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Planbeskrivelse
Detaljreguleringsplan – Fv.24 Sør-Odal grense
til Bruvoll
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1 SAMMENDRAG
Statens vegvesen har på vegne av Hedmark Fylkeskommune i samarbeid med Nord-Odal
kommune utarbeidet reguleringsplan for Fv. 24 Sør-Odal grense til Bruvoll. Grunnet
regionreformen, med virkning fra 01.01.2020, er det Innlandet fylkeskommune som
oversender saken til sluttbehandling hos Nord-Odal kommune.
Hensikten med planen er at fylkeskommunen ønsker å erverve grunn nærliggende fylkesveg,
slik at vegeier i fremtiden kan gjennomføre enkle tiltak tilknyttet fylkevegen. I dag er
situasjonen slik at fv. 24 har veldig begrenset arealet innenfor sine grenser.
Formålet er ikke å bygge ny veg, men å eie arealet som er nødvendig for grøfting, hogst og
andre vedlikeholdstiltak langs fylkesvegen. Gjennom grunnavståelse og avskoging oppnår vi
nok plass til veggrøfter slik at vegen kan holde en forsvarlig standard. Større avstand til
skogkanten betyr også mer sol og raskere opptørking av vegen, noe som er bra for
vegstandarden. I tillegg vil risikoen for viltpåkjørsler bli redusert.
I tillegg til dette ligger det enkelte tiltak for trafikksikkerhet innenfor plan, der den av størst
betydning er ny gang og sykkel veg fra Sand til Dagfinrud. På dette strekke vil denne planen
legge til rette for en bredde på 3 meter, samt belysning. Plasseringen er høyre side med
retning Hamar.

2 SAKSBEHANDLING
Samråd, offentlighet og informasjon
Undervegs i planprosessen har det vært kontakt med aktuelle myndigheter og
organisasjoner. Allmennheten og berørte er informert om planarbeidet. Representanter fra
Statens vegvesen og kommunen har deltatt i planarbeidet.
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet ved brev i den 28.12.2017 samt annonser i
lokalavis samme tid. Alle innspill fra denne perioden følger som eget vedlegg, samt omtalt i
planbeskrivelsen.
Det ble avholdt et åpent møte den 17.01.2018 hvor det ble informert om formålet med
planen.
Første høringsperioden blir mellom 26.04.2018-17.06.2018.
Det blir avholdt åpent møte i høringsperioden den 12.06.2018.

Eksisterende planer
Der prosjektet grenser mot andre kjente prosjekter, vil plangrensen tilpasse seg, slik at en
ikke kommer i konflikt med andre tiltak. Dette gjelder spesielt ved tettbebygd område sør for
Sand. Her ligger en eldre reguleringsplan, samt ny gang og sykkelveg ved Ilgo.
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Tidsplan for bygging av anlegget/bevilgning
Det er ikke fastsatt starttidspunkt for gjennomføring av alle tiltakene i tråd med
reguleringsplanen., men GSV Sand-Dagfinrud vil ha oppstart 2021 så lenge det ikke skjer
endringer i bevilgningene.

Innspill ved oppstart
I forbindelse med varsel av planoppstart og åpent møte er det kommet 14 skriftlige innspill og
kommentarer fra berørte parter. Innspillene er forsøkt hensyntatt så langt som mulig i
planarbeidet. Se vedlagt merknadsrapport.
Merk at rapporten gjelder for hele strekningen mellom Borgen-Bruvoll.

Innspill ved første gangs høring
I forbindelse med første gangs høring og åpent møte er det kommet 20 skriftlige innspill og
kommentarer fra berørte parter. Innspillene er forsøkt hensyntatt så langt som mulig i
planarbeidet. Se vedlagt merknadsrapport.
Merk at rapporten gjelder for hele strekningen mellom Borgen-Bruvoll.

Innspill ved andre gangs høring
I forbindelse med andre gangs høring og åpen kontordag er det kommet 10 skriftlige
merknader og noen muntlige kommentarer fra berørte parter. Merknader og innspill er
forsøkt hensyntatt så langt som mulig i planarbeidet. Se vedlagt merknadsrapport.

Justeringer av planen etter offentlig ettersyn
Etter andre gangs offentlig ettersyn er det gjort følgende justeringer i planmaterialet:
Planbeskrivelse
Det er foretatt følgende suppleringer, beskrivelsen har fått ny revisjonsdato 10.12.2019




Planbeskrivelsen er supplert med geoteknisk vurdering, jf. merknad fra NVE
Det er foretatt presisering av arealtabellen med tanke på inngrep i dyrket mark, jf.
innsigelse fra Fylkesmannen.
Permanent erverv til veg er 78,7 dekar (fratrekk av landbruksareal som ikke skal erverves).
Den nye beregningen er kommunisert med fylkesmannen som har frafalt innsigelsen.
Planbestemmelser
Planbestemmelsene har fått ny revisjonsdato 10.12.2019. Det er foretatt følgende endringer i
hht. fylkesmannens merknad,





Ny planbestemmelsene som tillater fylling på 1:2 er innarbeidet
Ny bestemmelse som sikrer at matjordlaget tas vare på og tilbakeføres til den
eiendommen den tas fra, er innarbeidet
Ny bestemmelse med krav om tiltak mot floghavre og skadegjørere er tatt inn.

Plankart
Disse endringene er tatt inn på plankartet som er gitt ny revisjonsdato 10.12.2019:
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Atkomstpil til 34/18
Midlertidig anleggsbelte er fjernet der gang- og sykkelvegen er bygget
LNF-område (endret fra offentlig til privat)
F-SKV 14 er endret til offentlig veg fra felles privat. Atkomstpiler påført på
atkomstene i Sagstulia
Gang- og sykkelvegen er tilpasset planlagt gang og sykkelveg i sør.
Justert plangrense ved atkomst til KIWI. Opprinnelig planlagt atkomst opprettholdes
fra gjeldende plan.
Arealinngrepene er redusert ved eiendommene 31/2 (Breiby) og 33/39 (Pers
Elektriske)

3 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
Fv. 24 er en viktig veg mellom Skarnes og Stange. Den går gjennom et landskap preget av
landbruksdrift og spredt boligbebyggelse. Fylkesvegen har en kombinert funksjon ved at den
både er atkomstveg til eiendommene i området, og samtidig en viktig ferdselsåre for trafikk
mot blant annet Hamar i nord og Skarnes i sør. Fv. 24 har på den aktuelle strekningen myk
horisontal- og vertikalkurvatur. Siktforholdene langs vegen er stort sett akseptable.
Fylkesvegen ligger i stor grad noe høyere enn terrenget, men med noe avbrudd av
fjellskjæringer.

Opplysninger om eksisterende vegnett
Strekningen strekker seg fra Sør-Odal grense til Bruvoll. Totalt er lengden på 18,1 km (Hp 2
km 1008- Hp 3 km 6916). Vegbredden varierer mellom 7-7,6 meter og ÅDT er mellom 35003800.Vegen går gjennom hovedsakelig landbruksområder, med noe spredt bebyggelse.

Naturmiljø/ Naturressurser
Beskrivelse av eksisterende situasjon baserer seg på informasjon fra databasene til Norges
geologiske undersøkelser (NGU) (Arealis), Miljødirektoratet (Naturbase, Artskart,
Grunnforurensningsdatabasen, Artsdatabanken), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO),
Hjorteviltregisteret, Vannportalen, og kontakt med Mattilsynet.
Planområdet er del av landskapsregion leirjordsbygdene på Østlandet. Hele planområdet
ligger under marin grense og tidligere havdekte områder. Berggrunnen består i hovedsak av
øyegneis, granitt og foliert granitt (fig. 1 rett under). Ved Kroksrud er et parti med basiske
bergarter bestående av gabbro, amfibolitt. Det er også noe glimmergneis og glimmerskifer i
et smalt parti ved Luker. Vegen går gjennom et kulturlandskap i hovedsak bestående av
fulldyrka jord og noen skogspartier. Den krysser flere bekker og elver som drenerer til
innsjøene Storsjøen og Sandsjøen og Råsen. Vegen går i strandsona til Songnessjøen,
mellom Sognessnabben og Grønnerud, langs Sandsjøen mellom Vik og Sand, og krysser
Sollauståa ved Nedre Sand.
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Figur 1. Berggrunnen i området består i hovedsak av øyegneis, granitt og foliert granitt (rosa farge).
Det er et parti av gabbro, amfibolitt (mørk rød farge) og foliert granitt (grønn farge) (Arealis).

Figur 2. Arealinformasjon i og omkring planområdet Fv. 24 Borgen-Bruvoll, Nord-Odal
kommune (Arealis).
Naturressurser
Dyrka mark
Vegen går gjennom et kulturlandskap i hovedsak bestående av fulldyrka jord og noen
skogpartier med kvaliteten særs høy bonitet. Den dyrkbare jorda er av god og svært god
kvalitet for både gras-, potet- og korndyrking. Videre nordover går veien inntil tre mindre
innmarksbeiter, to mellom Nedre Sand og Syverstua og ett mellom Bråtåhela og Templet.
Området betegnes med stor til middels erosjonsrisiko.
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Planteskadegjørere og floghavreregistreringer
Det er ikke kjente funn av planteskadegjørere som gul eller hvit potetcystenematode (PCN) i
planområdet i Nord-Odal kommune eller i kommunen for øvrig (Mattilsynet, PCNregistreringer av 31.12.2017).
Floghavre er kjent i kommunen.
Drikkevanns- og mineralressurser
Det er registrert flere grunnvannsbrønner i og omkring planområdet (Arealis) (fig. 3. til
venstre). Ved gjennomgang ser det ut til at alle brønner unngår å bli berørt at planen. Ved
tvilstilfeller er det hensiktsmessig å undersøke vannkvaliteten for de det eventuelt gjelder,
samt vurdere erstatning eller andre tiltak for de som eventuelt kommer i konflikt med planen.
Det må undersøkes om det er vanningsanlegg, pumpehus e.l. som må tas hensyn til eller
erstattes.
Det er et grus-/sanduttak, Snekkermoen, lengst nord i planområdet ved Bruvoll/Åbråtan, der
fv. 24 møter fv. 261 (fig. 4 under). Det er en relativt stor breelv- og elveavsetning og
registeret som en viktig ressurs. Forekomsten er dannet ved samløpet av tre dalsystemer.
Mektigheten på avsetningen varierer mye innen forekomsten blant annet på grunn av ujevn
fjelltopografi. Korngraderingen på materialet varierer også mye. Det anslås at ressursen
består av 70 % er sand og 30 grus. Det meste av arealet er dyrket mark eller bebygd. Like
nord for massetak 1 er det anlagt slamlaguner.
Massetaket er nedlagt i visse områder (grå stjerne) og andre områder er sporadisk i drift
(sort stjerne). Fv. 24 går gjennom deler av denne mineralressursen.

Figur 3. Grunnvannsborehull (Arealis).
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Figur 4. Verdi- og opplysningskart over mineralressursen Snekkermoen ved Åbråtan, fv. 24 X
fv. 261, Nord-Odal kommune (Arealis). Det opplyses ikke hvor massetak 1 er i grussuttaket.

Naturfare
Det er ingen aktsomhetsområder for skred eller steinsprang (flatt land), ei heller for flom
mellom Borgen og Auli (Flomsoneanalyse, Arealis).
NVE har påpekt risikoen for kvikkleireforekomster. Det er gjort en geoteknisk vurdering som
konkluderer med at deler av strekningen bør undersøkes med prøvetaking med tanke på
kvikkleireforekomster, se egen rapport.
SVV vil gjennomføre dette i neste planfase (ved byggeplanleggingen) og før anlegg
igansettes.

Naturmiljø og –mangfold
Det er ingen verneområder, prioriterte arter eller utvalgte naturtyper i eller nær planområdet.
Det er vassdrag, viktige naturtyper og trua arter i planområdet.
Størja (ID: BA00068619 og BN00061972):
Størja er et svært verdifullt og viktig bekkedrag i et intensivt drevet jordbruksområde
(Naturbase) (fig. 5 naturbasekart under). Lokaliteten er undersøkt av biologer med et bredt
fagspekter, men har mangler i områdebeskrivelsen. Elva har stilleflytende partier med
nøkkeroser, vanlig tjønnaks og mye pilblad. Den har flomsletter og sterkt meandrerende
partier, flomsletter og sumpskoger og drenerer til Songnessjøen. Her er velutviklete
starrbelter av kvasstarr, nordlandsstarr og sennegras. Inn mot fastmark er vassrørkveinenger, kratt av gråselje og svartvier. Ved brua en god del myrstjerneblom (sterkt truet art,
EN) (fig. 6 under med foto).
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Figur 5. Viktig naturtype (grønt raster) omkring elva Størja og biologisk rike områder (brune
raster) omkring samme elv, i tillegg til Svarverud sør ved bekken Songa (Naturbase).

Figur 6. Område der fv. 24 krysser Størja, og det rapporteres om en del funn av myrstjerneblom (Stellaria palustris) ved brua. Planten er en sterkt truet art (Norsk rødliste 2016).
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Elva er en viktig til lokalt viktig fuglelokalitet for mange arter, spesielt om våren. Området har
verdi som hekke- og rasteområde. Her fins mange sangere og spurvefugler, gjess,
andefugler og andre vannfugl. Blant de mer sjeldne og rødlistede artene kan nevnes
makrellterne (VU) og vipe (EN). Vipe er kjent for å hekke her.
Svarverud sør ved bekken Songa (ID: BA00068707):
Frodig løvskog, viktig til lokalt viktig hekkeområde for en rekke sangerer og spurvefugl, blant
annet for bøkesanger (brunt raster ved Svarverud). Område er trolig viktigst for fugl om
våren. Bekken har utløp i Songnessjøen.
Sandsjøen-Vennebyvika (ID: KF00000697):
Rikt og særpregende kulturlandskap i et åpent og flatt jordbruksalandskap (gul linje fig. 7)
(5822 daa). Her er store og mellomstore gårdsbygg og særlig ved Ekornhol på vestsida av
Sandsjøen. Kornproduksjon er viktigst i området, men det finnes flere ammeku-besetninger.
Disse beiter bl.a. på strandenger og sumpområder på leirjordene og mudderbankene ned
mot Sandsjøen. På mudderbankene er det potensiale for pusleplantesamfunn med
forekomst av rødlistearter. De er konkurransesvake og begunstiges av
vannstandsvekslinger, beite og tråkk.

Figur 7. Helhetlig og rikt kulturlandskap Sandsjøen-Venebyvika (Naturbase ID: KF00000697)
(gul linje).

I dette området fins flere andre lokaliteter som er viktige for det biologiske mangfoldet. Disse
er Hanor, Grøna og Illgo øst og beskrives i det følgende:
Deler av Hanorbekken er oppført som viktig naturtype og registrert som lokalt viktig
bekkedrag (ID: BN00063242) (fig. 8 under). Hanorbekkens utløp i sundet mellom Sandsjøen
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og Storsjøen har strandenger og er levested for de regionalt sjeldne artene staut- og
nøstepiggknopp. I tillegg har det stor variasjon i vegetasjonstyper, med elvesnellesump,
kvasstarrsump, sennegrassump og gråseljekratt.

Figur 8. Viktig naturtype, bekkedrag, i Hanorbekkens utløp i sundet mellom Sand- og
Storsjøen (grønt raster i rød sirkel) (ID: BN00063242) (Naturbase).

Figur 9. Viktig naturtype, Grøna, (grønt raster) og biologisk rikt område, Illgo øst, (brunt
raster) (hhv. ID: BA00068622 og BN00063243, Naturbase).

Lokaliteten Grøna (grønt raster i fig. 9 over) er et lite delta- og flommarksområde verdisatt til
viktig (B-verdi, 334 daa) som strekker seg langs Grøna fra riksveien og østover til dennes
utløp i Sandsjøen, samt deler av tilstøtende gruntvannsområde. Det har en våtmarksmosaikk
med stor variasjon og flere rødlista arter. To er i kategori sterkt truet (EN). Dette er
plantearten firling, som vokser på mudderflatene som jevnlig forstyrres av flomdynamikk, og
øyenstikkerarten blodrød høstlibelle. Det er ikke kjent fremmede arter i lokaliteten, men
området har ikke blitt befart nylig.
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Illgo øst og tilgrensende områder er viktig rasteplass for fugler. Både vannfugl og
spurvefugler er kjent fra stedet. Svartand, stjertand, bergand, hettemåke, sangsvane og vipe
er alle rødlistede fuglearter og kjent fra området (ID: BA00068622, grå raster) (fig. 9 over).
Det er også tilholdssted for bever.
Nord i Sandsjøen og stryket mellom Råsen og Sandsjøen har flere viktige naturverdier (fig.
10 under). Dette er Ekornhol beite, Sandsjøen nord og Råsen-Sandsjøen og beskrives i det
følgende:
Her er en viktig naturtype, naturbeitemark, Ekornhol beite (ID: BN00063240) (Naturbase)
(merket 1 i fig. 10 under). Lokaliteten er en fuktig til våt middels næringsrik naturbeiteeng i
god hevd )160 daa). Lokaliteten ligger langs vestsida av Sandsjøen. Den er klart avgrenset
mot dyrket mark i sørvest og sørøst, mens det er skarpt skille med gjerde mot dyrket mark i
vest. Vegetasjonen preges av fuktenger, elvesnelle-flaskestarrsumper og mudderbanker. Det
funnet pors i området og det har noe potensiale for pusleplantesamfunn med forekomst av
rødlistearter. Pusleplantesamfunn har konkurransesvake arter og begunstiges av
vannstandsvekslinger, beite og tråkk. Det er ikke registrert fremmede arter på stedet, men
det er ikke nylig befart. Det er observert en del vadefugl på trekk her, bl.a. ca 30 viper (sterkt
truet, EN) og noe brushøns her (DD). Det fins også en potensiell amfibiedam i området.
Fugleområdet Sandsjøen nord (ID: BA00068706) er et viktig område for vipe (sterkt truet,
EN) (merket 2 i fig. 10 under). Det er trolig et viktig område for flere arter under trekk. Her er
mye kantkratt og løvskog i randsoner. Trolig viktig hekkeområde for en rekke sangere og
spurvefugl. Området oppstrøms dette, i elvestryket mellom Råsen og Sandsjøen, er viktig
beiteplass for vipe (sterkt truet fugleart) (grått raster merket 3 og 4 i fig. 10 under, ID:
BA00068623).
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Figur 10. Ekornhol naturbeitemark (grønt raster merket 1, ID: BN00063240), fugleområde
Sandsjøen nord (grått raster merket 2, ID: BA00068706), beiteområde for vipe, RåsenSandsjøen (grått raster merket 3 og 4, ID: BA00068623).
Ved Bruvoll krysser fv. 24 elva Haugsåa. Haugsåa nedstrøms vegen er et lokalt viktig
bekkedrag (grønn raster, ID: BN00063320) med rosenkjuke (brun pluss nedstrøms vegen)
på gamle trær der fv. 24. krysser bekken (fig. 11 under). Bekken drenerer til deltaområdet
Engene (viktig naturtype) innsjøen Råsen.

Figur 11. Del av Haugsåa/Styggåa verdisatt som viktig bekkedrag (ID: BN00063320).
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Vilt
Det er en god del påkjørsler av vilt på fv. 24. På strekningen mellom kommunegrensa
mellom Sør og Nord-Odal til Bruvoll er fallvilt i hovedsak rapportert å være elg og rådyr, men
også to grevlinger (fig. 12 under). Bever er påkjørt i området rundt vassdraget ved Sand,
men ikke på fv. 24. Nærmere kontakt med viltnemda i kommunen er å anbefale.
Kommunen opplyser om vilttrekk ved Luker/Helgedagsrud (Suterud) med en del kollisjoner.
Her er det mye skog som gir skjul. Det er også vilttrekk ved Svarverud, i bekkefaret. Området
er litt uoversiktlig grunnet en sving og vegetasjon. Videre trekker hjortevilt over vegen ved
Ekornhol, Flikkerud, Breiby, og Skjeppestad, samt ved fengslet, rett nord for ferista (Pers.
medd. Øyvind Juliussen Nord-Odal kommune).

Fig. 12. Fallvilt grunnet kollisjon med kjøretøy på veg på fv. 24 i Nord-Odal kommune de
siste fem år (2013-2018).
Fugl er omtalt under Naturmiljø- og mangfold.

Vassdrag
Fv. 24 har nærføring med eller krysser flere vassdrag (Vannregion Glomma), både elver,
bekker og innsjøer blant annet Storsjøen (fig. 13 Under), i planområdet. Storsjøen har god
økologisk tilstand (Vann-nett).
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Fig. 13. Vassdragssystemet Storsjøen (Vannett).
Lengst i sør krysser vegen elva Størja. Elva er kommunegrense mellom Sør og NordOdalen. Den krysser Songa mellom Messunrudvegen og Svarverud og følger strandkanten
av Storsjøen ved Songnesnabben til avkjøring Ilingosvegen. I sundet mellom Storsjøen og
Sandsjøen har Hanorbekken utløp. Vegen krysser over bekken. Ved Illgo krysser den flere
mindre bekkeleier. Elva Grøna meandrerer på sletta omkring Grønnerud. Vegen krysser
Grøna, som drenerer videre og ut i Sandsjøen. Et lite stykke har veien nærføring med
Sandsjøen og krysser så over Sollauståa med bru. Sollauståa befinner seg mellom
Sandsjøen og Råsen, har flere stryk og fosser, med fall mot Sandsjøen. Vegen går også i
rimelig nærhet av Råsen på en strekning på drøye 100 meter ved Sandsbråten. Videre
krysser den en bekk ved Søre Breiby. Lengst nord i planområdet krysser den Ekerbekken og
elva Haugsåa. Den går parallelt med Haugsåa omtrent 300 meter før fylkesveien møter fv.
261 ved parsellslutt. Det er å anta at mellomstore og større vassdrag nevnt over er
fiskeførende.
Flere av vassdragene er fiskeførende og det er kjent krepsepest i Vannregion Glomma og i
Storsjøen. Krepsepest er en forskriftsfestet og svært smittsom sopp-sykdom som er akutt
dødelig for alle arter ferskvannskreps, også edelkreps som er en nær truet art i Norge. NordAmerikanske krepsearter er motstandsdyktige. Det er forbudt å spre krepsepest.
Forurensning – jord og vann
Det er ikke registrert grunnforurensing eller utslipp fra konsesjonsbelagte bedrifter i området.
Slamlagunene i Massetak 1 i tilknytning til massetaket Snekkermoen ved Bruvoll ligger drøye
3000 meter unna fv. 24 (Pers. medd. Øyvind Juliussen Nord-Odal kommune).
Nesten hele planområdet ligger i aktsomhetsområde for radon (NGU). Det er ikke registrert
alunskifer i grunnen, så gassen stammer ikke fra denne bergarten. Berøring med alunskifer
skal håndteres som forurensning i grunnen.
Fremmede organismer
Den fremmede arten hagelupin er å finne i grøftekantene til fv. 24 langs hele strekningen
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(grønne rutere). Fig. 14 under viser typisk tetthet av hagelupin langs fv. 24 (grønne rutere).
Arten er kategorisert med svært høy risiko (Artsdatabanken).

Figur 14. Fremmede arter i planområdet fv. 24 Borgen-Bruvoll (grønne rutere) fra
kommuneskillet mellom Sør og Nord-Odal til Songnessjøen (Artskart). Dette er hovedsakelig
registreringer av hagelupin.
Ved Sagstua, Garli/Breibybråten (sør for Ekerbekken) og på strekningen mellom Austad og
Drøsrud er det det registrert bestander med kjempespringfrø.
Det er en bestand med parksslirekne ved fv. 24 nord for Syverstua, ved Nord-Odalsvegen
1886 (fig.15).

Figur 15. Parkslireknebestanden (rødbrunt punkt) nord for Syverstua ble registrert i 2011
(Artskart).
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4 BESKRIVELSE AV PLANEN
Standardvalg
Planen endrer ikke kurvaturen på selve fylkevegen, da formålet er å erverve arealet til
grøfter, vannhåndtering, samt fjerning av vegetasjon/bergknauser.
Selve fylkesvegen vil ikke få vesentlig endret standard, men vil bli bedre ivaretatt gjennom
tiltaket i sin helhet.
Normalprofilet som legges på er 7,5 meter, samt at en legger opp til erverv av 1-2 meter
utenfor fyllingsfot/skjæringstopp.
Det vil ikke bli tiltak langs hele strekningen som nå reguleres, men reguleringsplanen vil
legge til rette for at det vil være mulig i fremtiden. Ved å utvide vegens grenser, vil en kunne
ivareta vegen på en mye bedre måte enn hva som er tilfellet i dag.
Planen vil også inneholde en gang og sykkelveg mellom Sand-Dagfinrud, samt oppdatere
reguleringsplan sør for Sand dato 1991. Det ligger ikke inne bevilgning til sistnevnte plan,
men det er fornuftig å oppdatere den, med tanke på fv. 24 sin plassering i denne.

Arealregnskap
Se eget vedlegg for detaljer i regnskap.
Ved tiltak vil det fortrinnsvis unngås berøring av dyrket mark der dette ikke er nødvendig.
Hvor mye dyrket mark som blir beslaglagt er derfor usikkert. Inngrepets størrelse vil først
kunne påvises ved innmåling, etter at tiltak er gjennomført.
Fylkesmannen i Innlandet har fremmet innsigelse til forbruk av dyrket mark. Denne er senere
trukket etter kommunikasjon mellom SVV og fylkesmannen.

Byggegrenser
Det er ikke vist byggegrenser i reguleringsplanen. Det vises til bestemmelser i veglovens §
29. Fv. 24 har funksjonsklasse B og en generell byggegrense på 50 meter fra senter veg jfr.
vedtatte retningslinjer fra fylkestinget.

Vurdering av alternative løsninger
I forbindelse med varsel om planoppstart og høring er det kommet innspill knyttet til planen.
Dette er synspunkt som har vært viktig i planarbeidet, og som det er forsøkt å tatt hensyn til i
størst mulig grad. Imidlertid vil det alltid være kryssende hensyn å ivareta ved all
vegplanlegging, og det foreliggende planforslaget må betraktes som et kompromiss mellom
flere forhold.

Eierforhold
Reguleringsplanen viser berørte eiendommer og midlertidige og permanente inngrep for alle
grunneiere som er direkte berørt av planen. Den prosjekterte løsningen vil kreve erverv av
noe sidearealer.
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
Tiltaket er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger fra 1. januar 2015. Jfr.
veiledningsnotat til forskriften, datert 14. januar 2016, presiseres det at reguleringsplaner for
utbedringstiltak langs eksisterende veg omfattes av forskriftens § 3 og ikke av § 2.
Reguleringsplanen skal bare behandles etter forskriften dersom den kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, jf. forskriftens vedlegg III.
Statens vegvesen har i samråd med planmyndighet (Nord-Odal kommuner) vurdert tiltaket
opp mot forskriftens § 3 og vedlegg III og har kommet fram til at utbedring av Fv. 24 ikke vil
medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Følgelig vurderes det at reguleringsplanen ikke omfattes av forskrift om
konsekvensutredninger. Konsekvenser for miljø og samfunn er uansett utredet og beskrevet i
planbeskrivelsen for reguleringsplanen i dette kapittelet, samt ROS analyse og støy
beregninger.

Barn og unges interesser
Prosjektet omfatter en strekning med gang og sykkelveg mellom Sand og Dagfinrud.
Dette vil gjøre all ferdsel langs Fv. 24 vesentlig tryggere for barn og unge, dette vil gjøre
ferdsel til og fra skole, samt aktiviteter i Sand mye tryggere.
Prosjektet ellers påvirker ikke barn og unges interesser i vesentlig grad, selv om hogst vil
gjøre all ferdsel langs fylkesvegen tryggere da sikten vil bli vesentlig bedre.

Folkehelse - Miljørettet helsevern
Forskrift for miljørettet helsevern har som hovedformål å fremme folkehelse og bidra til gode
miljømessige forhold. Videre skal den sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet
biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Prosjektet påvirker ikke dette punktet vesentlig. Ved hogst og bedre sikt langs fylkesveg, vil
det bli bedre å bevege seg langs fylkesveger. Dette kan fremme større gang aktivitet langs
fylkesvegen.

Forurensning
Dette forholdet er knyttet til forurensning med negative konsekvenser for omkringliggende
områder. Det er ikke noe som tyder på at anlegget vil berøre eksisterende installasjoner i
bakken som kan påvirke naturmiljøet negativt. Når det gjelder avrenning fra det ferdige
anlegget vil dette ikke inneholde vesentlige mengder av skadelige stoffer. Med hensyn på
luftforurensning så vil anlegget ikke gi nevneverdige endringer i forhold til dagens situasjon.
Det ansees derfor at konsekvensene knyttet til dette forholdet ikke endres i forbindelse med
det planlagte prosjektet.
For å begrense uønsket avrenning ut i bekker skal vi bevare undervegetasjon langs
kryssende bekker ved siktrydding og grøfting. Å bevare undervegetasjonen er også positivt
for vilt og eventuelle vannlevende organismer.
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Samfunnssikkerhet og beredskap
Forhold knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter tiltak for å hindre tap av liv og
verne om helse, miljø, viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier i forbindelse med
ulykker, katastrofer og andre kriser. Tiltaket vil gi en positiv konsekvens ved at
fremkommeligheten vil bli bedre.
Det er lite relevant å vurdere andre konsekvenser knyttet til dette punktet.

Naturmiljø/ Naturressurser
Forurensning
Dette forholdet er knyttet til forurensning med negative konsekvenser for omkringliggende
områder. Anlegget vil ikke berøre eksisterende installasjoner i bakken som kan påvirke
naturmiljøet negativt. Når det gjelder avrenning fra det ferdige anlegget vil dette ikke
inneholde vesentlige mengder av skadelige stoffer. Med hensyn på luftforurensning så vil
anlegget ikke gi nevneverdige endringer i forhold til dagens situasjon. Det ansees derfor at
konsekvensene knyttet til dette forholdet ikke endres i forbindelse med det planlagte
prosjektet.
For å begrense avrenning til bekker bør undervegetasjon bevares langs vassdrag og ved
kryssende bekker ved siktrydding, grøfting og annen vegrelatert virksomhet. Å bevare
vegetasjonen i feltsjiktet er positivt for vilt og eventuelle vannlevende organismer. Ved fare
for erosjon ved stikkrenneutløp kan slike etableres med en liten plastring i utbyggingen.
Det er behov for å sprenge vekk noe mer av fjellskjæringer langs vegen nord for Sand.
Omfanget er lite. Ettersom massebalansen i vegprosjektet er negativ vil trolig sprengstein
benyttes i anlegget. Tungmetaller frigjøres fra sprengt fjell og det vil være nitrogenrester fra
sprengstoff i sprengsteinmassene. Slike masser bør ikke havne i små vassdrag eller våtmark
med verdifull natur, ei heller brukes på plasser som har avrenning til slike.
Det er ikke lagt inn deponiområder i planen da det vil være underskudd på masser i
vegutbyggingen. Ved overskudd på ubrukbare masser til vegformål, bør disse benyttes på
hensiktsmessigmåte i planområdet.
Planen går er ut til å gå klar av Bruvoll fyllplass (ID: 0418003) (fig. 16 Under). Yttergrenser
for fyllplassen må innhentes fra Nord-Odal kommune. Det er ikke forventet å møte på
alunskifer eller annen forurensning i grunnen.

19 | Planbeskrivelse

[Dokumenttype]

Figur 16. Bruvoll fyllplass ser ut til å ikke berøres av vegtiltaket. Yttergrenser for fyllplassen
må innhentes fra Nord-Odal kommune.
Naturressurser
Vegen preges av å grense til fulldyrka mark, men også noe skog (fig. 17 under)

Figur 17. Markslag langs fv. 24 i planområdet, Sør-Odal grense til Bruvoll (NIBIO).
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Kvaliteten på jordsmonnet i planområdet er i all hovedsak svært god (fig. 18 under).

Figur 18. Jordsmonnskvalitet i planområdet Sør-Odal-grense til Bruvoll, langs fv. 24, er i all
hovedsak svært god (rødfarga teiger) (GEONORGE).

Dyrka mark
Helling på fyllinger var i utgangspunktet planlagt prosjektert med 1:4, men for å redusere
inngrep på dyrka mark ble disse strammet inn til 1:2. Dette vil kreve tillatelse fra
Vegdirektoratet gjennom fravikssøknad. Prosjektet forutsetter og antar at dette innvilges. Det
er behov for anleggsbelter med en bredde på fem meter ved dyrka mark, blant annet for å ha
plass til å flytte av kummer.
Det anslås at planen vil medføre påvirkning på 167,3 daa dyrka mark (tab. 1 under), hvorav
162,5 daa er fulldyrka mark og 4,8 daa er innmarksbeite. Når det gjelder fulldyrka mark er
permanent tap av fulldyrka jord i størrelsesorden 153,6 daa og midlertidig beslag på 8,9 daa.
Påvirkningen på innmarksbeite anslås å være 4,3 daa permanent arealbeslag og 0,5 daa
midlertidig.
Tabell 1. Arealbeslag i planen med virking for dyrka mark og skog.
Arealbeslag

Fulldyrka
jord

Innmarksbeite

Skog

Midlertidig

8,88

0,50

1,10

Permanent

78,73

2,69

101,46

Totalsum

87,61

3,19

102,56

DAA
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Verdien på dyrka marka vurderes som svært stor og påvirkningen vurderes også som stor.
Konsekvensen av vegtiltaket vil dermed være betydelig, og det er rimelig å kreve avbøtende
tiltak. Det vil være lite arrondering ettersom vegutbyggingen følger samme trase som før.
Aktuelle tiltak beskrives under, men er ikke uttømmende.
Midlertidig arealbeslag vil tilbakeføres til LNF-formål. Det skal vurderes å sette opp rekkverk
som tiltak for å redusere permanente inngrep i dyrka mark enda mer. Dette vil trolig gi en
positiv synergieffekt på trafikksikkerheten da det er et effektivt virkemiddel for å begrense
fart. Det er kjent at trafikanter kjører raskere enn tillatt på fv. 24 på denne strekningen.
Matjordlaget ned til maksimalt 30 cm skal tas av og tilbys grunneier gjennom avtale. Matjord
ned til maksimalt 30 cm skal side forskyves i linja, fortrinnsvis i tørt vær, mellomlagres i
ranker på respektive eiendom som ikke komprimeres og legges jevnt og løst tilbake etter
gjennomført utbygging. Flere av de nevnte tiltakene vil også begrense spredning av eventuell
tilstedeværelse av floghavre. Det kan være hensiktsmessig å utarbeide kart som viser teiger
med og uten floghavre for å forenkle håndtering av matjord i anleggsfasen. Det er ingen
andre forskriftsfestede skadegjørere jf. plantehelseloven i området. Avtaking av matjord skal
skje utenom sesong for tele i jorda. Det kan være behov for jordløsningstiltak med
gravemaskin på midlertidig berørte arealer, om jordstrukturen er mye forringet grunnet
massehåndteringen i anlegget. Dette er tiltak som vil avbøte inngrepet noe. Det må forventes
lavere avling på berørte områder en god stund selv med gjennomføring av avbøtende tiltak.
Ved behov for skifte av stikkrenner gjennom fv. 24 skal erosjon i utløpet av stikkrenner mot
dyrka mark begrenses gjennom tiltak. For eksempel kan det være gunstig med en liten
plastring ved stikkrenneutløpet i fyllinger.
Skog, mineralressurser og drikkevannsressurser
Det blir beslaglagt 127, 5daa skog, hvorav ca.127 daa blir beslaglagt permanent og ca. 1 daa
midlertidig. Konsekvensen er at en betydelig andel skog vil berøres av planen.
Fv. 24 er lagt gjennom Snekkermoen grusuttak (markert rosa i fig. 19 under). Planområdet til
fv. 24 Borgen-Bruvoll går gjennom grusuttaket i en lengde på ca. 600 meter.
Reguleringsplangrenser til planen overlapper med mineralressursene i en strørrelsesorden
på ca. 28 daa (fig. 19 under). Slamlagunene i tilknytning til Massetak 1 i Snekkermoen
grusuttak berøres ikke da det ligger 3 km unna vegen (Ø. Juliussen pers. medd. Nord-Odal
kommune).
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Figur 19. Overlapp mellom planområdet for Borgen-Bruvoll fv. 24 og grusuttaket
Snekkermoen (rosa) (delvis nedlagt uttak av nasjonal verdi).
Det er ingen grunnvannsbrønner som berøres av planen (Arealis).
Naturmiljø og biologisk mangfold
Vurderingen av tiltaket sin virkning på naturmiljøet tar utgangspunkt i SVV sin håndbok V712
med tanke på avgrensing av fagområdet. Ettersom det ikke skal gjøres en
konsekvensutredning, men kun en vurdering, så blir det ikke fastsatt noe nivå for konsekvens
med utgangspunkt i verdi og omfang av de enkelte elementene. I tillegg til omtale av aktuelle
virkninger, er kravene i naturmangfoldloven §§ 8-12 kommentert. Denne vurderingen viser
hvordan naturmiljøet blir påvirket av det planlagte utbyggingsarbeidet. Det er lagt vekt på
hvilke tiltak som kan være aktuelle for å begrense skadelig effekt på naturmangfoldet. Det er
ikke gjort undersøkelser i felt og det ligger en begrensning i tilstrekkelig tilgang på kunnskap
om alle forhold på tidspunktet for planlegging.
Tabell 2. Arealbeslag i planen med virkning for naturområder.
Arealbeslag

Ferskvann

Innmarksbeite

Skog

DAA
Midlertidig

0,11

0,50

1,10

Permanent

0,87

2,69

101,46

Totalsum

0,98

3,19

102,56
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Midlertidig arealbeslag på land vil tilbakeføres til LNF-formål.
Landskapsøkologiske sammenhenger
Vegtiltaket vil ikke gi vesentlige endringer i viltet sin mulighet for å passere og trekke på
vanlig måte. Det blir satt opp vegbelysning fra Borgen til Sand.
Generelt er belysning ikke ønsket da det ofte gir adferdsendringer/-forstyrrelser for dyrearter.
Større vilt vil sees lettere når vegen blir belyst. Økt areal til veg og belysning på deler av
vegen vil øke barriereeffekten noe sammenlignet med dagens situasjon. Det er en del
kollisjoner med rådyr og elg på strekningen, og mest ved vilttrekkene ved Stormyra og
Snikerud/Delbekk. Det anbefales å vurdere tiltak for å redusere antallet kollisjoner med vilt i
dialog med viltnemda spesielt ved Stormyra, f.eks. ved hjelp av fartsbegrensende virkemidler
på vegen eller vegetasjonsryddig på strategiske plasser.
Vegetasjon langs bekker og elver og innsjøer vil bli påvirket av vegtiltaket. Slik vegetasjon er
viktige grøntkorridorer for vilt, funksjonsområder for fugl og bidrar til gunstig mikroklima for og
tilførsel av organisk materiale for fisk og vannorganismer. Langs alle vassdrag (elver, bekker,
innsjøer) skal kantvegetasjon reetableres etter inngrep, jf. vannressursloven § 11, ved at
toppmasser i bekkekant og strandsoner sideforskyves og tilbakeføres, så langt det lar seg
gjøre. Ved inngrep i elver og bekker skal de istandsettes så likt som mulig slik de var før.
Disse tiltakene kan være vanskelig langs innsjøene der det kommer fylling eller utvidelse av
eksisterende fylling. Når det gjelder elver og bekker vurderes det til å være relativt enkelt å
gjennomføre.
Fv. 24 krysser følgende elver og bekker:
Størja, Songa, Hanorbekken, Grøna, elva mellom Råsen og Sandsjøen, Ekerbekken og
Haugsåa.
Størja, Songa, Hanorbekken, Grøna, Ekerbekken og Haugsåa bør ha hensynssone i
plankartet for å ivareta kantvegetasjon, vassdragsstruktur og hindre etablering av
vandringshindre. Disse vassdragene er knyttet til viktige naturtyper som bør reguleres til LNF
Naturformål i plankart.
Fv. 24 har nærføring til følgende innsjøer:
Songnessjøen, Sandsjøen og Råsen.
Metode for utfyllinger i innsjøene må beskrives i detalj i byggeplan og ytre miljøplan.
Sikringstiltak må tilpasses potensielt viktige vannmiljø, blant annet med tanke på fortrenging
av mudder- og siltmasser og tidspunkt på året arbeidet legges til.
Utfyllende beskrivelse vedrørende vassdrag gis i Vassdrag og funksjonsområder for fisk og
ferskvannsorganismer i avsnitt under.
Vassdrag og funksjonsområder for fisk og ferskvannsorganismer
Utbyggingen vil føre til 1,7 daa permanent arealbeslag i vann og 0,1 daa midlertidig
arealbeslag. I hovedsak vil dette være utfyllinger i de store innsjøene sør for Sand. Disse
utfyllingene er ikke vurdert til å gi varige virkninger på vassdraget. Vegen ligger delvis på
fylling langs innsjøene i dag. Det bør setter inn avbøtende tiltak for å begrense fyllingen i
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vannet f.eks. ved å etablere solid fyllingsfot før utfylling. Vegtiltaket vil gi noe belastning i
anleggsfasen ved kryssing av og nærføring med vassdrag. Det bør settes inn avbøtende
tiltak for å reetablere stedlig kantvegetasjon ved alle vassdrag og også ved våtmark og
fuktenger.
Utbyggingen kan medføre noe avrenning og tilslamming av elver og bekker. Omfanget er
forventet å være lite og forbigående. Det kan være fare for etablering av vandringshindre for
ferskvannsorganismer og strømningsendringer i vassdragene om det ikke settes krav om
tiltak mot dette. Utbyggingen må skje uten etablering av vandringshindre for vannorganismer.
Større elver er trolig fiskeførende. Strømningsforhold, elvestruktut og bunnsubstratet i elvene
bør ikke endres og vandringshindre unngås. Med tiltak som dette er det ikke forventet at
vassdragenes økologiske tilstand endres i negativ retning grunnet vegtiltaket.

Verdifull natur og artsforekomster
Størja
Størja er et svært verdifullt og viktig bekkedrag. Omfanget av inngrep Størja middels til stor
grunnet naturverdien vassdraget har. Her vokser den sterkt truede planten myrstjerneblom.
Berøring av lokaliteten kan begrenses en god del ved tilpassing av anleggsbeltet på stedet
og tidspunkt for vegarbeidet. Der inngrep ikke kan unngås skal det settes inn avbøtende
tiltak for å reetablere stedlig kantvegetasjon ved terrenginngrep under brua over Størja (lys
grønn raster i fig. 20 under), mellom Bjelker og Jersås. Toppmasser skyves til side og dras
tilbake så snart arbeidet ved brua er ferdig. Ved inngrep langs elva gjøres dette tiltaket
minimum 6 meter ut fra elva på hver side.

Figur 20. Sammenfall mellom veg og viktig bekkedrag langs elva Størja.

Elva er også et viktig område for fugl. Blant annet hekker vipe her. Arten er sterkt truet og
bakkehekkende. Støyende arbeider skal utføres på andre tider av året enn våren.
Arealinngrep i lokaliteten skal gjøres i perioden mellom 1. sept. og 1. mars. mao. før hekking
starter.
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Lukemyra
Vegtiltaket vil grense inntil Lukemyra nord Stormyra. Det er ikke registret viktig natur eller
artsforekomster knyttet til myra. Konsekvensen av nærføring settes til lav fordi lokaliteten
ikke har noen spesielle naturverdier og fordi omfanget av berøring er minimal, og trolig ikke
til stede.
Miljøregistrering i skog sør for Hanor
Sør for Hanor og Hanorsundet er det gjort en MIS-registrering av eldre lavurtskog i
strandsona til Songnessjøen. Det er ikke funnet verdivurdering av lokaliteten, men omfanget
av inngrep vil bli betydelig og omkring halve lokaliteten vil gå tapt. Omfanget er illustrert i
figuren under (fig. 21). Inngrep kan ikke unngås og det er trolig ikke mulig å motvirke negativ
effekt på lokaliteten gjennom avbøtende tiltak.

Figur 21. Omfang av tap av eldre lauvurtskog langs Songnessjøen (MIS-registrering) grunnet
vegtiltak på fv. 24.

Hanorbekken og deltaområdet Grøna
Hanorbekken er et lokalt viktig bekkedrag på 44 daa (gult raster i fig. 22 under). Omtrent 1,5
daa av lokaliteten er lagt innenfor reguleringsplangrensa. Litt nord for denne fins en MISregistrering av eldre gråor-heggeskog. Berøring av bekkedraget og MIS-registreringen kan
begrenses en god del ved tilpassing av anleggsbeltet på stedet, og trolig reduseres til kun å
berøre lokalitetene i periferien av dem.
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Figur 22. Berøring av Hanorbekken, lokalt viktig bekkedrag (gult raster) og MIS-registrering
nord for Hanorbekken (grønne raster).

Grøna og Illgo
Naturverdiene omkring Illgo (Illgo øst) og Grøna beskrives som deltaområde og fugleområde
med regional verdi for naturmangfold tilgrensende Sandsjøen. Det er et stor område på
omkring 700 daa (grovt regnet) med variert våtmarksnatur og det har et stort artsmangfold
knyttet til seg (fig. 23 under). Dette omfatter også mange trua arter, hvor særlig fugleinsekts- og plantesamfunnet fremheves. Det er åkerrikse (kritisk truet) i området og trolig
hekkende individer. Reir legges i eng og beiter med høy vegetasjon. Det anbefales å unngå
inngrep i slik vegetasjon før den 15. aug. Vegens påvirkning på naturverdiene i og omkring
Grøna og Illgo skje i ytterkanten av disse områdene. Om lag 17 daa av de viktige
naturverdiene er innenfor reguleringsplangrensa. Berøring av lokalitetene kan begrenses en
god del ved tilpassing av anleggsbeltet på stedet og tidspunkt for vegarbeidet. For fugl er
området mest sårbart om våren. Støyende arbeider bør gjøres på andre tider av året enn
våren. Flere av fugleartene er bakkehekkende. Arealinngrep i lokalitetene skal gjøres i
perioden mellom 1. sept. og 1. mars.
Det er ikke sannsynlig at vegtiltaket vil være negativt for rød høstlibelle og firling, som begge
er sterkt truet på Norsk rødliste.
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Figur 23. Beliggenhet og sammenfall mellom fv. 24 og våtmarks- og deltaområdene Grøna
og Illgo øst (diverse raster til høyre for vegen).

Ekornhol beite, Sandsjøen nord og Sollauståa
Ekornhol naturbeitemark dekker et forholdsvis stort areal og bukter seg inn mot og ut fra fv.
24 videre nordover mot Sagstuhamna. En svært liten del, ca. 0,2 daa, av beitemarka ligger
innenfor reguleringsplangrensa.
Den nordlige delen av Sandsjøen er en viktig fuglelokalitet for vannfugl. Om lag 180 meter av
strandsona til Sandsjøen ved Sagstuhamna ligger innenfor reguleringsgrensa og kan bli
berørt med fylling. Elveoset Sollauståa, mellom innsjøene Sandsjøen og Råsen, har
nærføring med fv. 24. Vegen krysser elva ved Sandfossen. Også Sollauståa er en viktig
fuglelokalitet. Vegen ligger i nærføring med elveoset fra brua og omtrent 200 meter videre
nordover. Reguleringsplangrensa går ut i deler av elvestryket. Fuglelokalitetene har flere
rødlista andefugler og annen vannfugl knyttet til seg. Blant annet er begge lokalitetene, som
henger sammen, viktig for den sterkt truede fuglearten vipe. De er hekkeplass for flere arter
og trolig viktig som beite- og rasteplass for flere fuglearter på trekk.
Det er åkerrikse (kritisk truet) i området og trolig hekkende individer. Reir legges i eng og
beiter med høy vegetasjon. Unngå inngrep i slik vegetasjon før den 15. aug.
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Verdien på området som helhet vurderes til stor og påvirkningen til noe forringet.
Konsekvensen av tiltaket på dette området vurderes til å få noe miljøskade på delområdene.
Berøring av lokalitetene kan begrenses en god del ved tilpassing av anleggsbeltet på stedet
og tidspunkt for vegarbeidet. For fugl er området mest sårbart om våren. Støyende arbeider
bør gjøres på andre tider av året enn våren. Flere av fugleartene er bakkehekkende.
Arealinngrep i lokalitetene skal gjøres i perioden mellom 1. sept. og 1. mars.
Haugsåa
Haugsåa er et lokalt viktig bekkedrag og gamle trær i kantsona nær vegen er registrert med
den rødlista sopparten rosenkjuke. Dette er gamle registreringer og området har ikke vært
undersøkt i felt i forbindelse med denne planen. Bekken drenerer videre til deltaområdet
Engene, en viktig naturtype, i Råsen. Reguleringsplangrensa går inn i øvre del av
bekkelokaliteten med ca. 0,6 daa (fig. 24). Det er ikke ventet å gi noen indirekte effekt på
Engene ved arbeid i elva. Verdien av naturtypen i elva vurderes til middels og påvirkningen til
noe forringet/ubetydelig forringet. Konsekvensutfallet vurderes til uendret til noe miljøskade
for delområdet. Berøring av lokalitetene kan begrenses en god del ved tilpassing av
anleggsbeltet på stedet og tidspunkt for vegarbeidet. Hogst bør begrenses til det strengt
nødvendige og noen stokker kan gjerne bli liggende i kantsona og gi dø ved med tida. Dette
er gunstig for soppsamfunnet. Om det oppleves for uryddig og stygt kan det fjernes.

Figur 24. Påvirkning av viktig bekkedrag, Haugsåa (lys grønt raster med stiplet linje omkring),
ved planlegging av utvidet fv. 24.

Fremmede arter
Det er krepsepest i Storsjøen (fig. 25 under). Maskiner, utstyr og annet som er i kontakt med
vannet har potensiale til å spre smitten til andre vassdrag uten krepsepest. Konsekvensen av
smittespredning er akutt død for ferskvannskreps og uopprettelig skade i vassdraget ved at
det vil være ubeboelig for ferskvannskreps, mulig for all fremtid.
Dette risikoforholdet er aktuelt for både den planlagte utbyggingen og for senere drift og
vedlikehold av veganlegget. Vann til vasking av maskiner og utstyr kan f.eks. hentes fra
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kommunalt vannverk for å unngå risiko for spredning. Det er knyttet en
reguleringsbestemmelse til planen som omhandler smittefare og tiltak mot smitte til andre
vassdrag.

Fig. 25. Vassdragssystemet Storsjøen (Vannett). Dette risikoforholdet er aktuelt for både den
planlagte utbyggingen og for senere drift og vedlikehold av veganlegget.
Utbyggingen vil medføre massehåndtering av masser med fremmede organismer.
Hagelupin, kjempespringfrø og parkslirekne er fremmede arter som fins langs fv. 24 og vil
berøres av utbyggingen og senere drift og vedlikehold av veganlegget. Alle er kategorisert til
svært høy risiko (Artsdatabanken) og de er forskriftsfestet med forbud mot å spre disse
videre. Ettersom massebalansen i prosjektet er negativt kan det bli mindre behov for
transport av masser ut av planområdet. Slik sett reduseres sannsynligheten for spredning ut
av anlegget.
Hagelupin fins langs med vegen på hele strekningen, så håndtering av masser lokalt i
planområdet vil ikke medføre spredning.
Kjempespringfrø har noen bestander langs parsellen, og de fleste er nord for Sand. Det vil
være svært negativt om arten kom inn i våtmarksområdene med viktig natur. At dette vil skje
ved massehåndtering i prosjektet er relativt stor. Det kan være at arten allerede har spredd
seg inn i slike. Kjempespringfrøbestander kan kartlegges i forkant av vegarbeidet slik at man
kan håndtere disse massene med større oppmerksomhet og vekk fra vassdrag og våtmark.
Parkslirekne fins ett sted i planområdet. Funnstedet er nord for Syverstua. Denne arten er
rangert blant de 100 mest invaderende artene i verden, og vil etter hvert spre seg på stedet.
Det anbefales å kartlegge spredningsveier for bestanden og bekjempe bestanden kjemisk så
fort som mulig, og minst de individer som berøres av graving eller annen massehåndtering.
Masser som tas ut av planrådet er å regne som avfall og skal håndteres etter
avfallsforskriften kap. 9. Masser med fremmede arter som deponeres på godkjent deponi
rapporteres i Artskart.
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Deponerte masser med parkslirekne forventes å rotslå og må følges opp med
bekjempningstiltak. Det anbefales videre at deponeringsplassen er mer enn 100 meter unna
vassdrag, fuktenger og våtmark.
Masser med hagelupin og kjempespringfrø som fraktes ut av planområdet leveres godkjent
deponi for inert avfall, og bør ha krav om minst én meter overdekning med masser uten
fremmede arter. Deponeringsplassen må rapporteres i databasen Artsobservasjoner.
Deponeringsplassen for kjempespringfrø bør være mer enn 100 meter vekk fra vassdrag og
våtmarksområder.

Uttalelser til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12

Naturmangfoldlovens § 8; Kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som helhet til å være godt. Vurderingene baserer seg på
mangelfull kunnskap når det gjelder utfyllingseffekten i innsjøene Songa- og Sandsjøen. Og
kunnskapsgrunnlaget kunne vært bedre for vurdering av rosenkjuke og MIS-registreringen av
lavurtskogen nord i Songasjøen, og noen andre forhold knyttet til utfall og løsningsvalg av
utbyggingen. Foruten dette vurderes kunnskapsgrunnlaget til å være godt til meget godt.

Naturmangfoldlovens § 9; Føre-var-prinsippet
Når kunnskapsgrunnlaget § 8 er tilstrekkelig godt og faller føre-var-prinsippet § 9. I denne
planen er det satt reguleringsbestemmelser til visse usikkerhetsmoment jf. § 6
Aktsomhetsplikten, for å sikre gjennomføring på forsvarlig vis og slik være i tråd med førevar-prinsippet. De mest prekære er ansett å være fare for spredning av krepsepest til
vassdrag uten og utfyllingseffekt i store vassdrag. Videre er det foreslått hensynsoner og
tiltak til mindre vassdrag for å ivareta landskapsøkologiske sammenhenger og eventuelle
hensyn fisk. Det er ikke undersøkt om mindre bekker og elver som Songa, Hanorbekken og
Haugsåa er fiskeførende og som et føre-var-prinsipp tas det høyde for at de er det til noe
annet eventuelt gjøres kjent. Som føre-var-hensyn av lavere viktighet kan nevnes tiltak for
ivaretagelse av eventuell forekomst av rosenkjuke ved Haugsåa.
Det er ikke lagt inn deponiområder i planen da det vil være underskudd på masser i
vegutbyggingen. Ved overskudd på ubrukbare masser til vegformål, bør disse benyttes på
hensiktsmessigmåte i planområdet.
Naturmangfoldlovens § 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det er ikke kjent at det vil foregå andre utbygginger fremover eller samtidig med dette
vegtiltaket som kan gi negative synergieffekter på naturen i området. Omfanget av vegtiltaket
vurderes til ikke å være av en slik art at det får betydning for et større omland. Det er foreslått
tidsrestriksjoner for vegarbeid om våren ved nærhet til viktige fuglelokasjoner, spesielt
gjelder dette støyende arbeider.
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Naturmangfoldlovens § 11; Kostnadene ved miljøforringelse bærers av tiltakshaver
Det vil bli satt krav til arbeid i vassdrag for å hindre smittefare av krepsepest, slamvirkning
nedstrøms, store endringer av vassdragene og elvekanter. Det samme gjelder
tidsrestriksjoner og tiltak knyttet til viktig våtmark og fuglelokaliteter. Tiltaksforslag er
beskrevet i Virkninger av planen. Eventuelle undersøkelser, vurderinger og tiltak knyttet til
vannbehov ved utbygging, drift og vedlikehold av vegen tillegges tiltakshaver. Krepsepest
skal ikke spres til vassdrag fri for pesten.
Tiltak mot fremmede arter, inklusive massehåndtering, vil belastes tiltakshaver. Kartlegginger
av status for bestander av utvalgte fremmede arter gjøres jevnlig av tiltakshaver og knyttes til
driftskontrakter.
Naturmangfoldlovens § 12; miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Når det gjelder miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 er det noen forhold som må
og bør tas inn i videre arbeid med vegtiltaket (se Virkninger av planen). Bestemmelsene,
beskrivelsen og tiltaksforslag i denne, samt kommentarene til naturmangfoldloven over,
utfyller vurderinger og løsninger som blir valgt.
Ytre miljøplan
Aktuelle problemstillinger omkring ytre miljø skal risikovurderes av prosjektgruppa.
Risikovurderingen er grunnlaget for ytre miljø-planen (YM-plan) og må gjennomføres før YMplanen utarbeides. Det er krav om utarbeidelse av YM-plan i byggeplanfase jf. Håndbok
R760 Styring av vegprosjekter. I dette prosjektet skal den er utarbeides i reguleringsfase.
Alle tiltak i YM-planen til prosjektet og som gjelder utbyggingsentreprenør skal innarbeides i
entreprisen til g/s-tiltaket. Så langt som mulig skal de legges til prisbærende poster i
kontrakten fremfor C3-kapittelet.

Nærmiljø/ friluftsliv
Det er ikke kjent spesielle konflikter med nærmiljø og friluftsliv på strekningen.

Kollektivtrafikk
Det er ingen egne tiltak for kollektivtrafikk i dette prosjektet.
Alle eksisterende kollektivplasser blir regulert inn med nye mål.

Kulturvern
Det er ikke kjent spesielle konflikter med kulturvern i området.

Finansiering
Vedlikeholdstiltakene har ingen finansiering per dags dato, midlene skal hentes fra ordinært
driftsbudsjett.
Mens gang og sykkelveg mellom Sand-Dagfinrud ligger det inne bevilgninger i 2021 og 22
gjennom handlingsprogrammet for Hedmark 2018-2021 (23) på totalt 22,8 millioner.
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Nytte – kostnad
Dette prosjektet er ikke omfattet av krav til detaljert nytte-/kostnadsberegning. Prosjektet
gjennomføres med hensyn til trafikksikkerhet og det er i dette forholdet prosjektet har sitt
plangrunnlag.

Trafikksikkerhet og ulykker
Det er registrert 8 trafikkulykker med personskader i NVDB langs strekningen siste 10 år.

Nærmiljø og friluftsliv
Prosjektet vil påvirke nærmiljøet ved at det blir inngrep på tilliggende eiendommer.

Trafikkstøy
Støytiltak ved bygging av gang- og sykkelveg mellom Strand og Dagfinrud
Bygging av gang- og sykkelveg er et miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Det er derfor de
eiendommer langs dette strekket som faller under rød sone som kan utløse krav om
støytiltak.
Nedenfor følger en tabell over eiendommer langs gang og sykkelvegen, hvor boligen ut i fra
overordnede støysonekart ligger innenfor rød støysone.
Støysoner Eiendommer gnr/bnr
Rød

34/213, 34/18, 34/8, 34/61, 34/9, 33/19,

Før reguleringsplanen oversendes til sluttbehandling i kommunen, vil det bli utført detaljerte
støyberegninger for boligene mellom Strand og Dagfinrud for å avklare hvilke boliger som
ligger innenfor rød støysone og for å beregne effekten av aktuelle støytiltak.
Støytiltak vs vedlikeholdstiltak
Ut fra overordnede støysonekart berøres følgende boliger av rød og gul sone fra fv.24
mellom Sør-Odal grense til Bruvoll:
Støysoner Eiendommer gnr/bnr
Rød

2/6, 4/17, 4/16, 4/11, 5/8, 5/11, 8/44, 8/33, 8/26, 8/28, 8/32, 10/25, 10/46,
10/17, 10/18, 11/3, 11/1, 34/32, 34/24, 34/68, 34/213, 34/18, 34/8, 34/61,
34/9, 33/19, 33/14, 32/8, 32/12, 31/3, 31/45, 31/72, 31/22, 31/27, 27/59

Gul

1/1, 1/23, 1/21,1/33,1/18, 2/9, 3/3, 4/15, 4/10, 5/13, 5/7, 5/10, 8/3, 8/59, 8/15,
8/51, 8/17, 8/35, 8/43, 8/14, 8/38, 8/36, 9/1, 10/32, 10/29, 10/36, 10/2, 10/34,
10/24/ 10/23, 10/39, 11/34, 11/5, 11/22, 11/51, 11/74, 11/54, 11/27, 12/2,
12/3, 12/8, 12/6, 12/1, 34/95, 34/58, 34/40, 34/76, 34/182, 34/12, 34/200,
34/217, 34/51, 34/280, 34/1/13, 34/288, 34/145, 34/353, 34/36, 34/37, 34/66,
34/23, 34/25, 34/10, 34/92, 34/75, 34/83, 34/6, 33/2, 33/13, 33/23, 33/28,
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33/16, 33/11, 33/27, 33/34, 33/42, 33/37, 32/35, 32/15, 32/22, 32/22, 32/11,
32/7, 32/10, 31/32, 31/2, 31/70, 31/42, 31/41, 31/17, 31/31, 31/25, 31/52,
31/37/ 31/76, 31/16, 30/29, 30/1, 30/23, 29/65, 29/23, 29/64, 29/24, 27/14,
27/21, 29/30, 27/12, 29/19, 27/12, 27/93,

Vegvedlikeholdstiltak er stedlige tiltak som f.eks. grøfterensk, utskifting, eller etablering av
nye stikkrenner, rekkverk, avskoging, asfaltering osv.
Vegvedlikeholdstiltak og vegtiltak som kan føre til en økning av trafikkmengde, hastighet o.l.
utløser krav til vurdering av støytiltak på strekningen tiltakene berører. Reguleringsplanen for
fv.24 mellom Borgen og Bruvoll legger ikke opp til breddeutvidelse av fylkesvegen, så det er
ikke ventet at reguleringsplanen vil medføre en økning av trafikkmengden eller hastigheten.
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)
åpner for at grenseverdiene kan fravikes dersom det medfører for store praktiske og
økonomiske konsekvenser å overholde dem.
Det er kostbart å støyisolere boliger slik at støynivået kommer under anbefalte grenseverdier
for oppholdsrom og uteoppholdsplass. Erfaringspriser tilsier at det i gjennomsnitt koster
100.000 kr per fasade og over 4000 kr/m for støyskjerm. Støyskjerm langs eiendommene vil
ofte også utløse ombygging av avkjørsler da hull i støyskjerm vil gi kraftig reduksjon i
effekten av skjermen.
Støysonekartene viser at det er over 40 boliger innenfor rød støysone mellom Borgen og
Bruvoll. Det vil derfor medføre store økonomiske konsekvenser å utføre støytiltak i tråd med
grenseverdiene sammenlignet med midlene som er til rådighet for vedlikeholdstiltak på
denne strekningen.
Det er derfor ikke aktuelt å bake inn krav om støytiltak i reguleringsbestemmelsene for
nærliggende boliger i forbindelse med gjennomføring av vedlikeholdstiltak i tråd med
reguleringsplanen.
Det vises til vedlagt støynotat.
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6.

VEDLEGG

1_Plankart
2_Planbestemmelser
3_Merknadsrapport 2.gangs høring
4_ ROS-analyse (Risiko og Sårbarhet) for anlegget.
5_Innspillsrapport_oppstart
6_Merknadsrapport_1.gangshøring
7_Støynotat
8_ Normalprofil
9_Støyrapport_GS
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