden ubetydelig 0 for delområdet siden 

påvirkningen er ubetydelig endring. Vurderingen gjelder for begge alternativer. 
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4.4 Rødlistede arter 

Alternativ 1: Traséen kommer nær angitt observasjonspunkt for flere rødlistede fuglearter, se fig. 12. 

Det gir påvirkning «Noe forringet» for rødlistede arter. Med betydelig usikkerhet gis området nær 

observasjonspunktet «noe verdi», og konsekvens blir ubetydelig – noe miljøskade, 0/-.  

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                             ▲   

 

Konsekvens: Ubetydelig – noe miljøskade, 0/-.  

 

Alternativ 2: Traséen antas ikke å gi noen påvirkning på rødlistede arter. Det gir påvirkning 

«Ubetydelig endring» og konsekvens ubetydelig miljøskade, 0. 

Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetydelig endring Forbedret 
     

                ▲  

 

Konsekvens: Ubetydelig miljøskade, 0. 

4.5 Samlet konsekvens 

Foreslåtte traséer vurderes bare i svært liten grad å ha innvirkning på terrestriske naturfaglige verdier. 

Det er kun en mulig negativ konsekvens for «noe miljøskade» mht. rødlistede fuglearter helt nord i 

planområdet for alternativ 1, se fig. 13.   

Konsekvens for naturmiljø for de to alternative traseene for tilsving Elverum er vist i tabell 6. 

 

Tabell 6 Konsekvens for naturmangfold for delområdene og samlet vurdering for alternativene  

 
Delområder naturmangfold 

 
0-alternativet 

 
Alternativ 1 

 
Alternativ 2 

BN00001480 Terningåa V 0 0 (Ingen/ ubetydelig 
miljøskade) 

 

0 (Ingen/ ubetydelig 
miljøskade) 

 

BN00075115 Terningåa 0 0 (Ingen/ ubetydelig 
miljøskade) 

 

0 (Ingen/ ubetydelig 
miljøskade) 

 

BN00097612 Terningbrua sandtak 
NNV 

0 0 (Ingen/ ubetydelig 
miljøskade) 

 

0 (Ingen/ ubetydelig 
miljøskade) 

 

Rødlistede arter 0 0/- (Ubetydelig/ noe 
miljøskade) 

0 (Ingen/ ubetydelig 
miljøskade) 
 

Samlet vurdering 0 0/- (Ubetydelig/ noe 
miljøskade) 

0 (Ingen/ ubetydelig 
miljøskade) 
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5 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 

 

Anleggsarbeid kan gi partikkelutslipp eller annen skadelig avrenning til Terningåa. Det er bl.a. et 

gammelt deponi etter Sperre Støperi AS  lengst sør i planområdet, karakterisert med «Akseptabel 

forurensning med dagens areal- og resipientbruk», og som kan bli påvirket av anleggsarbeid. Deponiet 

inneholder bl.a. tungmetaller, PAH og fenoler, og utslipp av disse kan skade organismer i Terningåa 

og kantsonene.  
 

 

Forekomster av fremmede skadelige arter i planområdet gir risiko for spredning til nye områder som 

konsekvens av gravearbeider, massehåndtering og blottlegging av jord. Det gir fare for invadering i 

viktige naturtypelokaliteter.  

 

Hagelupin, rynkerose og kanadagullris, er de artene det er knyttet størst risiko til mht. invadering i 

viktige naturtyper i nærheten. Samtlige er vurdert til svært høy økologisk risiko (SE). Rynkerose er 

registrert i vegkant nær et boligområde i planområdet vil sannsynligvis ikke bli påvirket av tiltaket. 

Det er derimot risiko for at hagelupin og kanadagullris kan spres langs anleggsveier, nytt spor og ellers 

inn i områder med blottlagt jord eller andre arealer med forstyrret markoverflate. Jernbane, trafikkerte 

veger og Terningåas elveløp til Glomma kan være viktige spredningsveger ut av området. 

Terningmoen har tresatte arealer som sannsynligvis er egnet som hekkeområder for spurvefugl, og  

hogst i slike områder kan forstyrre eller ødelegge hekkelokaliteter.  

I detaljplanfasen vil det bli utført en miljørisikoanalyse for anleggsfasen og risikoreduserende tiltak vil 

bli beskrevet i miljøoppfølgingsplan (MOP) og fulgt opp i krav til entreprenører. 

 

Figur 15. Deponi med forurenset grunn ved Terningåa, sør i planområdet, markert som gult felt i kartet. Deponiet kan 

bli berørt av anleggsarbeidet. Deponiet er karakterisert med påvirkningsgrad 2 - Akseptabel forurensning med dagens 

areal- og resipientbruk. Tilstandsklasse: Ikke satt (Kilde: Miljødirektoratet 2017). 
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6 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK 

I detaljplanfasen vil det bli utført en miljørisikoanalyse for anleggsfasen og risikoreduserende tiltak vil 

bli beskrevet i miljøoppfølgingsplan (MOP) og fulgt opp i krav til entreprenører. Følgende tiltak bør 

vurderes:  

 

• Anleggsarbeid som har risiko for partikkelutslipp eller annen skadelig avrenning til Terningåa 

må utføres utenom viktigste gyteperiode for ørret i september – november. Det antas for øvrig 

at nødvendige tiltak gjøres for å unngå avrenning ved ev. graving i dette området. 

 

• Det er enkelte lokaliteter av fremmede skadelige arter som hagelupin (SE = svært stor 

økologisk risiko) og kanadagullris (SE) i planområdet på Terningmoen, og det bør vurderes å 

bekjempe disse artene spesielt før anleggsstart. Hvis ikke bekjempning i forkant er aktuelt, må 

masser fra områder infisert av fremmede arter gjenbrukes der det ikke er fare for å spre 

fremmede skadelige arter til nye områder. I utgangspunktet bør masser infisert med fremmede 

skadelige arter kun gjenbrukes som toppjord i grasarealer som i framtiden skal slåes jevnlig, 

eller legges under minst 1 meter rene masser. 

 

• Av hensyn til hekkende fugl bør hogst unngås i perioden 15. april til ut juni, jf. 

Naturmangfoldloven §15. 
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7 VURDERING I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

7.1 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven inneholder viktige prinsipper og lovparagrafer som skal sikre ivaretakelse av 

naturen og det biologiske mangfoldet. Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det 

fattes et offentlig vedtak skal de miljørettslige prinsipper i loven legges til grunn for vedtaket. Det er 

særlig §§ 8-12 som er spesielt viktige i planarbeidet, og planmyndigheten er forpliktet til å redegjøre 

for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp.  

Naturmangfoldlovens §§ 8-12:    

«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»  

Gammelmo (2011) har gjennomført naturtypekartlegging i Elverum kommune 2009-2010, og 

Terningmoen-området er tidligere grundig utredet mht. naturmangfold og forholdet til 

Naturmangfoldloven av Abel (2014) og Selvaag (2015). I tillegg har biolog O. Wold, AsplanViak, 

utført eget feltarbeid i plan- og influensområdet 29.08. og 02.09.2019. Det foreligger derfor nå god og 

oppdatert dokumentasjon av naturtypelokaliteter og arter i planområdet, som et godt grunnlag for 

videre planlegging. 

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 

kan ha for naturmangfoldet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 

Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 

kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.»  

Siden kunnskapsgrunnlaget må vurderes som svært godt, er konsekvensene av tiltaket i forhold til 

naturmangfoldet også vurdert som godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at 

det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 

vil bli utsatt for».  

Generelt er plan- og influensområdet allerede påvirket av noe støy, trafikk, forurensning, arealbeslag, 

innslag av fremmede arter osv. på grunn av eksisterende aktivitet i forsvarets arealer samt aktiviteter 

knyttet til næringsarealer og bebyggelse. Tiltaket forventes ikke å gi arealbeslag i verdisatte 

naturtypelokaliteter eller i arealer med viktige naturverdier. Tiltaket kan likevel føre til noe økt 

belastning på naturmiljøet i området, avhengig av hvilket alternativ som velges. Hvis avbøtende tiltak 

som foreslått blir gjennomført, antas det at naturverdier i influensområdet bare i liten grad blir påvirket 

negativt.  
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Det er noe usikkerhet knyttet til mulig avrenning til Terningåa og dermed påvirkning av 

naturtypelokalitetene langs vassdraget. Det er tidligere registrert at Terningåa er noe belastet med 

tilførsel av kobber- og blyforbindelser, men det ble antatt at dette ble så fortynnet at det ikke medførte 

problemer for naturmangfoldet knyttet til Terningåa. Det er etablert et årlig overvåkningsprogram for 

avrenningen fra Terningmoen SØF til bekker og Terningåa (Selvaag 2015). Terningåa er i dag 

påvirket av både organisk og kjemisk forurensning, og tilførslene kommer både fra diffus avrenning 

og punktutslipp. Anlegg og drift knyttet til bane kan gi økt partikkelproduksjon, endring i pH ved ev. 

betongarbeider, samt tilførsel av andre forurensende forbindelser til vassdraget. Det er aktuelt med 

nærmere vurdering av miljøovervåkning av Terningåa, samt nærmere vurdering av håndtering og ev. 

rensing av forurenset avrenning. Dette bør utarbeides når trase er nærmere fastsatt (Vestland 2019).  

 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter».  

Det vil si at kostnader ved å fremskaffe nødvendig kunnskap om naturmiljøet, overvåkning, ev.  

miljøoppfølging og eventuelle avbøtende tiltak som nevnt ovenfor i kap. 6, og dekkes av tiltakshaver.  

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 

og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater».  

Det er en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn. Tiltak for å unngå 

spredning av fremmede skadelige arter og nødvendige tiltak for å unngå partikkel-produksjon, endring 

i pH ved ev. betongarbeider, samt tilførsel av andre forurensende forbindelser til Terningåa vil bli 

nærmere vurdert i utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan. Det forutsettes at ikke selve anleggsarbeidet 

gir forurensede utslipp i form av olje, drivstoff og andre kjemikalier samt at avfall fra anleggsarbeidet 

gis forsvarlig håndtering.  
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