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FORORD 
 
Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag til reguleringsplan som legger til rette for 
trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak på ca. 7.0 km av fylkesveg 210 (505) fra krysset mot 
Skjefstadfossen til ca. 200m sør for avkjørselen til Glomdalsmuseet i Elverum kommune, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-10. 
   
Planarbeidet er utført av Statens vegvesen og vegeier Innlandet fylke. Det er samarbeidet med 
representanter for Elverum kommune og vegvesenets fagseksjoner ved utarbeidelsen av 
planforslaget. 
 
Vedtatt reguleringsplan gir Innlandet fylkeskommune rett til å erverve nødvendig arealer for å 
gjennomføre tiltakene. 
 
Planen fremmes etter avtale med Elverum kommune, jf. plan- og bygningsloven § 3-7: 
 
Planforslaget består av: 

 Reguleringsplankart (juridisk bindende) 
 Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende) 
 Planbeskrivelse (supplement til plankart og bestemmelser) 
 ROS-analyse 
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 1. BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 

1.1 Bakgrunn og mål 
Prosjektet er ført opp som et trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg i 
vegvesenets handlingsprogram for 2018 – 21. Reguleringsplanen omfatter fylkesveg 210 (505) fra 
avkjørselen til Skjefstadfossen og frem mot Glomdalsmuseet i Elverum kommune. 
 
Målet er en mer trafikksikker veg, med reduksjon av skadeomfang dersom det skjer ulykker.  

 
 
 
  Oversiktskart over planområdet 

1.2 Trafikksituasjon og trafikkulykker 
Dagens veg har en ÅDT på 1350 fra Skjefstadfossen til ca. ved Østlandske Lettmetall (der hvor det 
blir tettere bebyggelse), hvorav 10 % lange (2018-tall) og 1700 videre mot Glomdalsmuseet. ÅDT = 
summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning i året dividert på årets dager. 
 
Fra krysset ned mot fossen og litt videre er fartsgrensen 60 km/t. Derfra og opp mot tettere i 
bebyggelse nær Elverum er det 80 km/t. Den siste delen mot kryss ved Glomdalsmuseet er det  
50 km/t.  
 
Siste syv årene er det registrert 3 ulykker: 
1 utforkjøring, meget alvorlig skade (2018).  
1 utforkjøring, lettere skade (2014). 
1 kollisjon i venstresving, lettere skade (2012).   
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1.3 Landskap 
Landskapet karakteriseres av flate åkrer, skogområder, industri, bebyggelse og Glomma som renner 
langs en del av strekningen. Mer tett bebyggelse nær Elverum sentrum, også med næringsbygg. Det 
er også et område med eksisterende grustak i området. Dette er utvidet. Reguleringsplan er utarbeidet 
av konsulentfirma, avkjørsel er innarbeidet i denne planen. Det er også nærføring til jernbane, spor 
krysser vegen og følger nær til veien et stykke videre.   

1.4 Landbruk 
Vegstrekningen går gjennom et område med dyrket mark, også på begge sider av vegen.   
 

1.5 Kulturmiljø 
Det ble den 20.06.2016 sendt forespørsel fra Statens vegvesen til Hedmark fylkeskommune med 
forespørsel om behov for kulturminneregistrering (automatisk fredete kulturminner) i forbindelse med 
at Statens vegvesen planlegger vedlikeholdstiltak langs fv. 210 (505) på strekningen Glomdalsmuseet 
– Skjefstadfossen i Elverum kommune. Fylkeskommunen foretok registrering langs strekningen for å 
oppfylle undersøkelsesplikten etter kulturminneloven (kml) §9. Et belte på 15m ut fra hver side av 
kjørevegen ble befart. Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor 15-metersbeltet 
på hver side langs kjørevegen.   
 
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne, kullgrop ID 224403, på gbnr. 10/13, ca 19m øst for 
kjørevegen og ca 300m nord for kryss/avkjørsel mot Skjefstadfossen (koordinater målt i senterpunkt: 
UTM 32V,X:641605, Y:6746922). Gropa er godt synlig i terrenget, er festet et rødt merkebånd i et 
furutre på gropas voll, men ligger 19m fra kjørevegen og vil ikke bli berørt, se kart under. Tidligere 
registrerte kulturminner langs vegstrekningen ligger med større avstand fra vegen, fra 40 til 100m.   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etter varsel om ny oppstart av planarbeider, 04.05.2018, forlengelse av plangrense, ble det mottatt 
nytt innspill fra Hedmark fylkeskommune, datert 23.05.2017.   
 
Det vises til brev fra Statens vegvesen datert 04.05.2018 og 07.05.2018 og inneholder bl. annet 
rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan for fv. 210 (505) Skjefstadfossen 
– Glomdalsmuseet i Elverum kommune.     
  
I etterkant er det avklart at 4 stk. kullgroper blir berørt, med ID 2259267, 236819, 229266 og 229264. 
Disse vil det bli gitt dispensasjon for slik at de ikke får noen innvirkning på normal saksgang/fremdrift.  
 
Kullgropene med ID-nr. er avmerket i reguleringsplanen.  
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2 PLANPROSESS 

2.1 Forhold til andre planer 

2.1.1 Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel for Elverum legger rammer og føringer for overordnet arealbruk i 
kommunen. Utover veggrunn berører prosjektet stort sett bare areal satt av til landbruks-, natur- og 
friluftsområde.  

2.1.2 Berørte reguleringsplaner  
Elverum kommuneplan vedtatt: 22.06.2011. 
 
Gjeldende planer: 
Røros- og Solørbanen – tilsving Elverum: Planprogram vedtatt 12.02.2020. 
Heradsbygd Trafo: vedtatt: 07.10.1983. 
Hagen Vesterhaug massetak: vedtatt: 13.12.2018.  
Vestenga Vamping: Ikrafttredelsesdato: 13.11.1989. 
Prestfoss fabrikker: Ikrafttredelsesdato: 17.08.1976. 
Vestad syd: Ikrafttredelsesdato: 14.03.1985. 
Solbrå II: Planlegging igangsatt (oppstartsmøte 01.07.2019). 
Toftsaga: Ikrafttredelsesdato: 06.09.2004. 
 

 
 
Utsnitt plankart. 
 

2.2 Forskrift om konsekvensutredning  
Prosjektet er vurdert som ikke å komme inn under noen av KU-forskriftens kriterier som utløser krav 
om behandling eller vurdering etter forskriften (§§ 2, 3 og 4). Det er etter varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeidet ikke kommet fram krav om behandling etter forskriften (§5).  
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Konklusjonen er at det ikke er nødvendig å utarbeide planprogram (jf. PBL § 4–1) eller 
konsekvensutredning (KU) (jf. PBL § 4–2) for denne detaljreguleringen. 

2.3 Medvirkning  

Det ble i forbindelse med oppstart av reguleringsplanen avholdt åpent orienteringsmøte 28.03.2017 
rådhuset i Elverum, for berørte grunneiere og interessenter på strekningen.  

2.3.1 Varsel om oppstart av planarbeidet – innkomne merknader 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Glåmdalen 17.03.2017. Berørte grunneiere og regionale 
myndigheter er varslet med egne brev datert 16.03.2017. 
 
Etter varsel om oppstart kom det inn 8 innspill. Nedenfor er korte sammendrag av innspillene 
kommentert. 
 
Nr. Fra Innspill Kommentarer 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bane NOR 
Brev av 19.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det vises til oversendelse av 16.03.2017. 
Bane NOR har følgende innspill til 
planoppstart: 
Solørbanen er en viktig jernbanestrekning 
med tanke på utvikling av godstransport. 
Som et kapasitetsøkende tiltak, legger 
NTP 2018-2029 opp til elektrifisering av 
strekningen Hamar – Elverum-
Kongsvinger, og tilsving på Elverum 
mellom Rørosbanen og Solørbanen.  
 
Det er derfor viktig å være klar over at det 
mellom km. 193.5 og 194 på Solørbanen 
må tas høyde for slik tilsving/avgrening. 
 
I forlengelsen av avgreiningen kan det bli 
dobbeltspor et stykke for å ivareta 
tilstrekkelig lengde for at godstog kan 
bruke tilsving som ventespor. Dette stiller 
krav til nødvendig avstand bane/veg. 
 
Videre vises det til at Vesterhaug gård har 
to avkjørsler til fv. 505. Den søndre 
avkjørselen krysser Solørbanen ved 
km188.221. Reguleringsplanen bør legge 
opp til at denne avkjørselen og 
planovergangen kan stenges, fordi slik 
stenging vil bedre trafikksikkerheten. 
Eiendommen har alternativ avkjørsel til fv. 
505 ca. 230m lengre mot nord ved sikret 
planovergang km. 188.469. 
 
Bane NOR har en rekke krav til 
planlegging i nærheten av jernbanen og 
viser til sin veileder for nasjonale 
interesser i arealplanlegging. Det 
forventes at forslagsstiller setter seg inn i 
dette materialet før de utarbeider forslag 
til reguleringsplan. 
 
Dersom det er behov for samråd, eller 
konkrete spørsmål der det er behov for 
avklaringer, tas kontakt med 
saksbehandler så tidlig som mulig.   

Innspillet tas til etterretning 
og tas med i den videre 
planleggingen. 
 
Når det gjelder 
tilsving/avgrening ved 
Solørbanen ved km. 193.5 
og 194 vil ikke dette 
berøre/komme i konflikt med 
denne planen. 
 
Den søndre avkjørselen til 
Vesterhaug gård er planlagt 
stengt i henhold til innspillet.  
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2 

 
Fylkesmannen i 
Hedmark. 
Brev av 20.04.2017. 

 
Det vises til oversendelse datert 
16.03.2017 med varsel om oppstart av 
arbeid med reguleringsplan for Fv. 210 
(505) Skjefstadfossen – Glomdalsmuseet i 
Elverum kommune. Formålet med planen 
er å legge til rette for trafikksikkerhets‐ 
og vedlikeholdstiltak.  
 
Fylkesmannen forutsetter at forslag til 
reguleringsplan vil bli utarbeidet i tråd 
med føringer i overordnet plan.  
Fylkesvegen går igjennom et område med 
mye fulldyrket mark. De minner om den 
nasjonale målsettingen om å redusere 
omdisponeringen av dyrket og dyrkbar 
mark. Det forutsettes at jordvernet 
tillegges stor vekt i arbeidet med 
reguleringsplanen og vi forventer at det 
velges løsninger som medfører minst 
mulig beslag på jordbruksareal. Det 
forutsettes at det tas inn bestemmelser 
som sikrer at matjordlaget tas vare på og 
tilbakeføres til landbruksareal. Det bes 
også om at det lages et arealregnskap 
som viser omfanget av omdisponeringen.  
Det vises til nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging, og 
forutsetter at forventningene følges opp i 
det videre arbeidet med planen. Videre 
minner de om at planforslaget må ta 
hensyn til nasjonale mål og føringer når 
det gjelder:  
Tilrettelegging for medvirkning i 
planprosessen, jf. § 5‐1 i plan‐ og 
bygningsloven  
Krav til risiko‐ og sårbarhetsanalyse, jf. § 
4‐3 i plan‐ og bygningsloven  
Reduksjon av klimagassutslipp, 
effektivisere og legge om bruken av 
energi  
Tilpasning til klimaendringer  
Vurdering av virkninger for 
naturmangfold, jf. §§ 8 – 12 i 
naturmangfoldloven. Vi vil særlig peke på 
området langs Terninga som er en 
regionalt viktig naturtype.  
Kartlegging og sikring mot støy, jf. T‐
1442/2016  
 
De minner om at ett eksemplar av SOSI‐fil 
og pdf‐fil til alle arealplaner som sendes 

 
Innspillet tas til etterretning 
og tas med i den videre 
planleggingen. Det 
samarbeides med 
kommunen.  
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på høring skal oversendes Statens 
kartverk Hamar for kontroll.  
 
Fylkesmannen har ut over det 
ovenstående ingen vesentlige merknader 
til oppstartmeldingen, men legger til 
grunn at de får anledning til å uttale oss 
til et eventuelt planforslag når det er 
utlagt til offentlig ettersyn.  

3 Hedmark 
fylkeskommune (nå 
Innlandet 
fylkeskommune). 
Brev av 21.04.2017. 

Det vises til oversendelse av 
oppstartsvarsel for reguleringsarbeid 
langs Fv. 210 (505). formålet med 
reguleringen er å legge til rette for 
trafikksikkerhets‐ og vedlikeholdstiltak på 
strekningen.  
 
Planfaglige merknader  
Fylkesdirektøren forutsetter at 
planarbeidet skjer i samsvar med de 
nasjonale forventningene til regional og 
kommunal planlegging og at dette følges 
opp i planarbeidet.  
 
Kulturminnefaglig merknad  
Dersom nyere tids kulturminner berøres 
ved gjennomføring av planen må hensyn 
og verneverdier avklares.  
 
Automatisk fredete kulturminner  
Det ble gjennomført en arkeologisk 
registrering i 2016 for å oppfylle 
undersøkelsesplikten jf. 
kulturminneloven § 9. Det er positivt at 
Statens vegvesen var tidlig ute for å få 
planens forhold til automatisk fredete 
kulturminner avklart. Det planområdet 
som nå er oversendt, er noe bredere enn 
det vi fikk i oppdrag å undersøke i 2016. I 
tillegg har det kommet LIDAR‐data med 
høy oppløsning for strekningen. Det 
innebærer at selv den beskjedne 
utvidelsen som er gjort fra 2016 til 2017 
medfører at flere automatisk fredete 
kulturminner blir liggende innenfor 
planområdet. En arkeolog fra 
fylkeskommunen var i Elverum i dag for å 
se om det var mulig å få en avklaring på 
hva slags groper som er omfattet av 
planområdet. Det var fortsatt tele i 
bakken, så en avklaring var ikke mulig 
enda. Det vil bli gjort et nytt forsøk om 
ca. 14 dager. Når avklaringen har funnet 

Innspillet tas til etterretning 
og tas med i den videre 
planleggingen.  
 
Kulturminner er ivaretatt. 
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sted, vil det bli oversendt en kort rapport, 
som et supplement til rapporten fra 
2016.  
Vegvesenet angir i sin oversendelse at 
oversendte planavgrensning er noe 
bredere enn det endelige forslaget vil bli. 
Dersom den endelige avgrensningen 
foreligger snart, vil det kunne hjelpe i 
forhold til avklaringen av planens forhold 
til automatisk fredete kulturminner.  

4 NVE 
Epost av 27.03.2017. 

Det vises til varsel om oppstart av 
planarbeid datert 16.03.2017.   
 
Det opplyses at det viktigste virkemiddelet 
for å forebygge tap og skader fra 
naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til 
flom- og skredfare i arealplanleggingen. 
Plan- og bygningsloven (pbl) og 
byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) 
setter tydelige krav til sikkerhet mot flom 
og skred ved ny utbygging. NVEs 
retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare 
i arealplanar beskriver hvordan en kan ta 
hensyn til disse naturfarene. Kommunene 
må også tilpasse arealbruken til 
klimaendringer som blant annet 
innebærer mer nedbør og ekstremvær.  
 
Som et bidrag i vurderingen av hvordan 
tema innenfor NVEs forvaltningsområder 
kan ivaretas i planleggingen, er det lagt 
ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet 
oversikt over når og hvordan ulike tema 
skal innarbeides i reguleringsplaner, og 
inneholder linker til mer informasjon og 
veiledere for utredning av naturfare. NVEs 
retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger 
også tilgjengelig på NVEs nettsider om 
arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-
skred/arealplanlegging. Dersom 
planarbeidet berører noen av temaene i 
sjekklista skal NVE ha planen på høring. 
  
På grunn av store saksmengder har NVE 
ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker 
på offentlig ettersyn. NVE vil normalt gi 
tilbakemelding og informere 
kommunen/tiltakshaver i de tilfeller vi ikke 
har vurdert planen ved offentlig ettersyn. 
  
Dersom det er konkrete spørsmål i 
forbindelse med planarbeidet vil disse 
selvfølgelig bli besvart underveis i 
planprosessen.  

Innspillet tas til etterretning 
og tas med i den videre 
planleggingen.  
Når det er aktuelt med tiltak 
vil NVEs retningslinjer og 
sjekkliste legges til grunn for 
utførelse. 
 
Videre er NVE sine flomkart 
vurdert ang. flomfare.  
 

6 Hedmark 
fylkeskommune. 
Brev av 23.05.2017. 

Det vises til fylkesdirektørens uttalelse av 
21.04.2017 til varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid for fv. 505.  
 

Innspillet tas til etterretning 
og tas med i den videre 
planleggingen.  
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I fylkesdirektørens uttalelse ble det gjort 
oppmerksom på at det måtte en befaring 
til for å oppfylle undersøkelsesplikten jf. 
kulturminneloven § 9. Befaringen fant sted 
19.05.2017. Det bemerkes at den er 
forsøkt gjennomført to ganger tidligere på 
våren, men tela har holdt seg lenge i 
gropene som skulle sjekkes.  
 
Det er påvist fem kullgroper og en 
fangstgrop innenfor den foreløpige 
planavgrensningen oversendt fra Statens 
vegvesen. Fangstgropa er den vestligste 
av fem registrerte fangstgroper.  
Fangstgropa og flere av kullgropene ligger 
så langt fra dagens vegbane, at de bør gå 
klar av tiltak langs vegen. Staten 
vegvesen bes ta kontakt før planen 
legges ut til offentlig ettersyn, for å drøfte 
evt. dispensasjoner for de kulturminnene 
som tiltak langs vegen kan komme i 
konflikt med. 

Plandokumentasjon er 
oversendt og forholdt til 
kokegroper er avklart.  

7 Eidsiva Energi. 
Mail av 22.06.2017 

Det viser til varsel om planoppstart av 
reguleringsarbeid, FV. 210 (505) 
Skjefstadfossen- Glomdalsmuseet. 
 
Eidsiva Nett AS (EN) fikk ikke sendt noe 
svar innen oppgitt frist, men ser det som 
en fordel at de først involveres når det er 
bestemt hvor mye sideareal som vil inngå 
i planområdet. Eidsiva Nett (EN) har et 
omfattende langsgående og kryssende 
elnett langs fylkesvegen, og det blir for 
omfattende å sende inn oversikt over 
dette nå. Det foreslås at det arrangeres et 
felles møte der vi kan gjennomgå elnettet 
opp mot definert planområde når dette er 
avklart.  
 
Det foreslås også at Statens vegvesen tar 
initiativ til dette møtet.  

Innspillet tas til etterretning 
og tas med i den videre 
planleggingen.  
 
Vegvesenet tar kontakt når 
reguleringsplanen er tegnet 
opp, og eventuelt tar et møte, 
slik det anbefales.  

 Statens vegvesen: 
Brev av 04.05.2018 

Statens vegvesen sendte den 04.05.2018 
ut et brev til berørte parter om utvidelse 
av planområdet på grunn av oppdatering 
av dreneringsanlegg. I forbindelse med 
dette kom det inn en merknad, se under. 

 

8 Hedmark 
fylkeskommune. 
Brev av 04.05.2018, 
samt rapport fra 
arkeologisk 
undersøkelse av 
19.05.2017. 

Det vises til brev fra Statens vegvesen 
datert 04.05.2018. Saken omhandler 
varsel om utvidelse av planavgrensningen 
for detaljreguleringsplan for Fv. 210 (505) 
Skjefstadfossen – Glomdalsmuseet. 
Bakgrunnen for utvidelsen av 
planavgrensningen er arbeid med 
drenering.  
 
Planfaglige forhold  
Fylkesdirektøren har ingen vesentlige 
planfaglige merknader til det foreliggende 
varsel om utvidelse av 
planavgrensningen. 

Innspillet er tatt til 
etterretning, og forholdt til 
kokegroper er avklart. 
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Kulturvernfaglige forhold  
Med hensyn til automatisk fredete 
kulturminner, har fylkesdirektøren ingen 
merknader til selve utvidelsen. Når det 
gjelder nyere tids kulturminner, går 
fylkesdirektøren ut fra at hensynet til 
verneverdige bygninger blir ivaretatt 
dersom tiltakene kommer tett på 
bygningene.  
  

 

3 REGULERINGSPLAN 

3.1 Generelt 
Planforslaget skal legge til rette for en blanding av vedlikeholdstiltak, trafikksikkerhetstiltak og 
utbedringstiltak. De viktigste trafikksikkerhetstiltakene er sikring mot utforkjøringsulykker, fjerning av 
farlig sideterreng og avskoging, som vil bedre sikt- og lysforhold, og gi mer ensartete kjøreforhold i 
perioder med varierende temperaturer rundt null grader. 
 
Reguleringsplanen skal legge til rette for å gjennomføre tiltak over tid og hovedhensikten med planen 
er å sikre nok areal til framtidig utvikling av vegen. Vegens horisontal- og vertikallinje beholdes. 

3.2 Vegstandard 
Vegen har pr. i dag en eksisterende bredde på mellom 6,5 og 7.5m bredde. 
 
Vegbredden er 8,0 meter, 2x3 meter kjørefelt, 2x1 meter asfaltert skulder. I området med boliger etter 
Terningå bru, mot Elverum opprettholdes bredden på vegen på 7.5m. Dette på grunn av nærhet mot 
Glomma og for ikke å beslaglegge for mye areal inn mot eksisterende boliger. 
 
Ved bruk av rekkverk økes bredden på grusskulderen til 0,75 meter. Det vil være behov for lokal 
tilpassing ved eksisterende konstruksjoner. 
 
Der det er lave fyllinger vil grøfteskråningen få en helning på 1:4 ned til terreng. I skjæring vil 
skråningene ha en helning på 1:4 fra grusskulder fram til grøftebunn 2 meter fra skulderkant. 
 
Ved området profil ca. 5800, vil en del av vegen bli senket. Dette gjøres for å få bedre sikt.  

3.3 Tekniske anlegg, kabler og ledninger 
Faresone for høyspent luftstrekk vises som hensynssone (H370) innenfor plangrensen. 
Ved maskinarbeid nærmere enn 30 meter fra høyspentledning skal netteier kontaktes for vurdering av 
jobben sammen med maskinfører.  
 
Lavspentstolper som berøres flyttes etter avtale/samarbeid med netteier. Disse forholdene vil, 
sammen med registrerte kabler/ledninger tilhørende Telenor, bli hensyntatt i det videre 
prosjekteringsarbeidet. 
 
Det er registrert VA-anlegg som blir berørt av prosjektet. Ved oppsetting av mur mot jernbane, er det 
sett på og vurdert lukket løsning. Detaljer tas videre i byggeplanfasen.  

3.4 Sikkerhetssone, rekkverk 
Langs vegen er det en del strekninger med rekkverk som er satt opp for å hindre utforkjøring der det er 
farlige sidehindre eller store høydeforskjeller utenfor vegkanten. Generell sikkerhetsavstand for denne 
vegen, målt fra kjørefeltkant (hvitstripe), er: 

 6 meter ved hastighet 80 km/t 
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Rekkverk langs Glomma skal ikke røres.  
 
Rekkverk ved Hp03 m8130 km avsluttes inn i en skråning. Denne kan opprettholdes. Det vil derfra bli 
bygget mur som en forlengelse oppover mot/langs eksisterende bolig på grunn av krav til sikkerhet. 

3.5 Siktsoner 
Frisikttrekanter i kryss og avkjørsler inngår i reguleringsformålene samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur, og det er ikke nødvendig med egne hensynssoner for disse arealene. 
 
Langs dyrket mark ønsker ikke prosjektet å erverve grunn lenger ut enn sikkerhetsavstand, dersom 
skjæring eller fylling ikke gir et større utslag. Det vil si, avhengig av skiltet hastighet, maks. 7 m fra 
hvitstripa. Reguleringsplanen sikrer at en 10 (6+4 eller 7+3) meter stripe holdes ren for sikthindringer. 
Dette ivaretas av hensynssone (H190) med bestemmelse som åpner for jordbruksvirksomhet, men 
som begrenser plantehøyde, for å unngå sikthindringer, jf. reguleringsbestemmelse 2.1.1. 

3.6 Stikkrenner/gjennomløp 
Inngrep i bekker vil bestå av utbedring/ evt. utskifting av rør etter en vurdering av tilstand og 
dimensjon. Den siste tids utvikling av nedbørintensiteten vil bli vektlagt ved denne vurderingen. 
Omfanget av overvannshåndtering og drenering blir detaljprosjektert i byggeplanfasen. Hovedsakelig 
skal det etablereres et dreneringssystem bestående av åpne grøfter, kummer og stikkrenner. 
Drensvann og overflatevann føres ut i åpne grøfter og vassdrag langs parsellen. Gjennom avkjørsler 
legges det ned stikkrenner, lukket drenering. Det legges også lukket drenering langs noen boliger for å 
begrense arealbeslag på eiendommene. Vegen på motsatt side har nærhet til Glomma.  
 
Området er vurdert og beregnet etter NVE sine retningslinjer, og det viser at det ikke er fare for flom. 
Dette gjelder også for området hvor vegen senkes. 

3.7 Bruer 
Utbedring av bruer inngår ikke i prosjektet. 

3.8 Kollektivplasser 
Eksisterende holdeplasser skal i utgangspunktet vurderes etter sikt – og trafikksikkerhetshensyn. Det 
skal sikres tilstrekkelig areal for at disse kan bygges universelt utformet, jamført dokument: «Mal for 
bussholdeplasser i Hedmark». 
 
Eksisterende holdeplass ved oppstart av prosjektet, atkomst til Skjefstadfossen; Fossveien, er 
opprettholdt, men forlenges/oppdateres i henhold til dages krav.  
 
Begge eksisterende holdeplasser ved Vesterhaug gård opprettholdes. Blir ikke utformet i henhold til 
dagens krav på grunn av nærhet til jernbanen og Bane Nor sitt område, lokalvei og bebyggelse. Dette 
er avklart med trafikksikkerhet.   
 
Eksisterende holdeplass på østsiden ved km 5850 flyttes noe nordover, til km ca. 5865, og utformes i 
henhold til dagens krav. Holdeplass på vestsiden, motsatt side opprettholdes, men oppdateres.  
Det opprettes ny holdeplass, ved km 7740, ved avkjørsel til Stolpeterminal IV.  
Eksisterende holdeplass ved km 8250 flyttes til km 8470 og blir utformet til dagens krav.  

3.9 Landskapsutforming 
Planlagte tiltak vil kun bety mindre endringer i landskapsbildet. Estetiske hensyn til landskapet er et 
overordnet politisk mål i all planlegging. Målsettingen med tiltaket langs fv. 210 (505) er å lage et godt 
veganlegg både for trafikanter og for de som opplever vegen fra omgivelsene. 
 
Generelt 
Landskap og vegetasjon skal i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig uttrykk. Det skal legges 
vekt på god terrengforming i overgang mellom anleggsområde og uberørt terreng. Fyllinger og 
skjæringer legges inn med avrunda skjæringstopp og fyllingsfot slik at man får en myk overgang til 
eksisterende terreng. 
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Fyllinger 
Fyllingsskråninger skal være minimum 1:4 til utenfor sikkerhetssonen. Der kan en gå brattere ut til en 
når eksisterende terreng. Dette gjør at vegkroppen defineres bedre. 
 
Skjæringer 
Fjellskjæringskonturen bør være lik på begge sider av vegen. Det kan vurderes å knekke toppen av 
skjæringene for å senke den visuelle høyden på høye fjellskjæringer. Avskjærende grøfter kan 
planlegges på topp av fjellskjæringer. Eventuelle kontrollerte nedløp for vann i fjell bør også 
konstrueres. Det må utføres tiltak slik at vannet ledes bort. 
 
Dersom fjellet ikke ligger høyt nok til at det blir en ren fjellskjæring, men at det stikker opp fra 
løsmassedekket, så bør denne kvaliteten tas vare på gjennom rensing og tilsåing rundt knattene. 
Dette gjelder hvis det er utenom sikkerhetssonen og dette ikke reduserer siktforholdene. Vurderes i 
det enkelte tilfelle. Kombinerte skjæringer med lav høyde utformes som jordskjæring og dekkes med 
jord. Fyllinger og skjæringer slakes ut slik at anlegget glir godt inn i landskapet. 

3.10 Massedisponering 
Der det trengs oppfylling av masser, må dette vurderes hvor det skal hentes. Det kan muligens brukes 
noe masser der hvor fjellskjæringer skal tas ut langs jernbanen og muligens der hvor veien skal 
senkes. Dette vurderes videre i byggeplanfasen.  

3.11 Reguleringsformål/-grense/-bredde 
Det reguleres arealer til trafikkformål for kjøreveg, med grøft/sikkerhetssoner og nødvendig midlertidig 
anleggsareal. 
 
Reguleringsgrensen følger i utgangspunktet formålsgrense mellom annen veggrunn og tilliggende 
arealer. Der det i tillegg er regulert midlertidig anleggsområde (bestemmelsesområde) eller 
hensynssone følger reguleringsgrensen bestemmelsesgrensen eller hensynssonegrensen. 
Målt utfra hvitstripen på vegen legges det opp til at vegens eiendomsområde skal omfatte følgende 
minimumssone på hver side av vegen: 

 Mot skogsmark – 10 meter. 
 Mot dyrket mark og hager; areal utover fyllings eller grøfteprofil, ut til 10m fra skulderkant 

tillegges restriksjoner for bruk, men beholdes av grunneier. Ellers – søkes det en praktisk 
tilnærming for å oppnå minst mulig erverv.  

 Mot bolig-, fritids- og næringseiendommer legges det opp til individuelle vurderinger for å 
redusere eventuelle inngrep. 
 

For alle typer erverv er det forutsatt at det erverves 1 - 2 meter utenfor fyllingsfot/skjæringstopp. 

3.12 Hensynssoner 
Over dyrket mark og dyrkbar mark legges det, utenfor permanent erverv (annen veggrunn), inn en 
siktsone (H190) som sikrer mulighet for en mest mulig sammenhengende og enhetlig avskoget stripe 
langs vegen, jf. pkt.3.5. 
 
Andre hensynssoner er faresone for høyspentanlegg (H370). 

3.13 Byggegrenser 
Byggegrense er i henhold til Vegloven, eller gjeldende reguleringsplan, jf. «Vegnettsplan» for 
Hedmark. I «Funksjonsklasser – vegnettsplan for Hedmark» (desember 2017) er fv. 210 (505) 
klassifisert som lokal hovedveg (funksjonsklasse C), se punkt 1. Byggegrensen for denne 
funksjonsklassen er 30 meter fra vegens midtlinje. 

3.14 Avkjørsler  
Eksisterende avkjørsler er vist i plankartet med avkjørselspil, herunder også landbruksavkjørsler.  
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I henhold til «Funksjonsklasser – vegnettsplan for Hedmark» (desember 2017) er det en streng 
holdning til nye eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsler, se punkt 5.2. Vedlikeholdsplikten for 
veger med felles eierform og avkjørsler tilligger eier eller bruker av eiendommen(e), jf. Vegloven § 43. 
Vedlikeholdsplikten gjelder fram til offentlig kjørevegs kjørebanekant. 

3.15 Midlertidig anleggsområde (bestemmelsesområde) 
Områdene #1-2 er avsatt til bygge- og anleggsområde i forbindelse med utbedring av avkjørsler. 
Anleggsbeltet er lagt inn i reguleringsplanen for å sikre nødvendig areal for en hensiktsmessig 
utførelse av aktuelt tiltak. Etter avsluttet anlegg opphører det midlertidige reguleringsformålet, jf. 
reguleringsbestemmelsene 3.1, og skal etter avsluttet anleggsperiode istandsettes og tilbakeføres til 
det opprinnelige arealformålet. Arealer avsatt til midlertidig anlegg – og riggområde fremgår av 
plankartet datert 30.03.2020, og gjelder LNF-formål.   
 
4 VIRKNING AV PLANEN 

4.1 Vegtrafikkstøy 

4.1.1 Generell orientering 
Det utføres ikke støyberegninger på vedlikeholdstiltak.  Som mål for vegtrafikkstøy benyttes Lden. 

Måleenheten for dette er desibel A, forkortet dB(A). Lden er et uttrykk for gjennomsnittlig lydnivå for tre 
forskjellige perioder av døgnet: dag, kveld og natt, der kveld og natt gis et tillegg på henholdsvis 5 og 
10 dB.  Lden beregnes som årsmiddelverdi (gjennomsnittlig støybelastning over et år). 
 
Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer lette og 
tunge (over 3,5 tonn) pr døgn, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er plassert i 
terrenget i forhold til bygningene. 
 
En økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) oppfattes som en fordobling av nivået, mens endringer på 
mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å oppfatte. 
En grov oversikt over hva slags støynivå forskjellige støykilder gir, er vist på figuren nedenfor. 
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4.1.2 Retningslinje for støy, T-1442/2016 
Utendørs støynivå 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016, skal 
legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i 
kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater.  
 
Retningslinjen anbefaler å beregne to støysoner rundt viktige støykilder: 

RØD SONE nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål.  
Hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås 
 
GUL SONE er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold 

 
Ved etablering av nye veger er anbefalte støygrenser tilsvarende nedre grense for gul sone, mens det 
for Miljø-, TS-, G/S- og kollektiv-tiltak ikke utløser krav om støytiltak hvis bebyggelse i gul sone får 
mindre enn 3 dB(A) økning i støynivået. For bebyggelse i rød sone utløser det normalt tiltak.  

4.1.3 Støyvurderinger 
Utbedring og vedlikehold av eksisterende veg, samt trafikksikkerhetstiltak, utløser i seg selv ikke krav 
om støytiltak hvis en økning i støynivået er mindre enn 3 dBA i gul sone, dvs. mellom 55-65 dBA. For 
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål og med fasade i rød sone, dvs. over 65 dBA, skal det i 
samråd med grunneier/fester vurderes muligheter for å få til støyverdier i samsvar med 
grenseverdiene satt i støyretningslinjen T-1442/2016 tabell 3. Kostnadene for eventuelle støytiltak må 
vurderes i forhold til kostnadene totalt på tiltak som skal gjennomføres. 
  
Senterlinjen følger i utgangspunktet opprinnelig senterlinje. Utbedring av grøftene og endring av 
skulderbredde samt justering av vegens høyde, fører ikke til at terrenget endres av betydning. Dette 
indikere at støysituasjonen ikke endres som en følge av prosjektet. 
 
Ved profil 8140 flyttes senterlinjen noe nærmere boligen, her er det gjort tilpasning av grøften og 
skulder slik at grøfteprofilet er innenfor eksisterende veggrunn. 
  
Videre fra profil 8160 følges opprinnelige senterlinje, på høyreside øker vegbredden noe pga. 
rekkverksrommet. 
Ved profil 5740 og til profil 5860 endrer vegens høyde noe (blir lavere), men ikke slik at det endrer 
støysituasjonen av betydning. 
                 
Overordnede støysoner viser at boligene på omhandlede strekning i hovedsak ligger i nedre del av gul 
støysone, noe som tilsier en støy ute på 55 til 60 dB.       
 
Busstopp som flyttes og oppgraderes ved profil 5860 - 5880, utløser ikke krav om støytiltak. 
 
Konklusjonen blir, med utgangspunkt i ovennevnte, at prosjektet kan gjennomføres uten 
at støytiltak utføres. Dette som en helhetsvurdering. 

4.2 Luftkvalitet 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) er utarbeidet for å sikre og legge 
til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokal forurensning. 
Følgende sjekkliste er gjennomgått for å vurdere behov for utredning av luftkvalitet: 
 
Er det behov for utredning av luftkvaliteten?  JA  NEI 

Utslippskilder  1)  Er det stor trafikkbelastning i området? (ÅDT over 8000)    X 

2)  Er det andre kilder enn vegtrafikk som forårsaker 
luftforurensning? 

  X 

Eksponering  3)  Er utbyggingen i et by‐ eller tettstedsområde?  X  X 
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4)  Er området regulert, eller planlagt regulert til bruk som 
omfatter utendørsopphold, barnehager, skoler, 
helseinstitusjoner eller lekeplasser? 

  X 

Luftsonekart  5)  Er det laget luftsonekart i henhold til T‐1520 for kommunen?    X 

Summering    Potensielt problem med luftforurensing?    X 

 
Luftforurensning kan være et problem dersom man kan svare «ja» på  

 Minst to av punktene 1-4. 
 Punkt 5 og luftsonekartet viser rød eller gul sone for det aktuelle området. 

 
Konklusjonen er at det ikke er nødvendig å gå videre med en omfattende utredning med beregninger i 
dette prosjektet. 

4.3 Landbruk 
Vegprosjektet fører til at ca. 7,782 daa (dekar) jordbruksareal går ut av produksjon gjennom 
permanent arealbeslag, mens ca. 38.90 daa (dekar) er potensiell dyrkbar mark langs strekningen. 
 
Matjordkvaliteten på eiendommen skal ivaretas mens anlegget gjennomføres. 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Planlagte tiltak på strekningen kommer ikke i konflikt med verneformålet i lov om kulturminner, se punkt 1.5.  
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er 
kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem 
meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med dette kravet. Melding om 
funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/kulturminneavdelingen, Hedmark fylkeskommune, nå 
Innlandet fylkeskommune, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

4.5 Naturmiljø 

 Vurdering av ytre miljø og naturressurser. 
 

Det er gjennomført en vurdering av tiltakets 
virkning på naturmangfold og naturressurser. 
Vurderingen tar utgangspunkt i SVV sin håndbok 
V712 Konsekvensanalyser med tanke på 
avgrensing av fagområdet. Ettersom det ikke 
skal gjøres en konsekvensutredning, blir det ikke 
fastsatt nivå for konsekvens med utgangspunkt i 
verdi og omfang av de enkelte elementene.  
 
Utsjekk av viktige naturtyper og artsdata er gjort 
mot Miljødirektoratets Naturbase, 
Artsdatabanken og andre kilder. Det er også 
vurdert hvilke tiltak som kan være aktuelle for å 
begrense skadelig effekt på naturmangfold 
og/eller naturressurser. Det er ikke gjort 
undersøkelser i felt. 
 
 
 
 
 



Planbeskrivelse 

Fv. 210 (505) Skjefstadfossen – Glomdalsmuseet. Vedlikeholdstiltak  Side 18 
 

Registreringer 
Naturmangfold 
Tilgjengelige databaser for naturmangfoldregistreringer er gjennomgått. Under følger en 
oppsummering av registreringer som kan bli påvirket, samt forslag til tiltak for å eventuelt 
redusere skadevirkningen av prosjektet.    
 
Tabell 1 Naturmangfoldregistreringer 

Tema Registreringer Vurdering av tiltak 
Vernede områder Ingen formelt vernede områder ligger i 

tilknytning til prosjektstrekningen. 
Ingen 

Rødlistede arter Mikrosommerfuglene Monochroa ferrea (EN) 
og karminprydvikler (VU) (i tilknytning til 
Strandfossen).  
Mandelpil (VU) i tilknytning til Strandfossen. 
Kornkråke (NT) på åker. 
Makrellterne (EN) i evje ved Norddal 
Horndykker (VU) i evje ved Norddal 
Svartand (NT) i evje ved Norddal 

Unngå inngrep i strandsonen langs Glomma der disse 
artene finnes. 

Prioriterte arter Ingen prioriterte arter er registrert  Ingen 
Utvalgte naturtyper Ingen utvalgte naturtyper er registrert Ingen 
Andre naturtyper Strandfossen (IID: BN00001468 – stor 

elveør/elveørkratt), verdi A (pga funn av to 
rødlistede sommerfuglarter tilsier at dette 
området kan ha store verdier, særlig av 
insekter. Det vokser også mandelpil i området). 
 
Terninga vest (IID: BN00001480 – kroksjøer, 
flomdammer og meandrerende elveparti), verdi 
B. 

Unngå inngrep i denne strandsonen/elveøra. 
 
 
 
 
 
 
Utbedring av brukryssing – begrense arealbehovet til 
anleggsområde mest mulig ved brukryssingen. Naturlig 
revegetering der det gjøres inngrep. 

INON-områder Ingen INON‐områder er registrert.  Ingen 

MiS-områder Ingen MiS‐områder er registrert.  Ingen 

Fremmede arter Det er registrert flere forekomster av lupiner 

langs fylkesvegen.  

Lupiner er ikke ansett å ha høy risiko, men den sprer 
seg fort og det er viktig å ikke spre eksisterende 
forekomster til nye områder. 
Kontroll på massehåndtering under gravearbeider er 
viktig. 

 
Artsrike vegkanter Det er ikke registrert artsrike vegkanter på 

strekningen.  

Ingen 

Viltpåkjørsler Det har vært noen få elg- og rådyrpåkjørsler 
langs planstrekningen de siste 17 årene.  
 

 
 

Det skal ryddes skog langs fylkesvegen og gjennom 
dette tiltaket vil vegstrekningen bli mer oversiktlig.  

Sykdomsorganismer 
Flôghavre, 

Det er ikke registrert lakselus, krepsepest eller 
vasspest langs planstrekningen. Ingen av de 

Selv om det ikke er registrert funn av 
sykdomsorganismer, skal man ikke flytte masser 
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potetcystenematode (PCN), 
hønsehirse, lakselus, 
vasspest, krepsepest etc. 

berørte eiendommene er registrert med 
potetcystenematode eller flôghavre. 

mellom eiendommer. Det skal heller ikke benyttes vann 
fra Glomma til vask av redskap eller andre arbeider som 
involverer vann.  

Andre viktige 
artsobservasjoner 

Ingen spesielle. - 

Nærføring til vann, elver 
eller bekker 

Flere steder på strekningen er det nærføring til 
Glomma. Spesielt områdene vist på kartene er 
sårbare mht inngrep pga at de er leveområder 
for en rekke fuglearter, samt insekter. 

 

Ved tiltak ifm kryssing av bekker/evjer, som utskifting 
av stikkrenner, vedlikehold av bruer etc, skal det legges 
vekt på å bevare kantvegetasjon langs bekken så langt 
det er mulig (jfr vannressurslovens §11 om 
kantvegetasjon). Også tiltak som kan berøre enkelte 
strekninger av Glomma (vist på kart) må gjennomføres 
slik at det blir minst mulig inngrep i strandsonen i disse 
områden.   

Friluftsområder Ingen Ingen 
Forurenset grunn Arealene til kullfabrikken er ansett å være 

forurenset i klasse 3: ikke akseptabel 
forurensning og behov for tiltak.  

 

Dersom det skal gjøres tiltak i form av graving i 
grunnen her, må det utarbeides en tiltaksplan ihht 
Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydding i 
forurenset grunn. 

Annet - - 

 
Naturressurser 

Tabell 2 Naturressurser 

Tema Registreringer Vurdering av tiltak 
Borebrønner (Granada) Det er registrert 2 grunnvannsbrønner langs 

fylkesvegen som ligger såpass nært 
fylkesvegen at de KAN bli berørt av tiltakene.  

Kartlegg brønnene og vurder om de må undersøkes mhp 
vannkvalitet og kapasitet FØR tiltak.  

Grus- og 
pukkforekomster 

Planstrekningen ligger i sin helhet på 
registrerte grusressurser.  

Ingen tiltak er nødvendig.  

Markslag / jordkvalitet Det er en del fulldyrka mark langs 
planstrekningen, hovedsakelig med 
potetproduksjon.  

Dyrka mark er en begrenset ressurs i Norge, og det er 
viktig å bevare mest mulig produktivt jordbruksareal. 
Begrensning av inngrep i jordbruksarealer bør være et 
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Øvrige arealer består av relativt skrinn furu- og 
granskog på sand- og grus.  

mål for prosjektet der prosjektet går langs fulldyrka 
mark.  

Annet - - 

 
 
Uttalelse etter naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
Naturmangfoldlovens § 8; Kunnskapsgrunnlaget 
Resultater fra søk i relevante databaser er vist i tabell 1. Det ikke funnet INON-områder 
(inngrepsfrie naturområder), MiS-områder eller verneområder i nærheten av planområdet.  
Det er heller ikke registrert prioriterte arter eller utvalgte naturtyper innenfor eller i tilknytning 
til reguleringsplanens omfang.  
 
Det er registrert forekomster av rødlistede arter og fremmede skadelige arter langs 
planstrekningen. Tiltak i forbindelse med disse forekomstene, vil bli nærmere beskrevet i ym-
plan.  
 
Naturmangfoldlovens § 9; Føre-var-prinsippet  
Prosjektet har begrenset omfang og det ansees ikke å være nødvendig å gjennomføre tiltak for 
å være føre-var. 
 
Naturmangfoldlovens § 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Ikke relevant for prosjektet.  
 
Naturmangfoldlovens § 11; Kostnadene ved miljøforringelse bærers av tiltakshaver 
Statens vegvesen bekoster avbøtende tiltak i forbindelse med behandling av fremmede arter 
innenfor planområdet, samt andre miljøtiltak som er nødvendig ved gjennomføring av 
prosjektet.  
 
Naturmangfoldlovens § 12; miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Gjennom avbøtende tiltak (miljøforsvarlig driftsmetoder) i forbindelse med behandling av 
fremmede arter vil skade på naturmangfold begrenses. Der det er eller blir registrert fremmede 
skadelig plantearter, må dette tas hensyn til jamfør SVV-rapport nr 387 Fremmede skadelige 
arter – oppfølging av lovverk (2017). Dette gjelder også for andre miljøtiltak som blir 
nødvendig ved gjennomføring av prosjektet.  
 
4.6 Friluftsliv 
Gjennomføring av tiltak anses ikke å føre til negative virkninger for friluftslivet i området. 

4.7 Ytre miljø 
Det skal utarbeides YM (ytre miljø) -plan for prosjektet. Aktuelle problemstillinger skal risikovurderes 
tidlig i overgang mellom reguleringsplan- og byggefase. 

4.8 ROS - Helse, miljø og sikkerhet 
I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-
analysen bygger på det planmaterialet og de opplysninger som nå foreligger. Analysen følger som 
eget vedlegg.  
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4.9 Trafikksikkerhet 
Reguleringsplanen legger til rette en mer trafikksikker veg, med reduksjon av skadeomfang dersom 
ulykken er ute. 
 
Sikring av siktforhold fra avkjørsler vil gjøre disse mer oversiktlige og trafikksikre. 
 
Bredere avskoget areal langs vegen vil gi større muligheter til å oppdage vilt langs vegen og 
sannsynligvis redusere antallet nye viltpåkjørsler på strekningen. 
 

5. GRUNNERVERV 

5.1 Grunnervervsprosessen 
Erstatning for de inngrep som påføres den enkelte på grunn av gjennomføring av prosjektet blir 
utbetalt etter minnelige avtaler, inngått etter forhandlinger eller, dersom det ikke oppnås enighet om 
minnelige avtaler, vil et rettslig ekspropriasjonsskjønn fastsette erstatningen. 
 
Reguleringsplanen er grunnlag for utarbeidelse av arealoversikt som vil bli benyttet ved 
grunnervervsforhandlinger og inngåelse av kjøpekontrakt. 
 
Mindre avvik i skråningsutslag innenfor området” Annen veggrunn” vil kunne skje som følge av 
uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at 
areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som framgår av formålsgrensene i 
planen. Areal som ikke disponeres til vegformål, forutsettes benyttet til tilstøtende formål. 
 
Bestemmelsesområder for midlertidig anleggsområde erverves ikke, men disponeres av tiltakshaver i 
anleggsperioden. Kompensasjon for eventuelle inntektstap under anleggsperioden inngår som en del 
av erstatningsoppgjøret. 

5.2 Bygninger 
Ingen boliger blir direkte berørt av tiltaket. Det må tas hensyn til gammel låve ved ca. hp. 5800. Denne 
er vernet. Her blir det laget mur og lukket drenering forbi låven. 

5.3 Arealbeslag 
Areal erverves teoretisk til ytre formålsgrense for annen veggrunn, jf. avstander som beskrevet i pkt. 
3.12. I planforslaget er det gjort noen tilpasninger for å få et mer hensiktsmessig grenseforløp etter 
erverv, enn det en ville fått ved slavisk å følge forløpet til skjæringstopp/fyllingsfot. 
Ytre formålsgrense for annen veggrunn - grøntareal, jf. reguleringsplankartet, er yttergrense for det 
arealet hvor reguleringsplanen vil gi ekspropriasjonshjemmel til permanent erverv. 
 
Samlet legges det til rette for permanent erverv av ca. 106.59 daa(dekar) til vegformål. 
 
 
 


