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ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Følgende endringer er gjort etter offentlig ettersyn av planforslaget: 
 

• Vollgata er justert slik at den kommer nærmere 90 grader inn på fylkesvegen.  
• Det er lagt inn byggegrense på 20 meter, målt fra sentrumslinja på fylkesvegen, langs 

boligeiendommene i Glåmlia.  
• Gang og sykkelvegen har knekk fra tre til fem meter fra fylkesvegen før kryss.  
• Grøftebredden er redusert til tre meter langs hele traséen.  
• Ved Nedre Skogveg er det lagt inn fortau i stedet for gangveg.  
• For BFS3 er formål endret fra boligbebyggelse til LNF spredt boligbebyggelse.  
• Det er satt rekkefølgebestemmelse om at grunnundersøkelser må gjennomføres i 

byggeplanfasen. 
• Henvisning i bestemmelsene til arealformål i plankartet er oppdatert, i tillegg til at noen 

nye er lagt inn.  
• Arealstørrelser i tabell for arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder er 

oppdatert. 
• Arealregnskap er oppdatert.  

 
 

1. INNLEDNING 

1.1 Hensikten med planen 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for gående og syklende langs fv. 210 Vestre Solørveg. 
Kongsvinger kommune har ca 17 900 innbyggere, og ca 13 000 av dem bor i Kongsvinger by. 
Sæter ligger på nordvestsiden av Glomma langs fylkesveg 210 Vestre Solørveg. Politihøgskolen 
har utdanningssted på Sæter og området er viktig som rekreasjonsområde for befolkningen i 
Kongsvinger kommune. 
 
Det utarbeides en reguleringsplan for en ny gang- og sykkelveg som skal knytte Sæterområdet 
sammen med Kongsvinger sentrum.   
 
Foreløpig ligger planlegging for tiltaket i handlingsplanen for fylkesveger først i perioden 2022-23. 
Det er imidlertid enighet mellom Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune om at 
kommunen kan forskuttere arbeidet slik at reguleringsplanen kan vedtas i 2019.  
 
Følgende målsettinger gjelder for reguleringsplanen; 

• Sæter skal knyttes sammen med Kongsvinger sentrum med gode gang- og 
sykkelforbindelser. 

• Legge til rette for utvikling av politihøgskolens utdanningssted Sæter. 
• Sikre tilgangen til Sæter som rekreasjonsområde. 

 

1.2 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Kongsvinger kommune, Næring og miljø. Rambøll Innlandet utarbeider 
reguleringsplanen og forenklet teknisk plan for gang- og sykkelvegen.  

1.3 Eiendoms- og eierforhold 

Detaljreguleringen omfatter følgende eiendommer: 
 
Gnr/Bnr Eier 



 

6 
 

161/6 Hedmark fylkeskommune (eier)/ Statens vegvesen 
(kontaktinstans eier) 

161/7 Hedmark fylkeskommune (eier)/ Statens vegvesen 
(kontaktinstans eier) 

54/32 Mæland, Marianne Nordløkken 

Vasquez, Mijahil Mauricio 

54/35 Aasvangen, Paal 

54/191 Hammerstad, Anne 

Hammerstad, Erik 

54/39 By, Anders 

Olsen, Cathrine 

54/29 Moløkken, Magne Odd 

Moløkken, Unni Kristin 

54/3 Berger, Bodil Marie 

54/30 Rønne, Kim 

Tomteberget, Nina 

54/65 Tomteberget, Egil Oddvar 

54/173 Kongsvinger kommune 

54/177 Hoel, Liv Dorthe 

Huijsmans, Roar 

54/174 Kongsvinger Kommune 

54/3 Berger, Bodil Marie 

202/7 Kongsvinger kommune 

54/5 Erichsen, Rolv Werner 

54/43 Seterseter, Roar 

54/23 Statskog Glomma AS 

54/41 Seterseter, Roar 

54/84 Seterseter, Roar 

54/1 Kongsvinger kommune 

54/24 Snertingdal, Reidun Charlotte 

54/42 Erichsen, Rolv Werner 

54/12 Guttormsen, Jon Gerhard 

54/3 Berger, Bodil Marie 

54/89 Kolstad, Odd Reidar 

54/207 Berger, Bodil Marie 

54/28 Berger, Martin Atle 
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE SITUASJON 

2.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger langs fylkesveg 210 Vestre Solørveg og starter ved bussholdeplassen nedenfor 
Glåmlia. I nord er planområdet avgrenset ved Bogersjøveien. Planområdet grenser mot 
reguleringsplan for Sæter (vedtatt 12.05.2016) i nord, og mot reguleringsplan for GS-veg 
Bergvegen-Glåmlia (vedtatt 04.09.2003) i sør.  
 

 
 
 

2.2 Dagens situasjon og eksisterende arealbruk 

Planområdet er i dag avsatt til LNF- formål og boligformål i kommuneplan for Kongsvinger (vedtatt 
01.10.2009). Boligområdet Glåmlia ligger på vestsiden av fylkesvegen. På østsiden er det skog. 

Figur 1  Planområdets beliggenhet. Hentet fra InnlandsGIS 
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Videre nordover er det dyrket mark på begge sider av fylkesvegen, og spredt gårds- og 
boligbebyggelse.  
 
På strekningen mellom Glåmlia og Sæter er det fartsgrense 80 km/t på fylkesveg 210 Vestre 
Solørveg, med 60 km/t fra litt sør for Nedre Skogveg. Ifølge Statens vegvesens vegkart1, er 
registrert ÅDT på vegen 1650, med 9% andel tunge kjøretøy (data fra 2018). Det foreslåtte 
tiltaket vil forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende på strekningen.  
 

2.3 Størrelse 

Planområdet for detaljreguleringen dekker et areal på ca. 53,7dekar. 

3. OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER 

3.1 Nasjonale mål og retningslinjer 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.6.2015. 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt 
og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 
byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må 
tilpasses regionale og lokale forhold. (…) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-
bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/  

• Retningslinje 2-2011 Flaum og skredfare i arealplanar 
• Nasjonal jordvernstrategi 

 

3.2 Regionale planer og føringer 

• Regional samferdselsplan 2012- 2021, vedtatt 11.-13. 2012 
• Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2018- 2021: 

https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/planlegging/regional-planlegging/  
• Fylkesdelplan for samordnet miljø- areal- og transportutvikling - SMAT 

3.3 Eksisterende planer og tillatelser 

3.3.1 Kommuneplanens arealdel 2010- 2021 – Kongsvinger kommune 

Gjeldende Kommuneplanens arealdel 2010-2025 for Kongsvinger kommune ble vedtatt 
01.10.2009. Planområdet er her avsatt til landbruks-, natur-, og friluftformål (LNF- formål).  
Det arbeides nå med revisjon av kommuneplanens arealdel for 2019-2030 som nå er ute på 
høring. Det er ikke foreslått endringer sammenlignet med gjeldende plan.  

                                                
1 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,
7225000,3 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/planlegging/regional-planlegging/
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
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Figur 2 Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 2010- 2021 for Kongsvinger kommune, hentet fra 
InnlandsGIS.  

 

3.3.2 Tilgrensende reguleringsplaner 

Planområdet grenser i sør til reguleringsplan for Glomstad 54/28 m.fl., reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg- Bergvegen-Glåmlia og reguleringsplan for Kongsvinger festning. I nord grenser den 
til reguleringsplan for Sæter.  
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Figur 3 Utsnitt som viser tilgrensende reguleringsplaner, hentet fra InnlandsGIS.  

 

3.3.3 Kongsvinger kommunes Trafikksikkerhetsplan for 2018-2021 

Av Kongsvinger kommunes Trafikksikkerhetsplan for 2018-2021 går det fram at strekningen 
mellom Glåmlia og Sæter gjenstår som ett av hovedtiltakene i hovedsykkelnettet i Kongsvinger. 
Strekningen er listet opp som et av prosjektene i handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2017 
og i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-2021 (vedtatt juni 2017).  
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3.4 Forholdet til lovverket 

Plan- og bygningsloven 
Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
Naturmangfoldloven 
Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Tiltaket berører ikke områder som er 
vernet etter naturmangfoldloven eller områder som er foreslått vernet med hjemmel i 
naturmangfoldloven. Virkninger av planen i henhold til lovens bestemmelser (§§ 8 - 12) er 
vurdert. 
 
Kulturminneloven 
Planbeskrivelsen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og kulturmiljøer. 
Fylkeskommunen vurderte ved varsel om oppstart at det er potensiale for å finne automatisk 
fredete kulturminner under dyrka mark innenfor planområdet langs vestsiden av fv. 210. For å 
oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9 ble det foretatt arkeologisk 
registrering av planområdet i høringsperioden. Det ble ikke gjort funn.  
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 
kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune 
v/Kulturminneavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
Vannressursloven 
Tiltakshaver vurderer det slik at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forhold til vassdrag i en slik 
grad at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) med hjemmel 
i vannressursloven. Vurdering knyttet til kryssing av - og tilpasning til vassdraget går frem av 
planbeskrivelsen.  
 
Øvrig lovverk 
Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til, eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk. 
Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av planen i så fall vil informere 
tiltakshaver om dette. 
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4. PLANPROSESS 

4.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte med Kongsvinger kommune som planmyndighet ble avholdt 27.03.2019.  

4.2 Utredningsplikt 

Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning av 21.06.2017 §§ 6 og 8. Arbeidet med 
detaljreguleringen kommer ikke inn under noen av tiltakene i vedlegg I jf. § 6 bokstav b. Planen 
kan heller ikke anses å komme innunder planer som i h.h.t. § 8 skal konsekvensutredes hvis de 
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planen vurderes derfor å ikke være 
utredningspliktig. 

4.3 Medvirkning fra berørte fagmyndigheter 

Tiltakshaver avholdt 18.01.2018 arbeidsmøte med Statens vegvesen for å avklare prinsipper og 
standardvalg for gang- og sykkelvegen.  

4.4 Åpent møte 

Det ble avholdt informasjonsmøte for naboer 21.05.2019 der kommunen som tiltakshaver og 
planmyndighet og Rambøll deltok.  

4.5 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 

Oppstartsvarsel datert 09.05.2018 ble sendt som brev til berørte parter i henhold til adresseliste 
fra Kongsvinger kommune. I tillegg ble oppstart av planarbeidet kunngjort med annonse i 
Glåmdalen. Frist for uttalelse var 11. juni 2019.   
 
Det er mottatt høringsinnnspill til reguleringsplanarbeidet fra: 

• Hedmark fylkeskommune 
• Fylkesmannen i Innlandet  
• Barn og unges talsperson, Kongsvinger kommune 
• Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 
• Rolf Snertingdal 
• Roar Seterseter 

 

Vedlegg 1:  Varslingsdokumenter 

Vedlegg 2: Merknader til varsel om oppstart 

Vedlegg 3:  Notat – sammendrag og kommentarer av mottatte innspill 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for planarbeidet er at kommunen ønsker å legge til rette for ny gang- og sykkelveg 
som skal knytte Sæterområdet sammen med Kongsvinger sentrum. Gang- og sykkelvegen skal 
være en fortsettelse og sammenkobling av allerede regulert gang- og sykkelveg i reguleringsplan 
for Sæter (vedtatt 12.05.2016), og reguleringsplan for gang- og sykkelveg Bergvegen- Glåmlia 
(vedtatt 04.09.2003). Strekningen fra Bergvegen til Glåmlia er ferdig bygd.  

5.2 Arealformål 

Det er utarbeidet detaljreguleringsplan og tabellen under viser fordelingen mellom ulike 
arealformål i planen.  

Tabell 1 Arealer  

Formål Areal i daa 
PBL § 12-5, 1.ledd nr. 1 – Bebyggelse og anlegg  
Boligbebyggelse 
 

B1 og B2 11,3 daa 

PBL § 12-5, 1.ledd nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Veg 
 

O_SV 1,6 daa 

Kjøreveg SKV 7,0 daa 
Fortau SF 0,1 daa 
Gang/sykkelveg O_SGS 6,6 daa 
Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT 3,2 daa 
Annen veggrunn - grøntareal SVG 11,6 daa 
PBL § 12-5, 1.ledd nr. 5 – Landbruks, natur- og friluftsformål  
LNFR L 11,8 daa 
Spredt boligbebyggelse LSB 0,3 daa 
Totalt 53,7 daa 
 
Hensynssoner Areal i daa 
PBL § 12-6 jf. 11-8, 3.ledd bokstav a) Sikringssone  
Flomfare  0,8| 

 
Bestemmelsesområder Areal i daa 
PBL § 12-7 nr. 1  
Midlertidig bygge- og anleggsområde  10,7 

5.3 Fylkesvegen 

Fylkesvegen reguleres slik den ligger i dag.  

5.4 Gang-/sykkelvegen 

Gang- og sykkelvegen planlegges på vestsiden av fylkesvegen, slik at den påkobles regulerte 
traséer i tilgrensende reguleringsplaner i nord og sør. I planprosessen er det vurdert å legge gang- 
og sykkelvegen forbi Glåmlia langs Nedre Skogveg. Denne løsningen ville ikke tilfredstille krav til 
stigning for en alternativ hovedsykkeltrasé.  
 
Gang- og sykkelvegen er regulert til en asfaltert bredde på 2,5 meter pluss skuldre på 0,25 meter 
på hver side. Grøft mellom G/S-vegen og fylkesvegen reguleres med tre meters bredde.   
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5.5 Kollektivtrafikk 

Mellom Sæter gård og Kongsvinger er det i følge reiseplanlegger for Hedmark trafikk bussavgang 
hver time gjennom hele dagen og hyppigere morgen og ettermiddag. Tiltaket skal kobles til 
eksisterende gang- og sykkelveg rett nord for busstoppet som heter Glåmlia.  
 

 

Figur 4 Busstoppet Glåmlia på vestsiden av Vestre Solørveg. Tiltaket kobles til eksisterende gang- og 
sykkelveg rett nord for bussholdeplassen 

  

5.6 Belysning 

I henhold til SVV håndbok N100 og veileder V 124 er det anbefalt at veger skal belyses når gang-
og sykkelvegen er parallelført. Gang- og sykkelveger som ikke følger hovedveg er også anbefalt 
belyst.  

5.7 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Areal mellom gang-/sykkelveg og fylkesveg og vegskråninger er foreslått regulert til annen 
veggrunn – tekniske anlegg.  

5.8 Kryssing av bekker 

Fylkesveg 210 krysser på strekningen to mindre vassdrag - ved avkjørsel til Søndre Sæter og rett 
nord for et beiteområde tilhørende gbnr 54/24. Utsnittene fra InnlandsGIS nedenfor viser 
flomveier for disse vassdragene ved henholdsvis åpne og tette stikkrenner. I byggeplanfasen må 
det tas hensyn til vannføring og plassering av stikkrenne her. Det reguleres inn hensynssoner ved 
hver av kryssingene for å sikre at stikkrenner under ny gang- og sykkelveg dimensjoneres med 
dagens vannføring pluss klimapåslag.  
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Figur 5 Flomveier ved åpne og tette stikkrenner – hentet fra InnlandsGIS 

       

5.9 Landbruk 

Gang- og sykkelvegen vil legge beslag på en del dyrket mark på vestsiden av fylkesveg 210, som 
er klassifisert som svært god jordkvalitet. Arealregnskap under kap. 6.1.6 viser størrelsen på 
beslaglagt areal. Fremtidige avlingsveger etter at gang- og sykkelvegen er etablert må avklares 
med den enkelte grunneier og prosjekteres i byggeplanfasen.  
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Figur 6 Tiltaket berører både jordbruksarealer og arealer med skog. Bildet viser g/s-veg traséen sett mot 
sør 

5.10 Bestemmelsessoner 

Det er regulert inn anleggs- og riggområde utenfor regulert vegbane og areal til gang- og 
sykkelveg. Området er parallellført med tiltaket og avsluttet omtrent ti meter utenfor 
skjæringstopp. Arealene til anleggs- og riggområde disponeres midlertidig, og skal etter 
anleggsperioden istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig arealformål. Se arealregnskap under 
kap. 6.1.6 Landbruk. 

5.11 Tilgrensende eiendommer 

Ny eiendomsgrense mot tilgrensende eiendommer, settes minimum 2 meter fra 
skjæringstopp/fyllingsfot. Tiltaket planlegges lagt i nærheten av flere boliger på den aktuelle 
strekningen. Interesser knyttet til disse eiendommene vil ses nærmere på i byggeplanfasen.  

5.12 Boligområder - Glåmlia 

Planen berører eksisterende boligeiendommer langs strekningen. Det er gitt bestemmelse om at 
kommuneplanens arealdel gjelder for disse eiendommene.  

5.13 Snøopplag 

Det legges opp til at grøft vil fungere som areal for snøopplag på vinterstid.  

5.14 Flytting av masser 
Det vil foregå noe flytting av masser som følge av byggingen av gang- og sykkelvegen. 
Jordmasser som inneholder frø, røtter og annet organisk materiale kan i henhold til 
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Naturmangfoldloven ikke disponeres fritt innenfor anleggsområdet, men må både mellomlagres og 
plasseres permanent i områder med tilsvarende flora. Det er registrert en fremmed art - 
Kanadagullris, langs strekningen. Det er gitt bestemmelse knyttet til håndtering av fremmede 
arter.  

Matjordlaget skal tilbakeføres til den enkelte landbrukseiendom.  

5.15 Universell utforming 

Gang- og sykkelvegen planlegges etter krav i Statens vegvesens håndbok V129. Det er i 
planbestemmelsene satt krav om at dekket ikke skal gi for stor friksjon eller nivåforskjeller for 
rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler. 

5.16 Frisikt 

På plankartet er det lagt inn frisiktlinjer ved avkjørsler langs fylkesvegen.  

5.17 Avkjørsler 

Eksisterende avkjørsler fra fylkesvegen skal opprettholdes. På vestsiden av fylkesvegen ved Vestre 
Solørvegen nr. 214 er det lagt inn avkjørsel til beiteområde etter innspill i planprosessen.  
 

 

Figur 7 Eksempel på avkjørsel langs strekningen Glåmlia – Sæter. Foto: Rambøll 
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5.18 Kommunal infrastruktur og vann- og avløp 

Forslaget til plassering av gang- og sykkelvegen forutsetter omlegging av eksisterende vann- og 
avløpsledning. Endelig plassering av ny trasé for denne avklares i byggeplanfasen. 

5.19 Overvann 

Grøft mellom fylkesveg og gang- og sykkelveg vil fungere drenerende for overvann. 
Overvannshåndtering og øvrig drenering vil detaljeres i byggeplanen. Ekisterende bekkeløp og 
flomveier hensyntas.  

5.20 Byggegrenser 

Det er lagt inn byggegrenser på boligområdene i Glåmlia. Øvrige byggegrenser i området er 
fastsatt i den til en hver tid gjeldende «Vegnettsplan» for Hedmark, jf. Vegloven § 29 4. ledd.  

6. MILJØ OG SAMFUNN – BESKRIVELSE OG VIRKNINGER 

6.1 Miljø 

6.1.1 Landskap 

Det legges opp til at gang- og sykkelvegen stort sett skal følge fylkesvegens horisontale og 
vertikale kurvatur. Det vurderes at tiltaket ikke vil gi stor visuell nær- eller fjernvirkning med 
unntak av strekningen forbi Glåmlia der det vil være nødvendig med terrenginngrep i form av mur 
og skråninger med bratt helning. Nærheten til Kongsvinger festning tilsier at det bør stilles krav til 
utforming om materialbruk for støttemurene. Det er gitt bestemmelse for disse murene når det 
gjelder utforming og materialbruk.  

6.1.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer i Askeladden2 innenfor planområdet. Ved 
varsel om oppstart uttalte Hedmark fylkeskommune at det ut fra tidligere undersøkelser i 
nærområdet, samt de kulturhistoriske og topografiske forholdene, er potensiale for funn av 
automatisk fredete kulturminner under dyrka mark innenfor planområdet langs vestsiden av fv. 
210. Det er i følge uttalelsen tidligere registrert kokegroper, fangstgroper og kullgroper som ligger 
fra 0,5 til 1 km fra tiltaksområdet. Det må foretas arkeologisk registrering av planområdet for å 
oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9. Fylkeskommunen planlegger å 
gjennomføre undersøkelsene høsten 2019.  

6.1.3 Naturens mangfold 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §7-12 
Området og tiltaket er vurdert ut fra naturmangfoldloven av 19. juni 2009 § 7 og §§ 8-12. 
Prinsippene i §§ 8-12 er fulgt i henhold til § 7, som vist under. 
 
Det er ingen registrerte naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse ved søk i 
Naturbase3. Det er imidlertid registrert en fremmedart - Kanadagullris, langs strekningen. Det er 
gitt bestemmelse knyttet til håndtering av fremmedarter.  
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes imidlertid å være tilstrekkelig, jf. § 8. 

Føre-var-prinsippet i § 9 er vurdert og det er ikke funnet at tiltaket er en risiko for vesentlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet. 
                                                
2 https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/# 
3 https://kart.naturbase.no/ 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
https://kart.naturbase.no/
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Planforslaget vurderes av forslagsstiller til ikke å ha en stor påvirkning på økosystemet i henhold 
til § 10. Forslagsstiller kjenner ikke til at det er behov for å benytte seg av bestemmelsene i § 11-
12 om kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  

6.1.4 Støy 

Rambøll har utarbeidet en støyutredning der ÅDT fra 2018 er lagt til grunn, framskrevet til år 
2035. Dimensjonerende ÅDT i 2035 er satt til 2200 for Vestre Solørveg nord og 4900 for Vestre 
Solørveg sør. Vedlagte støysonekart viser nåværende situasjonen for Vestre Solørveg i nord og 
sør.  
 
Det er utført beregninger på fasadenivå for omkringliggende boliger for støy fra Vestre Solørveg. 
Beregningene viser at det er 25 boliger i gul sone for fremtidig situasjon med gang- og sykkelveg. 
 
T-1442 kap. 3 åpner for at det kan utføres endringer ved vegen uten at grenseverdiene blir 
gjeldende. Det er valgt å definere tiltaket med gang- og sykkelveg som utføres som et miljø- og 
sikkerhetstiltak. Dette ut fra at hensikten med tiltaket er å fremme fremkommeligheten for myke 
trafikanter og ikke kjøretøy.  
 
 

 

Figur 8 Viser støysonekart utarbeidet av Rambøll gjennom planarbeidet. Flere kart for hele strekningen 
ligger som vedlegg til planen.   
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6.1.5 Vassdrag 

Flomsonen og aktsomhetssonen for flom langs Glomma og sidevassdrag berører ikke trasé for 
gang- og sykkelveg langs Vestre Solørveg.  
 

 

Figur 9 Aktomshetssone for flom. Utsnitt fra NVE Atlas4 

 
 
 
 
 
 
                                                
4 https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas# 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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6.1.6 Landbruk 

Gang- og sykkelvegen planlegges på dyrket mark, på jord som er registrert til å være av svært 
god kvalitet. Eksisterende avlingsveger må erstattes.  
 
Følgende arealregnskap viser hvor stort areal dyrkbar mark som omdisponeres til gang- og 
sykkelveg:  
 

Tabell 2 Arealregnskap 

Formål  Uproduktiv skog 

daa 

Fulldyrka mark 

daa 

Innmarksbeite 

daa 

Gang- og 

sykkelveg 

Omdisponeres 

gjennom denne planen 

1,09 0,77 0,2 

Annen 

veggrunn – 

teknisk anlegg 

Omdisponeres 

gjennom denne planen 

0,52 0,16 0,18 

Annen 

veggrunn – 

grøntareal 

Omdisponeres 

gjennom denne planen 

1,2 2,26 0,41 

Anlegg- og 

riggområde 

(midlertidig 

erverv) 

Omdisponeres 

midlertidig gjennom 

denne planen 

1,18 

 

6,53 

 

0,82 

 
Tabellen viser at det omdisponeres 3,19 daa fulldyrka mark, hvorav 0,77 til gang- og sykkelveg. 
6,53 daa disponeres i tillegg midlertid som anlegg-og riggområde. 0,79 daa innmarksbeite 
omdisponeres varig, og 0,82 daa omdisponeres midlertidig. 2,81 daa uproduktiv skog 
omdisponeres varig, og 1,18 daa omdisponeres midlertidig.  
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6.1.7 Grunnforhold 

Jamfør analyse tatt ut av Kongsvinger kommune (fig. 10) består området av tykk morene og av 
elveavsetninger. Ifølge denne analysen er det svært stor mulighet for marin leire i områdene 
avmerket med flomavsetninger. Registreringer hentet fra InnlandsGIS (fig. 11) viser at det er fjell 
i dagen på strekningen.  
 
Tiltaket skal etableres langs eksisterende fylkesveg, og samtidig er arealbruken i området preget 
av menneskelig aktivitet i form av jordbruksarealer og boligbebyggelse. Det er satt 
rekkefølgebestemmelse om at grunnundersøkelser må gjennomføres i byggeplanfasen.   
 
 

 

Figur 10 Utsnitt fra analyse tatt ut av Kongsvinger kommune. Viser svært stor mulighet for marin leire i 
områder med elveavsetninger. 
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Figur 11 Utsnitt av løsmasser i området, hentet fra InnlandsGIS. Hvite felter indikerer fjell i dagen. 
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6.2 Samfunn 

6.2.1 Transport og trafikk 

Tiltaket vil skille gående og syklende fra kjørende og på den måten forbedre og trygge 
trafikkforholdene på fylkesvegen.  

6.2.2 Trafikksikkerhet 

Planen vil føre til en forbedret og sikrere løsning for gående, syklende og kjørende langs fv.210 
Vestre Solørveg. Forslaget til reguleringsplan skal tilrettelegge for sikker kryssing av fylkesvegen 
fra Strandpromenaden til Nedre Skogveg. Dette er er en mye brukt turtrasé. Det skal også 
tilrettelegges for etablering av fortau i avkjørselen til Nedre Skogveg.  

6.2.3 Barn- og unges interesser 

Detaljreguleringen legger til rette for bedre trafikksikkerhet for barn og unge, og vil gjøre det 
tryggere å ferdes på sykkel mellom Sæterområdet og Kongsvinger sentrum.  

6.2.4 Universell utforming 

Gang- og sykkelvegen skal høydemessig følge Vestre Solørveg, og ellers utformes i samsvar med 
anbefalte løsninger i de til enhver tid gjeldende rundskriv, veiledninger og forskrifter. Det vises 
blant annet til Statens vegvesens håndbok V129. Dette er sikret gjennom planbestemmelsene.  

6.2.5 Folkehelse 

Detaljreguleringen tilrettelegger for gang- og sykkelveg, noe som vil gi bedre forhold for 
rekreasjon og bevegelse til fots og på sykkel.  

6.2.6 Risiko- og sårbarhet 

ROS-analyse for tiltaket ligger vedlagt. Det ble registrert sju risikofaktorer, hvorav fire innenfor 
tema trafikkulykker. For øvrig ble temaene flom fra vassdrag, flom fra nedbørshendelser, 
forurenset grunn, ulykke med farlig gods, anleggsperiode og støv og støy fra trafikk. Nærmere 
redegjørelse for resultatene er gjort i ROS-analysen. Følgende tiltak ble foreslått som følge av 
ROS-analysen:  
 

1. Sikring ved kryssing av vassdrag 
2. Tre meter grøft mellom g/s-vegen og fylkesvegen 
3. Rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av grunnundersøkelser i byggeplanfasen.  

 
Bakgrunnen for reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for bedre trafikksikkerhet langs fv. 210 
Vestre Solørveg mellom Glåmlia og Sæter. Gjennom etablering av gang- og sykkelveg vil 
trafikantgrupper skilles. Vegstrekningen vurderes å forbedre trafikksikkerheten for både barn og 
voksne.  
 

Vedlegg 4: ROS- analyse 

 
 
Kildeliste:  
Analyserapport med utvalgte tema datert 10.04.2019 fra Kongsvinger kommune 
InnlandsGIS 
Askeladden  
Naturbase 
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VEDLEGG 1 
 
 
VARSLINGSDOKUMENTER  
 
 



Rambøll Norge AS 
NO 915 251 293 MVA 
 

 

 
 

 

1/2   
 

Dato 08.05.2019 
 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
 
T +47 61 27 05 00 
https://no.ramboll.com 
 
 
 
 
 
 

Til sektormyndigheter og berørte parter 

 
 

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID AV 
DETALJREGULERING FOR GANG-/SYKKELVEG TIL SÆTER, 
KONGSVINGER KOMMUNE 

I medhold av § 12-8 i plan- og bygningsloven, kunngjøres herved oppstart med 
arbeid med detaljreguleringsplan for gang-/sykkelveg langs vestsiden av fv.210 
Vestre Solørveg fra Glomstad til Sæter i Kongsvinger kommune.  
 
Statens vegvesen, i samarbeid med Kongsvinger kommune, varsler oppstart av 
reguleringsarbeid. Formålet med dette planarbeidet er å legge til rette for 
gående og syklende langs vestsiden av fylkesveg 210 Vestre Solørveg, fra 
Glomstad til Sæter. Det planlegges å videreføre dagens gang- og sykkelvei med 
grøft videre til Sæter. I sørøst avgrenses planområdet mot reguleringsplan for 
Glomstad 54/28 m.fl., i sør mot reguleringsplan for Kongsvinger festning og i 
sørvest er eiendommer berørt av den planlagte gang- og sykkelvegen tatt med 
sin helhet. Planområdet dekker et areal på ca. 86,4 daa og berører følgende 
gårds- og bruksnummer 161/6, 161/7, 54/32, 54/35, 54/191, 54/39, 54/29, 
54/3, 54/30, 54/65, 54/173, 54/67, 54/76, 54/74, 54/175, 54/75, 54/86, 
54/107, 54/117, 54/176, 54/178, 54/177, 54/174, 54/3, 202/7, 54/5, 54/43, 
54/23, 54/41, 54/84, 54/1, 54/24, 54/42, 54/12, 54/3, 54/89, 54/207 og 
54/28. 
 
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning av 21.06.2017 §§ 6 
og 8. Arbeidet med detaljreguleringen kommer ikke inn under noen av tiltakene 
i vedlegg I jf. § 6 bokstav b. Planen kan heller ikke anses å komme innunder 
planer som i h.h.t. § 8 skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. Planen vurderes derfor å ikke være 
utredningspliktig. 
 



 

 

2/2   
 

Varslingsdokumentene ligger også ute på Kongsvinger kommunes sin hjemmeside 
https://www.kongsvinger.kommune.no/.   
 
Det blir informasjonsmøte for sektormyndigheter og berørte parter i kantina i Kongsvinger Rådhus, 
tirsdag 21. mai, kl. 18-21. 
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved  
Kari Laaverud Mangset, tlf: 97 65 6037,  kari.mangset@ramboll.no eller Kongsvinger kommune ved 
Martin Steinbekken, tlf: 93 00 94 40, e-mail: martin.steinbekken@kongsvinger.kommune.no  
  
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til 
kari.mangset@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer. 
 
Høringsperioden settes fra 09.05.2019 til 11.06.2019. 
 
Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. De 
samme partene blir da bedt inn til nytt møte. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
 
Kari Laaverud Mangset 
Landskapsarkitekt 
97 65 60 37 
 

https://www.kongsvinger.kommune.no/
mailto:kari.mangset@ramboll.no
mailto:martin.steinbekken@kongsvinger.kommune.no
mailto:kari.mangset@ramboll.no
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VEDLEGG 2 
 
 
MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART  



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Rambøll Norge AS - Lillehammer 

Løkkegata 9 

2615 LILLEHAMMER 

 

   

Vår dato: 21.05.2019         

Vår ref.: 201905429-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 08.05.2019 Eva Irene Maanum 

Deres ref.:    

   

     

1 

 

NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart -  Detaljreguleringsplan 

for gang- og sykkelveg, Strekningen Glomstad - Sæter, Kongsvinger 

kommune, Hedmark 

 

Vi viser til varsel om oppstart datert 08.05.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

      

  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi


 
Side 2 

 

 

 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

  

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Eva Irene Maanum 

seniorkonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

  

   

   
 

  

Kopi til: 

Kari Mangset – Rambøll Norge AS 

Kongsvinger kommune 

 



 
 
 
 
 
 

Rambøll Norge AS  
Løkkegata 7 
2615  LILLEHAMMER  

 
 

 
Hamar, 03.06.2019 

 
 
Deres ref: Kari L. Mangset  
Vår ref: Sak. nr. 19/5490 - 2   
  Saksbeh. Tina Amundsen Tlf. 62 54 45 40 
 
 
Kulturvernfaglig uttalelse og registreringsvarsel - Varsel om 
oppstart av reguleringsplanarbeid for gang-/sykkelveg langs 
vestsiden av Fv 210, fra Glomstad til Sæter - Kongsvinger 
kommune 
 
Det vises til deres oversendelser av 08. og 28.05.2019 med varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid og kart for ca. 1,4 km gang-/sykkelveg langs vestsiden av Fv 210 
Vestre Solørveg, fra Glomstad til Sæter i Kongsvinger kommune. Foreløpig er tiltaket 
planlagt med bredde på 6,5 meter. Bredde på anleggsbeltet vil bli vurdert under 
planarbeidet, men det vil sannsynligvis variere fra høyst fem meter forbi 
boligbebyggelsen til femten meter på dyrka mark. Varslingsgrensen er lagt femti meter 
inn på dyrka mark fra senter fylkesveg. 
 
Frist for uttalelse er satt til 11.06.19. 
 
Uttalelse vedr. planfaglige forhold og nyere tids kulturminner vil bli ettersendt. 
 
Automatisk fredete kulturminner – varsel om registrering: 
Vurdert ut fra fylkeskommunens tidligere undersøkelser i nærområdet, samt de 
kulturhistoriske og topografiske forhold, er det potensiale for å finne automatisk fredete 
kulturminner under dyrka mark innenfor planområdet langs vestsiden av Fv 210. Det er 
tidligere registrert kokegroper, fangstgroper og kullgroper som ligger fra 0,5 til 1 km fra 
tiltaksområdet. 
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Det må derfor foretas arkeologisk registrering av planområdet for å oppfylle 
undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9. Jamfør § 9 plikter den ansvarlige leder 
eller forvaltningsorgan ved planleggingen av større private eller offentlige tiltak etter lovens § 
8, første ledd, å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en 
måte nevnt i lovens § 3, første ledd. Etter lov om kulturminner § 9, 2. ledd har 
kulturminnemyndighetene frist på 3 måneder til å avgi uttalelse. Finner vedkommende 
myndighet at tiltaket berører automatisk fredete kulturminner på en måte som er nevnt i § 3 
første ledd, har den rett til å kreve en frist på ytterligere 1 måned. Fristen kan forlenges av 
departementet (delegert Riksantikvaren). Så lenge fristene løper kan tiltaket ikke iverksettes. 
 
-Arkeologisk registreringsmetode:  
Planområdet omfatter boligområder samt en ca. 530 m lang strekning med dyrka mark. 
Arkeologisk registrering vil omfatte dyrka mark og det vil bli benyttet maskinell sjakting 
som metode for å oppfylle undersøkelsesplikten etter kulturminneloven. Det vil bli gravd 
søkesjakter for å kunne avdekke evt. førreformatoriske kulturspor under pløyelaget. Ved 
denne type undersøkelser er det nødvendig å benytte en gravemaskin på 13-20 tonn. Det 
er også viktig at det kun benyttes skuff med flatt skjær. Tiltakshaver må bære kostnadene 
til gravemaskiner. Vi anmoder tiltakshaver om å stille med gravemaskin med erfaren 
fører til disposisjon. Fylkeskommunen kan skaffe gravemaskiner til arbeidet dersom 
tiltakshaver evt. ikke kan skaffe det.  
 
Det vil videre være nødvendig med kabelpåvisning i dyrka mark i forkant av maskinell sjakting. 
 
Funn dokumenteres ved oppmåling, beskrivelse og foto, og legges inn i nasjonal 
kulturminnebase, Askeladden. Det kan også bli aktuelt med C14-datering av påviste 
kulturminner. Endelig uttalelse vil bli skrevet raskest mulig etter at registreringen er 
gjennomført.  
 
-Budsjettmessige forhold:  
I henhold til lov om kulturminner § 10 skal tiltakshaver selv dekke de utgifter 
kulturminnemyndighetene har i forbindelse med gjennomføringen av 
undersøkelsesplikten etter § 9. Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet har 
utarbeidet nye retningslinjer og budsjettmal for betaling av arkeologiske tjenester i hht. 
kulturminneloven § 9, jf. § 10, gjeldende fra 01.01.2016. Fylkeskommunens 
budsjettoverslag for registreringen er utarbeidet i tråd med dette.  
 
Budsjettet beregnes til inntil kr. 97 038,- (se vedlegg 1). I budsjettet inngår 40 timer 
feltarbeid, 34 timer for- og etterarbeid, samt utgifter til og leiebil og 2 C14-dateringer. 
Det understrekes at dette er et maksimumsoverslag som tar høyde for at det kan være 
mange kulturminner i området som må dokumenteres. Dersom det er mindre forekomst 
av kulturminner enn antatt, eller ingen funn, vil registreringen og etterarbeidet ta kortere 
tid og endelig kostnad vil dermed reduseres. Evt. arbeid utover vedtatt budsjett, skal 
varsles og godkjennes skriftlig av tiltakshaver før arbeidet fortsetter. I den endelige 
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uttalelsen, etter at befaringen har funnet sted, vil antall timer og den endelige prisen for 
befaringen angis.  
 
Fylkeskommunens kulturminneavdeling imøteser et snarlig svar fra tiltakshaver om 
godkjenning av vedlagte budsjett, som returneres i underskrevet stand til adressen 
nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at utgifter til gravemaskin er ikke er inkludert i 
budsjettet. Hvis tiltakshaver godkjenner vedlagte budsjett, anser vi at tiltakshaver også 
godtar at de må skaffe gravemaskin til arbeidet.  
 
Hedmark fylkeskommune  
Samferdsel, kulturminner og plan v/Kulturminneavdelingen  
Postboks 4404 Bedriftssenteret  
2325 Hamar  
 

Evt:  
postmottak@hedmark.org  
 
Dersom tiltakshaver ønsker at fylkeskommunen skal skaffe gravemaskin til arbeidet, ber 
vi om en snarlig tilbakemelding om dette, slik at vi kan utarbeide et nytt budsjett hvor 
dette er inkludert.  
 
Tiltakshaver kan ta kontakt med kulturminneavdelingen i god tid før registreringen 
ønskes gjennomført, slik at vi kan planlegge denne i forhold til kapasitet. Det forutsettes 
at tiltakshaver har informert og avklart tiltaket med aktuelle grunneiere i området, før 
arkeologene begynner arbeidet. Sjakting i dyrka mark utføres vanligvis etter innhøsting.  
 
Registrering vil først bli foretatt når budsjettoverslaget er godkjent og returnert til 
fylkeskommunen. Det opplyses om at tiltak i planområdet ikke kan iverksettes før 
fylkeskommunen har avgitt ny uttalelse på grunnlag av varslet arkeologisk registrering. 
Eventuelle funnområder må integreres i et planforslag før det legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Ryen Reithaug 
ass. fylkessjef 
Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
  kulturvernleder 
 

mailto:postmottak@hedmark.org
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
Vedlegg: 
1 Budsjettoverslag 
2 Notat vedr. konsekvenser ved funn av kulturminner 
 
 



 
 
 
 
 
 

Rambøll Norge AS  
Løkkegata 7 
2615  LILLEHAMMER  

 
 

 
Hamar, 18.06.2019 

 
 
Deres ref: Kari L. Mangset 
Vår ref: Sak. nr. 19/5490 - 4   
  Saksbeh. Elise Bringslid Tlf. 62544537/Tina Amundsen/ 
 
 
Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid -
detaljregulering for gang-/sykkelveg langs vestsiden av Fv 210 - 
fra Glomstad til Sæter - Kongsvinger kommune 
 
Det vises til deres oversendelser av 08. og 28.05.2019 med varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for ca. 1,4 km gang-/sykkelveg langs vestsiden av Fv 210 Vestre 
Solørveg, fra Glomstad til Sæter i Kongsvinger kommune. Frist for uttalelse er satt til 
11.06.19. Vi beklager forsinkelsen. 
 
Planfaglige forhold 
Fylkesdirektøren har ingen særskilte merknader ved oppstart. 
 
Kulturvernfaglige forhold 
Automatisk fredete kulturminner: 
Uttalelse og registreringsvarsel med budsjettoverslag vedr. automatisk fredete kulturminner 
er tidligere oversendt i brev av 03.06.19. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Ryen Reithaug 
ass. fylkessjef 
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Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
  kulturvernleder 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 
Statens vegvesen - Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 
Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 KONGSVINGER 



 

www.kongsvinger.kommune.n

o 

T: 62 87 40 00 

 

A: Postmottak, 2226 Kongsvinger 

E: postmottak@kongsvinger.kommune.no 

Bankgiro: 

Kto.for skatt: 

7112 05 08576 

6345 06 04021 

 
Org.nr: 944 117 784 

 

kari.mangset@ramboll.no 

  

            08.06.2019 

 

INNSPILL PÅ VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANSARBEID AV 

DETALJEREGULERING FOR GANG-/SYKKELVEG TIL SÆTER, KONGSVINGER 

KOMMUNE 

 

Barn – og unges talsperson er positivt til etablering av gang-/sykkelveg på denne 

strekningen. Dette er viktig ift. sikkerhet i trafikken og spesielt som nå som det er 

stadig økende aktivitet på Sæter. Gang-/sykkelvegen vil både sikre skolevegen og 

bedre fremkommelighet for myke trafikanter. 

Det er viktig med jevn og god belysning langs gang-/og sykkelvegen. Det vil 

bidra til økt trygghet. 

 

Det er også viktig å legge til grunn Kongsvinger kommunens Trafikksikkerhet-

splan for 2018 – 2021. 

 

 
Sign. 

Tor Inge With 

Barn – og unges talsperson 

Kongsvinger kommune 

tor.inge.with@edu.kongsvinger.kommune.no

 

mailto:tor.inge.with@edu.kongsvinger.kommune.no


       
       
E-postadresse: 
fminpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 987  
2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 
Gudbrandsdalsvegen 186,  
Lillehammer 
Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 
www.fylkesmannen.no/in 
 
Org.nr. 974 761 645 

  Vår dato:  Vår ref: 

  23.08.2019  2019/14296 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  12.08.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Se nederst i brevet 
  
 
 
  

Rambøll 
Løkkegata 9 
2615 LILLEHAMMER 
Att. Kari Laaverud Mangset 
 

  
 

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg 
fra Glomstad til Sæter gbnr 161/6 m.fl. Kongsvinger kommune 

Vi viser til brev av 08.05.2019, samt e-post datert 12.08.2019 med varsel om oppstart av 
detaljregulering for gang- og sykkelveg langs vestsiden av fv. 210 fra Glomstad til Sæter, lengde ca. 
1150 meter. Det er Statens vegvesen i samarbeid med Kongsvinger kommune som utarbeider 
planen. Formålet med planen er å tilrettelegge for gående og syklende langs fv. 210, Vestre Solørveg. 
 
Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale føringer og forventninger legges til grunn for 
planleggingen. Vi forutsetter at disse følges opp i det videre arbeidet med planen. Videre minner vi 
om at planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder: 

 Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i plan- og bygningsloven 
 Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven 
 Reduksjon av klimagassutslipp, effektivisere og legge om bruken av energi 
 Vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven 
 Tilstrekkelige og egnede uteoppholdsareal for barn og unge, jf. T-2/08 
 Kartlegging og sikring mot støy, jf. T-1442/2016 
 Vurdering av luftkvalitet og behov for avbøtende tiltak, jf. T-1520 

 
Jordvern 
Deler av planområdet berører fulldyrka jord av svært god kvalitet. 
Fylkesmannen minner om den nasjonale målsettingen om å redusere omdisponeringen av dyrka og 
dyrkbar mark med maksimalt 4000 dekar pr år. I Hedmarks målestokk utgjør dette omdisponering 
av ca. 200 daa pr år. Fylkesmannen forventer valg av løsninger som medfører minst mulig beslag av 
jordbruksareal. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i planarbeidet på grunnlag av 
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Dette 
skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Vi forutsetter at Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med 
veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/rundskriv/t-2-08.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M128/M128.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3b1e1d20ee364e61ab2949814a9212ca/t-1520.pdf
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Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at 
tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Vi 
forutsetter at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. I dette konkretet planforslaget vil 
overvann, trafikksikkerhet og vannveier være naturlige utredningstema.  
 
Kart  
Ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring, skal oversendes Statens 
kartverk Hamar for kontroll.  
 
Annen informasjon   
Dersom det er behov for mer informasjon om hva som ligger i de nasjonale målene og  
føringene finnes mye informasjon på www.miljokommune.no og Regjeringens nettside Fagtema 
planlegging 
 
Fylkesmannen legger til grunn at vi får anledning til å uttale oss til et eventuelt planforslag når det er 
utlagt til offentlig ettersyn. Ta kontakt om dere har spørsmål til vår uttalelse eller dere har temaer 
dere vil diskutere med Fylkesmannen. 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Hans Anders Theisen 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Saksbehandlere:                              Hans Anders Theisen, areal og klima, tlf 62 55 12 23 
                                                            Mette Bjørnsen Saur, areal og klima, tlf 62 55 12 27  
                                                            Simen Dølgaard, samfunnssikkerhet og beredskap, tlf 62 55 11 11 
 
 
Kopi til: 
Hedmark fylkeskommune Pb 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR 
Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER 
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Kongsvinger Kommune  
v/Martin Steinbekken 
 
Rambøll Norge AS 
v/Kari Laaverud Mangseth 
 
 
 

 
Innspill nr 2 

 
 

Vedr. oppstart av reguleringsplanarbeid av detaljregulering for gang- 
/sykkelveg til Sæter, Kongsvinger Kommune. 

 
 
Viser til et meget informativt og hyggelig informasjonsmøte tirsdag 21.mai i kantina i Kongsvinger 
Rådhus, hvor jeg ble oppfordret til å levere inn mitt nye innspill om tilgang til gang- /sykkelvegen 
samt avkjøring inn til «hamning» på andre siden av veien til vår bolig på Gnr 54, bnr 24, Vestre 
Solørveg 214 og 216. 
 
Som nevnt på møtet er det en fordel at beboerne til vår eiendom kan komme seg inn på gang- 
/sykkelvegen uten å måtte forsere en 3 meter grøft. Videre er det en fordel å lage en avkjøring inn til 
hamningen som ligger rett ovenfor veien til eiendommen vår. Vi registrerer at den fra og til brukes til 
beite, og det er nå og da traktorer som da trenger tilgang til hamningen. 
 
Samtidig kan dette også dra med seg en ekstrafordel med at bybussen kan bruke dette som en buss-
stopp dersom det er beboere som trenger å være med denne.  
 
Ber at dette innspillet -i likhet med vårt forrige fra 20.mai 2019, legges med i saken for videre 
behandling 
 
Se tegning på side 2. 
 
Kongsvinger, den 27.mai 2019 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Rolf Snertingdal 
 
For Reidun Snertingdal 
Adresse:  
Vestre Solørvei 214 og 216 
2213 KONGSVINGER 
Gnr 54/bnr 24 



2 
 

 
 
Kontaktperson i fremtiden: 
Rolf Snertingdal 
Vidsynvegen 2 
2220 ÅBOGEN 
 
rolf.snertingdal@online.no 
Tlf: 90 17 36 27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rolf.snertingdal@online.no
mailto:rolf.snertingdal@online.no


From: Roar Seterseter
To: Kari Laaverud Mangset
Cc: Martin Steinbekken; Andreas Fuglum
Subject: Vedr. merknader/innspill til gang og sykkelveg til Sæter, Kongsvinger
Date: 10. juni 2019 22:06:45
Attachments: IMG_4142.JPG

IMG_20190610_0001.pdf
IMG_20190610_0002.pdf

Undertegnede er eier av følgende gnr. og bnr. 54,43 (Kiærgarasjen/Bogersjøvegen 1),
videre 54,41 (Bogersjøvegen 4) og til slutt 54,84  (Bogersjøvegen 2).
 
Pkt. 1:
Da det gjelder gnr./bnr 54,43 er boligen fullt utleid med underdel/garasjer. Der er det
ut og inn kjøring til alle døgnets tider. Videre er boligen utleid til leietaker som
jobber i transportnæringen som har da daglig parkering på eiendommen.
Se vedlegg 1 stk. bilde.
 
Videre er det nedgravd nytt tankanlegg. Glassfibertank i bakken på
området utført juli 2003. Se vedlegg 1 stk. bilde
 
Da det gjelder vann og avløpsnettet er det også nedgravd på samme området i 2006
utført av GIVAS med rør, stikkrenner m.m. fra boligene. Se vedlegg 4 stk. bilder
 
Det mest hensiktsmessig fra mitt syn her vil være og helasfaltere hele plassen
fra garasjeportene og helt ut til vegbanen ut i fra ovennevnte punkter.
 
Da det gjelder snøopplag/snøbrøyting vil det være hensiktsmessig og lage en
liten lomme ned mot sør for eiendomsgrensen til 54,43 (mot Kongsvinger).
 
Pkt. 2:
Eiendommen 54,84 Bogersjøvegen 2.
Hagen her er satt opp/munner ut mot en støttemur i lengderetningen. Jeg regner
da selvsagt med at dere har det i planen med ny støttemur i lengderetningen og
tilbakestilling av hagen (med beplantning og gjerde/Evnt. støyskjerm).
 
Håper disse innspill er av interesse.
 
Ønsker videre underveis og forbeholde meg retten til og komme med andre
forhold dersom det skulle bli nødvendig og jeg kommer på nye momenter under
planprosessen.
 
Videre til slutt har jeg ønske om befaring på ovennevnte eiendommer med Dere.
 
Mvh
 
Roar Seterseter

mailto:roar@seterseter.no
mailto:kari.mangset@ramboll.no
mailto:Martin.Steinbekken@kongsvinger.kommune.no
mailto:Andresas.Fuglum@kongsvinger.kommune.no
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Setersetervegen 368
2213 Kongsvinger
 
Tlf.mob.: 95139326
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VEDLEGG 3 
 
 
NOTAT – SAMMENDRAG OG KOMMENTARER TIL MOTTATTE INNSPILL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rambøll Norge AS 
NO 915 251 293 MVA 
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Dato 08.08.2019 
 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
 
T +47 61 27 05 00 
https://no.ramboll.com 
 
 
 
 

NOTAT 
Oppdragsnavn Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Glåmlia- Sæter 
Prosjekt nr. 1350030182 
Kunde Kongsvinger kommune 
Notat nr. 01 
Versjon - 
Til Kongsvinger kommune 
Fra Ragnhild Børke Andresen 
Kopi - 
  
Utført av Ragnhild Børke Andresen 
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Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 21.05.2019 
 
Sammendrag av innspill til endringer, med kommentarer i blått og utdrag i 
kursiv. 
 
NVE gir generelle innspill vedrørende arealplanlegging og interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann. De anbefaler også veiledere og verktøy for bruk i 
planarbeidet. Av uttalelsen går det også fram at:  
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved 
offentlig ettersyn. 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og 
vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram 
hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante 
fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.  
 
Kommentar: tas til orientering. Planforslag vil sendes NVE til offentlig ettersyn. 
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Hedmark fylkeskommune, brev datert 03.06.2019 
 
Sammendrag av innspill til endringer, med kommentarer i blått og utdrag i kursiv. 
 
Fylkeskommunen vurderer at ut fra tidligere undersøkelser i nærområdet, samt de kulturhistoriske og 
topografiske forhold, er det potensiale for å finne automatisk fredete kulturminner under dyrka mark 
innenfor planområdet langs vestsiden av fv. 210. De opplyser om at det tidligere er registrert 
kokegroper, fangstgroper og kullgroper som ligger fra 0,5 til 1 km fra tiltaksområdet. De mener derfor 
det må foretas arkeologisk registrering av planområdet for å oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om 
kulturminner § 9.  
 
Fylkeskommunen gjør videre rede for arkeologisk registreringsmetode og budsjettmessige forhold, og 
ber om tilbakemelding fra tiltakshaver om godkjenning av budsjett.  
 
Det går frem at uttalelse vedr. planfaglige forhold og nyere tids kulturminner blir ettersendt. 
 
Kommentar: Tiltakshaver har godkjent kostnadsoverslaget og vært i kontakt med fylkeskommunen 
vedrørende undersøkelser i nærområdet. Fylkeskommunen planlegger å gjennomføre undersøkelsene 
høsten 2019, etter innhøsting. Tiltakshaver stiller med gravemaskin.  

Hedmark fylkeskommune, brev datert 18.06.2019 
 
Sammendrag av innspill til endringer, med kommentarer i blått og utdrag i kursiv. 
 
Fylkesdirektøren har ingen særskilte merknader ved oppstart.  
 

Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 23.08.2019 

Fylkesmannen påpeker at deler av planområdet berører fulldyrka jord av svært god kvalitet, og minner 
om nasjonal målsetting om å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark, som i Hedmark 
utgjør maksimalt ca. 200 daa pr år. Fylkesmannen forventer valg av løsninger som medfører minst 
mulig beslag av jordbruksareal.  
 
Fylkesmannen forutsetter at Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18 
Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling blir lagt til grunn i risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Den skal også utformes i tråd med veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Det påpekes også at kommunen må 
sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe og at tiltak ikke fører til fare 
eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Det forutsettes at føringer gitt i 
lovverk og forskrifter blir overholdt. Overvann, trafikksikkerhet og vannveier trekkes fram som naturlige 
utredningstema.  
 
Ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring skal oversendes Statens 
kartverk Hamar for kontroll.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at de får anledning til å uttale seg til eventuelt planforslag når det legges 
ut til offentlig ettersyn.  
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Kommentar: tas til orientering. I planbeskrivelsen vises arealregnskap for omdisponert og midlertidig 
omdisponert dyrka og dyrkbar mark. I gjennomført ROS-analyse er overvann, trafikksikkerhet og 
flomfare vurdert. Det vil bli mulighet til å komme med uttalelse ved offentlig ettersyn av planforslaget.  

 
Barn- og unges talsperson, Kongsvinger kommune, brev datert 08.06.2019 
 
Sammendrag av innspill til endringer, med kommentarer i blått og utdrag i kursiv. 
 
Barn- og unges talsperson er positiv til etablering av gang-/sykkelveg på denne strekningen. Det vises 
til sikkerhet i trafikken og økende aktivitet på Sæter, og at GS-vegen vil sikre skolevegen og gi bedre 
fremkommelighet for myke trafikanter. Det fremheves at jevn og god belysning er viktig langs GS-
vegen og at dette vil bidra til økt trygghet. Videre fremheves at det er viktig å legge til grunn 
Kongsvinger kommunes Trafikksikkerhetsplan for 2018-2021. Det planlegges belysning langs gang- og 
sykkelvegen fra Glåmlia til Vollgata. Det gjøres en vurdering med tanke på kostnader om det kan bli 
aktuelt med belysning helt til Sæter.  
 
Kommentar: Kommunens trafikksikkerhetsplan for 2018-2021 er lagt til grunn for planarbeidet. Dette er 
omtalt i planbeskrivelsen.  

 
Rolf Snertingdal, brev datert 20.05.2019 
 
Sammendrag av innspill til endringer, med kommentarer i blått og utdrag i kursiv. 
 
Snertingdal er positiv til ny GS-veg, og mener det er fornuftig at den ligger på samme side som 
eksisterende GS-veg fra Kongsvinger i dag.  
 
Snertingdal mener planarbeidet bør samkjøres med etablering av annen infrastruktur. Avsender nevner 
fiberbredbånd, og viser til at ved å legge denne samtidig som en bygger GS-veg, vil husstander kunne 
koble seg på. En kan videre ta utgangspunkt fra Sæter for videre utbygging.  
 
Avsender viser også til at deres hus ikke er koblet på vannledning som ble lagt fram til Sæter og 
beboere i Bogersjøvegen for noen år siden. De er bekymret for saltforurensning i brønn på gnr/bnr 
54/24. Han mener vannledningen fra Bogersjøvegen bør skjøtes på når det skal graves, slik at en kan 
spare jobb og ny graving om kort tid. Avsender går ut fra at kommunen og Rambøll kan se nytten av å 
involvere de andre aktørene som drifter infrastrukturen slik at utgiftene og kostnadene kan holdes 
lavest mulig.  
 
Kommentar: tas til orientering.  
 

Rolf Snertingdal, brev datert 27.05.2019 
 
Sammendrag av innspill til endringer, med kommentarer i blått og utdrag i kursiv. 
 
Snertingdal viser til informasjonsmøtet 21.5 og oppfordring om å sende nytt innspill. Avsender viser til 
at de på deres eiendom gnr/bnr 54/24, Vestre Solørveg 214 og 216, ønsker avkjøring inn til hamning på 
andre siden av vegen og å få tilgang til GS-veg uten å forsere grøft.  
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Kommentar: avkjøring til hamning er lagt inn i plankartet, og slik også tilgang til GS-veg fra eiendom 
gnr/bnr 54/24. 

Roar Seterseter, mail 10.06.2019 
 
Sammendrag av innspill til endringer, med kommentarer i blått og utdrag i kursiv. 
 
Seterseter viser til at bolig på gnr/bnr 54/43 er fullt utleid i underetasje og mye kjøring inn og ut. Det 
vises også til at leietaker jobber i transportnæringen, og har daglig parkering på eiendommen. Videre 
vises til nedgravd nytt tankanlegg i 2003 og VA-nett nedgravd i 2006.  
 
Avsender mener det ville være mest hensiktsmessig å asfaltere hele plassen fra garasjeportene og helt 
ut til vegbanen. Videre mener han det vil være hensiktsmessig å lage en lomme mot sør fra 
eiendomsgrensen til 54/43 for snøopplag.  
 
Kommentar: Innspillene må hensyntas i utarbeidelse av byggeplan videre til Sæter. Tilpasning til 
tankanlegg og VA-nett må sees på i byggeplanfasen.  
 
Når det gjelder eiendom gnr/bnr 54/84, vises det til støttemur på eiendommen. Avsender regner med at 
ny støttemur etableres og at hagen tilbakestilles med beplanting og gjerde, evt. støyskjerm.  
 
Kommentar:  
Punkt 4.1 i forslaget til reguleringsbestemmelser sier at «Hensynet til landskapet skal sikres gjennom 
utarbeidelse av byggeplaner og gjennom videre arbeid i anleggsfasen. Terrengbehandling skal gjøres 
ferdig samtidig med resten av veganlegget».  
 
Avsender ønsker å forbeholde seg retten til å komme med andre forhold dersom det skulle bli 
nødvendig. Han har også et ønske om befaring på ovennevnte eiendommer med dere.  
 
Kommentar: 
Før arbeidet med byggeplanen starter opp bør tiltakshaver ta initiativ til at det avholdes en befaring på 
eiendommene der grunneier også deltar.  
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 SAMMENDRAG 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det tatt 
utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert sju aktuelle risikoforhold og 
uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke 
foreslått bruk av planområdet på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  
  
For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for oppfølging for 
samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i parentes): 
 

(1) Løsmasseras/skred/kvikkleire 
(2) Flom fra vassdrag 
(3) Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering / overvannshåndtering) 
(4) Radongass 
(5) Forurenset grunn 
(6) Støv og støy fra trafikk 
(7) Ulykke med farlig gods 
(8) Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter, møteulykker og utforkjøring 
(9) Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater 

 
Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, detaljprosjektering 
av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne ivaretas, og antatt risikonivå etter 
dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til slik løsninger er foreslått og foreligger.  
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 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn og formål 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 
utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging. Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at 
planer skal; ”..h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, 
miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.”. 

Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med 
ROS-analysen. 
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 METODE 

3.1 Metode og gjennomføring 
ROS-analysen er gjennomført basert på NS 5814 Krav til risikovurderinger (2) og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap sin temaveileder Samfunnssikkerhet i kommunenes 
arealplanlegging (3). Analyseprosessen har foregått i følgende trinn: 

1. Beskrivelse av analyseobjekt/planområde 
2. Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser 
3. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser 
4. Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser 
5. Vurdering av aktuelle tiltak 
6. Oppfølging og rapportering 

3.2 Vurdering av risiko 
I kartleggingen av farer og aktuelle risikoforhold er det benyttet sjekkliste for ROS-analyser 
basert på DSBs veileder og egne sjekklister (Vedlegg 1). 

Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes i forhold til tre risikostyringsmål:  
• Liv og helse (helseskader og dødsfall) 
• Stabilitet (svikt i viktige samfunnsfunksjoner, fremkommelighet og evakueringsbehov) 
• Ytre miljø (miljømessige konsekvenser) 

Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens med tilhørende usikkerhet. For 
alle identifiserte uønskede hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens. Det benyttes en 
risikomatrise til å presentere og rangere identifisert risiko. Eksempel på risikomatrisen som 
benyttes er vist i  Figur 1. 
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 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 
sannsynlig 

     

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig      

Mindre 
sannsynlig 

     

Usannsynlig      

Figur 1: Eksempel på risikomatrise 

 
Plassering av hendelsene i risikomatrisen danner grunnlaget for vurdering av behov for ytterligere 
tiltak. De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og 
konsekvens. Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen. 
Risikoreduserende tiltak vurderes for alle aktuelle uønskede hendelser. 
 
RØD:   Ikke akseptert. 

Risiko må reduseres - forebyggende tiltak skal om mulig iverksettes. 
   

GUL:  Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - nye forebyggende tiltak 
vurderes.  

 
GRØNN:  Kan aksepteres.  

Nye tiltak vurderes dersom de gir betydelig risikoreduserende effekt. 
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Kategoriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere 
beskrevet i Tabell 1 og Tabell 2. 

Tabell 1: Sannsynlighetsinndeling. 

Usannsynlig Sjeldnere enn hvert 1000 år 

Mindre sannsynlig 1 gang per 100 – 1000 år 

Sannsynlig 1 gang per 10 – 100 år 

Meget sannsynlig 1 gang per 1 – 10 år 

Svært sannsynlig 1 gang per år 

 

Tabell 2: Konsekvenskategorier. 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Liv og helse Ingen skadde Må til legevakt 
Sykehusopphold/

invaliditet 
1 død Flere døde 

Stabilitet – 

Viktige 

samfunnsfunksjo

ner og 

infrastruktur 

(intervall – 

berører x 

personer i over y 

timer) 

Ikke alvorlig tap 

av viktig 

samfunns-

funksjon 

Mindre alvorlig 

tap av samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Alvorlig tap av 

viktig samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Meget alvorlig 

tap av viktig 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Katastrofalt tap 

av viktig 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Ytre miljø 

Små mengder, 

ubetydelig 

restitusjonstid 

Mindre mengder, 

kort 

restitusjonstid 

Betydelige 

mengder, lang 

restitusjonstid 

Meget store 

mengder, lang 

restitusjonstid 

Katastrofale 

mengder, varig 

ødeleggelse 
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3.3 Avgrensninger og forutsetninger 
Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysen: 
• Analysen er på et overordnet og kvalitativt nivå. 
• Analysen omfatter vurderinger av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase. 
• Analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i 

anleggsfasen. 
• Analysen omfatter risikostyringsmålene; liv og helse, stabilitet og miljø. 
• Analysen er gjennomført basert på den beskrivelse av planlagt tiltak og tilgjengeliggjort 

dokumentasjon for Rambøll fra oppdragsgiver. 

3.4 Forkortelser 
 
AFK Automatisk fredete kulturminner 
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
HMS Helse, miljø og sikkerhet 
NGU Norges geologiske undersøkelse 
NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat 
PBL Plan- og bygningsloven 
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 
SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
ÅDT  Årsdøgntrafikk 
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 BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKT 

4.1 Dagens situasjon 
Planområdet ligger langs fylkesveg 210 Vestre Solørveg og starter ved bussholdeplassen nedenfor 
Glåmlia. I nord er planområdet avgrenset ved Bogersjøveien. Området er i dag avsatt til LNF- 
formål og boligformål i kommuneplan for Kongsvinger (vedtatt 01.10.2009).  
 

 

Figur 2 Planområdets beliggenhet. 

4.2 Planlagte tiltak 
Reguleringsplanen legger til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs fv. 210 Vestre 
Solørveg, fra Glåmlia til Sæter. Gang- og sykkelvegen er planlagt 3 meter bred, og grøft mellom 
bilvegen og gang- og sykkelveg planlegges 3 meter bred.  
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Figur 3 Forslag til detaljreguleringsplan 
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 FAREIDENTIFISERING 

Det er gjort en gjennomgang av sjekklisten for risiko- og sårbarhetsanalyser utarbeidet i henhold 
til DSBs sjekklister og egne sjekklister. Følgende tema, aktuelle uønskede hendelser og 
risikoforhold er kartlagt og vurderes videre i analysen: 
 
• Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering 
• Støv og støy fra trafikk 
• Ulykke med farlig gods 
• Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 
• Trafikkulykker, møteulykker 
• Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater 
• Bortfall av VA, forurensning av drikkevann, energiforsyning, telekom og IKT 
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 RISIKOANALYSE 

6.1 Vurdering av aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold 
 

6.1.1 NATURRISIKO – RAS/SKRED/FLOM/GRUNNFORHOLD/VANNSTANDHEVING 

6.1.1.1 LØSMASSERAS/SKRED/KVIKKLEIRE 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Kvikkleireskred ved/på gang-/sykkelvegen.  

 
Årsak(er): Søk i InnlandsGIS viser at det er mulighet for markert marin leire innenfor 

planområdet.  

Eksisterende barrierer: Fylkesvegen er en eksisterende barriere for skred.  

Sårbarhetsvurdering: Området vurderes å være noe sårbart for skred. Nord for Vollgata er større 
deler av planområdet markert med stor mulighet for marin leire. Dette 
området har imidlertid en helningsgrad på 10 % eller mindre. Boligområdet 
sør i planområdet er markert med liten mulighet for marin leire. Gang- og 
sykkelvegen vil legges ved siden av eksisterende fylkesveg, som vurderes å 
fungere stabiliserende og som en barriere. Området vurderes derfor ikke å 
være spesielt sårbart for skred.  
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Det vurderes som mindre sannsynlig at det kan oppstå situasjoner med skred 
i området.   

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensene ved rashendelser vurderes å kunne utgjøre en viss fare for liv 
og helse, miljø og stabilitet.   
 

Usikkerhet: Lav. Helningsgrad i området markert med stor mulighet for marin leire har for 
det meste en helningsgrad på 10 % og slakere, og gang- og sykkelvegen vil 
legges ved siden av eksisterende fylkesveg, som vurderes å fungere som en 
barriere. Det vurderes derfor at usikkerheten knyttet til faren for skred er lav.  
 
 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

1 Løsmasseras/skred/
kvikkleire 

Mindre 
sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet En viss fare  

Miljø En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Grunnundersøkelser i byggeplanfasen 
- Det legges inn rekkefølgekrav om at det 

må gjennomføres grunnundersøkelser i 
forbindelse med utarbeidelse av byggeplan.  
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6.1.1.2 FLOM FRA VASSDRAG 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Flomsituasjon ved fylkesvegen og gang- og sykkelvegen.  

 
Årsak(er): Flom knyttet til vassdrag som krysser fylkesvegen.  

Eksisterende barrierer: Fylkesvegen er en eksisterende barriere.  

Sårbarhetsvurdering: Området vurderes å være noe sårbart for flom.  

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Det vurderes som mindre sannsynlig at det kan oppstå flomsituasjoner i 
området.   

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensene ved situasjoner med overvann vurderes å kunne utgjøre en 
viss fare for miljø og stabilitet. For liv og helse, vurderes konsekvensene til å 
ville være ufarlige.  
 

Usikkerhet: Lav.  
 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

2 Flom fra vassdrag Mindre 
sannsynlig 

Liv og helse Ufarlige  

Stabilitet En viss fare  

Miljø En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Det vurderes ikke nødvendig med 
flomsikringstiltak.  

- Det vises en hensynssone flom ved 
kryssing av fylkesveg/gs-veg med 
bestemmelser om krav om stikkrenner som 
skal være dimensjonert for 200-års flom 
inkludert klimapåslag. 

  

6.1.1.3 FLOM FRA NEDBØRSHENDELSER (OVERVANN) – SVIKT I 
AVLØPSHÅNDTERING/OVERVANNSHÅNDTERING 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Overvann ved gang- og sykkelvegen og fylkesvegen.   

 
Årsak(er): Mye nedbør og/eller overvann ved vassdragene som krysser fylkesvegen.  

Eksisterende barrierer:  Fylkesvegen er en eksisterende barriere.  

Sårbarhetsvurdering: Området vurderes å ikke være spesielt sårbart for overvann.  

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Det vurderes som sannsynlig at det kan oppstå situasjoner med overvann i 
området.   
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Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensene ved situasjoner med overvann vurderes å utgjøre en viss fare 
for miljø. For liv og helse og stabilitet vurderes konsekvensene å være 
ufarlige.  

Usikkerhet: Lav.  
 

 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

3 

Flom fra 
nedbørshendelser – 
svikt i 
avløpshåndtering/o
vervannshåndtering 

 
Sannsynlig 

Liv og helse Ufarlig  

Stabilitet En viss fare  

Miljø En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Det legges opp til 3 meter grøft mellom 
gang- og sykkelvegen og fylkesvegen. 
Overvannshåndtering detaljeres forøvrig i 
byggeplanfasen.  

- Areal for grøft er lagt inn i plankartet 
- Det vises en hensynssone flom ved 

kryssing av fylkesveg/gs-veg med 
bestemmelser om krav om stikkrenner som 
skal være dimensjonert for 200-års flom 
inkludert klimapåslag 

  

6.1.1.4 RADONGASS 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Påvirkning fra radon i grunn.  

 
Årsak(er): Radon i grunnen.   

Eksisterende barrierer:  -  

Sårbarhetsvurdering: Området er i NGUs aktsomhetskart for radon i hovedsak markert som usikkert 
eller med moderat til lav aktsomhetsgrad. Ettersom det ikke er vist høyere 
aktsomhetsgrad for radon, vurderes det at området ikke er sårbart for radon.  
   

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Det vurderes som usannsynlig at det vil oppstå uheldig påvirkning knyttet til 
radon innenfor planområdet.   

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensene ved situasjoner med overvann vurderes å være ufarlige.   

Usikkerhet: Lav.  
 

 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 
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4 Radongass Usannsynlig 

Liv og helse Ufarlig  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

-  
-  

  

6.1.2 FORURENSNING/MILJØ/STORULYKKER 

6.1.2.1 FORURENSET GRUNN 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Uønskede konsekvenser av forurenset grunn. 

 
Årsak(er): - 

Eksisterende barrierer:  Fylkesvegen er en eksisterende barriere.  

Sårbarhetsvurdering: Området og foreslåtte tiltak vurderes ikke som sårbare for forurenset grunn. 
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Usannsynlig. 

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensene for tiltaket planen legger til rette for vurderes som ufarlig.  

Usikkerhet: Lav.  
 

 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

5 

Flom fra 
nedbørshendelser – 
svikt i 
avløpshåndtering/o
vervannshåndtering 

Usannsynlig 

Liv og helse Ufarlig  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Det vurderes at det ikke er behov for tiltak.   
-  
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6.1.2.2 STØV OG STØY FRA TRAFIKK 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: Ulemper knyttet til støv og støy fra trafikk for boliger og for gående/syklende 

på gang/sykkelvegen.   

Årsak(er): Trafikk på fylkesvegen. 

Eksisterende barrierer:  

Sårbarhetsvurdering: Noen boliger i nærhet av fylkesvegen vurderes å være noe sårbare for støy og 
støv fra trafikk.  
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Det vil være noe støy og støv fra trafikk på fylkesvegen. Gang- og 
sykkelvegen kan imidlertid anses som en endring ved veien, et miljø- og 
sikkerhetstiltak som ikke vil føre til en økning i støy og støv, og det vurderes 
derfor at planen i seg selv ikke medfører ulemper knyttet til støy og støv.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensene vurderes som ufarlig for ferdende på gang- og sykkelvegen, 
da det er snakk om korte tidsrom man blir eksponert for støy og støv.  

Usikkerhet: Lav.  
  

 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

6 Støv og støy fra 
trafikk  Usannsynlig 

Liv og helse Ufarlig  
Stabilitet Ufarlig  
Miljø Ufarlig  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

-  
-  

  

6.1.3 TRANSPORT 

6.1.3.1 ULYKKE MED FARLIG GODS 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: Ulykke med farlig gods på fylkesveg 210 Vestre Solørveg.  

Årsak(er):  Eventuell ulykke transport med farlig gods på fv. 210.  

Eksisterende barrierer: - 

Sårbarhetsvurdering: Gang- og sykkelvegen vurderes som svært sårbar ved eventuelle ulykker på 
fylkesvegen.  
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Vurdering av 
sannsynlighet: 

Vurderes som mindre sannsynlig.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensene ved en eventuell ulykke vurderes som farlige for liv og helse. 
For stabilitet og miljø vurderes konsekvensene å kunne utgjøre en viss fare.  

Usikkerhet: Lav.  
  

 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

7 Støv og støy fra 
trafikk 

 Mindre 
sannsynlig 

Liv og helse Farlig  
Stabilitet En viss fare  
Miljø En viss fare  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

-  
-  

  

 

6.1.3.2 TRAFIKKULYKKER: PÅKJØRSEL AV MYKE TRAFIKANTER, MØTEULYKKER OG 
UTFORKJØRING 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: Ulykke knyttet til trafikk på fylkesveg 210 eller møteulykke mellom trafikk på 

fylkesvegen og gående/syklende.  

Årsak(er): Trafikk på fylkesveg 210.  

Eksisterende barrierer: -  

Sårbarhetsvurdering: Gående/syklende på gang- og sykkelvegen vurderes som sårbare for 
eventuelle trafikkulykker.  
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Vurderes som sannsynlig.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensene ved en eventuell ulykke vurderes som farlige.  

Usikkerhet: Lav.  
  

 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

8 Sannsynlig Liv og helse Farlig  
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Trafikkulykker, 
påkjørsel av myke 
trafikanter, 
møteulykker og 
utforkjøring 

Stabilitet Ufarlig  
Miljø Ufarlig  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Det legges opp til 3 meter bred grøft 
mellom gang- og sykkelveg og vegbane. 
Det vurderes ikke nødvendig med 
ytterligere tiltak. Gang-/sykkelvegen vil 
forbedre trafikksikkerheten langs 
fylkesvegen betydelig.  

-  

  

6.1.3.3 ANLEGGSPERIODE: TRAFIKKULYKKE, ANLEGGSTRAFIKK OG FREMKOMMELIGHET FOR 
NØDETATER 
Beskrivelse av uønsket 
hendelse: Ulykke knyttet til trafikk i anleggsperioden.  

Årsak(er): Anleggstrafikk og vanlig trafikk i området samtidig.  

Eksisterende barrierer: -  

Sårbarhetsvurdering: Området vurderes å være noe sårbart for ulykker i anleggsperioden. 
Imidlertid vil det ikke være mange gående/syklende i perioden, og det vil 
legges vekt på sikring.  
 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Vurderes som mindre sannsynlig.  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensene ved en eventuell ulykke vurderes å være farlige for liv og 
helse, og som en viss fare for stabilitet.  

Usikkerhet: Lav.  
  

 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

9 

Anleggsperiode: 
trafikkulykke, 
anleggstrafikk og 
fremkommelighet 
for nødetater 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse Farlig  
Stabilitet En viss fare  
Miljø Ufarlig  

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 
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Det vil legges vekt på tilstrekkelig sikring under 
anleggsarbeidet.  

-  

 



Rambøll - REGULERINGSPLAN FOR GANG- og sykkelveg GLÅMLIA - SÆTER 

 

  
 

20/27 

 RISIKOEVALUERING 

7.1 Risikoevaluering av identifiserte aktuelle uønskede hendelser 
Det høyeste vurderte risikonivå/risikostyringsmålet vises i risikomatrisen i Figur 8. Risikonivået er vurdert 
etter planlagt utbygging med alle forutsatte tiltak, uten ytterlige anbefalte tiltak. 
 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 
sannsynlig 

     

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig 

3 (liv og helse) 

8 (stabilitet og 
miljø) 

3 (stabilitet og 
miljø) 

8 (liv og helse)   

Mindre 
sannsynlig 

2 (liv og helse) 
9 (miljø) 

1,  
2 (stabilitet og 

miljø) 
7 (stabilitet og 

miljø) 
9 (stabilitet) 

7 (liv og helse) 
9 (liv og helse) 

  

Usannsynlig 4, 5, 6     

Figur 4 Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser. 

Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte hendelsene er vist i 
Tabell 4. 

Tabell 3 Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  

1 Løsmasseras/skred/kvikkleire 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

2 Flom fra vassdrag 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

3 
Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i 
avløpshåndtering/overvannshåndtering  

Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

 
4 
 

 
Radongass 
 

Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

5 
Forurenset grunn 
 

Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

  Liv og helse 
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ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  
6 Støv og støy fra trafikk Stabilitet 

Miljø 

7 Ulykke med farlig gods 
Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

8 
Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter, møteulykker, 
utforkjøring 

Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

9 
Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og 
fremkommelighet for nødetater 

Liv og helse 
Stabilitet 
Miljø 

 

7.2 Foreslåtte tiltak 
Det er i ROS-analysen kartlagt og foreslått 1 tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom planlegging, 
ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med detaljprosjektering eller i forbindelse med byggesøknad. Effekten 
av de forskjellige tiltakene kan være utfordrende å kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet og 
konsekvens som ligger til grunn for analysen, og effekten av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes 
allikevel at de foreslåtte tiltakene vil bidra til å redusere risikonivået til så lavt som mulig gjennom det 
detaljnivå som foreligger for prosjektet under arbeidet med analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de 
kartlagte aktuelle hendelsene er videre i presentert i Tabell 5. 

Tabell 4 Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging. 

ID 
Tilknyttet uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 Løsmasseras/skred/kvikkleire Grunnundersøkelser 
Det legges inn 
rekkefølgekrav om at det må 
gjennomføres 
grunnundersøkelser i 
forbindelse med utarbeidelse 
av byggeplan 

2 Flom fra vassdrag Det vises en hensynssone 
flom ved kryssing av 
fylkesveg/GS-vei med 
bestemmelser om krav om 
stikkrenner som skal være 
dimensjonert for 200-års 
flom inkludert klimapåslag 

Reguleres inn i 
reguleringsplanen, må følges 
opp i byggeplan/utbygging 

3 Flom fra nedbørshendelser – svikt i 
avløpshåndtering/overvannshåndtering 

Det legges opp til 3 meter 
grøft mellom gang- og 
sykkelvegen og 
fylkesvegen. 
 
Det vises en hensynssone 
flom ved kryssing av 
fylkesveg/gs-veg med 
bestemmelser om krav om 
stikkrenner som skal være 

Reguleres inn i 
reguleringsplanen 
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ID 
Tilknyttet uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

dimensjonert for 200-års 
flom inkludert klimapåslag 

8 Trafikkulykker, påkjørsel av myke 
trafikanter, møteulykker og 
utforkjøring 

Det legges opp til 3 meter 
grøft mellom gang- og 
sykkelvegen og 
fylkesvegen. 

Reguleres inn i 
reguleringsplanen 
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 KONKLUSJON 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det tatt 
utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 9 aktuelle risikoforhold og 
uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke 
foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  
  
For hendelsen som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for oppfølging. Følgende 
hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i parentes): 
 

(1) Løsmasseras/skred/kvikkleire 
(2) Flom fra vassdrag 
(3) Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering) 
(4) Radongass 
(5) Forurenset grunn 
(6) Støv og støy fra trafikk 
(7) Ulykke med farlig gods 
(8) Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter, møteulykker og utforkjøring 
(9) Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater 

 
Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, detaljprosjektering 
av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne ivaretas, og antatt risikonivå etter 
dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til slik løsninger er foreslått og foreligger. 
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 VEDLEGG 1 - SJEKKLISTE RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE FOR REGULERINGSPLANER 

 
  Forhold Til stede 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

0 Ras i tunnel Nei 

1 Løsmasseras/ skred/ kvikkleire Ja 

2 Steinras/ steinsprang – svært bratt område Nei 

3 Snøskred/ isras Nei 

4 Flom fra vassdrag Ja 

5 Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ 
overvannshåndtering) 

Ja 

6 Bæreevne og setningsforhold Nei 

7 Radongass Ja 

8 Skade ved forventet vannstandheving Nei 

Vær/ vind 

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei 

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Nei 

Forurensning/ miljø/ storulykker 

11 Forurenset grunn  Ja 

12 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Nei 

13 Akuttutslipp til grunn Nei 

14 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei 

15 Ulykker fra industri med storulykkepotensiale – utslipp av farlige stoffer Nei 

16 Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller 
eksplosivlager 

Nei 

17 Støv og støy fra industri Nei 

18 Støv og støy fra trafikk Ja 

19 Stråling fra høyspent Nei 

20 Andre kilder for uønsket stråling Nei 

Transport, er det fare for: 

21 Ulykke med farlig gods  Ja 

22 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja 

23 Trafikkulykker, møteulykker Ja 

24 Trafikkulykker, utforkjøring Ja 

25 Trafikkulykker, andre  Nei 
26 Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggs-trafikk og fremkommelighet for 

nødetater 
Ja 

27 Trafikkulykke i tunnel Nei 

28 Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei 

29 Svikt i nød- og redningstjenesten Nei 

30 Skipskollisjon Nei 

31 Grunnstøting med skip Nei 
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  Forhold Til stede 

Lek/ fritid 

32 Ulykke under lek/ fritid Nei 

33 Drukningsulykke Nei 

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring  

34 Havn, kaianlegg Nei 

35 Sykehus/-hjem, kirke Nei 

36 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei 

37 Kraftforsyning Nei 

38 Vannforsyning Nei 

39 Forsvarsområde Nei 

40 Tilfluktsrom Nei 

41 Område for idrett/ lek Nei 

42 Park, rekreasjonsområder Nei 

43 Distribusjon av forurenset drikkevann Nei 

44 Bortfall av VA, forurensning av drikkevann, energiforsyning, telekom og IKT Nei 

45 Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) 
 

Nei 

46 Brann i bygninger og anlegg (sykehus, sykehjem, skole, barnehage, idretts-
haller/tribuneanlegg, asylmottak, fengsel/arrest, hotell, store 
arbeidsplasser, verneverdig/fredet kulturminne) 

Nei 

Andre forhold 

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Nei 

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Nei 

49 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for 
usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 

Nei 

50 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 
fare 

Nei 

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei 
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SAMMENDRAG 
Støyutredningen viser at boligområde langs Vestre Solørveg vil ligge i gul støysone. Beregninger 
viser at det ikke vil medføre 3 dB endring og at det for mange av boligene vil bli en liten 
forandring av støynivå.  
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1. INNLEDNING 

Ved Sæter i Kongsvinger kommune skal det etableres en ny gang- og sykkelveg ved veien, og 
det skal gjøres noen tiltak langs veibanen. I den forbindelse har Rambøll utført en støyutredning 
for å vurdere støykonsekvensene av tiltaket.  

2. DEFINISJONER 
Tabell 1 Definisjoner brukt i rapporten 

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 
5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed 
hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir 
produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag 
til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet 
beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning 
over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over 
en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. 
Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et 
gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms og 
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt 
periode. 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik 
at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de 
frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges 
forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor 
hørselen har lav følsomhet. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år 
delt på 365 døgn. 

3. MYNDIGHETSKRAV 
I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2010) er det gitt funksjonskrav med 
hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til 
akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - 
Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for 
å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.  
 
Eksterne støyforhold er regulert av Klima- og miljødepartementets ”Retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging” (T-1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging” (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere 
aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå 
henvises det videre til grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175. 
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Figur 1 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder 

 
 
T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå 
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: 
 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering 
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

 
I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
i nattperioden kl. 

23 - 07 

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien. 

 
Som hovedregel skal retningslinjen benyttes der det kreves ny plan etter plan og bygningsloven. 
Det anbefales også at T-1442 legges til grunn ved alle endringer av virksomhet hvor støynivået 
endres merkbart (>3,0 dB) ved støyfølsom bebyggelse og samtidig overskrider retningslinjens 
anbefalte grenser.  

 
Plan- og 
bygningsloven 
 

T-1442  
Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging 
 

TEK 
Teknisk forskrift 
[TEK97, TEK07, TEK10] 

M-128 
Veileder til Klima- og 
miljødepartementets 
retningslinje 

Veiledning til 
teknisk forskrift 
Kap. 8.4 Lydforhold og 
vibrasjoner 

LOVVERK FORSKRIFT
 

VEILEDERE STANDARDER 

NS 8175 
Lydforhold i bygninger - 
Lydklasser for ulike 
bygningstyper RETNINGSLINJE 
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For utvidelse eller utbedringer av eksisterende støyende virksomhet bør T-1442 legges til grunn 
der virksomhet hvor støynivået endres merkbart ved støyfølsom bebyggelse. Støymessig 
vurdering bør også gjennomføres ved mindre endringer dersom fysiske inngrep krever ny 
planbehandling i kommunen.  
 
Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør kunne 
gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Men det anbefales også at støytiltak 
utbedres der støyfølsom bebyggelse er i rød sone.   Miljø og sikkerhetstiltak for eksisterende 
veier er miljøtiltak, trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende og kollektivtiltak som 
planlegges etter plan- og bygningsloven. Også større ombygginger av gater og knutepunkter 
inngår dersom de er begrunnet ut fra hensyn til miljø og/eller sikkerhet.   
 
Tiltak som har som hovedhensikt å bedre fremkommeligheten for bil, som tunneler, økt antall 
kjørefelt og kryssutbedringer defineres ikke som miljø- og sikkerhetstiltak.  
 
Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 
menes f. eks soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 
utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 
Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. 
Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 
avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 
 
Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 
grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 
støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 
tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 
kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 
areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 
bør likevel følgende forhold innfris 
 

• Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, 
for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides 

• Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal 
med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

 
NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på innendørsareal som følge av utendørs lydkilder for ulike 
bygninger med ulike bruksformål. Tabell 3 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs 
lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger. 

Tabell 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent og maksimalt 
lydtrykksnivå Lp,AeqT og Lp,AFmax 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,Aeq,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB) 
natt, kl. 23-07 

45 

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over 

grenseverdien. 
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4. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

4.1 Trafikkdata 

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veier, 
disse er 
 

• ÅDT (årsdøgntrafikk) 
• Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag/kveld/natt 
• Andel tungtrafikk 
• Skiltet hastighet på veistrekningene. 

 
I henhold til retningslinjene skal det beregnes støy for prognosesituasjon 10-20 år frem i tid. 
Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 angir forventet trafikkvekst i ulike perioder fram til 
2060. Data for trafikkvekst er angitt for hvert fylke og det skilles på lette kjøretøy (personbiler 
o.l.) og tunge kjøretøy (lastebiler, vogntog, busser o.l. over 3500 kg). Avhengig av tidsperiode 
og type kjøretøy varierer årlig trafikkvekst fra om lag 0,7 til 2,3 %. Verdiene som er lagt til grunn 
for beregningene i denne rapporten er gjengitt i tabell 41 . Trafikktall er hentet av Nasjonal 
vegdatabank, og det er ikke gitt opplysninger om at gang- og sykkelvegen skal føre til økt trafikk 
på Solørveg annet enn NTPs prognoser.  
 

Tabell 4 Trafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget 

Veilinje 
ÅDT 
2018 

ÅDT 2035 Andel 
tunge 

Farts- 
begrensning 

Vestre 
Solørveg 

sør 
4100 4900 10% 60 km/h 

Vestre 
Solørveg 

nord 
1800 2200 10% 80 km/h 

 

4.2 Kartgrunnlag og terrengmodell 

Vår terrengmodell er basert på mottatt 3D kartgrunnlag.  For bebyggelse er det skilt mellom 
støyfølsom bebyggelse og andre bygninger. For ny gang- og sykkelveg er grunnlag gitt av 
Rambøll, seksjon for landskapsarkitektur.  

4.3 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy 2. Denne 
metoden tar hensyn til følgende forhold 
 

• Andel tunge og lette kjøretøy 
• Trafikkfordeling over døgnet 
• Veibanens stigningsgrad 
• Hastighet 
• Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng 
• Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark 

                                                
1 Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen. 
2 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok V716 Statens vegvesen, 2014. 
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Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 
 
Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 
fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 
(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens 
refleksjoner tatt med, mens lydnivå på bygningsfasader er såkalt frittfelt.  
 
Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. 
Beregningene er utført med Soundplan v. 7.4. De viktigste inngangsparametere for beregningene 
er vist i Tabell 5. 

Tabell 5 Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Refleksjoner, punktberegninger 3. ordens 

Markabsorpsjon Generelt: 1 (”myk” mark, dvs. helt lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 
(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 
støyskjermer 

1 dB 

Søkeavstand 1000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 1,5 m og 4 m 

Oppløsning, støysonekart 5 x 5 m 

5. RESULTATER 

5.1 Støysonekart 

Vedlegg 1-2 viser støysonekart for Vestre Solørveg for nåværende situasjon nord og sør.  
 
Vedlegg 3 og 4 viser støysonekart for fremtidig situasjon nord og sør. Prosjektet omhandler å 
etablere en gang- og sykkelveg langs Vestre Solørveg, og det skal gjøres små endringer på 
veien. 
 
I T-1442 åpner man for å utføre endringer ved veien uten at grenseverdiene blir gjeldende, se 
kap 3.  Ved et slikt tiltak som utføres ved Vestre Solørveg kan det være aktuelt å definere det 
som et miljø- og sikkerhetstiltak, når hensikten med tiltaket er å fremme fremkommeligheten for 
myke trafikanter og ikke kjøretøy. Det er ikke gang- og sykkelveg som er årsaken til støyen ved 
til Vestre Solørveg.  
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5.2  Punktberegninger på fasader 

Det er utført beregninger på fasadenivå for omkringliggende boliger for støy fra Vestre Solørveg. 
Det er kun tatt med boliger som overskrider grenseverdiene i T-1442.  
 

Tabell 6 Høyeste fasadenivå for boliger fra Vestre Solørveg. 

GNR/BNR Retning 
Høyeste fasadenivå Lden 

dB(A) 
 

Eksisterende vei 

Høyeste fasadenivå 
Lden dB(A) 

 
Ny gang- og 
sykkelveg 

Endring i dB 

54/35  58 58 0 
54/191  60 61 1 
54/39  60 61 1 
54/29  61 62 1 
54/30  60 61 1 
54/65  59 60 1 
54/67  59 60 1 
54/76  59 60 1 
54/74  60 61 1 
54/175  61 61 0 
54/75  60 61 1 
54/86  60 61 1 
54/107  60 61 1 
54/117  60 60 0 
54/176  59 59 0 
54/178  61 62 1 
54/177  61 62 1 
54/3  57 58 1 
54/24  60 60 0 
54/43  63 64 1 
54/41  54 55 1 
54/84  60 60 0 
54/77  55 54 -1 
54/97  56 55 -1 
54/171  55 55 0 

 
Beregninger viser at det er 25 boliger i gul sone ved Vestre Solørveg for fremtidig situasjon med 
ny gang- og sykkelveg. Det er også vurdert endring i lydnivå som følge av nytt tiltak, og som 
tabellen viser vil det for de støyutsatte boligene være en reduksjon eller ingen endring i støynivå.  

5.3 Oppsummering 

Det er beregnet støy for Vestre Solørveg i Kongsvinger kommune. Det skal etableres en gang- og 
sykkelveg ved siden av Vestre Solørveg, og på deler av veien utføres justeringer. Beregninger 
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viser at det ikke vil medføre 3 dB endring og at det for mange av boligene vil bli en liten 
forandring av støynivå.  
 
Selv om tiltaket ikke utløser økt støy er det anbefalt i T-1442 at støyfølsom bebyggelse i rød sone 
blir utredet for innvendig og utvendig støy. Det vil gjelde 0 boliger for Vestre Solørveg.  
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6. APPENDIKS A 

6.1 Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 
personer i Norge3. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om lag 80 % av 
støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske 
lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og 
opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie 
omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder 
vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

6.2 Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 
hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået 
måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et 
ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 
Hz). Ved ca 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk 
smerte i ørene.  
 
Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 
endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 
fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 
faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  
 
For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 
øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i 
Tabell 7. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og 
det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det 
også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy. 
 

Tabell 7 Endring i lydnivå og opplevd effekt. 

Endring Forbedring 
1 dB Lite merkbar 
2-3 dB Merkbar 
4-5 dB Godt merkbar 
5-6 dB Vesentlig 
8-10 dB Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå 

                                                
3 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/ 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/
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