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1 MÅL OG RAMMER FOR PLANARBEIDET

1.1 Innledning

1.1.1 Bakgrunn for planforslaget/planarbeidet
Hovedformålet med planen er å oppnå redusert framføringstid for godstog mellom Dovrebanen og
Solørbanen via Rørosbanen mellom Hamar og Elverum. Behovet er spesielt knyttet til
tømmertransport fra Dovrebanen til Solørbanen. I godsstrategien for jernbanen (2016) er det lagt
opp til en satsing rettetmot områder hvor det er et kommersielt grunnlag for å utvikle et
konkurransedyktig tilbud for gods på bane. Ettav fire hovedelementer i godssatsingen er å bygge
ut kapasitet og effektivitet i framføring. I arbeidet frem mot NTP 2022-2033 har
Jernbanedirektoratet videreført utrednings-og strategiarbeidetfra 2016.

Som det fremgår av Nasjonal transportplan 2018-2029 foregår nær 90 prosent av all
tømmertransport på jernbane i Norge i korridoren Oslo-Trondheim. Tømmertransport på jernbane
har vært økende de siste årene.

Et av tiltakene det arbeides med er en overordnet plan for å øke kapasitet for gods-
/tømmertransport på Solørbanen og Rørosbanen. Etablering av tilsving i Elverum vil redusere
transporttid for godstog mellom Rørosbanen og Solørbanen med ca. 30-40 minutter. Dette skyldes
at man da vil unngå å måtte snu toget/lokomotivet ved Elverum stasjon. Tiltaket skal gi
operatørene reduserte transportkostnader og slik bidra til at jernbanen blir et mer
konkurransedyktig alternativ på strekningen.

Innledende utredningsarbeid for en tilsving på Elverum ble igangsatt i Jernbaneverket i 2016.
Dette arbeidet er nå videreført som et prosjekt i Bane NOR. Planleggingsfasen for
jernbaneprosjekter deles inn i hovedplan og detaljplan. Prosjektet for tilsving Elverum er høsten
2019 inne i fasen for teknisk hovedplan. Det skal også utarbeides reguleringsplan med
konsekvensutredning i denne fasen. Informasjon, medvirkning og lokal forankring skal ivaretas
gjennom planprosessen. Reguleringsplan for tilsvingen vil danne grunnlag for
grunnervervsprosessen mellom Bane NOR og berørte
grunneiere.

Hensikten med planprogrammet er å beskrive bakgrunn for
prosjektet, planlagt framdrift, opplegg for informasjon og
medvirkning og metode og tema for konsekvensutredning.
Det er gjennomført en silingsprosess som er nærmere
forklart i planprogrammet under kapittel 3.. Det gjenstår to
alternativer som videreføres til offentlig planprosess og som
skal konsekvensutredes. Bakgrunn for valg av alternativer,
og begrunnelse for dette, er beskrevet i planprogrammet.

Idédugnad

Grovsiling

Finsiling

KU
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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 Begrunnelse for utredningsplikt 

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel eller ny byplan (kommunedelplan) for 
Elverum, men er nevnt i planbeskrivelsen til samme plan. 

Tiltaket er sannsynligvis et jernbanetiltak med investeringskostnad under 750 mill. kr. Tiltaket 
omfattes derfor ikke av KU-forskriftens bestemmelser for tiltak som alltid skal konsekvensutredes 
(§ 6 jf. forskriftens vedlegg 1 pkt. 7e). Tiltaket er et jernbanetiltak som faller inn under forskriftens 
vedlegg II pkt. 10c. Dvs. det er tiltak som skal konsekvensutredes hvis det kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn.  

Bane NOR er kjent med at tiltaket vil berøre ulike interesser avhengig av hvilket alternativ som 
legges til grunn for endelig plan. For å sikre en åpen og ryddig prosess fram mot valg av løsning for 
tilsving er det derfor besluttet at det skal utarbeides et planprogram. jf. forskrift om 
konsekvensutredning § 32.  
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1.2 Planområdet 

1.2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Området som det varsles oppstart av 
planarbeid for er skravert i figuren til høyre. Ny 
tilsving skal etableres i området sør for 
Rørosbanen og vest for Solørbanen. Mot sør 
inkluderer varslet planområde eksisterende 
jernbanebru over Terningåa. Tilsvingen vil 
delvis innebære arealbeslag på områder som 
benyttes av Forsvaret ved Terningmoen. 

1.2.2 Naturgitte forutsetninger 

Området fremstår som relativt flatt med 
unntak av arealene langs med Terningåa som 
har skåret ut en ravinedal med varierende 
bredder i planområdet. Det er varierende 
dybde til fjellgrunn og det er et tynt lag med 
vekstjord. Området ser ut til å være lagdelt 
med varierende mektighet av sandig grus og 
noe leire over fjell. Leira er bløt med mulighet 
for kvikkeleireforekomster. 

Det er tidligere registrert naturtypelokaliteter 
langs Terningåa med verdi B (regionalt viktig) 
og C (lokalt viktig). Det er også registrert 
enkelte rødlistearter og fremmede, skadelige arter innenfor området. 

Terningåa inngår i planområdet. Vannforekomsten Terningåa er registrert med moderat økologisk 
tilstand og god kjemisk tilstand. 

1.2.3 Dagens arealbruk 

Det er per i dag blandet arealbruk sør for Rørosbanen og vest for Solørbanen. Vestre del av 
området brukes av Forsvaret som skyte- og øvingsfelt. Skytebanene benyttes også som sivilt 
anlegg og det arrangeres landsskytterstevne i området ca hvert 10. år.  

Vindheiaområdet i østre del består av eneboligbebyggelse, nærings- og industribebyggelse med 
tilhørende veger. Deler av området er ubebygd areal som i stor grad er avsatt til næringsformål i 
gjeldende reguleringsplaner. Varslet planområde berører Terningåa helt i nord-vest ved 
Rørosbanen og i sør ved Myggbukta.  

1.2.4 Eiendomsforhold 

Arealene langs eksisterende jernbanetraseer eies av Bane NOR. Arealene i skyte- og øvingsfeltet 
tilhører Forsvaret. Det sentrale planområdet omfatter en rekke boligeiendommer og eiendommer 
som er i bruk til nærings- og industrivirksomhet. De største bedriftene på området er Nortura, 
Brødrene Østbye AS og Bas Maskinutleie. 

Figur 1-1: Varslet planområde er markert med skravur 
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1.3 Overordnede føringer og gjeldende planer 

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, med forventet ibruktagelse 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-1995-05-12-23 Lov om jord (Jordlova) 
 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 
 LOV-2018-05-25-21 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og 

bruk av energi m.m. (energiloven) 
 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 
 Oppdatert nasjonal jordvernstrategi (Prop. 1 S (2018–2019)) 
 Den europeiske landskapskonvensjonen, CETS no. 176, 1. mars 2004 

 

1.3.3 Regionale planer 

Hedmark fylkeskommune har vedtatt følgende regionale planer som er relevante for tilsving 
Elverum. 
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Regional samferdselsplan 2012-2021 
I regional samferdselsplan er det pekt på behovet for å gjennomføre kapasitetsforbedrende tiltak 
på Røros- og Solørbanen som et ledd i å skape et mer robust jernbanenett mellom Oslo og 
Trondheim.  

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016 
I strategien vises det til at jernbanen er det beste alternativet for langtransport av skogsvirke mht. 
økonomi, miljø og trafikksikkerhet. Det fremheves også at jernbanen er en forutsetning for at det 
fortsatt skal drives skogbruk i områdene med lengst avstand til foredlingsindustrien. I strategien er 
det et definert mål om å redusere skogbrukets og skogindustriens transportkostnader. Stimulering 
til økt transport av tømmer og flis på bane gjennom investeringer i jernbanenettet er en av tre 
strategier for å nå dette målet. 

Energi og klimaplan del 2 – mål, tiltak og aktiviteter 
For å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren er «godstransport fra vei til bane» definert 
som et tiltak i Hedmark fylkeskommunes energi og klimaplan. Arbeid med elektrifisering og 
oppgradering av Rørosbanen og Solørbanen er oppført som et av deltiltakene. 

 

1.3.4 Kommuneplan/ 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. 
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1.3.5 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 planfri 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)  

Reguleringsplan for Støperitomta 
(2/1998)  
Området er avsatt til industriformål  

 

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 2019) 
• Vegnorm for Elverum kommune (vedtatt 2016) 

Figur 1-2: Utsnitt fra reguleringsplan for Terningmoen leir (2007). 

Figur 1-3: Utsnitt fra reguleringsplan for Terningmoen skyte- og 
øvingsfelt (2019) 
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2 Beskrivelse av planen  

2.1 Reguleringsplan 
Hovedhensikten med reguleringsplanen for tilsving Elverum er å avsette nødvendig areal til 
jernbaneformål for å hjemle utbygging av ny banesammenkobling mellom Rørosbanen og 
Solørbanen. Behovet for arealer vil bli definert i teknisk hovedplan for tilsving Elverum som 
utarbeides parallelt med reguleringsplanprosessen.  

Gjennom arbeidet med reguleringsplan og teknisk hovedplan skal det avklares behov for 
kryssinger av jernbanen. Det vil være aktuelt å stenge enkelte eksisterende kryssinger og erstatte 
disse forbindelsene med nye planskilte kryssinger for gående, syklende og kjørende.  

Som en del av planprosessen skal det gjennomføres en konsekvensutredning for to alternativer 
som bl.a. vil peke på negative konsekvenser av tiltaket for omgivelsene. Det skal vurderes forslag 
til avbøtende tiltak som vil bidra til å redusere negative konsekvenser. Det kan være aktuelt å 
innarbeide enkelte forslag til avbøtende tiltak i plankart og/eller planbestemmelser. 

Forslaget til reguleringsplan vil bestå av følgende dokumenter: 

• Plankart for anbefalt alternativ for ny tilsving (juridisk bindende) 
• Planbestemmelser (juridisk bindende) 
• Planbeskrivelse 
• Konsekvensutredning med temautredninger 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Illustrasjoner og utsnitt fra 3D-modell 
• Støysonekart 

 

2.2 Tekniske krav 
Ny jernbane skal planlegges for fremtidig elektrifisering. Dette gir følgende normaltverrsnitt for ny 
jernbane i prosjektet: 

 
Figur 2-1. Normalprofil for enkelt- og dobbeltsporet jernbane (kilde: Bane NORs tekniske regelverk) 

For øvrig er følgende rammebetingelser definert av Bane NOR for planlegging av tilsvingen: 
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• Det skal legges til rette for nyttsignalsystem (ERTMS) på strekningen
• Minimumshastighet er 60 km/t i tilsvingen
• Minste sporveksel er 1:12 R500, men det bør prosjekteres med 1:14R760
• Minste sporlengde på tilsving skal ivareta en toglengde på 740 meter, TEN-T krav.
• Det skal være samtidig innkjør på tilsvingen (minste avstand middel-middel 960m)
• Det kan prosjekteres med dekningsgivende sporveksel (minste avstand blir da 790m)

For øvrig er det en forutsetning at Bane NORs Teknisk regelverk og Prosjekteringsveileder samt
relevante styringsdokumenter følges for dette prosjektet.

3 Silingsprosess
Etter oppstart av prosjektet våren og sommeren 2019 er det
gjennomført et alternativsøk med utgangspunkt i de definerte
mål og krav for prosjektet. Det er blant annet gjennomført en
idédugnad med deltakere fra Bane NOR, Elverum kommune og
konsulenten.

Etter idédugnaden er det gjennomførten silingsprosess i flere
trinn for å redusere antall alternativer. Når planprogrammet
legges fram for behandling er det gjennomført idéfase,
grovsiling og finsiling. I dette planprogrammet er det videreført
to alternativer, i tillegg til 0-alternativet (dagens situasjon) som
skal legges til grunn for konsekvensutredningen. Disse alternativene er nærmere beskrevet i kapittel 4.
Videre i dette kapittelet er det beskrevet hvilke løsninger som er vurdert gjennom silingsprosessen og
hvilke løsninger som er forkastet.

Følgende silingskriterier er utledet fra prosjektmålene (presentert i Tabell 1) og lagt til grunn for
vurderinger av hvilke alternativer som er forkastet gjennom silingsfasen:

Tabell 2: Silingskriterier definert for prosjektet tilsving Elverum

Kriterier Kommentar
E1 Kapasitet Redusert framføringstid for godstog mellom Røros-og Solørbanen

E2 RAMS* Stenging av planoverganger, driftsmessige utfordringer og avsporingsrisiko

E3 Togdrift og
anleggsgjennomføring

Vurdering av grunnforhold, nærføring til eksisterende bebyggelse og
virksomhet, arbeider nær spor

E4 Ytre miljø og støy a) Kulturminner
b) Naturmiljø
c) Nærmiljø og friluftsliv
d) Grunnforurensning
e) Støy

E5 Prosessrisiko Evaluering av forhold som kan påvirke framdriftsmål om teknisk hovedplan
med arealplan til 1. gangs behandling i kommunen i juni 2020 og
ibruktagelse i 2024.

E6 Kostnader Kostnadsestimat for silingsprosessen

* RAMS –Reliability, availibility, maintainability and safety.

Idéfase

Grovsiling

Finsiling

KU
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3.1 Idéfase 
Etter en idédugnad som ble gjennomført 27. juni 2019 forelå det i alt 20 ulike traséalternativer 
fordelt på seks ulike korridorer i området mellom østre del av Terningmoen og Vestmo 
tømmerterminal. 

Forslag til korridorer/linjer for ny tilsving som ble vurdert i idéfasen er vist i illustrasjonen under. 

Figur 3-1: Aktuelle korridorer og traséalternativer etter idédugnaden.  

Det ble også sett på en løsning for omlegging av Solørbanen forbi Vindheia. Denne varianten kan la 
seg kombinere med gul, blå og grå korridor og vil medføre at Solørbanen legges inntil tilsvingen og 
føres inn mot Elverum stasjon langs Rørosbanen nord i planområdet. Fordelen med dette vil være 
å samle ny jernbane for tilsvingen og Solørbanen i én korridor og frigjøre dagens areal for 
Solørbanen forbi Vindheia slik at dette kan tas i bruk til andre formål. Løsningen er imidlertid ikke 
videreført siden den ligger utenfor prosjektets avtalte rammer og omfang og har en merkostnad 
som kan medføre at andre prosjekt i godspakka risikerer å ikke bli realisert.  

 

3.2 Grovsiling 
Med utgangspunkt i prosjektmål, krav og silingskriterier (Tabell 2) ble det gjennomført en overordnet 
vurdering av alle alternativene og foretatt en grovsiling med utgangspunkt i et mål om å videreføre fem 
alternativer til finsiling. Av de seks overordnede utredningskorridorene ble lilla korridor forkastet 
gjennom grovsilingen. Korridoren har en fordel ved at man unngår konflikter med nærings-
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/industriområdet og boligområdene på Vindheia og kjente kulturminner på Forsvarets eiendom. 
Korridoren ble likevel forkastet med følgende begrunnelse: 

• Stor konflikt med Forsvarets eiendommer, forsvarets virksomhet og behov for 

utviklingsmuligheter 

• Risikoforhold knyttet til blindgjengerområde og skytevirksomhet 

• Mer utfordrende topografi enn de øvrige alternativene 

• Lilla korridor har den lengste traseen for ny tilsving og vil følgelig ha en høy 

investeringskostnad 

• Forholdene det er pekt på over tilsier høy sannsynlighet for at prosjektets framdriftsmål ikke 

kan nås 

 

Rød, grønn, gul, blå og grå korridor ble videreført til finsiling. Kryssingsspor (dobbeltspor) på 
Solørbanen, ved Vestmo tømmerterminal, legges til grunn som framtidig løsning for alle alternativer for 
å sikre ønsket kapasitet på banestrekningen. Det er også vurdert et alternativ med å etablere 
kryssingsspor i tilsvingen, men løsningen ved Vestmo har flere fordeler, blant annet mindre konflikt 
med eksisterende bebyggelse. Kryssingssporet vil imidlertid ikke bli regulert sammen med tilsvingen og 
inngår derfor ikke i varslet planområde. 

 

3.3 Finsiling 
3.3.1 Metode 
Hensikten med finsilingen har vært å redusere antall alternativer fra fem, etter grovsiling, til to 
som videreføres til offentlig planprosess med planprogram og konsekvensutredning. For å kunne 
skille på alternativene som er skissert, er det gjennomført en grov kvalitativ og delvis kvantitativ 
evaluering. Med unntak for silingskriteriet kostnader, som er angitt i kroner, er det benyttet en såkalt 
målevaluering med poenggiving (score) som uttrykker grad av oppfyllelse av et kriterium. Dette 
sammenlignes mot dagens situasjon, i de tilfeller der det er hensiktsmessig med en referanse. Følgende 
skala er benyttet: 

Tabell 3: Score skala for evalueringen i finsilingen 

Score Beskrivelse  Utfyllende, hvordan det er brukt i evauleringen 

3 
Svært god 

måloppfyllelse 
Ideell funksjon og oppfyllelse av mål/krav. Best. 

2 
Middels god 

oppfyllelse 
God oppfyllelse av mål/krav. Evt. nest-best 

1 God måloppnåelse Bidrar til oppfyllelse av mål/krav, men bare godt nok 

0 
Ingen endring fra 

referanse 
Ingen endring i forhold til definert referansesituasjon 

-1 
Litt dårligere enn 

ønsket 
Negativ virkning for aktuelt kriterium 

-2 Dårlig Betydelig dårligere virkning for aktuell målgruppe 

-3 Svært dårlig 
Meget dårlig. Avhengig av viktighet for kriteriet bør tiltaket ikke 

gjennomføres. Innsigelsesgrunn. 
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3.3.2 Resultater og konklusjon  
Sammenstilling av resultater fra evaluering av alternativene fremgår av tabellen under. Det er vist en 
rangering av alternativene (ekskl. kostnad). Rangeringen er ikke et direkte produkt av sum eller 
gjennomsnitt av score for silingskriteriene, men er resultat av en helhetlig vurdering der det også er 
tatt høyde for noe av usikkerheten ved metoden.  

Tabell 4: Sammenstilling av resultater fra evaluering av alternativene i silingsprosessen. 

 

Alternativer 
1 rød 2 grønn 3 gul 4 blå 5 grå 

Silingskriterier           

E1 Kapasitet 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

E2 RAMS 0,0 -0,5 -1,3 -1,0 -1,0 

E3 Togdrift og anleggsgjennomføring -2,5 -1,0 -1,0 -2,0 -2,0 

E4 Ytre miljø -2,0 -1,0 -1,0 -2,0 -2,0 

E5 Prosessrisiko -2,0 -2,0 -1,0 -2,0 -1,0 

Rangering (ekskl. kostnad) 4 2 1 4 3 

E6 Kostnad (mill. kr) 383 467 351 656 702 

 

Alle alternativer kommer likt ut for silingskriteriet E1 kapasitet. Dette skyldes at det ikke er 
nevneverdig forskjell mellom alternativene for tilsvingen mht. framføringstid for tog mellom 
Røros- og Solørbanen. 

Alternativ 3 er samlet rangert som det beste alternativet ekskl. kostnad. Alternativene 1 og 4 er rangert 
som de dårligste alternativene på grunn av lav score for silingskriteriene anleggsgjennomføring, ytre 
miljø og prosessrisiko. For alternativ 1 skyldes dette permanent inngrep og anleggsgjennomføring i 
boligområdet Vindheia. Alternativ 4 innebærer etablering av lang bru over Terningåa som medfører en 
viss risiko knyttet til framdrift og anleggsgjennomføring, samt behov for prosess mht. naturverdier, 
vannmiljø og flomforhold i Terningåa.  

Konklusjon 
Alternativ 4 og 5 siles ut på grunn av høye kostnader og lav score for de øvrige silingskriteriene. 
 
Alternativ 2 gir en svært dårlig arrondering av bolig- og næringsområdene på Vestad og siles ut til 
fordel for alternativene 1 og 3.    
 
Alternativ 1 er den nest rimeligste løsningen, men vurderes til å ha en noe mer utfordrende 

anleggsgjennomføring knyttet til nærføring til eksisterende spor, og konsekvenser for 

nærmiljøet i boligområdet Vindheia  jf. silingskriterie E4 Ytre miljø.   
 
Alternativ 3 er estimert til å være det rimeligste alternativet og har best score for de øvrige 
silingskriteriene. 
         
 
Konklusjon: Alternativene 1 og 3 legges til grunn for videre arbeid med teknisk hovedplan. 
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4 Utredningsalternativer 
Med bakgrunn i konklusjoner fra silingsfasen, beskrevet i kapittel 3, er det videreført to 
utredningsalternativer for tilsving til reguleringsplanprosessen med konsekvensutredning. Begge 
alternativer muliggjør etablering av kryssingsspor langs Solørbanen ved Vestmo tømmerterminal. 
Langs ny jernbane (tilsvingen) skal nødvendige tverrforbindelser for kjørende, gående og syklende 
etableres som planskilte kryssinger (over- eller underganger). Behovet for kryssinger vil bli vurdert 
i det videre planarbeidet og er ikke nærmere beskrevet her. 

 

4.1 Alternativ 0 
Med 0-alternativet menes en videreføring av dagens situasjon i planområdet, innenfor 
analyseperioden på 40 år, uten at tiltaket (tilsving) blir realisert. Andre forventede tiltak på 
jernbanen innenfor analyseperioden, eksempelvis elektrifisering og innføring av nytt signalsystem, 
legges også til grunn for 0-alternativet. 

 

4.2 Alternativ 1 
Alternativ 1 er foreløpig angitt som en 100 m 
bred korridor i kartet til høyre. Ny tilsving har 
en lengde på 1080 m i dette alternativet. 
Tilsvingen parallellføres med Rørosbanen i vest 
og føres gjennom boligområdet Vindheia før 
den føres inn til Solørbanen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1: Utredningskorridor for alternativ 1 
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4.3 Alternativ 2 
Alternativ 2 (3 fra silingsprosessen) er foreløpig 
angitt som en 100 m bred korridor i kartet til 
høyre. Ny tilsving vil ha en lengde på ca. 1700 
m. Alternativet vil etableres gjennom Forsvarets 
eiendommer sør for Rørosbanen. Det søkes 
primært å etablere ny bane mellom dagens veg 
inn mot skytefeltet/skytebanen og gjerdet mot 
Vindheia. Lengre sør vil tilsvingen kobles 
sammen med Solørbanen nord for 
jernbanebrua over Terningåa. Tiltaket vil 
medføre inngrep i noe næringsbebyggelse langs 
Vindheiavegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Metode for konsekvensutredning 

5.1 Overordnet metodikk 
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 (HBV712) 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. For hvert utredningstema vil det bli 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. Hvert av utredningstemaene vil bli utredet gjennom tre trinn: 

Figur 4-2: Utredningskorridor for alternativ 2 
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Verdivurdering 
Verdiene for det aktuelle utredningstema, innenfor planens influensområde, beskrives og 
fastsettes på en flytende skala fra lav til høy verdi. Kriterier for fastsettelse av verdi beskrives 
nærmere for det enkelte tema i utredningen. 

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 5-1: 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.  

5.2 Utredningstema 
 

5.2.1 Prissatte konsekvenser  
Det skal beregnes prissatte konsekvenser av de utredede utbyggingsalternativene. Konsekvensene 
i analysen skal omfatte virkninger på kortere og lengre sikt som tiltaket utløser 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. I den grad 
trafikkmengden på Solørbanen endres vil det eksempelvis også kunne beregnes endring i 
ulykkeskostnader som konsekvens av overføring av gods fra vei til bane, samt endringer i 
kostnader forbundet med støy.  
 
Nytte og kostnader beregnes som differansen mellom tiltaksalternativet og referansealternativet. 
For de prissatte virkningene beregnes neddiskontert nytte og kostnader over analyseperioden  
Analysen skal gjøres i samsvar med Jernbanedirektoratets «Veileder i samfunnsøkonomiske 
analyser i jernbanesektoren» (2018). Til å verdsette virkninger av tiltaket, brukes 
satser/enhetspriser og forutsetninger fra Jernbanedirektoratets nytte-kostnadsverktøy SAGA. 
 

5.2.2 Ikke-prissatte konsekvenser 
 

Landskapsbilde 

Definisjon og influensområde 
Utredningstemaet omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet 
oppleves som fysisk form. Landskapet omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det 
uberørte naturlandskap. Influensområdet begrenses av hvor tiltaket vil bli synlig. 

Aktuelle problemstillinger 
Ny jernbanetrase vil utgjøre en visuell barriere i landskapet, og dele opp områder som tidligere var 
enhetlige. Dette vil kunne ha stor påvirkning på landskapsbildet. Tiltaket vil i tillegg til ny 
jernbanestrekning kreve omlegging av veger på tvers av jernbanen. Kryssinger av ny jernbane skal 
etableres planskilt, dvs. enten som overgangsbruer eller underganger. Der det etableres bruer 
over jernbanen vil dette få stor virkning for landskapsbildet. Alternativer som medfører inngrep i 
boligområdet Vindheia vil kunne fremstå som et omfattende tiltak i et småskala boligfelt. 
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Metode 
Befaring av planområdet vil, sammen med flybilder og foto, utgjøre det viktigste grunnlaget for 
utredningen. Planområdet deles inn i hensiktsmessige delområder som grunnlag for utredningen. 
Det vil bli utarbeidet en 3D-modell for å illustrere utredningsalternativene. Det er aktuelt å 
benytte ulike perspektiver fra 3D-modellen for å illustrere tiltakets virkninger for landskapsbildet.  

 

Friluftsliv, by- og bygdeliv 

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

• Friluftslivsområder 
• Forbindelseslinjer for myke trafikanter 
• Sykkelruter 
• Nærmiljø i boligområder, herunder støy fra jernbanen ved møteplasser, frilufts- og 

rekreasjonsområder (støy i bolig og privat uteoppholdsplass beregnes som prissatt 
konsekvens) 

Aktuelle problemstillinger 
Med unntak av planskilte kryssinger (overgangsbruer eller underganger) vil ny jernbane etableres 
som en absolutt barriere for gående og syklende. Eksisterende veger og forbindelser vil kunne bli 
brutt og må erstattes av planskilte kryssinger. Utredningen skal belyse konsekvenser for 
adkomstforhold og etablerte forbindelseslinjer for myke trafikanter. Dette gjelder også 
stiforbindelser, sykkelruter og adkomst til friluftslivsområder. 

Et av utredningsalternativene berører boligområdet Vindheia i stor grad. Direkte berørte 
boligeiendommer vil bli innløst. I konsekvensutredningen blir dette utredet som en del av de 
prissatte konsekvensene. Konsekvenser for nærmiljøet i boligområdet, som følge av arealinngrep, 
barrierevirkning og støy, vil bli utredet under temaet friluftsliv, by- og bygdeliv. 

Metode 
Kart som viser stier, veger og adkomstforhold i planområdet vil være viktig grunnlag for 
utredningen. Det skal også utarbeides støyberegninger for tiltaket iht. støyretningslinjen T-1442. 
Opplysninger fra lokalbefolkningen gjennom åpne møter og dialog underveis i planprosessen kan 
også legges til grunn for utredningen. 

Planens influensområde deles inn i «registreringskategorier» som er beskrevet i Statens vegvesens 
håndbok V712. Håndbokas kriterier for verdisetting og påvirkning vil bli lagt til grunn for 
utredningen av temaet. 

 

Naturmangfold 

 

Definisjon og influensområde 
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av 
menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmessig mangfold i en konsekvensanalyse 
behandles under tema landskapsbilde, for øvrig dekker tema naturmangfold lovens begreper. 
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Kjente verdier og aktuelle problemstillinger 
Det er tidligere registrert flere naturtypelokaliteter i planens influensområde, spesielt i tilknytning 
til Terningåa. Her er det blant annet registrert verdier knyttet til naturtypene viktig bekkedrag, 
viktig gytebekk, sandtak, kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti. Det er ikke registrert 
rødlistearter i utredningskorridorene for de aktuelle alternativene for tilsvingen. 

Metode 
Eksisterende kunnskap om naturverdiene i planområdet vil bli gjennomgått. Aktuelle kilder er 
Miljødirektoratets naturbase og Artsdatabankens artskart. Det foreligger også rapport som 
beskriver naturverdier på Forsvarets eiendommer som vil være relevant for utredningen. Det vil bli 
gjennomført supplerende feltkartlegging av biolog i planens influensområde som en del av 
utredningen for tilsvingen.   

Metodikk for vurdering av verdi og påvirkning i Statens vegvesens håndbok V712 vil bli lagt til 
grunn for temautredningen for naturmangfold. 

 

Kulturarv  

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

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

Innenfor utredningskorridorene ligger blant annet tre tyskerbrakker og laftede ammunisjonshus 
som er fredet eller vernet. Dersom tiltaket kommer i direkte konflikt med disse bygningene vil det 
primært bli vurdert å flytte bygningene lokalt på området. Ny lokalisering må vurderes opp i mot 
kulturminnefaglige hensyn og Forsvarets arealbehov. 
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Figur 5-2: Fredete tyskerbrakker på Forsvarets eiendom. 

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

Naturressurser 
Tiltaket berører i utgangspunktet ikke dyrka mark, mineralressurser eller produktiv skog verken i 
anleggsfase eller i permanent arealbeslag. Tiltaket vil kunne få betydning for vannressurser i form 
av inngrep i/ved eksisterende grunnvannsbrønner. En oversikt over kjente, registrerte brønner skal 
presenteres i planbeskrivelsen. Brønner skal kartlegges i senere faser og avbøtende tiltak i form av 
erstatning skal vurderes da. Konflikt med grunnvannsbrønner vurderes dermed til ikke å være 
relevant for beslutningen om valg av traséalternativ for tilsvingen og utredes ikke nærmere i 
konsekvensutredningen. Det utarbeides derfor ikke en egen temautredning for naturressurser i 
denne konsekvensutredningen.  
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6 Øvrige utredninger 
Utredninger som vil gjennomføres som en del av planarbeidet, men som ikke er en del av den 
samfunnsøkonomiske analysen (konsekvensutredningen), beskrives her. Disse utredningene vil 
enten vedlegges reguleringsplanen som selvstendige dokumenter eller innarbeides som kapitler i 
planbeskrivelsen. Enkelte av utredningene vil bli tillagt vekt ved anbefaling av løsning sammen 
med konsekvensutredningen (jf. prosess for sammenstilling og anbefaling vist i Figur 7-1). 

6.1.1 Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger 
 

Definisjon 
Med lokale virkninger menes her virkninger på kommunenivå eller i deler av en kommune. Med 
regionale virkninger menes virkninger for næringslivet i bo- og arbeidsmarkedsregionen og fylket.  

Jernbanetiltaket vil innebære et inngrep i en eksisterende arealbruk og vil definere nye rammer for 
framtidig utvikling som følge av barrierevirkning, endrede adkomstforhold, støy og visuelle 
virkninger som endrer hvordan området fremstår. Endring i arealbruk kan deles inn i direkte 
virkninger som følger av reguleringsplanen for tilsvingen og potensielle framtidige 
arealbruksendringer som mer indirekte konsekvenser. I vurderinger av framtidige virkninger vil det 
være relevant å gjennomgå kommunens planer for området og vurdere i hvilken grad 
reguleringsplanen for tilsvingen vil endre sannsynligheten for at disse planene blir realisert. Det 
kan også vurderes om det kan forventes nye planer eller tiltak i området som følge av 
reguleringsplanen. 

Kjente verdier og aktuelle problemstillinger 
 
Konsekvenser for næringsliv og verdiskapning 
Hensikten med å etablere tilsvingen er å effektivisere godstransporten på jernbanen. En realisering 
av tiltaket vil, sammen med andre tiltak som forbedrer kapasiteten på jernbanen, bidra til å gjøre 
jernbanen mer konkurransedyktig. Den økte kapasiteten vil delvis bli målt i kroner gjennom 
utredning av prissatte konsekvenser (beskrevet i kap. 5.2.1). Det vil i tillegg være aktuelt å beskrive 
hvilken nytte dette vil ha for næringsliv og verdiskapning på lokalt og regionalt nivå. 

Arealbruk og byutvikling 
Som beskrevet innledningsvis i planprogrammet (kapittel 1.3.4 og 1.3.5) foreligger det flere 
kommunale planer som beskriver mål for byutvikling (Byplanen) og som angir ønsket utvikling 
konkret i planområdet (reguleringsplaner). De aktuelle alternativer for tilsving på jernbanen vil bli 
vurdert opp mot målsettinger i gjeldende planer. 

Forsvarets behov og aktivitet ved skytefeltet 
Tiltaket vil kunne forsterke en eksisterende barriere på Forsvarets eiendommer og tilføre en ny 
barriere mellom Forsvarets eiendom og tilgrensende bolig- og næringsområde på Vestad. Tiltaket 
vil medføre arealbeslag i arealer som benyttes av Forsvaret ved Terningmoen. Konsekvensene av 
dette for Forsvarets virksomhet, inkludert Forsvarets antatte arealbehov for fremtiden skal 
beskrives. 

Metode 
Utredningen av temaet «arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger» vil 
presenteres rent tekstlig basert på kvalitative vurderinger med utgangspunkt i eksisterende planer 
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og informasjon som innhentes gjennom planprosessen, blant annet i dialog med Elverum 
kommune, næringslivsaktører og Forsvaret/Forsvarsbygg.  

 

6.1.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Som en del av arbeidet med reguleringsplanen skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) for tiltaket. Målet med analysen er å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, 
miljø og viktig infrastruktur.  

ROS-analysen utarbeides i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) 
veileder for samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). Analysen vil ivareta plan- og 
bygningslovens krav til ROS-analyse for reguleringsplaner (§ 4-3). Aktuelle tema som vil bli 
nærmere belyst i ROS-analysen er risiko ved flom, ras og skred, adkomstforhold for 
utrykningskjøretøy, risiko knyttet til kryssing av jernbanen, sikkerhet i/ved jernbanesporet og 
uønskede hendelser ved drift på banestrekningen. Dersom analysen viser at tiltaket/planen vil 
kunne føre til økt risiko skal det vurderes behov for å forankre risikoreduserende tiltak i den 
juridisk bindende delen av reguleringsplanen (plankart og -bestemmelser). 

6.1.3 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan 
Føringer for miljøoppfølging i Bane NORs prosjekteringsveileder vil legges til grunn for prosjektet. 
Dette innebærer at det som en del av arbeidet med teknisk hovedplan skal utarbeides 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. Miljøprogrammet er styrende for prosjekteringsfasen og skal lede til 
en miljøoppfølgingsplan (MOP) som utarbeides i detaljplanfasen.  

6.1.4 Støyutredning 
Som en del av prosessen med teknisk hovedplan og reguleringsplan med konsekvensutredning vil 
det bli gjennomført støyberegninger for de aktuelle utbyggingsalternativene. Retningslinjen for 
behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) vil bli lagt til grunn for beregning av støysoner og 
gir føringer for hvilke støydempende tiltak som må etableres. Resultater fra støyberegningen vil 
utgjøre en del av grunnlaget for prissatte konsekvenser og for temaet friluftsliv, by- og bygdeliv i 
konsekvensutredningen. Retningslinje T-1442 med tilhørende veileder M-128 vil også bli lagt til 
grunn for vurdering av sumstøy/flerkildeproblematikk i området. 

6.1.5 Forurenset grunn 
Det er kjente forekomster av grunnforurensning i planområdet. Konsekvenser av eventuelle 
inngrep i disse forekomstene vil bli vurdert som en del av planarbeidet. Prosedyrer for håndtering 
av eventuelle forurensede masser vil bli beskrevet overordnet i planen. Behov for miljøtekniske 
undersøkelser skal vurderes. 

6.1.6 Klimagassregnskap for jernbaneinfrastruktur 
Det skal utarbeides klimagassberegninger for de to alternativene som skal utredes, for å fange opp 
de relative klimagassutslippene. Beregning av klimagassutslipp utføres etter metode og standard 
for livsløpsvurderinger (LCA). På den måten beregnes det totale livsløpsutslippet (direkte og 
indirekte klimagassutslipp) tilknyttet de to alternativene. 

Analysen skal gjennomføres med bruk av Bane NORs Tidligfaseverktøy klima. Dette er et Excel-
basert verktøy som anslår klimagassutslippene fra nybygging av jernbanespor, inkludert fremtidige 
utslipp fra nødvendig vedlikehold og utskifting av komponenter, basert på informasjon om 
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planlagt lengde av ulike standardprofiler jernbaneinfrastruktur. Verktøyet beregner derimot ikke 
utslipp tilknyttet transport i bygge- eller driftsfasen. For mer informasjon vedrørende metodikk av 
tidligfaseverktøy og LCA, henvises det til «Veileder for miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur – 
Pilot Follobanen».  

6.1.7 Konsekvenser for barn og unge 
Barn og unge skal ivaretas særskilt i planprosesser, og temaet vil blant annet bli vurdert i 
konsekvensutredningen gjennom temautredning for friluftsliv, by- og bygdeliv. Temaet vil også bli 
omtalt i planbeskrivelsen, med oppsummering fra relevante delutredninger. 

6.1.8 Fordelingsvirkninger 
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».  Eksempler på slike grupper i den aktuelle planen kan være barn, beboere, 
bedrifter eller Forsvaret. Vurdering av nevneverdige fordelingsvirkninger skal beskrives på et 
overordnet nivå. 

 

7 Sammenstilling og anbefaling 
 

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 7-1. Resultatene fra den 
samfunnsøkonomiske analysen vil 
utgjøre en viktig del av grunnlaget for 
hvilket utbyggingsalternativ Bane 
NOR vil legge til grunn for endelig 
forslag til reguleringsplan. Det er 
likevel viktig å understreke at 
sammenstilling av prissatte og ikke-
prissatte konsekvenser ikke er det 
samme som anbefaling. 

Resultatene fra 
konsekvensutredningen 
sammenstilles først for hhv. prissatte 
og ikke-prissatte konsekvenser. Ved 
sammenstilling av prissatte 
konsekvenser oppgis resultatet i form 
av forventet netto nytte per 
budsjettkrone (NNB). Alternativet med høyest NNB rangeres som det beste alternativet for 
prissatte konsekvenser.  

Figur 7-1: Oversikt over sammenstilling av samfunnsøkonomisk 
analyse, og øvrige vurderinger/ utredninger, som grunnlag for 
anbefaling. 
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Ved sammenstilling av de ikke-prissatte konsekvensene blir det gjort en samlet vurdering av de 
ikke-prissatte temaene. Det oppgis en samlet konsekvens for hvert alternativ ved bruk av 
kategoriene i Tabell 5. 

De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene sammenstilles for hvert alternativ. Summen av de 
prissatte og ikke-prissatte konsekvensene legges til grunn i en vurdering av hvorvidt de enkelte 
alternativene er samfunnsøkonomisk lønnsomme eller ikke. Dersom et alternativ har positiv NNB 
(prissatte konsekvenser), men er negativt for de ikke-prissatte konsekvensene, må det gjøres en 
vurdering av hvorvidt de positive virkningene veier opp for de negative. I slike tilfeller kan det også 
være aktuelt å vurdere utbyggingsalternativene opp mot hverandre for å kunne skille på 
alternativene i en rangering («break-even-analyse»).  

Sammenstilling av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene gir grunnlag for rangering av 
alternativene. I denne sammenheng skal det også gjøres en vurdering av usikkerheten ved 
resultatet. Det skal da vurderes om usikkerheten er beslutningsrelevant og kan føre til endringer i 
rangering av alternativer. Dersom to alternativer fremstår som tilnærmet like kan de rangeres likt. 
Forskjellene mellom alternativene skal da beskrives for beslutningstakeren slik at det er tydelig 
hvilke avveininger man skal ta stilling til. 

I tillegg til sammenstilling av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene vil vurdering av 
måloppnåelse, risiko og sårbarhetsanalyse og vurdering av arealbruksendringer og andre lokale og 
regionale virkninger legges til grunn for Bane NORs anbefaling  (jf. Figur 7-1). I vurdering av 
måloppnåelse vil det bli vurdert hvordan alternativene imøtekommer Bane NORs prosjektmål jf. 
Tabell 1. Alternativene vil også bli vurdert opp mot resultater fra risiko og sårbarhetsanalysen, 
spesielt med hensyn til om det er forskjell mellom alternativene i risiko for uønskede hendelser. 
Det blir også fremhevet om det er vesentlige forskjeller mellom alternativene og deres virkninger 
for temaet arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger, herunder konsekvenser 
for Forsvarets virksomhet og framtidig arealbehov 

Tabell 5: Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer (Statens vegvesens håndbok V712). 
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Eventuelle fordelingsvirkninger av tiltaket skal beskrives. Jf. Finansdepartementets rundskriv for 
samfunnsøkonomiske analyser (2014) skal fordelingsvirkninger beskrives som tilleggsinformasjon 
og ikke inngå som en del av den samfunnsøkonomiske analysen. 

 

8 Videre planprosess og medvirkning 
 

8.1 Fremdriftsplan 
Foreløpig fremdriftsplan for reguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning.  

 

AKTIVITETER 

 

FORELØPIG FREMDRIFT 

 

PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART  

 

Politisk behandling planprogram 20.11.2019 

Varsling om oppstart planarbeid og høring og offentlig ettersyn av utkast til 

planprogram 

22.11.2019 

Høringsperiode for planprogram 22.11.2019 – 08.01.2020 (6 

uker) 

Oppsummering av høring og oversendelse av revidert planprogram til 

Elverum kommune 

05.02.2020 

Endelig vedtak av planprogram Februar 2020 

 

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING  

 

Utrednings- og dialogfase  Desember 2019 – juni 2020 

Oversendelse til kommunen for 1. gangs behandling 15. juni 2020 

1. gangs behandling August 2020 

Høring og offentlig ettersyn August – september 2020 

Oppsummering av merknader, ferdigstille planforslag til endelig vedtak i 

kommunestyret 

September - oktober 2020 

Endelig vedtak i kommunestyret Oktober 2020 

 

8.2 Informasjon og medvirkning 
Følgende plan legges til grunn for medvirkning gjennom planprosessen: 

• Det gjennomføres høring og offentlig ettersyn i forbindelse med varsel av oppstart/ 
utlegging av planprogram og etter 1. gangs behandling, jf. plan- og bygningslovens krav 

• Åpent møte avholdes i Elverum i forbindelse med varsel om oppstart og utleggelse av 
planprogram på høring og offentlig ettersyn. 

• Bane NOR vil gjennomføre en interessentanalyse for å kartlegge interessenter i 
planområdet. Det er aktuelt å opprette direkte dialog mot interessenter som blir direkte 
berørt av tiltaket. 

• Det skal informeres jevnlig om prosjektet på Bane NORs hjemmesider. 
• I forbindelse med høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling vil det bli avholdt 

et åpent møte, i kombinasjon med åpen kontordag. 
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• Bane NOR har informert om prosjektet i Formannskapet i Elverum kommune. Det er 
naturlig å informere politiske organer ved milepæler i prosjektet. 

• Saken legges fram for regionalt planforum for å få signaler og innspill fra regionale og 
statlige myndigheter 

8.3 Grunnerverv 
Når reguleringsplanen er vedtatt foreligger det juridiske grunnlaget for å gjennomføre 
grunnervervsprosesser mot grunneierene som blir berørt av tiltaket. Bane NOR ønsker å informere 
om grunnervervsprosessen allerede gjennom planprosessen. Grunnerverver hos Bane NOR vil 
være tilgjengelig til å svare på spørsmål fra grunneiere gjennom prosessen og vil også delta i åpne 
møter/ åpen kontordag. 
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