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Ytre miljø notat i tilknytning til reguleringsplan for rassikringstiltak fv. 33 

Skreikampen 

 
Beskrivelse av prosjektet og miljøforholdene i planområdet 

Planarbeidet omfatter en ca. 1,3 km lang veistrekning av fv. 33 på vestsiden av Mjøsa helt nord i 

Eidsvoll kommune. Tiltaket gjelder utbedringstiltak langs eksisterende fv. 33 der ca. 460 m av dagens 

vei skal legges i tunnel forbi det mest rasutsatte området. Veien er i dag svært smal på strekningen og 

den er rasutsatt. Nedlagt vei forbi tunnel vil bli benyttet som sykkelvei og beredskapsvei.  

 
Følgende områder vil bli direkte berørt av tiltaket.  

Tunnelportaler og nye fjellskjæringer nord og sør for portalene må sprenges ut.  I nordre del av 

planområdet planlegges et mindre deponi på en eksisterende parkeringsplass samt noe i randsonen 

mot Mjøsa. Deponiet vil ikke omfatte utfylling i Mjøsa. Tiltaket vil her medføre noe tap av 

kantvegetasjon. Det er ikke dyrka mark i området. Noe skog vil måtte avvirkes, men skogen har liten 

produksjonsmessig verdi pga. bratthet.  

 

Aktuelle miljøforhold som er identifisert blant annet gjennom ROS-analysen er gjengitt nedenfor.  

 

Støy og støv 

Anleggsarbeidene vil generere noe støy og støv og krav i byggherreforskriften og retningslinje T-

1442/2016 forutsettes fulgt opp i anleggsperioden.  Det er ingen helårs- eller fritidsbebyggelse i 

umiddelbar nærhet til planområdet og støyforhold vil sannsynligvis ikke utløse tiltak i henhold til T 

1442. 

 

 

 

 



Naturmangfold 

Tiltaket berører den nederste delen av tre registrerte naturtyper av «rik blandingsskog i lavlandet» på 

vestsiden av dagens veg gjennom planområdet. Vegetasjon langs de to bekkene som krysses skal 

bevares så godt som mulig.  Det er ikke registrert fremmede arter i og langs traseen, men det bør 

gjøres en utsjekk langs veikanter før anleggsfase og eventuelle funn av høy-risiko arter hensyntas i 

anleggsfasen.  

 

Forurensning av jord og vann 

Hensynet til krav i Vannforskriften vil være styrende for arbeidet. Mjøsa ligger vel 20 m fra 

anleggsområdet på det nærmeste. Mjøsa er en stor og robust resipient. Det er ingen aktiv bruk av 

strandsonen i området til friluftsliv eller fiske.  Avrenning fra utsprengte masser og annen forurensning 

bør forebygges både i anleggs- og driftsfase. Avbøtende tiltak fra tunnelvann kan være å lede 

forurenset vann via en rensecontainer, før vannet ledes til Mjøsa. Tiltak skal beskrives i YM-plan.  

Øvrige tiltak for å unngå uønsket forurensning kan være: 

• All drivstoffylling skal skje ved ett sted med tette flater.  

• Ved tankbillekkasje inne i tunnel – føres utslipp til oljeavskiller ved teknisk rom  

• Ukontrollert utslipp av vaskevann fra tunnelvask. Tett tank for sedimentering 

 

Naturressurser 

Jordbruksarealer berøres ikke og i liten grad skogbruksarealer. Vil ev. beskrives ytterligere i YM-

planen.  

 

Kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredete eller verneverdige nyere tids kulturminner i området. 

Dersom det i forbindelse med tiltaket, oppdages kulturminner, skal arbeidet stanses dersom de 

berører kulturminnene eller sikringssone rundt.  Melding om funn skal straks sendes 

kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen.  

 

Overvann 

Det er utført hydrologiske beregninger for de to bekkene som krysser planområdet og det er tatt høyde 

for at disse skal håndtere overvann ved ekstremnedbør.  

 

 


