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FORORD 

Overføring av mer godstransport til jernbane vil redusere tungtransporten på veg. Bane NOR har 

fått i oppdrag å planlegge tiltak som vil gi godsaktørene bedre vilkår ved bruk av jernbanen som 

transportåre. I tillegg til tilsvingen i Elverum planlegges det forlengelse av kryssingsspor på 

Kirkenær og Løten, innføring av nytt signalsystem ERTMS og elektrifisering av Røros- og 

Solørbanen.  Tilsving Elverum vil sammen med øvrige tiltak på banestrekningen mellom Hamar, 

Elverum og Kongsvinger bidra til raskere framføring av tømmertog fra Dovrebanen til 

Kongsvinger/Sverige. Tiltakene inngår i en godspakke framforhandlet i forbindelse med Nasjonal 

transportplan. 

Reguleringsplanen legger til rette for at sporforbindelsen kan etableres som forutsatt i nasjonal 

transportplan. Investeringsbeslutning for bygging fattes av Stortinget. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Eirik Winther 

Prosjektleder Bane NOR SF 
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1. FORUTSETNINGER FOR PLANLEGGINGEN 

1.1 Bakgrunn 

1.1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Hovedhensikten med reguleringsplanen for tilsvingen er å avsette nødvendig areal til 

jernbaneformål for å hjemle utbygging av ny banesammenkobling mellom Rørosbanen og 

Solørbanen. Behovet for arealer er definert i teknisk hovedplan for tilsving Elverum som er 

utarbeidet parallelt med reguleringsplanprosessen. Reguleringsplanen skal også avklare arealer for 

nye planskilte kryssinger av jernbanen og angi arealer for midlertidig rigg- og anleggsområde for 

utbyggingen. 

Det er per i dag blandet trafikk (persontog og godstog) på Rørosbanen. Solørbanen trafikkeres kun 

av godstog der tømmertransport utgjør en stor andel. Togtrafikken mellom Rørosbanen og 

Solørbanen går i dag via Elverum stasjon. Der kobles lokomotivet fra for å kobles på i motsatt 

ende av toget før det kan kjøre videre. Denne operasjonen tar det ca. 30-40 minutter å 

gjennomføre. Med etablering av en direkte tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen unngås 

denne operasjonen. Sammen med andre tiltak som er under planlegging på banestrekningene vil 

den nye tilsvingen gi redusert framføringstid for godstog mellom Røros- og Solørbanen, og legge 

til rette for å få en større andel av godstransporten over på jernbanen. 

1.1.2 Prosjektmål 

Følgende prosjektmål er definert for prosjektet «Tilsving Elverum» av Jernbanedirektoratet: 

Tabell 1: Prosjektmål 

 

EFFEKTMÅL 

Redusert framføringstid for godstog mellom Røros- og Solørbanen 

 

RESULTATMÅL 

1 Arealplan levert til kommunen for 1. gangs behandling juni 2020 

2 Ibruktagelse 2026 

1.1.3 Teknisk plan 

Planfasen for jernbaneprosjekter deles i hovedplanfase og detaljplanfase. Arbeidet med 

hovedplanfasen for prosjektet tilsving Elverum pågår i perioden 2019-2020 og danner det tekniske 

grunnlaget for reguleringsplanen. 
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1.1.4 Silingsprosessen 

Etter oppstart av prosjektet våren og 

sommeren 2019 ble det gjennomført et 

alternativsøk med utgangspunkt i definerte 

mål og krav for prosjektet. Etter en 

tverrfaglig idédugnad i prosjektet 

gjennomført 29. juni 2019 forelå det i alt 

20 ulike traséalternativer fordelt på seks 

ulike korridorer (se Figur 1). 

Med utgangspunkt i prosjektmål, krav og 

definerte silingskriterier ble det 

gjennomført en silingsprosess i to trinn; 

grovsiling og finsiling. Etter silingsfasen 

er det videreført to utredningskorridorer 

(rød og gul). Disse to er lagt til grunn for 

konsekvensutredningen. En nærmere 

beskrivelse av silingsprosessen er 

presentert i planprogrammet. 

Følgende silingskriterier ble benyttet i 

silingsprosessen: 

• Kapasitet for togtrafikken 

• RAMS (Reliability, availability, 

maintainability and safety) 

• Togdrift og anleggsgjennomføring 

• Ytre miljø og støy 

• Prosessrisiko 

• Kostnader 

1.2 Varslet planområde 

Varslet planområde for reguleringsplanen er vist i 

figuren til høyre. Arealet omfatter blant annet 

deler av Terningmoen militærleir, sivil/militær 

skytebane, Vindheia nærings- og industriområde 

og Vindheia boligområde. Elva Terningåa inngår 

også i varslet planområdet. 

 

 

  

Figur 2: Varslet planområde (høst 2019) er markert 
med svart stiplet linje. 

Figur 1: 20 traséalternativer fordelt på 6 korridorer etter 
idédugnaden. 
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1.3 Forholdet til andre planer og føringer 

1.3.1 Nasjonal transportplan og jernbanesektorens handlingsprogram  

Banesammenkobling i Elverum er oppført som tiltak i godspakken som er utarbeidet i samarbeid 

mellom Jernbanedirektoratet og godsnæringen. Godspakken er beskrevet i NTP (2018-2029) kap. 

9.5.2. Det legges opp til at det i planperioden gjennomføres samfunnsøkonomisk lønnsomme 

godsinvesteringer for jernbanen på til sammen 18 mrd. kr, hvorav ca. 5,5 mrd. kr er oppført i 

første periode (2018-2023). Endelig utbygging krever at signalene i NTP følges opp gjennom 

vedtak av årlige statsbudsjett. Nye banesammenkoblinger på Elverum er listet opp i 

jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029. Det forventes at tilsvingen tas i 

bruk i 2026. 

1.3.2 Overordnede statlige føringer 

I tillegg til Nasjonal transportplan kan følgende lover, forskrifter, retningslinjer, 

stortingsmeldinger og andre statlige føringer ha betydning for planarbeidet: 

 LOV-2008-06-27-71 Plan og bygningsloven 

 LOV-1978-06-09-50 Lov om kulturminner 

 LOV-1981-03-16-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

 LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

 LOV-2000-11-24-82 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 

 LOV-2013-06-21-61 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne 

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

 FOR-1995-09-20-4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

 FOR-2006-12-15-1446 Vannforskriften 

 FOR-2014-09-26-1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

 FOR-2018-09-28-1469 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning 

 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520/2012 

 Retningslinjer for behandling av støy i planlegging T-1442/2016 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 14.05.2019. 

 Nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser, Rundskriv T-2 /16 10.06.2016 

 Meld. St 18 (2015-2016) Friluftsliv 

 Meld. St. 35 (2012-2013) Fremtid med fotfeste 

 Meld.St.21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk 

 Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 

 Den europeiske landskapskonvensjonen, CETS no. 176, 1. mars 2004 

 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) fremgår det at det skal tas 

hensyn til Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og iht. 

nasjonale forsvarsplaner.  

I forsvarssjefens fagmilitære råd for utvikling av Forsvaret, offentliggjort 08.10.2019, er det 

foreslått å videreutvikle Terningmoen som hovedsete for Heimevernet og felles rekruttskole. I 

regjeringens forslag til Stortinget, Prop. 62 S (2019–2020), foreslås det at Heimevernet 

videreføres med ledelse på Terningmoen og at det etableres en felles rekruttskole der. 
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1.3.3 Kommunedelplan 

Byplan 2030 - Kommunedelplan for Elverum byområde 

I planområdet for tilsving Elverum viser byplanen for Elverum 2030 arealer avsatt til 

jernbaneformål, forsvarsformål, næringsformål og boligformål. Forlegningsbrakker på 

Terningmoen er angitt som fredete bygg og tunet er angitt som område regulert til bevaring. 

Vindheiavegen er angitt som sekundærsykkelrute. Tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen er 

ikke vist i plankartet, men er omtalt i planbeskrivelsen for byplanen. 

Kommunedelplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret 28. august 2019. I tilfeller der hvor det 

er motstrid mellom byplanen og eldre reguleringsplaner skal byplanens føringer gjelde. 

 

1.3.4 Gjeldende reguleringsplaner 

Terningmoen leir reguleringsplan 
(1/2007)  

Areal avsatt til jernbane og «annet 

byggeområde». Tyskerbrakker er regulert til 

område for bevaring av bygninger. Planen 

viser en aktuell løsning for ny planskilt 

kryssing under Rørosbanen mellom 

Terningmoen leir og skytefeltet. 

Terningmoen skyte- og øvingsfelt (2019) 

Hensikten med reguleringsplanen har vært å 

legge til rette for en utvikling og 

modernisering/ oppgradering av baneanlegg 

på Terningmoen skyte- og øvingsfelt, og 

sikre rammebetingelser for Forsvarets behov. 

Med bakgrunn i nye retningslinjer for 

beregning av støy, er det i forbindelse med 

planprosessen utarbeidet en ny 

støyberegning for skyte- og øvingsfeltet. 

Reguleringsplan for Toftsaga (1/2004)  

Planområdet omfatter bl.a. deler av 

Solørbanen som er regulert til 

jernbaneformål.  

Industriområde Vestad, Vindheiav., 
Terningmoen, jernbanelinjen (1974)  

Området er avsatt til industriformål. Deler av 

planen er erstattet av reguleringsplan for 

Støperitomta (2/1998)  

Figur 1-3: Utsnitt fra reguleringsplan for Terningmoen leir 
(2007). 

Figur 1-4: Utsnitt fra reguleringsplan for Terningmoen 
skyte- og øvingsfelt (2019) 
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Reguleringsplan for Støperitomta 
(2/1998)  

Området er avsatt til industriformål  

Deponeringsområde Støperitomta 
(1995) 

Området nærmest Terningåa er regulert til 

Friluftsområde/deponi. Nordre del av 

området er regulert til spesialområde 

deponi. 

Prestfoss fabrikker (1975) 

Arealene vest for Solørbanen er regulert til 

industri. Det er også regulert fire tomter til 

frittliggende småhus innenfor planområdet. 

 

1.3.5 Igangsatte reguleringsplaner 
Statens vegvesen har igangsatt planarbeid for vedlikeholdstiltak på fv. 210 på strekningen 

Glåmdalsmuseet – Skjefstadfossen. Bane NOR har hatt dialog med Statens vegvesen om dette 

underveis i planarbeidet. 

 

1.3.6 Øvrige kommunale planer 
I tillegg til arealplanene som er referert i de to foregående kapitlene vil følgende kommunale 

planer være relevante for planarbeidet: 

• Klima og energiplan (under revisjon 2019/2020) 
• Strategisk plan Folkehelsearbeid i Elverum 2019-2023 (vedtatt 2019) 
• Trafikksikkerhetsplan (under revisjon) 

 

Figur 5: Utsnitt fra reguleringsplan for deponeringsområde 
støperitomta (1995). 
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2 PLANPROSESSEN 

2.1 Samarbeid med kommunen 

Det ble gjennomført oppstartmøte for reguleringsplanen med Elverum kommune, iht. pbl § 12-8, 

den 26. juni 2019. Det har vært jevnlig dialog med kommunen underveis i planprosessen og 

kommunens saksbehandler og enhetsleder for arealplan har deltatt i flere prosjektmøter med Bane 

NOR. Medvirkningsmøter i Elverum er arrangert i samarbeid med Elverum kommune. 

2.2 Kunngjøring oppstart og høring av planprogram 

Forslaget til planprogram ble vedtatt lagt ut på høring av formannskapet i Elverum kommune 20. 

november 2019, iht. plan- og bygningsloven § 12-8. 

Varsel om planoppstart og høring av planprogram ble annonsert 25. november 2019 i 

Østlendingen, på Elverum kommunes nettsider, på Bane NORs prosjektside og gjennom brev til 

offentlige myndigheter, direkte berørte grunneiere og naboer til planområdet. Frist for å sende inn 

merknader til varsel om oppstart var 10. januar 2020. Mottatte merknader er oppsummert og 

kommentert i revidert utgave av planprogrammet og er også vedlagt planforslaget. 

Planprogrammet ble endelig vedtatt av Formannskapet 12. februar 2020. 

2.3 Medvirkningsmøter 

2.3.1 Åpent møte om planprogrammet 

Bane NOR og Elverum kommune arrangerte et åpent informasjons- og medvirkningsmøte om 

forslaget til planprogram i Elverum rådhus den 5. desember 2019. Tema i møtet var 

• Bakgrunn for prosjektet og informasjon om planprosessen 

• Presentasjon av utredningsalternativene 

• Presentasjon av opplegg for konsekvensutredning 

• Planlagt framdrift og opplegg for medvirkning 

• Generell informasjon om grunnervervsprosessen 

Det ble også åpnet for spørsmål og innspill fra salen. Det var ca. 60 deltakere i møtet. 

2.3.2 Møter med berørte aktører 

Bane NOR har avholdt flere møter med Forsvaret og Forsvarsbygg både i forkant av 

planprosessen og underveis. Tema i møter med Forsvaret har vært Forsvarets arealbehov ved 

Terningmoen og gjennomgang av forslag til løsninger for ny tilsving over Forsvarets 

eiendommer. Aktuelle avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser for Forsvarets 

virksomhet er diskutert. 

Som en del av grunnlaget for risiko- og sårbarhetsanalysen har det vært avholdt møte med Midt-

Hedmark brann- og redningsvesen. Brannfare i tilknytning til jernbanen og annen virksomhet i 
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planområdet og framtidige adkomstforhold for utrykningskjøretøy var tema i møtet med 

brannvesenet. 

Det har vært planlagt møter med bedrifter i området. Disse møtene ble avlyst pga. risiko for 

koronasmitte. Informasjon til grunneiere, bedrifter og beboere i området er sendt ut per post og 

lagt ut på Bane NOR og Elverum kommunes nettsider underveis i planarbeidet. Bane NOR har 

vært tilgjengelig for spørsmål per telefon. 

2.3.3 Regionalt planforum 

Plansaken ble behandlet i regionalt planforum den 22. april 2020. I møtet deltok representanter fra 

Innlandet fylkeskommune, Fylkesmannen i Innlandet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, 

Forsvarsbygg og Elverum kommune. I møtet ble det stilt spørsmål rundt nærføring til 

kulturminner på Forsvarets eiendom. I etterkant av møtet har Bane NOR hatt dialog med 

Forsvarsbygg og kulturarvenheten i fylkeskommunen om dette spørsmålet.  

2.4 Synspunkter til varsel om oppstart og høring og 
offentlig ettersyn 

Innspillene som kom inn ved varsel om oppstart og høring av planforslaget er oppsummert og 

kommentert i planprogrammet. Etter at planprogrammet ble vedtatt mottok også Bane NOR 

uttalelse fra Innlandet fylkeskommune. Et kort sammendrag av innspillene er presentert her.  

Vesentlige innspill fra statlige og regionale myndigheter 

Forsvarsbygg 

Forsvarsbygg varsler innsigelse til alternativ 2 med begrunnelse i at dette vil gi et vesentlig 

arealbeslag i Forsvarets område. Dette vil gi betydelige konsekvenser for driften og 
virksomheten ved Terningmoen leir og skyte- og øvingsfelt, og muligheten for 

videreutvikling av dette. Det henvises til Forsvarssjefens fagmilitære råd 2019 som anbefaler 

å ta i bruk områdene ved etablering av felles rekruttskole og oppbygging og videreutvikling 

av Hæren i Sør-Norge.  

Statens vegvesen 

Statens vegvesen forutsetter at det utarbeides en transportanalyse som viser framtidig trafikk 

til og fra planområdet, og at det videre planarbeidet svarer godt opp hvordan dette vil bli 

ivaretatt. En eventuell etablering av ny adkomst til planområdet fra fylkesvegen forutsettes 

utredet og tas inn i vurderingsgrunnlaget for transportanalysen.  

Innlandet fylkeskommune 

I forbindelse med at det skal planlegges inngrep ved vernede og fredete bygg presiserer 

fylkeskommunen at det ikke er kurant å rive eller flytte de fredete bygningene, eller bygninger 

i verneklasse 2. Fylkeskommunen forutsetter at traseene så langt som mulig tilpasses slik at 

dette unngås. Jernbanen bør heller ikke gå så nært bygninger at vedlikehold og tilgjengelighet 

vanskeliggjøres. Fylkeskommunen forutsetter videre dialog om dette mellom Bane NOR, 

Elverum kommune, Innlandet fylkeskommune og Forsvarsbygg. 
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Fylkeskommunen vil gjennomføre arkeologisk registrering innenfor planområdet for å 

oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner. Reguleringsplanen kan ikke vedtas 

før fylkeskommunen har avgitt uttalelse på grunnlag av varslet kulturminneregistrering. 

 

Innspill fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner 

Elverum skytterlag 

Hvis det velges tilsvingsspor over områder som skytterlaget disponerer vil dette føre til at det 

må bygges opp skytebaner et annet sted. Dette vil være svært kostbart og det vil føre til at 

skytterlaget ikke kan arrangere landsskytterstevne. Tatt dette i betraktning håper skytterlaget 

at rød trasé (alt. 1) velges. 

Grunneiere/ boligeiere  

Privatpersoner som er grunneiere/boligeiere i området har spilt inn følgende tema i sine uttalelser: 

• Ønsker om valg av alternativ, løsninger for vegforbindelser og kryssinger av ny 

jernbanetrasé. 

• Ønske om at det etableres sikre adkomstløsninger for myke trafikanter 

• Alternativ trasé for tilsvingen. 

• Spørsmål om føringer for avstand fra ny jernbane til boliger, næring/industribygg.  



Dokumentnummer: MIP-00-A-02976 Dato:  15.09.2020 
Rørosbanen (Hamar)-Elverum, Tilsving Elverum Revisjon: 03A 
Planbeskrivelse Side: 12 av 65 

 

 

3 KONSEKVENSUTREDNING 

3.1 Metode 

Konsekvensutredningen skal være en faglig objektiv utredning av de aktuelle alternativenes 

virkninger for miljø og samfunn. Resultatene av utredningen vil være en viktig del av 

kunnskapsgrunnlaget for beslutning om valg av løsning for endelig plan. Prinsippene i Statens 

vegvesens håndbok for konsekvensanalyse (V712) er lagt til grunn som metodikk for utredningen.  

Konsekvensutredningen forholder seg i utgangspunktet til de permanente virkningene av tiltaket 

og det legges til grunn en analyseperiode på 40 år. Utbyggingsalternativene utredes i forhold til 0-

alternativet som er en videreføring av dagens situasjon, og forventet utvikling i planområdet, uten 

at tiltaket bygges ut. For hvert utredningstema er det presentert en kort beskrivelse av forventede 

virkninger i anleggsperioden. 

I vurderingen av hvilke tema som skal utredes er det tatt utgangspunkt i inndelingen i håndbok 

V712, men med vekt på tema som vurderes å være beslutningsrelevante for valg av alternativ for 

tilsvingen. Det er utredet konsekvenser for prissatte og ikke-prissatte tema. 

 

3.1.1 Prissatte konsekvenser 

I utredning av prissatte konsekvenser omfatter analysen virkninger på kortere og lengre sikt for 

følgende grupper: 

• Transportbrukere (godskunder og passasjerer)  

• Operatører (togselskaper)  

• Offentlige organer (deriblant statlige investeringsutlegg og endringer i Bane NORs drifts- 

og vedlikeholdskostnader)  

• Samfunnet for øvrig (miljø, helse, ulykker mm) 

 

Virkninger prissettes i den grad det er mulig. Eksempler på prissatte konsekvenser er tidsgevinster 

samt reduksjon i operatørkostnader og endringer i drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Nytte og kostnader er beregnet som differansen mellom utbyggingsalternativene og 0-alternativet 

(videreføring av dagens situasjon). For de prissatte virkningene er neddiskontert nytte og 

kostnader beregnet over analyseperioden på 40 år. Det er benyttet en kalkulasjonsrente på 4,0 % 

for å beregne netto nåverdi av tiltaket.  

 

Analysen er utarbeidet i samsvar med Jernbanedirektoratets «Veileder i samfunnsøkonomiske 

analyser i jernbanesektoren» (2018). Til å verdsette virkninger av tiltaket, er det brukt 

satser/enhetspriser og forutsetninger fra Jernbanedirektoratets nytte-kostnadsverktøy SAGA. 

 

 

3.1.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

I henhold til fastsatt planprogram omfatter utredning av ikke-prissatte konsekvenser temaene 

landskapsbilde, naturmangfold, kulturarv og friluftsliv, by- og bygdeliv. Temaet naturressurser er 

ikke utredet da det ikke er dyrka mark i planområdet og tiltaket kun vil berøre mindre skogarealer 

hvor det ikke drives aktivt skogbruk.  
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Hvert av utredningstemaene er utredet gjennom tre trinn, verdivurdering, påvirkning og 

konsekvens. 

Verdivurdering 

Verdiene for det aktuelle utredningstema, innenfor planens influensområde, beskrives og 

fastsettes på en flytende skala som vist under. Kriterier for fastsettelse av verdi beskrives nærmere 

for det enkelte tema i utredningen. 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     

    ▲   

 

Påvirkning 

Det vurderes hvordan de aktuelle verdiene i området blir 

påvirket/endret av tiltaket i positiv eller negativ retning. 

Påvirkningen vurderes i forhold til referansesituasjonen (0-

alternativet). 

 

 

 

Konsekvens 

Det vil være aktuelt å dele inn planområdet i delområder. Konsekvens for hvert delområde 

fastsettes ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning ved bruk av konsekvensvifta. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Konsekvensvifta og skala for konsekvensvurdering (Statens vegvesen HBV712). 
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Avbøtende tiltak 

I tilfeller hvor konsekvensutredningen viser at tiltaket vil ha negative konsekvenser skal aktuelle 

avbøtende tiltak, som vil bidra til å gi tiltaket en mer positiv konsekvens, beskrives.  

 

3.1.3 Sammenstilling av konsekvensutredning 

Prinsipper for sammenstilling 

beskrevet i Statens vegvesens håndbok 

V712 legges til grunn for 

sammenstilling og rangering av 

alternativene. En oversikt over 

sammenstillingsprosessen er vist i 

Figur 7.  

Resultatene fra utredning av de 

prissatte og ikke-prissatte 

konsekvensene (kap. 3.3) iht. Statens 

vegvesens håndbok V712 

sammenstilles først. Deretter beskrives 

hovedresultater fra øvrige utredninger 

(kap. 3.4). 

Sammenstilling av den 

samfunnsøkonomiske analysen og 

øvrige konsekvenser danner grunnlag 

for Bane NORs anbefaling for valg av 

løsning. 

 

3.2 Utredningsalternativer 

Det er gjennomført konsekvensutredning for to utbyggingsalternativer for ny tilsving i samsvar 

med vedtatt planprogram. I utredningen er utbyggingsalternativene vurdert opp i mot 0-

alternativet som er en videreføring av dagens situasjon i planområdet innenfor analyseperioden på 

40 år. 

3.2.1 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. Eksisterende planovergang i Vindheiavegen 

over Solørbanen beholdes. Tilsvingen har en kurve med radius 400 m. Lengde på ny tilsving er 

ca. 1100 m. 

Figur 7: Oversikt over sammenstilling av samfunnsøkonomisk 
analyse, og øvrige vurderinger/ utredninger, som grunnlag for 
anbefaling. 
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Figur 8 Oversiktskart for ny tilsving alternativ 1 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 

 

Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

 

Undergang på Forsvarets eiendom 
Dagens planovergang over Rørosbanen, mellom Terningmoen militærleir og skytebanene, vil 

stenges som følge av utbygging av tilsvingen. Denne kryssingen vil bli erstattet med en ny 

planskilt kryssing. Ny kryssing for Forsvaret er planlagt ca. 35 m vest for eksisterende 

planovergang. Undergangen er dimensjonert iht. Statens vegvesens vegnormal N100 og vil 

dermed ivareta Forsvarets behov for kryssing med tyngre kjøretøy. Det sikres også areal for fortau 
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i undergangen. Endelig utforming av vegprofilet i undergangen avklares nærmere med Forsvaret i 

detaljplanfasen etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

        

Figur 9 Planskilt adkomst under Rørosbanen mellom Forsvarets eiendommer på Terningmoen. Blå pil markerer 
perspektivet for 3D-illustrasjonen. 

For denne kryssingen har det også vært vurdert et alternativ med bru over Rørosbanen. Bru 

anbefales ikke i dette området pga. terrengforholdene, krav til frihøyde over jernbanen og behov 

for lange vegramper på hver side av hensyn til krav til maksimal stigning.  

 

Ny undergang for gående og syklende i Vindheiavegen 

Der tilsvingen er planlagt å krysse Vindheiavegen er det planlagt en ny undergang for gående og 

syklende. Undergangen er dimensjonert iht. krav om universell utforming. Se Figur 10 og Figur 

11. 

 

Figur 10: Ny undergang for gående og syklende i Vindheiavegen. 
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Figur 11: Undergang for gående og syklende i Vindheiavegen. 

For denne kryssingen er det også vurdert alternativ med gang- og sykkelvegbru over jernbanen. 

Denne løsningen er ikke anbefalt siden bru i dette området vil bli svært dominerende på grunn av 

krav til friøyde over jernbanen og tilsvarende behov for lange vegramper på hver side av hensyn 

til universell utforming og krav til maksimal stigning.  

 

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. Vegen er primært tilrettelagt for 

kjørende. Hovedadkomst for gående og syklende vil være gjennom ny undergang under tilsvingen 

i Vindheiavegen som beskrevet over. 

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

For denne kryssingen har det også vært vurdert alternativ med å etablere ny vegkryssing som 

undergang under Solørbanen. I dette området ligger imidlertid jernbanen lavere enn tilgrensende 

terreng og det vil være krevende å oppnå en god geometrisk løsning der krav til stigning er 

oppfylt. Det er også registrert områder med forurenset grunn på begge sider av jernbanen, noe 

som vil innebære større miljørisiko i anleggsfasen og økte kostnader til massehåndtering ved 

utbygging av undergang, sett i forhold til etablering av bru. 

3.2.2 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. 
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Figur 13 Oversiktskart for ny tilsving alternativ 2 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 

Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

 

Undergang 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. Undergangen er planlagt med lengde på ca 16 meter. Undergangen 

er planlagt med bredde på ca 8 meter + nødvendig breddeutvidelse av undergangen for å 

tilfredsstille siktkrav pga. krapp kurvatur på veg ned til undergangen. 
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Figur 14 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. Undergangen 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 i anleggsperioden. Tiltaket krever innløsning av enkelte bolig- og næringseiendommer i 

området der undergangen skal etableres i Vindheiavegen. 

  

Figur 15 Kryssing av spor i Vindheiavegen. Blå pil markerer perspektivet for 3D-illustrasjonen. 
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3.3 Sammendrag konsekvensutredning 

Temaspesifikk metode og vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens for enkelte delområder er 

nærmere beskrevet i fagrapporter for hvert av utredningstemaene. Fagrapportene foreligger som 

selvstendige vedlegg til planbeskrivelsen. I sammendragene for hvert tema under er resultatet av 

konsekvensutredningen for de to utredningsalternativene gjengitt, sammen med en kort 

oppsummering av de viktigste funnene i utredningen.  

3.3.1 Prissatte konsekvenser 

Kostnader 

Det som gir høyest kostnader er som regel kostnader forbundet med utbygging og videre drift. 

Dette er med andre ord investeringskostnadene til de foreslåtte tiltakene, samt kostnader som 

påløper etter ferdig utbygging og bidrar til å opprettholde tiltakenes ytelse, dvs. livsløpskostnader 

hvorav kostnader til drift og vedlikehold er av de viktigste komponentene. Vi vil her kun omtale 

investeringskostnadene. 

Investeringskostnadene til de to ulike alternativene til tilsving på Elverum er estimert i forbindelse 

med utarbeidelse av teknisk hovedplan for tilsving Elverum. Et kostnadsestimat på dette 

plannivået har generelt en usikkerhetsmargin på +/- 20 prosent. I samfunnsøkonomiske analyser, 

der tiltaket skal finansieres av det offentlige, skal det legges på en skattefinansieringskostnad. Jf. 

Finansdepartementets føringer settes denne til 20 øre per krone (20%). 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
Estimert investeringskostnad (mill. kr.) 376 422 

Estimert investeringskostnad inkludert 
skattefinansieringskostnad (20%) 

451 506 

 

Prissatte nytte-effekter 

Etableringen av tilsvingen på Elverum gir operatørene muligheter til å kutte i kostnader ved at 

fremførinsgkostnadene reduseres ved at kjøretiden totalt sett blir kortere. Bygging av en tilsving 

sør for Elverum betyr i praksis at tog som kommer fra Hamar (og fra steder nord for Hamar) og 

skal kjøre sørover til Solørbanen eller vise-versa, ikke lenger vil trenge å kjøre innom Elverum 

stasjon for å snu lokomotivet til motsatt side. I denne utredningen er det beregnet nytte av 

kjøretidsreduksjonen. I tabellen under ser vi hvilken effekt 30 minutters redusert kjøretid betyr for 

godskunder i form av nytte. Beregningen er utført med utgangspunkt i dagens godsmengder da det 

ikke foreligger noen informasjon om eventuelle nye ruteplaner. 

Forutsetninger og beregnet nytte 

 

Årlig mengde gods på tog som vil ha nytte av tilsving (i tonn) 1 002 730 

Reduksjon i fremføringstid 30 minutter 

Tidskostnad (kr. pr. tonntime) 2,08 

Nytte i millioner kroner   1,04 
 Diskonteringsrate 4 % 

Analyseperiode  40 år 

Neddiskontert nytte av 30 min redusert kjøretid i millioner 
kroner 

21,5  
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Sammenstilling nytte-kost for prissatte konsekvenser 

Neddiskonterte nytte- og kostnadseffekter vises i tabellen under. 

Tabell 2: Neddiskontert nytte- og kostnadseffekter i millioner kroner. 

 
Alternativ 1 Alternativ 2 

Nytte for godskunder (neddiskontert) 
21,5                                                   21,5 

Kostnader i millioner kroner inkludert 
skattefinansieringskostnaden (20%) 

451 
 

506 
 

Nettonytte i millioner kroner (nåverdi) -429,5 -484,5 

 

Da de prissatte nytteeffektene er like i begge alternativ vil det best rangerte av de to 

utbyggingsalternativene være det alternativet med lavest kostnad, det vil si alternativ 1. 

Sammenstillingen i Tabell 2 viser likevel at begge utbyggingsalternativ har svært negativ netto 

nytte. Dette skyldes at det kun er en del av nytten av tiltaket som er kvantifisert her. Det er god 

grunn til å anta at nytten er underestimert. For jernbanetiltak er det viktig å se flere tiltak sammen 

som en pakke som gir samlet nytte. I området for Røros- og Solørbanen er det under planlegging 

flere andre tiltak som en antar vi gi nytte sammen med en eventuell tilsving på Elverum. Dette 

gjelder: 

• Kryssingsspor på Rørosbanen 

• Kryssingsspor på Solørbanen 

• Elektrifisering av Solør -og Rørosbanen 

• Tilsving ved Kongsvinger 

• Relokalisert tømmerterminal ved Kongsvinger 

Et knippe av tiltak som er myntet på godsnæringen vil trolig gi store samfunnsøkonomiske 

nytteeffekter. Spesielt er det viktig å trekke frem elektrifiseringen av Solør- og Rørosbanen. 

Elektrifisering vil reduserer kostnadene ved fremføringen mye og vil trolig medføre en omruting 

av godstog til disse banestrekningene. For eksempel er det i dag flere tog som kommer kjørende 

nordfra via Dovrebanen -og som skal til Sverige- som i dag kjører til Grorud/ Alnabru for å snu- 

og så kjøre ut av Norge via Kongsvingerbanen. Disse togene vil kunne rutes om via Hamar og 

Solørbanen, når Røros- og Solørbanen elektrifiseres. I tillegg vil andelen overført trafikk fra vei til 

bane bli betraktelig større når tiltakspakkene sammen bidrar til å redusere både tidskostnadene, 

kostnadene ved bruk av diesellokomotiv samt bidrar til å tilrettelegge for at operatører kan kjøre 

lengre godstog. I fagrapport for prissatte konsekvenser er det derfor også gjort en beregning av 

netto nytte for en situasjon med 20 prosent økning i transportert gods. 

3.3.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 

endres som følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet og 

bystruktur sett fra omgivelsene. 
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Verdibeskrivelse 

Elverum by ligger langs Glomma, omkranset av 

skogkledd landskap på begge sider. Glomma 

snor seg sørover gjennom landskapet i et svakt 

daldrag og er et viktig orienterendeelement.  

Planområdet ligger på vestsiden av Glomma og 

avgrenses av Vestsivegen i øst, Terningmoen i 

nord og skogsområde i sør og vest.  

Området fremstår som relativt flatt med unntak 

av arealene langs med Terningåa som har skåret 

ut en ravinedal med varierende bredder i 

planområdet. 

Planområdet er delt inn i tre delområder som 

kan avgrenses og karakteriseres som en helhet 

og har fremtredende karakter og kjennetegn som 

virker samlende på oppfatningen av området. 

Inndeling i delområder fremgår av kartet i Figur 

16.  

 

 

 

 

Delområde A, Industri, næring og bebyggelse 

Vindheiaområdet i østre del av planområdet består av eneboligbebyggelse, nærings- og 

industribebyggelse med tilhørende veger. På grunnlag av at området er lite fremtredende med lite 

helhetlige bygningssammensetninger og fragmentert inndeling vurderes det samlet til å ha noe 

verdi for landskapsbilde.  

Delområde B, Skogsområde  

Sør og vestre del av planområdet er i hovedsak dekket av granskog, som dominerer 

landskapsbilde for delområdet. Etter kriteriene i metoden for verdisetting har delområdet en typisk 

karakter. Verdien for delområdet er derfor satt til middels verdi.  

Delområde C, Terningmoen.  

Nord for Rørosbanen er militærområdet avstengt med høye gjerder og vakthold. Bygningene er 

stramt organisert med store åpne gressflater. På grunnlag av områdets karakter og vanlig gode 

visuelle kvaliteter har delområdet noe-middels verdi.  

Oppsummering av verdivurdering for delområdene: 

Delområder landskapsbilde Verdi 

A Industri, næring, bebyggelse Noe 

B Skogsområde Middels 

C Terningmoen Middels-noe 

 

Figur 16: Inndeling i delområder for vurdering av 
landskapsbilde. 
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Resultat fra konsekvensutredning 

De alternative jernbanetraseene vil påvirke delområdene gjennom direkte inngrep eller nærføring, 

og det visuelle bildet av landskapet er avhengig av tiltakets lokalisering, linjeføring og utforming.    

Alternativ 1 Vil få størst påvirkning på landskapsbilde. Jernbanen beslaglegger et stort areal i 

Vindheiaområdet, går på tvers av eksisterende strukturer, deler området ytterligere og medfører at 

boligbebyggelse, industri- og næringsbebyggelse må rives. Den visuelle barrierevirkningen vil 

lokalt bli stor.  

 

 

Figur 17: Utsnitt fra 3D-modell for alternativ 1. Perspektiv mot sør-vest. Oversiktsbilde øverst, fra bakkenivå 
nederst. 

I sør og nordvest for Vindheiaområdet vil alternativ 1 berøre landskapsbildet i mindre grad og vil 

ikke endre landskapsbildets karakterstyrke.  

Alternativ 2 Noe bebyggelse og næringsindustri må rives i Vindheiaområdet, men det ligger lite 

eksponert fra omgivelsene og landskapsbildet vil ikke endres i større grad. Vest for 

Vindheiaområdet vil tilsvingsporet og ny undergang beslaglegge areal og dele området, men det 

vil bli lite eksponert siden det hovedsakelig går igjennom granskog.  
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Figur 18: Utsnitt fra 3D-modell for alternativ 2. Perspektiv mot vest over Vindheia. 

 

Samlet konsekvens 

Samlet konsekvens for landskapsbilde er vist i tabellen under.  

 

Delområde 
landskapsbilde 

0-alternativet 
 

Alternativ 1 
 

Alternativ 2 
 

Delområde A 
Boligbebyggelse, 
industri og næring 

0 Noe miljøskade 
- 
 

Ingen/ ubetydelig 
miljøskade 

0 

Delområde B 
Skogsområdet 

0 Ingen/ ubetydelig 
miljøskade 

0 

Ingen/ ubetydelig 
miljøskade 

0 

Delområde C 
Terningmoen 

0 Ingen/ ubetydelig 
miljøskade 

0 

Noe miljøskade 
- 

Samlet vurdering  Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

 

Alternativ 1 Vil få størst påvirkning på landskapsbilde siden det beslaglegger et stort areal i 

Vindheiaområdet, går på tvers av eksisterende strukturer, deler området ytterligere og medfører at 

bebyggelse, industri og næring må rives. Den visuelle barrierevirkningen vil lokalt bli stor.  

I sør og nordvest for Vindheiaområdet vil alternativ 1 berøre landskapsbilde i mindre grad og vil 

ikke endre landskapsbildets karakterstyrke.  

Alternativ 2 Noe bebyggelse og næringsindustri må rives i Vindheiaområdet, men det ligger lite 

eksponert fra omgivelsene og landskapsbilde vil ikke endres i større grad. Vest for 

Vindheiaområdet vil tilsvingsporet og ny undergang beslaglegge areal og dele området, men det 

vil bli lite eksponert siden det hovedsakelig går igjennom granskog.  
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Forslag til avbøtende tiltak 

• Sørge for god terrengtilpassing av jernbanen både mot sideareal og konstruksjoner. 

• Jernbanen vil være et dominerende element lokalt, en visuell skjerming eller naturlig 

revegetering vil sørge for at synligheten av tilsvingen blir et mindre dominerende og 

redusere de negative konsekvensene for landskapsbilde.  

• Ved etablering av kulvertene for gående og syklende er det viktig at dette gjøres på en 

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

 

Naturmangfold 

Verdibeskrivelse 

Vestre del av planområdet 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.  

En strekning på ca 2 – 2,5 km av Terningåa ligger i plan- eller influensområdet, og naturverdiene 

her er kartlagt som to adskilte naturtype-lokaliteter. I tillegg er det kartlagt en tredje lokalitet, et 

sandtak beliggende på østsiden av Terningåa, utenfor planområdet, og som antas 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, relativt næringsfattige, og som er påvirket av forsvarets aktiviteter og 

annen slitasje. Det er ikke påvist spesielle naturverdier i disse områdene, heller ikke i 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 nordre grense 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 Figur 19, er 

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

er det registrert en rødlistet sopp, bølgekjuke (NT). 
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Resultater fra konsekvensutredning 

Ut fra plassering av valgte traséer 

for tilsving synes det ikke å være 

risiko for at tiltaket skal ha 

vesentlige negative effekter på 

viktige naturverdier som 

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 påvirkning 

«Noe forringet» for rødlistede 

arter for alternativ 1 hvor traseen 

kommer nær et angitt 

observasjonspunkt.  

 

 

 

 

 

Figur 19: Verdisatte naturtypelokaliteter og økologiske 
funksjonsområder i influensområdet, merket 1 – 4. Lokalisering av 
rødlistearter og svartelistearter er også markert i kartet. 

Tabell 3 Sammenstilling av konsekvensutredning for temaet naturmangfold. 

 
Delområder 0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 2 

Terningåa V 
(nr. 1 i figur 19) 

0 Ubetydelig endring 
0 

Ubetydelig endring 
0 

Terningåa 
(nr. 2 i figur 19) 

0 Ubetydelig endring 
0 

Ubetydelig endring 
0 

Terningbrua sandtak 
NNV (nr. 3 i figur 19) 

0 Ubetydelig endring 
0 

Ubetydelig endring 
0 

Rødlistede arter 0 Ubetydelig /noe 
miljøskade 

0 

Ubetydelig endring 
0 

Samlet vurdering 0 Ubetydelig/noe 
negativ konsekvens 

0/- 

Ubetydelig 
konsekvens 
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I fagrapport for naturmangfold er det presentert en vurdering av planforslaget iht. 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

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. 

 

Kulturarv 

Verdibeskrivelse 

Influensområdet utgjør det området som vil bli berørt av tiltaket utenfor planområdet. Plan- og 

influensområde er delt inn i fem delområder (kulturmiljø) som er vist i temakartet i Figur 20.  

Kulturhistorisk beskrivelse 

Teksten her er et utdrag fra kulturhistorisk beskrivelse i fagrapport for kulturarv 

 

Tidlig på 1800-tallet besto Elverum enda bare av Gårder og Prestegården på østsiden og 

Grindalen på vestsiden av Glomma. Under disse 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. Jernbanen ble bygget på 

vestsiden av Glomma, og ble forlenget gjennom Østerdalen til Trondheim i 1877. Den første 

jernbanestasjonen på Elverum ble anlagt på 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, og bebyggelsen fikk preg av 

småby og handelssenter.  

På Vestadsiden kom det en sterk fremvekst av tettbebyggelse rundt jernbanestasjonen fra midten 

av 1880 årene som la grunnlag for utviklingen på Vestad. Flere sagbruk og møbelfabrikker ble 

opprettet samtidig sammen med håndverkere, forretningsdrivende, kafeer og overnattingssteder. 
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Reguleringsplanen fra 1924 bygde videre på eksisterende bebyggelse. 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. Industrien på Vestad vokste 

utover 1900-tallet. Glomdalsmuseet ble etablert i 1911. Jernbanestasjonen ble flyttet i 1913. 

Nybrua ble oppført i 1936. 

Etter krigen gjorde biltrafikkøkning og vegbygging til at sentrum endret seg radikalt. Etter 1950 

ble store deler av den tidlige industrien nedlagt. I perioden 1970-1980 ble vegsystemet omlagt. 

Elverum ble by i 1996.  

Kart som viser definerte delområder med verdivurdering er vist i Figur 20. 
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Figur 20: Verdikart for konsekvensutredning av temaet kulturarv. Fargene henviser til verdi for definerte 
delområder. Nummerering av delområdene henviser til nummerering i tabeller i fagrapport for kulturarv og Tabell 
4 i dette dokumentet. Delområde KM-C følger eksisterende jernbanespor på Rørosbanen og Solørbanen. 

Resultat fra konsekvensutredning 

Sammenstilling av konsekvensene er som følger:  

Tabell 4: Sammenstilling av konsekvensutredning for temaet kulturarv. 

Delområder (kulturmiljø) 
kulturarv 

0-aternativet Alternativ 1  Alternativ 2 

A Terningmoen 0 - (Noe miljøskade) 0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 
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B Terningmoen leir 0 - - (Betydelig 
miljøskade) 

- - (Betydelig 
miljøskade) 

C Jernbanens anlegg 0 0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

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

E Glomdalsmuseet 0 0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

0 (Ingen/ubetydelig 
miljøskade) 

Avveining  Ingen konflikter i 
vedtatte 
regulerings-
planer 

Konflikt med 
automatisk fredet 
kullgrop og 
forskriftsfredet 
bygningsmiljø (sterk 
nærføring. Riving av 
SEFRAK-hus og 
brudd i historisk 
gatestruktur. 

Sterk nærføring til 
automatisk fredet 
kullgrop og konflikt 
med vernede 
ammunisjonshus. 

Samlet vurdering  
 

0 Middels negativ 
konsekvens (- -) 

Noe negativ 
konsekvens (-) 

 

 
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. 

Snittet under viser framtidig situasjon der tilsvingen vil komme nærmest de fredete brakkene på 

Forsvarets eiendom. Avstand mellom fyllingsfoten for ny jernbane og brakkene vil være 18 m på 

dette punktet. Det er regulert en anleggssone på 12,5 m fra fyllingsfoten. Dette arealet vil bli 

avskoget i forbindelse med anleggsarbeidet. 

 

 

Figur 21: Snitt som viser avstand mellom fredete brakker på Forsvarets eiendom og planlagt trasé for tilsvingen i 
alternativ 1. 

 

18 m 

12,5 m 

Snittlinje 
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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.  

 

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. 

Friluftsliv, by- og bygdeliv 

Tema friluftsliv / by- og bygdeliv er knyttet til mennesker som brukere, og til de fysiske 

omgivelsene som har betydning for dem. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i 

friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Temaet knytter seg til alle 

områder der mennesker har mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet, friluftsliv i byer og 

tettsteder og i naturen ellers. På den måten knytter temaet seg til landskapet slik folk oppfatter og 

bruker det. Begrepene by- og bygdeliv understreker at friluftsliv i byer og tettsteder er inkludert i 

analysen og forholder seg til "livet mellom husene" - i det offentlige rom. Sosiale møteplasser, 

som f.eks. parker, lekeplasser, torg og gågater, inngår også i temaet.  

Temaet omfatter følgende deltemaer: 
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• Friluftsområder 

• Utearealer i byer og tettsteder som er allment tilgjengelige 

• Forbindelseslinjer for myke trafikanter 

• Nett for tursykling 

• Sykling på offentlig vegnett  

Verdibeskrivelse 

Avgrensing av influensområdet for nærmiljø og friluftsliv tar utgangspunkt i mulige målpunkter.  

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

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

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

del av et stort skogsområde med grusveier som også brukes som turløypenett. Vestre del av 

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

anlegg og det arrangeres landsskytterstevne i området ca. hvert 10. år. I nordvestre del av 

influensområde ligger Terningmoen leir, som er avstengt for allmenheten.  

Det er benyttet samme inndeling i delområder for friluftsliv, by- og bygdeliv som i utredningen 

for landskapsbilde. Inndeling i delområder er vist i Figur 16. 

Delområde A, Industri, næring og bebyggelse 

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

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

Verdi for delområdet vurderes til uten betydning – noe verdi. 

Delområde B, Skogsområde 

Området har enkeltelementer som er viktige for friluftsliv og nærmiljø. Foruten disse kvalitetene 

blir området heller brukt til gjennomgang til skogsområdet i sør og militærområdet i nordvest. 

Verdi for delområdet vurderes til noe – middels verdi.  

Delområde C, Terningmoen  

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

vurderes likevel til å ha middels verdi.  

Oppsummering av verdivurdering av delområder: 

 
Delområder friluftsliv, by- og bygdeliv 

 
Verdi 

A Industri, næring, bebyggelse Noe 

B Skogsområde Noe – middels 

C Terningmoen Middels 

 

Resultat fra konsekvensutredning 

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

Tiltaket vil ikke berøre målpunktene for friluftsliv eller medføre store endringer for myke 

trafikanter i området, men heller ikke forbedre dagens situasjon i stor grad. For kjørende vil 

tilkomsten til skogsområdet, boligområdet Myggbukta sør for tilsvingen, forsvarets eiendommer 

inkludert skytebanene bli noe forbedret med ny bru over Solørbanen. 
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Alternativ 2 vil få størst påvirkning for tema friluftsliv /by -og bygdeliv. Tilsvingsporet vil berøre 

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

arealer fra Terningmoen skytefelt.  

Delområder friluftsliv 
/ by-og bygdeliv 

0-alternativet 
 

Alternativ 1 
 

Alternativ 2 
 

Delområde A 
Boligbebyggelse, 

industri og næring 

0 Ubetydelig endring 
0 

Ubetydelig endring 
0 

Delområde B 
Skogsområdet 

0 Ubetydelig endring 
0 

Forringet 
- 

Delområde C 
Terningmoen 

0 Ubetydelig endring 
0 

Ubetydelig endring 
0 

Samlet vurdering  Ubetydelig 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Forslag til avbøtende tiltak 

• Minimere arealinngrepet. 

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

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

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

anleggsbelte og innløste eiendommer bør vurderes.  

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

i planområdet vurderes for å bevare dagens lysløype.  

3.4 Øvrige konsekvenser 

3.4.1 Jernbaneteknisk vurdering 

3.4.2 Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger 

Utredningen beskriver tiltakets konsekvenser med hensyn til arealbruksendringer og andre lokale 

og regionale virkninger, utover det som ivaretas av øvrige fagrapporter i konsekvensutredningen. 

Utredningen er i stor grad basert på kvalitative vurderinger og omfatter blant annet vurderinger av 

tiltaket opp mot gjeldende arealplaner og arealbruk, konsekvenser for Forsvaret, næringsliv og 

arbeidsplasser og virksomheten ved skytebanene inkludert landsskytterstevnet.  

Mulige arealbruksendringer 

Alternativ 1 

Ved alternativ 1 vil i hovedsak to næringseiendommer og 10-15 bolighus bli direkte berørt. Ved 

eiendommer som innløses vil det oppstå et areal med varierende bredde langs det nye sporet, som 

kan åpne for å tenke nytt også på eiendommene rundt. Disse arealene kan f.eks. tilfalle nærmeste 

eiendommer, som får utvidet sine arealer. Et annet alternativ kan være å legge til rette for større 

felles grøntområder som buffer mellom jernbanen og bebyggelsen.  
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I traséalternativ 1 etableres det en ny hovedadkomst til Vindheiaområdet sør i området. Den nye 

adkomstvegen vil gi en forbedret direkte adkomst til flere eiendommer i dette området som er 

planavklart til næringsformål. 

 

Alternativ 2 

Ved alternativ 2 vil anslagsvis seks næringseiendommer og to bolighus bli direkte berørt. Flere 

eiendommer blir delvis berørt uten at det nødvendigvis vil innebære behov for innløsing av 

boliger eller andre bygg. Der boliger vil bli innløst vil det oppstå et areal med varierende bredde 

langs det nye sporet, som kan åpne for å tenke nytt også på eiendommene rundt. Disse arealene 

kan f.eks. tilfalle nærmeste eiendommer, som får utvidet sine arealer. Et annet alternativ kan være 

å legge til rette for større felles grøntområder som buffer mellom jernbanen og bebyggelsen. 

Andre lokale og regionale virkninger 

 
Konsekvenser for Forsvaret 
 

Dagens arealbruk og framtidig utviklingsareal 

Terningmoen leir huser i dag Gardens rekruttskole, Heimevernsstaben, Opplandske 

heimevernsdistrikt, Forsvarets personell- og vernepliktsenter, Hærens våpenskule med Forsvarets 

vinterskule, Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon base Østerdalen. 

Generalinspektøren for Heimevernet har sitt standkvarter på Terningmoen. Militærleiren er stengt 

for allmenheten. Skytefeltet i tilknytning til Terningmoen har blant annet 30 godkjente 

skytebaner. Oversiktskart som viser dagens arealbruk og framtidig utviklingsareal for leirområdet 

ved Terningmoen er vist under. 
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Figur 22 Oversiktskart for dagens arealbruk og framtidig utviklingsareal for leirområdet ved Terningmoen.  

I Forsvarssjefens fagmilitære råd (oktober 2019), som er grunnlag for regjeringens anbefaling om 

langtidsplan for Forsvaret, anbefales det at Terningmoen utvikles som hovedsete for Heimevernet 

og felles rekruttskole. Hærens avdelinger for Sør-Norge fordeles mellom Terningmoen og Rena. 

Som vist i Figur 22 er utviklingsarealet for Terningmoen i hovedsak på arealet sør for 

Rørosbanen. Basert på Forsvarssjefens fagmilitære anbefaling har regjeringen foreslått (Prop. 62 

S (2019–2020)) at Heimevernet videreføres med ledelse på Terningmoen og at det etableres en 

felles rekruttskole der.  
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Konsekvenser 

Alternativ 1 vil gi en mer effektiv og 

sikrere forbindelse på tvers av 

Rørosbanen. Ved en framtidig utvidelse 

av leirområdet, som omfatter arealer sør 

for Rørosbanen, vil de positive 

virkningene av en planskilt kryssing 

forsterkes ytterligere. 

Alternativ 2 vil medføre direkte 

arealbeslag og oppsplitting av arealet 

som er regulert som framtidig 

utviklingsareal for militærleiren. Bygget 

for skytebaneadministrasjonen må rives, 

men vil bli erstattet. Dagens lysløype på 

nordsiden av Rørosbanen må legges om 

som følge av tiltaket. Alternativ 2 vil medføre lengre transportavstand mellom leirområdene og 

skytebanene. 

 
Konsekvenser for lokalt næringsliv og arbeidsplasser 
 

Begge traséalternativer for ny tilsving berører næringsarealer og bedrifter på Vindheia 

industriområde. Konsekvenser av tiltaket for enkeltbedrifter vil ikke være mulig å beskrive før 

grunnervervsprosessen er gjennomført og det er inngått avtaler mellom Bane NOR og berørte 

bedrifter. De største bedriftene som blir berørt av tiltaket har flere bygninger på sine eiendommer. 

Konsekvensen for bedrifter og arbeidsplasser vil være avhengig av hvorvidt bygg og eiendom 

som må innløses har kritisk betydning for driften og eventuelt hvilken mulighet det finnes for å 

erstatte denne funksjonen innenfor gjenværende areal på eiendommen.  

Under er det presentert en kort vurdering av konsekvenser av de enkelte alternativene basert på en 

overordnet vurdering av planlagt inngrep og foreløpige signaler som er mottatt så langt i 

prosessen fra bedrifter i området. Dette baseres på uforpliktende samtaler med de største 

bedriftene på området.  

Konsekvenser av alternativ 1 

Alternativet får direkte konsekvens for to industribedrifter: Brødrene Østbye AS og Dyrhoff AS.  

Brødrene Østbye AS produserer betongvarer og har i følge egne nettsider ca. 22 ansatte og en 

årlig omsetning på 40 mill. kr. Planlagte tiltak medfører behov for riving av tre bygg som benyttes 

i driften av fabrikken. Foreløpige signaler fra bedriften til planene tilsier at de vil ha behov for å 

flytte hele fabrikken dersom alternativ 1 for tilsvingen skal realiseres. Bedriften har signalisert at 

de i utgangspunktet ønsker å forbli lokalisert i Elverum kommune. 

Dyrhoff AS driver mekanisk verkstedproduksjon av blant annet elementer til vannkraftverk, 

trykktanker og betongformer. De utfører også oppdrag innen blant annet sveising og 

serviceoppdrag for annen industri. I følge informasjon på egne nettsider har bedriften ca. 22 

ansatte. Planlagte tiltak i alternativ 1 medfører behov for riving av hele eller deler av 

verkstedbygning og riving/flytting av ett lagerbygg og to lagertelt på Dyrhoffs eiendom. Bedriften 

er eier av ubebygd tilgrensende eiendom som er avsatt til næring. En overordnet, foreløpig 

vurdering tilsier at det vil være fysisk mulig å videreføre driften ved bedriften forutsatt at 

Figur 23: Regulert framtidig utviklingsareal for militærleir er 

markert sammen med ny tilsving og vegkryssing for alternativ 2. 
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funksjoner som blir direkte berørt kan reetableres på eiendommene. Dette må imidlertid vurderes 

nærmere i det videre arbeidet og i dialog med bedriften. 

Konsekvenser av alternativ 2 

Entreprenørbedriften Martin M. Bakken AS har en årlig omsetning på ca. 500 mill. kr. Bedriften 

har kontorer på Hamar og på Vindheia i Elverum. På de berørte eiendommene har bedriften 

lagerbygg og kontorbygg for ca. 10-15 ansatte. Deler av eiendommene leies ut til en annen 

bedrift. Tiltaket medfører behov for å rive to større bygninger. Det er ikke gjort en konkret 

vurdering av hvorvidt tiltaket vil medføre behov for å flytte alle bedriftens funksjoner ut av 

Vindheia. Dersom dette blir aktuelt tilsier foreløpige signaler fra bedriften at det er naturlig å 

finne andre lokaliteter i Elverum for de berørte arbeidsplassene. 

 
 
Konsekvenser for virksomheten ved skytebanene og landsskytterstevnet 
 

Dagens arealbruk 

Skytebanene sør for Rørosbanen disponeres av Elverum skytterlag og benyttes på kveldstid til 

trening for skytterlagets medlemmer og på helger arrangeres det konkurranser/skytterstevner på 

området. Landsskytterstevnet arrangeres ved skytebanene hvert 10. år. Det frivillige skyttervesen 

(DFS) som arrangerer landsskytterstevnet anslår selv at arrangementet fører til at det legges igjen 

mellom 70 og 90 mill. kr direkte til lokalt næringsliv. 

Kartet under er utarbeidet av Elverum skytterlag og arealbruk som var planlagt for 

landsskytterstevnet i 2020. I tillegg til området som er markert i illustrasjonen benyttes skytebaner 

vestover i skytefeltet ved arrangementet. 

 

Figur 24: Planlagt arealbruk ved avvikling av landsskytterstevnet 2020 (kilde: Elverum skytterlag). 
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Konsekvenser 

Alternativ 1 er vurdert til å ha noe positiv konsekvens for aktiviteten ved skytebanene og 

landsskytterstevnet. Dette skyldes at det vil bli etablert en forbedret forbindelse mellom 

Terningmoen militærleir og skytebane/publikumsområdet. 

Alternativ 2 vil ha negative konsekvenser på grunn av arealinngrep i området som benyttes til å 

arrangere landsskytterstevnet og vil gi lengre transportavstand til/fra parkering. 

3.4.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) til reguleringsplanen. Analysen 

er utarbeidet i tråd med DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 

april 2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging 

(jf. plan- og bygningsloven §4-3).  ROS-analysen foreligger som et selvstendig vedlegg til 

planforslaget. 

Følgende kilder danner grunnlag for identifisering av uønskede hendelser: 

• Oppstartsmøte med kommunen 

• Fareidentifikasjonsmøte i prosjektgruppa og Elverum kommune 12.02.2020 

• Møte med brannvesenet 12.02.2020 

• Gjennomgang av overordnet ROS-analyse for Elverum kommune (2017) 

• RAMS* vurdering til teknisk hovedplan for tilsving Elverum (Bane NOR 2020B) 

• Bane NORs hendelsesdata for berørt banestrekning (Bane NOR 2020A) 

 

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert: 

• Uønsket hendelse ved jernbanen 

• Brann tilknyttet jernbanen 

• Brann i bygninger og anlegg 

• Svikt i nød- og redningstjenesten 

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk 

og faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 

kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 

påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 

innebærer en akseptabel risiko.  

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende 

tiltak.  

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse 
Stabilitet 

Materielle 

verdier 

 

Uønsket hendelse ved 

jernbanen 
   Etablere barrierer i tillegg til gjerder mellom 

nye veger (o_SV3 og o_SV5) og jernbanen for 
å hindre at kjøretøy havner i sporet. 
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Brann tilknyttet 

jernbanen 
   Der ny jernbane planlegges nær 

vernet/fredet bebyggelse bør det vurderes 
tiltak for å begrense brannrisiko i disse 
bygningene. Tørr vegetasjon bør fjernes i en 
gitt avstand til jernbanen.   

Brann i bygninger og 

anlegg 

   Det planlagte tiltaket medfører i seg selv ikke 
økt risiko og det legges derfor ikke inn tiltak i 
reguleringsplanen. 

Svikt i nød- og 

redningstjenesten 

   Det forutsettes at utrykningskjøretøy gis 
adkomst gjennom militært område ved 
behov. 

 

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen 

å være akseptabel. 

3.4.4 Støyutredning 

Konsekvenser av støy fra planlagt tiltak er vektet inn i prissatte konsekvenser i 

konsekvensutredningen. Støy ved felles møteplasser, lekeplasser og uteoppholdsarealer omtales 

under ikke-prissatte konsekvenser i utredning av friluftsliv, by- og bygdeliv. 

Metode 

Det er utredet hvilke støymessige konsekvenser hvert traséalternativ vil ha for ny tilsving på 

Elverum. For vurdering av støy fra planlagt ny tilsving legges Klima- og Miljødepartementets T-

1442/2016 - «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» til grunn, sammen med 

tilhørende M-1282014 - «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», 

utarbeidet av Miljødirektoratet. Støyberegningene er utført etter nordisk beregningsmetode for 

jernbanestøy.  

LDEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB 

ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: Dag: kl. 07 - 

19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 – 07. LDEN-nivået skal i kartlegging beregnes som 

årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. LDEN skal beregnes ved 

en mottakerhøyde på 4 meter over terreng og grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade 

og på en normal uteplass. For uteplasser beregnes støynivået i 1,5 meter høyde over bakken for å 

gi et mer reelt inntrykk av støybelastningen på bakkeplan. 

T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. 

Kort oppsummert er retningslinjene slik:  

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 

bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Tabell 5: Utsnitt fra T-1442. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 
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Bane LDEN 58 dB  L5AF 75 dB LDEN 68 dB  L5AF 90 dB 

Veg  LDEN 55 dB    L5AF 70 dB  LDEN 65 dB    L5AF 85 dB  

 

Det summeres antall støyfølsomme bygninger med fasade i gul og rød støysone for hvert 

alternativ. Beregnet støy er avgrenset til ny trasé for sammenligning av de ulike traséalternativene, 

og det er benyttet prognosetall for togtrafikken for år 2025. I tillegg er det beregnet støykart for 

dagens jernbanesituasjon og de to alternativene for hele planområdet.  

Det er lagt til grunn at dagens bremseklosser av støpejern oppgraderes til mer støysvake 

komposittklosser før ny tilsving er ferdigstilt (år 2026). Oppgraderingen av 

bremsesystemet er forutsatt å redusere støy fra godstogene med 8 til 10 dB. I 

denne støyberegningen er det lagt til grunn en støyreduksjon på 8 dB fra godstog. 

Ny jernbane vurderes som en ny støykilde og vurderes etter hovedregelen i retningslinje T-1442. 

Dette medfører at alle boliger som blir liggende med fasadestøynivå over nedre grenseverdi for 

gul støysone fra ny støykilde skal vurderes videre for støytiltak i detaljplan-/byggeplanfasen. 

Støyen beregnes fra nye støykilder, det vil si ny jernbanelinje. Det er støy fra ny støykilde som vil 

utløse et eventuelt krav om videre vurdering av støytiltak. Ved dimensjonering av støytiltak i en 

senere planfase skal det tas hensyn til alle støykilder av betydning.  

Der planen endrer trafikkmengde på eksisterende veier, skal boliger vurderes for støytiltak 

dersom: Støyen øker ved boligen med mer enn 3 dB og boligen samtidig får et støynivå over 

nedre grenseverdi for gul støysone.  

Resultater 

Dersom det ikke er utstyr som er spesielt følsomt for vibrasjoner ved bedrifter nært nytt spor, vil 

de to alternativene være tilnærmet likestilte mht. støy og vibrasjoner fra ny jernbanelinje. 

Gjennomført oppgradering til støysvake bremsesystemer på godsvogner som trafikkerer 

strekningen er en viktig forutsetning for støyresultatene.  

Alternativ 1 
Støysonekart med beregnede støysoner for tilsvingen i alternativ 1 er vist i Figur 25. Ingen boliger 

vil ha støynivåer over grenseverdi LDEN 58 dB fra ny tilsving i prognosesituasjonen.  
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Figur 25: Støysonekart beregnet 4 m over terreng for alternativ 1. Boliger som ligger nærmest sporet er markert 
med en rød sirkel 

Støysonekart for vegtrafikkstøy for alternativ 1 er vist i Figur 26. Grunnet omlegging av trafikken, 

medfører alternativet økt trafikk sørover på Vindheiavegen ned mot ny samleveg ut til fv. 210 

Vestsivegen. En bolig i Vindheiavegen vil få fasade over grenseverdi LDEN 55 dB fra 

veitrafikkstøy som følge av økt trafikk. Resterende sju boliger i Vindheiavegen vil ligge rett under 

grenseverdien LDEN 55 dB.   

Boligene som ligger langs Fv. 210, mellom tidligere innkjøring på Vindheiavegen og den nye 

samlevegen i sør, vil oppleve en støynivåøkning som følge av trafikkøkning (fra dagens ÅDT 

1800 kjt/døgn til 2600 kjt/døgn). En økning av støynivå skal være minst + 3 dB for å utløse krav 

om tiltaksvurdering for berørte boliger. Beregnet økning i støynivå vil være ca. 1,5 dB, og det vil 

dermed ikke være krav til tiltaksvurdering av boliger langs Fv. 210. 
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Figur 26: Støysonekart, vegtrafikkstøy for alternativ 1. Bolig med fasadenivå over LDEN 55 dB er markert med rød 
sirkel.  

 

Alternativ 2 
Støysonekart med beregnede støysoner for tilsvingen i alternativ 1 er vist i Figur 27. Ingen 

boliger vil ha støynivåer over grenseverdi LDEN 58 dB fra ny tilsving i prognosesituasjonen. 

Alternativ 2 medfører sannsynligvis ikke endring av vegtrafikken som får betydning for 

støy i området. 

 

 

Figur 27: Støysonekart beregnet 4 m over terreng for alternativ 2. Boliger som ligger nærmest sporet er markert 
med en rød sirkel 
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Forslag til støydempende tiltak 

Fordi beregnet støynivå vil ligge under grenseverdier for jernbanestøy fra ny tilsving i fremtidig 

situasjon, er det ikke vurdert avbøtende støytiltak for jernbanestøyen i de to alternativene.   

For bolig som vil få støynivåer over grenseverdien fra vegtrafikkstøyen i alternativ 1, vurderes 

behov for lokale støytiltak i forbindelse med byggeplanfasen.   

Enkelte boliger blir i begge alternativene liggende i en avstand 25-40 meter fra nytt spor i begge 

alternativer. En detaljert undersøkelse/kartleggende vibrasjonsmålinger anbefales tidlig i 

detaljplan, slik at behov for eventuelle vibrasjonsdempende tiltak på nytt spor kan vurderes.  

Støy i anleggsfasen 

Generelt er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake prosesser i anleggsfasen for å unngå 

unødvendig støybelastning for naboer i området. Iht. T-1442/2016 bør det utarbeides 

støyprognoser for forventet bygge- og anleggsstøy. Støyprognosene benyttes til å informere 

beboere om forventede støynivåer i forbindelse med anleggsarbeidet og som grunnlag for 

varsling, samt søknad mht. avvik fra støygrensene for bygg- og anleggsstøy der hvor prognosen 

viser at grenseverdiene ikke vil innfris. 

 
Tabell 6: Støygrenser for utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydnivå i dB 
(innfallende lydtrykknivå) og gjelder utenfor rom til støyfølsom bruk. Støygrensene for dag og kveld skjerpes når 
anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 
(07-19) 

Støykrav på kveld 
(19-23) 

eller søn-/ helligdag  
(07-23) 

Støykrav på natt 
(23-07) 

Boliger, fritidsboliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner 

65 dB 60 dB 45 dB 

Skole, barnehage 60 dB i brukstid 

 

Grenseverdiene for anleggsfasen skjerpes for langvarige arbeider over 6 uker og for arbeider som 

medfører impulslyder som f.eks. ved bruk av borerigger eller pigging. For sprengningsarbeider 

gjelder egne varslingsrutiner. Det henvises til støyretningslinjen T-1442 for nærmere beskrivelse 

av føringer for anleggsarbeidet. Berørte naboer vil bli informert i forbindelse med 

anleggsarbeidet. I slik varsling vil det bli informert om arbeidets art, forventet periode for 

støyende aktivitet, daglig arbeidstid, henvisning til regelverk og kontaktperson for arbeidet. 

3.4.5 Forurenset grunn 

Eksisterende kunnskap om forurenset grunn i området er registrert ved søk i Miljødirektoratets 

grunnforurensningsdatabase, gjennomgang av Forsvarsbyggs kartdatabase og ved gjennomgang 

av historiske flyfoto over området. Det foreligger også dokumentasjon som beskriver tidligere 

deponi tilknyttet Sperre støperi, inkludert plan for avslutning og oppfølging av deponiet. 

Gjennomgang av eksisterende dokumentasjon viser at det er flere eiendommer med forurenset 

grunn i planområdet. Figuren under viser to lokaliteter fra grunnforurensningsdatabasen sammen 

med planlagte tiltak sør på Vindheiaområdet, på nordsiden av Terningåa. 
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På eiendommer med registrert grunnforurensning og der det foreligger mistanke om forurenset 

grunn, må det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser før anleggsstart, jf. 

Forurensningsforskriften kap. 2. Dersom undersøkelsene påviser at grunnen inneholder miljøgifter 

jf. TA-2553, må det utarbeides tiltaksplan for anleggsgjennomføringen. Tiltaksplanen skal 

godkjennes av forurensningsmyndighet. 

 

 

 

3.4.6 Klimagassbudsjett  

Metode 

Beregning av klimagassutslipp er utført etter metode og standard for livsløpsvurderinger (LCA). 

På den måten beregnes det totale utslippet i hele livsløpet for tiltaket. Det beregnes både direkte 

og indirekte utslipp. Analysen er gjennomført ved bruk av Bane NORs tidligfaseverktøy klima. 

Dette er et Excel-basert verktøy som anslår klimagassutslippene fra nybygging av jernbanespor, 

inkludert framtidige utslipp fra nødvendig vedlikehold og utskifting av komponenter, basert på 

planlagte lengder av ulike standardprofiler for jernbaneinfrastruktur.  

For klimabudsjettet brukes en total beregningsperiode på 60 år. 

Resultater og konklusjon 

Samlede resultater av klimagassutslipp for alternativene er gitt i Figur 29. Klimagassbudsjettet er 

fordelt på materialer og utbygging, samt drift og vedlikehold. Alternativ 1 har et beregnet utslipp 

på omtrent 9 200 tonn CO₂ekvivalenter (CO2e). Alternativ 2 har et beregnet utslipp på omtrent   

16 120 tonn CO₂e, noe som betyr at alternativ 1 har et utslipp på 57 % sammenlignet med 

alternativ 2. For begge alternativ er dagsone den viktigste kilden til klimagassutslipp, og bidrar 

med henholdsvis 80 % og 88 % for alternativ 1 og 2. I tillegg til dagsone er det kun 

utbyggingsposten kryssing og veg som bidrar til klimagassutslipp for strekningene.  

Figur 28: Kartutsnitt sør i Vindheiaområdet, på nordsiden av Terningåa, som viser planlagte inngrep i arealer 
registrert som forurenset grunn i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. For alternativ 1 til venstre og 
alternativ 2 til høyre. 



Dokumentnummer: MIP-00-A-02976 Dato:  15.09.2020 
Rørosbanen (Hamar)-Elverum, Tilsving Elverum Revisjon: 03A 
Planbeskrivelse Side: 46 av 65 

 

 

 

Figur 29: Sammenstilling av resultater for alternativ 1 og 2 

Resultatet av beregningen viser at alternativ 2 har et 74 % høyere utslipp enn alternativ 1. Dette 

skyldes for en stor del at alternativ 2 er en lengre trasé enn alternativ 2. Selv om 

klimagassberegningene er utført i en tidlig fase og basert på standardprofiler av 

jernbaneinfrastruktur for ulike sportyper er det sannsynlig at utbygging og drift/vedlikehold av 

jernbaneinfrastruktur for alternativ 1 vil ha et totalt lavere klimagassutslipp sammenliknet med 

alternativ 2. 

 

3.4.7 Konsekvenser for barn og unge 

Det er ingen virksomheter eller fasiliteter rettet spesielt mot barn og unge i området. Det er heller 

ingen arealer som er avsatt/regulert til bruk av barn og unge som blir berørt av planforslaget. 

Områdets betydning for barn og unge vil derfor i hovedsak være knyttet at det vil kunne være 

barn og unge bosatt i området. Deler av planområdet vil da ha en funksjon som nærområde for lek 

og utfoldelse. Veger til og fra boliger i området benyttes daglig av barn og unge.  

Alternativ 1 innebærer et tyngre inngrep i et etablert boligområde og har potensielt en noe mer 

negativ påvirkning på nærområder som benyttes til lek og utfoldelse for barn og unge bosatt i 

området. Utbyggingen innebærer imidlertid behov for å innløse (rive) flere boliger innenfor 

byggegrensa på 30 m fra framtidig jernbanetrasé. Framtidig arealbruk for disse arealene utenfor 

sikkerhetsgjerdet til jernbanen er ikke endelig avklart, men det er en mulighet for å tilrettelegge 

deler av området for barn og unge, f.eks. i form av lekeplass. Dette vil i tilfelle gi en positiv 

konsekvens for barn og unge i området. 
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3.4.8 Fordelingsvirkninger 

Definisjon 

Med fordelingsvirkninger menes hvorvidt tiltaket vil føre til at enkelte grupper kommer dårligere 

ut som følge av tiltaket. Selv om den samfunnsøkonomiske analysen viser at tiltaket vil være 

lønnsomt for samfunnet kan enkelte grupper eller aktører bli «tapere», mens andre vil komme ut 

som «vinnere». I tabellene under er det pekt på noen aktuelle fordelingsvirkninger for hvert av 

alternativene. Denne oversikten er ikke uttømmende da det er utfordrende å ha full oversikt over 

alle fordelingsvirkninger av tiltaket for alle aktører i området. 

Fordelingsvirkninger alternativ 1 

Positive virkninger Negative virkninger 

• Ny adkomstveg til Vindheiaområdet vil gi 
forbedret adkomst til søndre del av Vindheia, 
Myggbukta boligområde og skytebanene.  

• Eksisterende planovergang til Terningmoen 
militærleir erstattes av planskilt kryssing. Dette 
vil være positivt for Forsvarets 
transportavvikling mellom militærleiren og 
skytebanene/skytefelt. 

• Tiltaket legger til rette for mer effektiv 
godstransport og vil sammen med andre 
kapasitetsforbedrende tiltak være positivt for 
bl.a. skognæringen i regionen 
 

• Beboere og bedrifter på Vindheiaområdet sør 
for tilsvingen, nærmest ny jernbane, vil få en 
noe lengre kjøreveg (med bil) mot Elverum. 

• Eiere av boliger som må innløses blir tvunget til 
å flytte.  

• Berørte bedrifter kan få mer utfordrende 
driftsforhold som følge av at enkelte bygg må 
rives. 

• Enkelte boliger i Vindheiavegen vil bli mer 
støyutsatt 

• Ny jernbane innebærer en nærføring til boliger 
som vil kunne oppleves som negativt av 
beboere i området. 

 

 

Fordelingsvirkninger alternativ 2 

Positive virkninger Negative virkninger 

• Tiltaket legger til rette for mer effektiv 
godstransport og vil sammen med andre 
kapasitetsforbedrende tiltak være positivt for 
bl.a. skognæringen i regionen 
 

• Etablering av tilsving over Forsvarets eiendom 
vil medføre begrensninger for fremtidig 
utnyttelse av eiendommen. 

• Tiltaket innebærer inngrep i arealer som 
benyttes ved avvikling av landsskytterstevnet 

• Tiltaket splitter enkelte næringseiendommer og 
kan gi begrensninger mht. framtidig arealbruk 
for disse eiendommene 

• Tiltaket innebærer noe lengre kjøreveg til/fra 
Myggbukta boligområde 

 

3.4.9 Trafikkanalyse 

Alternativ 1 for ny tilsving innebærer etablering av ny hovedadkomst til Vindheiaområdet. Denne 

løsningen vil få størst påvirkning på trafikken på området og det er derfor gjennomført en 

trafikkanalyse for alternativ 1. 

Den nye tverrforbindelsen mot fylkesveg 210 er planlagt etablert sør for lokalene til Østlandske 

lettmetall. 
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Dagens situasjon 

Vindheiavegen betjener både næringsområdet og ca 40 boliger i nordre del av området. Avstanden 

fra næringsområdet til rv. 25 Trysilvegen, via fv. 210 Vestsivegen-Vestheimgata, er mellom en og 

to kilometer. Trafikken i Vindheiavegen er telt over fire dager i slutten av januar 2020, jf figur 

2.1. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er beregnet til 1.100 kjøretøy. Største timetrafikk var ca 120-130 kjt 

(sum begge retninger), jf. Figur 30. 

 

 

Figur 30 Vindheiavegen - døgntrafikk i uke 5 – 2020 (antall kjøretøy) 
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Fylkesveg 210 har 60 km/t fartsgrense og en 

årsdøgntrafikk på 1.800 kjøretøy. Andelen store 

kjøretøy er høy; med 30-32 % biler lengre enn 5,6 

meter på virkedagene. Største registrerte timetrafikk 

var 180-190 kjøretøy (sum begge retninger).  

Gjennom de siste ti årene er det registrert to 

personskadeulykker i planområdet, den ene på 

fylkesvegen og den andre i Vindheiavegen sør for 

Nortura. Ulykkene involverte motorkjøretøy og 

resulterte i lett personskade. Ulykkesbildet gir ingen 

indikasjon på at det er strekninger eller kryss med høy 

risiko i området. 

Situasjonen etter utbygging 

Sporplanene innebærer innløsing av bolighus og hel 

eller delvis innløsing av næringsbygg. Det betyr at 

trafikken til og fra vil bli noe redusert. Eiendommer i 

østre del av Vindheiavegen vil dessuten kunne kjøre 

Vindheiavegen mot fylkesvegen som før. Det nye 

sporet vil avskjære sørvestre del av næringsområdet, 

dessuten en del av boligområdet lengst mot nord. 

Disse eiendommene knyttes til hovedvegnettet 

gjennom den nye samlevegen helt sør i området. 

Figuren til høyre viser trafikksituasjonen etter 

utbygging. 

Den nye samlevegen vil få en belastning beregnet til 

830 kjøretøy (ÅDT) og 80-100 kjøretøy i maks-timen 

morgen eller ettermiddag (sum begge retninger). 

Vindheiavegen vil bli avlastet i krysset mot 

Vestsivegen; fra dagens 1.100 kjt til under 200 kjt 

(ÅDT). Resulterende trafikk inn mot rv. 25 

Trysilvegen vil bli litt lavere enn i dag, som følge av 

innløsningene langs tilvingsporet. 

Bilturer til og fra næringsområdet vil bli noe lengre; 

det dreier seg om 1-2 km økt kjørelengde eller 1-2 minutters økt reisetid med bil (avhengig av 

målpunktets adresse).  

Gående og syklister vil opprettholde samme tilgjengelighet som før tiltaket. 

 

 

 

Ny samleveg 

Figur 31 Beregnet døgntrafikk etter 
sporutbygging og anlegg av ny samleveg 
(ÅDT) 
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3.5 Sammenstilling og anbefaling 

3.5.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

Sammenstilling av resultater for prissatte konsekvenser er gjengitt i tabellen under. De prissatte 

nytteeffektene er like i begge alternativer og det er derfor kostnadene for de to alternativene som 

er utslagsgivende for rangering av alternativene for de prissatte konsekvensene. 

Tabell 7: Neddiskontert nytte- og kostnadseffekter i millioner kroner. 

 
0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 2 

Nytte for godskunder (neddiskontert)  
21,5 21,5 

Kostnader i millioner kroner inkludert 
skattefinansieringskostnaden (20%) 

 
451 506 

Nettonytte i millioner kroner (nåverdi)  
-429,5 -484,5 

Rangering 
1 2 3 

3.5.2 Sammenstilling for ikke-prissatte konsekvenser 

En sammenstilling av resultatene for de ikke-prissatte konsekvensene er vist under. Resultatene 

fra de enkelte temautredningene er lagt til grunn for en samlet vurdering av konsekvens for hvert 

alternativ og rangering av alternativene. Som det fremgår av tabellen har begge 

utbyggingsalternativene negative konsekvenser i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon). 0-

alternativet er derfor rangert som det beste alternativet for ikke-prissatte konsekvenser.  

Utbyggingsalternativene har ikke spesielt store negative konsekvenser iht. definisjoner i håndbok 

V712. Dette skyldes delvis at det ikke er spesielt store verdier registrert i området. I alternativ 1 

vil ny jernbane innebære nærføring til de fredete tyskerbrakkene, kullgrop med status automatisk 

fredet kulturminne og flere eldre boliger med SEFRAK-status. I samlet vurdering av konsekvens 

for dette alternativet er dette tillagt stor vekt. Det er vurdert at mindre negative konsekvenser for 

øvrige tema ikke veier opp for de negative konsekvensene for kulturarv.  

På bakgrunn av vurderingen over er alternativ 1 rangert som det dårligste alternativet for ikke-

prissatte konsekvenser. Alternativ 2 er rangert som det beste utbyggingsalternativet. 

Tabell 8: Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser. 

 0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 2 
Landskapsbilde 0 Noe negativ 

konsekvens 
Noe negativ 
konsekvens 

Naturmangfold 0 Ubetydelig/ noe 
negativ konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Kulturarv 0 Middels negativ 
Noe negativ 
konsekvens 

Friluftsliv, by- og 
bygdeliv 

0 Ubetydelig 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Avveining  Konsekvens for 
kulturarv er tillagt vekt. 

Mindre negative 
konsekvenser for 
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øvrige tema veier ikke 
opp for dette. 

Samlet vurdering 0 Middels negativ 
Noe negativ 
konsekvens 

Rangering 1 3 2 

 

3.5.3 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Kriteriet for om et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt er at summen av fordeler for 

samfunnet er større enn summen av ulemper for samfunnet. Får både prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser viser resultatene at begge utbyggingsalternativene er mer negative enn 0-alternativet 

(videreføring av dagens situasjon uten utbygging av tilsvingen). Ingen av alternativene kan 

dermed defineres som samfunnsøkonomisk mer lønnsomme med utgangspunkt i metodikken som 

er benyttet (Statens vegvesens håndbok V712), og 0-alternativet er dermed rangert som det beste 

alternativet i konsekvensutredningen.  

Tabell 9: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser med samlet rangering av alternativer. 

 0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 2 
Prissatte konsekvenser 
(netto nytte i mill. kr) 

0 -429,5 -484,5 

Prissatte konsekvenser, 
rangering 

1 2 3 

Ikke-prissatte 
konsekvenser 

0 Middels negativ 
Noe negativ 
konsekvens 

Ikke-prissatte 
konsekvenser, rangering 

1 3 2 

Samlet rangering 1 2 3 

 

Utbyggingsalternativene er rangert ulikt for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. For ikke-

prissatte konsekvenser er det spesielt delutredningen for temaet kulturarv som er utslagsgivende. 

Det sentrale spørsmålet ved en samlet rangering er derfor hvorvidt differansen mellom 

alternativene i netto nytte på 55 mill. kr kan veie opp for at alternativ 1 er noe mer negativt for 

ikke-prissatte konsekvenser, spesielt mht. temaet kulturarv. Begge utbyggingsalternativene 

innebærer nærføring til kulturminner, men ingen av alternativene vil nødvendigvis måtte innebære 

riving/flytting av vernede eller fredete bygg. Differansen i netto nytte er relativt stor og de 

prissatte konsekvensene er derfor tillagt størst vekt i samlet rangering. Alternativ 1 er derfor 

rangert som det beste utbyggingsalternativet. 

3.5.4 Vurdering av øvrige konsekvenser 

Konsekvenser av tiltaket utover det som fremgår av utredningene for prissatte og ikke-prissatte 

tema iht. Statens vegvesens håndbok V712 er vurdert i kapittel 3.4. En oppsummering av disse 

vurderingene er presentert i tabellen under. 

 

 

Tema Konsekvenser alternativ 1 Konsekvenser alternativ 2 
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Teknisk vurdering (veg 
og jernbane) 

Tilfredsstiller tekniske krav. Krever 3 nye 
vegkryssinger. Ny jernbane har færre 
kurver i alt. 1 enn i alt. 2, men har 
krappere kurveradius. 

Tilfredsstiller tekniske krav. 
Jernbanen har flere kurver enn alt. 1, 
men har større kurveradius. Alt. 2 
krever 2 nye vegkryssinger. Ny 
kulvert ved Terningmoen vil få en 
dårligere kurvatur for alt. 2 enn for 
alt. 1. Det vil være større konflikt 
med teknisk infrastruktur i alt. 2 enn 
alt. 1. 

Arealbruksendringer 
og andre lokale og 
regionale virkninger 

Positivt for Forsvarets bruk og framtidig 
utnyttelse av området. Også noe positivt 
for trafikkavvikling ved 
landsskytterstevnet. 

Negativt for Forsvaret pga. bl.a. 
arealinngrep i og oppsplitting av 
utviklingsareal for militærleir. 

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

ROS-analysen gjelder for begge alternativene da det ikke er avdekket grunnlag 
for å skille mellom de i analyse av risiko for identifiserte hendelser. Alt. 1 vil 
medføre redusert trafikk (kjørende) over eksisterende planovergang i 
Vindheiavegen. Dette alternativet vil dermed ha en lavere ulykkesrisiko knyttet 
til denne overgangen enn alt. 2.  

Støyutredning Beregninger viser at støy fra jernbanen 
ikke vil utløse krav om 
støydempingstiltak iht. 
støyretningslinjen (T-1442/2016). 
 
Én bolig ligger innenfor gul støysone fra 
Vindheiavegen. Flere andre boliger 
ligger tett opp til gul sone. 

Beregninger viser at støy fra 
jernbanen ikke vil utløse krav om 
støydempingstiltaket iht. 
støyretningslinjen (T-1442/2016). 
 
Alternativet innebærer ikke 
nevneverdig støyøkning fra veg til 
boliger. 

Forurenset grunn Ny adkomstveg til Vindheia berører to 
kjente lokaliteter med forurenset grunn. 

Alternativet berører én kjent 
lokalitet med forurenset grunn over 
en kort strekning. 

Klimagassbudsjett Beregningen tilsier at alternativ 1 vil ha 
lavest utslipp av klimagasser. 

Alternative 2 er beregnet til å ha 74% 
større utslipp av klimagasser enn 
alternativ 1. 

Konsekvenser for barn 
og unge 

Det er ingen virksomheter eller 
fasiliteter rettet spesielt mot barn og 
unge i området. 
 
Alternativ 1 innebærer et tyngre inngrep 
i et etablert boligområde og har 
potensielt en noe mer negativ 
påvirkning på nærområder som benyttes 
til lek og utfoldelse for barn og unge 
bosatt i området. Avbøtende tiltak i 
form av tilrettelegging av lekeplass el.l. 
kan vurderes. 

Det er ingen virksomheter eller 
fasiliteter rettet spesielt mot barn og 
unge i området. Alternativet berører 
i mindre grad boliger enn alternativ 1 
og har lavest konfliktpotensial 

Fordelingsvirkninger Positive og negative fordelingsvirkninger er beskrevet i kap. 3.4.8. Oppsummert 
har alternativ 1 flere både positive og negative fordelingsvirkninger enn 
alternativ 2.  

Trafikkanalyse Alternativ 1 vil medføre økt trafikk på fv. 
210 forbi planområdet og på søndre del 
av Vindheiavegen. Det vil bli mindre 
trafikk på Vindheiavegen nord for 
tilsvingen og over eksisterende 
planovergang over Solørbanen 

Alternativ 2 medfører ikke store 
endringer i trafikkfordelingen i 
området. Det vil bli noe lengre 
kjøreveg til Myggbukta boligområde. 
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3.5.5 Konklusjon 

Bane NOR har konkludert med at traséalternativ 1 legges til grunn for forslag til reguleringsplan 

for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen. Følgende forhold er lagt til grunn for denne 

konklusjonen: 

• Alternativ 1 er rangert som det beste alternativet ved samlet samfunnsøkonomisk 

vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, jf. kap. kap. 3.5.3 

• Alternativ 1 kommer best ut i en vurdering av tekniske egenskaper (veg og jernbane). 

• Bane NORs kostnadsberegninger viser at alternativ 1 vil ha en lavere investeringskostnad 

enn alternativ 2. 

• Alternativ 2 vil innebære inngrep og barrierevirkninger i arealer som er planlagt for 

eventuell framtidig utvidelse av leirområdet ved Terningmoen. 

• Forsvarsbygg har varslet innsigelse til alternativ 2. Bane NOR vurderer derfor at dette 

alternativet medfører større risiko for forsinkelser i den videre planprosessen enn 

alternativ 1.  
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4 PLANFORSLAGET 
Det er utredet to alternativer for ny tilsving i konsekvensutredningen (jf. kap. 3). Med bakgrunn i 

sammenstilling av resultater fra konsekvensutredningen, og Bane NORs anbefaling for valg av 

løsning, er alternativ 1 lagt til grunn for planforslaget (plankart og bestemmelser). Dette 

alternativet beskrives nærmere i dette kapittelet, utover det som er beskrevet om jernbanetraseen 

og nye vegkryssinger i kapittel 3.2.1. 

4.1 Tekniske krav 

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

ny jernbane i prosjektet: 

 
Figur 32: Normalprofil for enkeltsporet jernbane (kilde: Bane NORs tekniske regelverk) 

 

Figur 33: Utsnitt fra 3D-modell for typisk situasjon i flatt terreng. 
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Følgende rammebetingelser er 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 

 

Det er en forutsetning at Bane NORs Teknisk regelverk og prosjekteringsveileder samt relevante 

styringsdokumenter følges for prosjektet.  

4.2 Byggegrenser 

Byggegrense langs eksisterende og ny jernbane følger av jernbaneloven, det vil si 30 m fra 

nærmeste spormidt. Tiltakene som er listet opp under kan tillates etter søknad innenfor 

byggegrensen mot jernbanen, men ikke nærmere enn 15 m fra nærmeste spors midtlinje. Tiltak 

krever tillatelse etter jernbaneloven § 10. 

• Garasjer og uthus i arealer regulert til boligbebyggelse 

• Lager og industribebyggelse i arealer regulert til næringsbebyggelse 

Byggegrense mot fylkesveg er 15 m og mot kommunale veger 5 m. 

4.3 Kontaktledningssystem 

Reguleringsplanen åpner for framtidig elektrifisering av banestrekningen. Prinsipp for plassering 

av KL-master fremgår av Figur 32. Mastene vil normalt ha en høyde på 11,0 m og plasseres med 

en avstand på ca. 30 m mellom hver mast. Mastene plasseres på den siden av sporet som ligger i 

yttersving. Krav til sikkerhetsavstand til KL-anlegg er beskrevet i Bane NOR tekniske regelverk.  

Teknisk bygg som må etableres som en del av elektrifiseringen er planlagt plasser utenfor 

planområdet på Bane NORs eiendom ved Vestmo tømmerterminal. 

4.4 Mindre vegomlegginger 

Ny tilsving vil krysse Vindheiavegen og Industrigata og medføre omlegging av trafikk i dette 

området. Ny vegløsning av hovedadkomst til Vindheia fremgår av Figur 12. Det er gjennomført 

en trafikkanalyse for å vise konsekvensene for trafikken i området. Resultatene fra trafikkanalysen 

er oppsummert i kapittel 3.4.9. 

Enkelte mindre adkomstveger til boligeiendommer i Vindheia boligområde vil bli brutt som følge 

av etablering av tilsvingen. For disse eiendommene er det planlagt nye vegforbindelser som vil bli 

etablert som en del av utbyggingen. 
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Figur 34: Ny undergang for gående og syklende i Vindheiavegen og nye adkomstveger til tilgrensende 
eiendommer. 

4.5 Overvannshåndtering og VA-anlegg  

Eksisterende vann- og avløpsanlegg 

Eksisterende VA-anlegg i tiltaksområdet består av vann-, spillvann og overvannsledninger som i 

hovedsak ligger langs Vindheiavegen, Industrigata og Vestsivegen, med tverrforbindelser flere 

steder. Utbygging av tiltaket vil komme i konflikt med eksisterende vann- og avløpsnett i området 

og må legges om som en del av utbyggingen. Bane NOR vil avklare løsninger nærmere med 

Elverum kommune i detaljplanfasen. 

Flom 

NVE har utarbeidet flomsonekart for Glomma og Terningåa (Fjelstad 2000). Utsnitt som viser 

flomsoner for 200-års flom ved Terningåa er vist under. Som det fremgår av kartet ligger ny 

adkomstveg til Vindheiaområdet utenfor flomutsatt areal for 200-års flom.  

 

Figur 35: Utsnitt som viser planlagt ny hovedadkomstveg til Vindheiaområdet og flomsoner for 200-års flom fra 
NVEs kartdatabase. 
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Overvannshåndtering 

Norges geologiske undersøkelser har utarbeidet kart som angir gode infiltrasjonsevner i grunnen i 

området. Dette er også bekreftet av grunnundersøkelser som er gjennomført av Bane NOR som en 

del av arbeidet med teknisk hovedplan. Det er derfor foreløpig lagt til grunn at det ikke er 

nødvendig å etablere spesielle dreneringstiltak ved underbygning for veg og jernbane. Dette må 

kontrolleres i den videre planleggingen av tiltaket. Det er ingen registrerte bekker i planområdet. 

Det legges til grunn at overflatevann håndteres i infiltrasjonsgrøfter langs veg og jernbane. 

Grøftene skal etableres med permeable masser. Der det etableres vegunderganger under jernbanen 

må det vurderes behov for løsninger med pumping av overvann.  

4.6 Høyspentlinjer 

Elvia (tidligere Eidsiva Nett) eier og drifter høyspennings distribusjonsnett i området. Innenfor 

planområdet for ny tilsving er det ikke luftstrekk som blir påvirket av tiltaket. På Forsvarets 

eiendom og på Vestad industriområde er det flere høyspenningskabler i bakken som kan bli berørt 

av utbyggingen. Løsninger for omlegging og reetablering av ledninger som blir berørt i 

anleggsfasen avklares nærmere med netteier i detaljplanfasen etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

4.7 Anleggsgjennomføring 

4.7.1 Rekkefølge for anleggsarbeidet 

Endelig plan for anleggsgjennomføring vil utarbeides etter at reguleringsplanen er vedtatt. Av 

hensyn til beboere og virksomheter i området, og trafikkavvikling både for veg- og togtrafikk, er 

det sannsynlig at følgende rekkefølge og prinsipper vil bli lagt til grunn for utbyggingen: 

• Forberedende arbeider i form av grunnerverv og riving av bygg gjennomføres først for å 

sikre nødvendig areal for anleggsgjennomføringen. 

• Nye vegforbindelser på tvers av ny jernbane på Vindheiaområdet bygges før tilsvingen for 

å sikre god trafikkavvikling i området, lede trafikken bort fra anleggsområdet og sikre 

adkomstforhold for anleggstrafikken. 

• Ved utgraving av byggegroper for underganger gjennomføres omlegging av eksisterende 

VA-anlegg. 

• Ved utbygging av undergang ved Terningmoen vil dette kreve et brudd i togtrafikken på 

Rørosbanen på mellom 3 og 4 døgn.  

4.7.2 Massehåndtering 

Massehåndtering ved anleggsarbeid er en typisk kilde til spredning av fremmede og skadelige 

arter. Dette gjelder både transport av masser inn/ut av anleggsområdet, midlertidig deponering av 

masser og blottlegging av jord over tid. Det er registrert flere fremmede og skadelige arter i 

området. Det skal iverksettes tiltak for å hindre spredning av fremmede og skadelige arter i 

forbindelse med anleggsarbeidet. 

Massehåndtering i områder med grunnforurensning kan resultere i spredning av miljøgifter. 

Tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn skal sikre at massehåndtering ikke medfører 

spredning av eksisterende grunnforurensning. 
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4.7.3 Rigg- og anleggsområder 

Areal for midlertidig rigg- og 

anleggsområder er markert med skravur i 

plankartet og fremgår også av Figur 36. 

Tilgang til disse arealene vil bli avtalt 

særskilt med grunneiere for den enkelte 

eiendom før anleggsstart. Langs ny 

jernbanetrasé er det i utgangspunktet avsatt 

anleggssoner i en avstand på 25 m til hver 

side for jernbanen. Der det skal etableres nye 

kryssinger av jernbanen er det avsatt større 

arealer til bygging av konstruksjoner 

(underganger eller bru). 

 

  

Figur 36: Rigg- og anleggsområder for tilsving og ny 
adkomstveg til Vindheiaområdet (alternativ 1). 
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4.8 Miljøprogram 

I henhold til Bane NORs prosjekteringsveileder for teknisk hovedplan er det utarbeidet et 

miljøprogram. Miljøprogrammet er prosjektets miljøstyringsdokument, og skal beskrive Bane 

NORs miljøambisjoner og fastsette miljøkrav og miljømål i prosjektet med utgangspunkt i lover, 

forskrifter og retningslinjer.  

Miljømålene som er definert i miljøprogrammet peker på hvilke ambisjoner Bane NOR har for 

miljøhensyn i prosjektet, utover det som er ivaretatt i lover, forskrifter og retningslinjer. Miljømål 

for de temaene som er beskrevet i miljøprogrammet for tilsving Elverum er oppsummert under. 

Miljøprogrammet er tilgjengelig på Bane NORs nettsider for prosjektet. 

Landskapsbilde 

• Det må være god terrengtilpassing av jernbanen både mot sideareal og konstruksjoner. 

• Ved etablering av kulvertene for gående og syklende er det viktig at dette gjøres på en 

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

• En visuell skjerming eller naturlig revegetering vil medføre at tiltaket blir et mindre 

dominerende element, og redusere de negative konsekvensene for tema landskapsbilde. 

• Tilbakeføring av skog og dyrket mark bør gjennomføres så fort det lar seg gjøre etter 

anleggsperioden.  

Naturmangfold 

• Tiltaket skal ikke medvirke til tap av naturmangfold generelt. Forhindre påvirkning av 

rødlistede arter som kan forekomme innenfor tiltaksområdene og forringelse av økologisk 

tilstand i tilgrensende naturtypelokaliteter. 

• Det skal legges til rette for at anleggsområdet og andre berørte arealer istandsettes til 

opprinnelig naturtilstand gjennom naturlig revegetering. Ved vegetasjonsetablering må det tas 

hensyn til restriksjoner på bruken av ikke-stedegne planter.  

• Tiltaket skal ikke bidra til spredning av skadelige fremmede arter.  

• Hogst skal gjennomføres utenom hekkeperioden for spurvefugl i området (midten av april til 

ut juni). 

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

må utføres utenom viktigste gyteperiode for ørret (september – november), eventuelt må det 

gjøres tiltak som hindrer skadelig partikkelspredning.  

Kulturarv 

• Den kulturhistoriske sammenhengen mellom kulturminnene og kulturlandskapet innenfor 

plan- og influensområde skal bevares.  

Friluftsliv, by- og bygdeliv 

• Minimere arealinngrepet, sørge for god informasjon og godt samarbeid med nærmiljøet. 

• Sikre framkommelighet og sikkerhet gjennom anleggsfase for gående og syklende.  

• Under- og overganger for gående og syklende skal etableres slik at kryssing av barrierer 

oppleves minst mulig negativ.  
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Støy og vibrasjoner 

• Generelle krav til støy skal overholdes.  

• Støy fra anleggsvirksomhet skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for 

omkringliggende bebyggelse.  

• Spesielt støyende arbeider varsles helsemyndighetene og berørte naboer. 

• Støyende arbeider om kveld, natt og i helger skal begrenses så langt det er mulig. 

• Vibrasjoner og rystelser fra anleggsarbeidene bør ikke overskride verdier gitt i NS 8141 [9]. 

• Ved vibrerende arbeider skal det vurderes behov for å gjennomføre rystelsesmålinger og 

registrering av setninger før-, i- og etter anleggsfasen på bygninger som kan være utsatt for 

rystelser. Dette er spesielt relevant for anleggsarbeid i nærheten av fredete brakker fra andre 

verdenskrig på Forsvarets eiendom. 

Forurensning og avfallshåndtering 

• Anleggsarbeidet skal ikke føre til varig miljøskade på vann, jord eller luft som følge av 

akuttutslipp eller føre til forringelse av kjemisk- eller økologisk tilstand til vannresipienter. 

• Det skal unngås å spre forurensning ved terrenginngrep i forurensede masser/deponi. Masser 

skal håndteres forsvarlig (og i tråd med tiltaksplanen).  

• Det skal legges til rette for størst mulig grad for gjenbruk av masser.  

• Andel kildesortering skal være minimum 80 vektprosent. 

 

4.9 Gjennomføring av planen 

Vedtatt reguleringsplan og investeringsbeslutning for tiltaket gir grunnlag for nødvendig 

grunnerverv for å gjennomføre tiltaket. Dette gjelder både permanent erverv av grunn og 

midlertidig erverv av rettigheter til anleggsgjennomføring. Ferdig anlegg og ibruktagelse er 

planlagt innen utgangen av 2026. 

 

4.10 Berørte bygninger og eiendommer 

Bygg som må rives for i forbindelse med utbygging av ny tilsving med tilhørende vegtiltak er 

markert med kryss i plankartet. Disse eiendommene forutsettes innløst av Bane NOR. Enkelte 

eiendommer berøres kun delvis av anleggsarbeidet. For disse eiendommene vil det bli gjort en 

nærmere vurdering og avtale med den enkelte grunneier i videre prosess. 
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5 PLANKART OG BESTEMMELSER 

5.1 Arealformål og hensynssoner 

Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse (B) 

• Næringsbebyggelse (BN) 

• Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (BAS) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

• Veg (SV)   

• Gang- og sykkelveg (SGS) 

• Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

• Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

• Trasé for jernbane (STJ) 

• Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT) 

 

Grønnstruktur 

• Vegetasjonsskjerm (GV) 

 

Forsvaret 

• Forsvaret (M) 

 

Hensynssoner (jf. pbl. § 12-6 og 11-8) 

• Frisiktsone 

 

Bestemmelsesområder og linjesymbol 

• Midlertidige bygge- og anleggsområde 

• Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak 

• Bebyggelse som forutsettes fjernet 

• Vegstenging 

5.2 Planbestemmelser 

Planbestemmelsene utgjør sammen med plankartet den juridisk bindende delen av 

reguleringsplanen. De mest vesentlige bestemmelsene av betydning for beboere, grunneiere og 

lokale myndigheter er nevnt her.  

• Det stilles krav til videre støyvurderinger for bebyggelse med støyømfintlig bruksformål 

(boliger). Vurderinger skal gjennomføres iht. støyretningslinjen T-1449. 

• Byggegrenser langs jernbanen er satt til 30 m, men det er åpnet for unntak for garasjer, 

uthus, lager og industribebyggelse. Denne type bebyggelse kan tillates innenfor 30 m 
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avstand fra jernbanen, men ikke nærmere enn 15 m fra nærmeste spors midtlinje. Tiltak 

krever tillatelse etter jernbaneloven § 10.   

• Bestemmelser arealer som reguleres til bolig- og næringsbebyggelse er videreført fra 

Byplanen som ble vedtatt i 2019. 

• Statens vegvesen vegnormaler skal benyttes ved planlegging og utbygging av vegtiltak. 

Krav til universell utforming er lagt til grunn for gang- og sykkelveger. 

• Det stilles krav til at anleggsområdene som benyttes ved utbygging av tilsvingen skal 

ryddes og istandsettes senest ett år etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Arealer som ikke 

umiddelbart skal bebygges skal beplantes eller tilsås med frøblanding. 
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VEDLEGG 

Plankart og bestemmelser utgjør den juridisk bindende delen av reguleringsplanen. For øvrig 

foreligger følgende vedlegg til reguleringsplan med konsekvensutredning 

Fagrapporter til reguleringsplan med konsekvensutredning 

MIP-00-A-02978 Fagrapport risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

MIP-00-A-02973 Fagrapport støy 

MIP-00-A-02979 Fagrapport kulturarv 

MIP-00-A-04478 Fagrapport landskapsbilde 

MIP-00-A-04479 Fagrapport naturmangfold 

MIP-00-A-04480 Fagrapport friluftsliv, by- og bygdeliv 

MIP-00-A-09038 Fagrapport prissatte konsekvenser 

MIP-00-A-05669 Fagrapport klimabudsjett 

 

Fagrapporter som er utarbeidet som en del av teknisk hovedplan for tilsving Elverum 

MIP-00-A-04066 Teknisk hovedplan rapport  

MIP-00-A-04073 Miljøprogram 

 

Webkart og 3D-modell 

På Bane NOR nettsider for prosjektet er det link til webkart for planområdet. I webkartet vises 

planlagte jernbane- og vegtiltak for alternativ 1 og 2. På nettsidene er det også lagt ut 

animasjonsvideoer fra 3D-modell for begge alternativer. 

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/Elverum-tilsving/innhold/2020/forelopige-

trasealternativer/ 

 

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/Elverum-tilsving/innhold/2020/forelopige-trasealternativer/
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/Elverum-tilsving/innhold/2020/forelopige-trasealternativer/

