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1 Bakgrunn for planforslaget 

1.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet 

Viken fylkeskommune planlegger utbedring av fv. 33 på strekningen forbi Skreikampen 

nord for Feiring i Eidsvoll kommune. Strekningen er ca. 1 300 m lang, hvorav tunnelen forbi 

Skreikampen utgjør ca. 460 m. 

Fv. 33 mellom Gjøvik og Minnesund er en viktig lokal hovedveg på Toten. Strekningen er 

også en viktig forbindelse sørover mot E6 og hovedstadsområdet. Fv. 33 brukes som 

alternativ til rv. 4 Oslo for tunge kjøretøy for å unngå tunge stigninger over Lygna. 

Terrenget er sidebratt, og deler av strekningen er definert som skredpunkt. Hovedhensikten 

med prosjektet er å planlegge og bygge ny veg som reduserer faren for ras/skred og sikrer 

fremkommelighet. Utbedring av denne strekningen er vurdert som et nødvendig tiltak for å 

øke rassikkerheten. Prosjektet er omtalt i gjeldende handlingsprogram (2019-2022) og i 

forslag til handlingsprogram (2022-2025, under arbeid pr. 02.07.2021) som et av flere store 

utbedringstiltak. 

1.2 Faser i planarbeidet 

Det ble i 2010 utarbeidet et forprosjekt for fv. 33 fra Minnesund-Oppland grense som er lagt 

til grunn for både teknisk plan og forslag til reguleringsplan. I forprosjektet er det gjort 

helhetsvurderinger av terreng, trafikkmengde og alternativ i tunnel. Ut fra forprosjektet er 

det valgt dimensjoneringsklasse og tverrsnitt for tunnel. 

Arbeidet med teknisk plan startet opp i 2013. I arbeidet med teknisk plan har man 

kvalitetssikret valg av dimensjoneringsklasse og tverrsnitt for tunnel og vurdert alternative 

traseer og ulike tunnellengder. Grunnforholdene og topografien i området er utfordrende, og 

det er gjennomført grunnundersøkelser og kjerneboringer.  

På bakgrunn av geotekniske undersøkelser har tunnellengde og trasévalg blitt grundig 

vurdert.  

1.3 Forprosjekt 

Forprosjekt Rv 33 Minnesund – Oppland grense, strekningsvise tiltak og punkttiltak. 

Inkludert tunnelalternativ. SVRØ, avdeling Akershus, 2010-08-08 

Oppdraget besto den gang av fire delprosjekter: 

1. Forsterkning/breddeutvidelse av vegbanen for strekningen forbi Byrudberga (profil 1 

000 – 2 000) 

2. Nytt eller utbedring av eksisterende vegrekkverk på strekningen profil 0 – 3 500 

3. Forsterkning/breddeutvidelse for strekningen forbi Skreikampen profil 19 670 – 

23 300 

4. Vegrekkverk og rassikring på strekningen profil 19 000 – 22 500 

 

Vurdering av foreslåtte trafikksikringstiltak inngår også som en del av prosjektet. Rapporten 

med tilhørende planhefte omtaler forsterkning/breddeutvidelse av vegbanen. I tillegg 

kommer vurdering av rekkverk, rassikring og vurdering av tidligere foreslåtte punkttiltak for 

trafikksikring. Det er også gjort en vurdering av et tunnelalternativ på strekningen.  
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1.4 Aktører og eierforhold 

Arbeidet med reguleringsplan for rassikringstiltak for fv. 33 Skreikampen ble påbegynt i 

2017. Statens vegvesen var tiltakshaver frem til 01.01.2020. Fra denne datoen overtok 

Viken fylkeskommunen alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av 

fylkesvegene. Planforslaget og teknisk plan er utarbeidet av Sweco Norge AS i samarbeid 

med Statens vegvesen frem til 01.01.2020 og Viken fylkeskommune etter denne datoen. 

Planforslaget berører følgende eiendommer direkte: 

Tabell 1. Oversikt over hjemmelshavere 

GNR BNR Hjemmelshaver Adresse Postnr Poststed 

257 1 Jens Ola Lundstad Feiringvegen 2181 2093 Feiring 

331 6 Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg 

252 2 Hanne Ingeborg Hilde Feiringvegen 2126 2093 Feiring 

253 2 Tore og Frank Nordahl Pinavegen 3 2093 Feiring 

331 7 Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg 

256 1 Pål Sindre Lundstad Feiringvegen 2175 2093 Feiring 

252 3 Nils Einar Berger Feiringvegen 2128 2093 Feiring 

1.5 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 

Det er utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning for tiltaket. Krav om 

konsekvensutredning er vurdert opp mot § 2 d i forskriften for konsekvensutredninger, 

ettersom planområdet er større enn 15 daa, og at tiltaket med tunnel kan anses å være mer 

omfattende enn ren utbedring av eksisterende veg. 

Ved revisjon av veilederen for konsekvensutredninger datert 14. januar 2016 ble det 

presisert at reguleringsplaner for utbedringstiltak langs eksisterende veg og etablering av 

gang- og sykkelveger langs eksisterende veg, omfattes av § 3 og ikke av § 2. Slike 

reguleringsplaner skal behandles etter forskriften dersom de kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, jf. vedlegg III til planprogrammet. 

For dette tiltaket er det ingen av kriteriene i vedlegg III som gjøres gjeldende, men ettersom 

det kan være usikkerhet om hvorvidt tiltaket med en vesentlig del av strekningen lagt i 

tunnel kan sees som utbedring av eksisterende veg er det valgt å legge § 2 d til grunn og 

gjennomføre konsekvensutredning for tiltaket. 
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1.6 Tiltaket 

Denne reguleringsplanen omfatter rassikringstiltak fv. 33 Skreikampen. Tiltaket er et 

fylkeskommunalt prosjekt og innebærer ny veg i tunnel forbi Skreikampen samt nødvendig 

tilkobling til eksisterende veg utenfor begge tunnelmunningene. 

Total utstrekning på tiltaket er ca. 1 300 m hvorav ca. 460 m er i tunnel. 

Figur 1: Figur viser plassering av planområdet 
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Det er ikke funnet andre aktuelle alternativer for utbedring av denne strekningen enn å 

bygge tunnel. Større breddeutvidelse og kurveutretting av veg i dagen ville medføre både 

høye skjæringer og/eller større utfyllinger i Mjøsa. Begge deler er både teknisk og 

økonomisk krevende, og utfylling i Mjøsa ansees miljømessig å være uheldig. Alternativene 

føres derfor ikke videre. 

Steinmasser fra tunnel og skjæringer skal bl.a. benyttes i overbygning samt oppfylling 

under trau og til sideterreng nord i planområdet (det er ikke planlagt noen utfylling ut i 

Mjøsa), i tillegg til at overskuddsmasser skal kjøres til mulig midlertidig eller permanent 

deponi i nærheten. Eksisterende veg skal være åpen under anleggsperioden, med 

lysregulering og stenging ved sprenging. I driftsfasen skal eksisterende veg fungere som 

g/s-veg, samt beredskapsveg for utrykningskjøretøy.. Inne i tunnelen skal det plasseres én 

havarinisje (ensidig).  

Vegen og tunnelen planlegges etter dimensjoneringsklasse H1 i Statens vegvesens 

håndbok N100, med vegbredde 9,0 m ute i dagen og vegbredde 9,5 m i tunnel.  

Dagens veg forbi tunnelen vil bli beholdt og tilrettelagt for syklister, men også tilrettelagt for 

bruk av utrykningskjøretøyer hvis tunnelen må stenges. Beredskapsvegen vil være 

avsperret med fysisk bom. Fv. 33 planlegges i henhold til gjeldende tekniske krav. 

 

Figur 2 Tverrprofil dimensjoneringsklasse H1. Kilde håndbok N100 (2021) Statens vegesen 
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2 Planprosess 

2.1 Behandling i Eidsvoll kommune  

Viken fylkeskommune som tiltakshaver er ansvarlig for utarbeidelse av forslag til 

reguleringsplan. Eidsvoll kommune har etter avtale delegert myndighet til Viken 

fylkeskommune jf. pbl. § 3-7. Dette innebærer at Viken fylkeskommune har myndighet til å 

utarbeide og fremme forslag til reguleringsplan, og beslutte at forslaget legges ut på høring 

og offentlig ettersyn. Kommunen er involvert i planarbeidet og vil delta og følge planarbeidet 

parallelt med Viken fylkeskommune. Kommunestyret i Eidsvoll kommune er planmyndighet, 

og vil politisk behandle og vedta reguleringsplanen.  

2.2 Medvirkning før høring og offentlig ettersyn 

Regelverket om konsekvensutredninger sikrer at man i store og viktige plansaker får en 

bred medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet ble det gitt 

anledning til å påvirke hvilke spørsmål som er viktige og som bør utredes. På samme måte 

gis det med dette reguleringsplanforslaget med inkludert konsekvensutredning, anledning til 

innflytelse i den videre saksgangen hvor det skal behandles. 

Prosessen med offentlig informasjon og medvirkning tar utgangspunkt i tidsplanen for 

planarbeidet og er åpen. Det er muligheter for å gi innspill i saken gjennom høringsrunder. I 

tillegg vil det bli holdt åpent informasjonsmøte i plansaken med berørte parter. I 

høringsperioden legges planmaterialet og informasjon om prosjektet ut på 

https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/.  

2.2.1  Varsling  

Varsel om planoppstart ble kunngjort samtidig som planprogrammet ble sendt på høring, 

med brev til berørte grunneiere og aktuelle etater og organisasjoner 04.11.2016 og med 

merknadsfrist 16. desember 2016. Ved en feiltagelse ble det ikke annonsert i lokal avis og 

på grunn av dette ble høringsfristen forlenget til fredag 13. januar 2017. 

2.2.2 Planprogram 

Planprogrammet datert 08.11.2016, og stadfestet 21.03.2017, ligger til grunn for 

utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. Planprogrammet har klargjort 

premisser og rammer for planarbeidet, herunder hvilke forhold som skal utredes og/eller 

beskrives nærmere i planforslag og konsekvensutredning. Forskriften stiller prosess- og 

dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige virkninger. Det følger derfor at det i 

hovedsak er planforslagets vesentligste konsekvenser som skal utredes. 

Det er nå utarbeidet forslag til reguleringsplan med integrert konsekvensutredning og 

reguleringsbestemmelser hvor alle vesentlige virkninger av planforslaget er blitt gjort rede 

for.  

2.2.3  Medvirkningsprosess 

Det ble holdt åpent informasjonsmøte for grunneiere og andre interessenter ved varsel om 

oppstart 30. november 2016, og informert pr. telefon og e-post. Statens vegvesen var i 

kontakt med berørte grunneiere angående grunnerverv og grunnundersøkelser, samt 

gjennomførte befaringer med enkelte grunneiere. Det ble avholdt møter med Eidsvoll 

kommune underveis i planarbeidet, samt møte med NVE for å diskutere flom-/rasforhold og 

tekniske utfordringer og løsninger. 

https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/
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2.3 Merknader 

Det kom inn fem merknader til oppstartsvarselet og planprogrammet. Disse omhandlet i 

hovedsak konkrete temaer knyttet til utarbeidelsen av reguleringsplanen. Det kom ingen 

merknader til planprogrammet som sådan. I alt var det 3 merknader fra overordnede 

myndigheter, 1 fra næringslivet og organisasjoner, og 1 fra privatpersoner Vedtatt 

planprogram inkludert innkomne merknader er vedlagt plansaken, se vedlegg datert 

20.02.2017 som følger planprogrammet. 

2.4 Utvidet planområde 

Det er foretatt en mindre utvidelse av varslet planområde fro en bedre tilpasning til 

eksisterende veg i sør. Utvidelsen omhandler en forlengelse av planområde 35 m sørover. 

Det varsles samtidig med at planen legges ut på høring og til offentlig ettersyn om en 

mindre utvidelse av planområdet. Illustrasjonene under fremstiller områdene hvor 

planforslaget går utover varslet plangrense. 
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3 Plansituasjon, gjeldende rammer og premisser 

3.1 Statlige planretningslinjer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 

▪ Gode og effektive planprosesser basert på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.  

▪ Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling som legger grunnlaget for omstilling til et 

lavutslippssamfunn og styrker næringsutvikling og innovasjon i grønne næringer.  

▪ Skape attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder for å møte utfordringer for 

trafikkavvikling, helse og miljø, og skape velfungerende byer og tettsteder.  

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging: 

Retningslinjene har som mål at planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Dette 

skal skje gjennom å utvikle kompakte byer og tettsteder tilpasset eksisterende og planlagt 

senterstruktur rundt kollektivknutepunkter.  

Nasjonal transportplan 2022-2033: 

Regjeringen har lagt til grunn en økt satsning på fylkesveier i planperioden. 

Fylkeskommunene har etter regionreformen fått et utvidet ansvar for regionalt transportnett, 

og har ansvaret for å finansiere og forvalte fylkesveiene.  

I arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033 har fylkene beskrevet utfordringene de 

opplever som størst på fylkesveinettet. Fylkeskommunene ønsket særlig å prioritere midler 

til opprustning og fornying av fylkesveinettet, skredsikring og viktig næringsveier.  

Rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling (2018): 

Rundskrivet redegjør for regler i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til 

samfunnssikkerhet, og gir en grunnleggende oversikt over juridiske og systemmessige 

forhold. Samfunnssikkerhet skal ivaretas i regional og kommunal planlegging.  

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

saksområder i arealplanlegging (2017): 

Veilederen har til hensikt å klargjøre hva som anses som nasjonale og vesentlige regionale 

interesser for NVEs saksområder, og hva som skal til for at disse interessene skal være 

tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet. NVEs saksområder omfatter i henhold til veilederen 

følgende forhold: 

▪ Naturfare – Flom, erosjon og skred – herunder klimatilpasning 

▪ Allmenne interesser i vassdrag og grunnvann 

▪ Overføringslinjer og produksjonsanlegg for elektrisk kraft  

3.2 Regionale planer 

Samferdselsstrategi 2022-2033 (Viken fylkeskommune) 

Viken fylkeskommune har ansvar for utvikling av Viken-samfunnet gjennom forvaltning av 

fylkesveier, drift av lokalt kollektivtilbud og ansvar for regionalt trafikksikkerhetsarbeid. 

Strategien samler og samordner gjeldende overordnede føringer for bruk av 

fylkeskommunens egne virkemidler på samferdselsområdet. Strategien legger grunnlaget 

for handlingsprogrammet for samferdsel, i perioden 2022-2025 som er under arbeid.  
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Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022 

Handlingsprogram for samferdsel er et prioriteringsdokument for Viken fylkeskommunes 

oppgaver innen samferdsel. I handlingsprogrammet er overordnede føringer og rammer 

fulgt opp gjennom konkrete mål, satsingsområder og prioriteringer. Programmet gir en 

oversikt over hva som skal prioriteres gjennomført i de fire årene handlingsprogrammet 

gjelder for. 

Prosjektet er omtalt i Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022.  Aktuelle 

tiltak i området er Smaragdtunnelen (Byrudberga), Skreikampen tunnel samt tiltak for 

gående og syklende og miljøtiltak i Feiring sentrum. 

Handlingsprogram samferdsel 2022-2025 (Viken fylkeskommune – under arbeid pr. 

02.07.2021) 

Prosjektet er omtalt i forslag til handlingsprogram som et av flere store utbedringstiltak, og 

står omtalt med følgende: 

Fv. 33 Skreikampen (Eidsvoll). Rassikringsprosjekter/utbedring på fv. 33, Skreikampen 

(etappe 1). Prosjektet har tidligere prinsippvedtak om bompengefinansiering. Prosjektet ses 

i sammenheng med Fv. 33 Byrudberga (etappe 2) og Fv. 33 GSV Feiring sentrum som 

også skal finansieres over denne bompengeordningen. 

Regional plan for klima og energi i Akershus (2018) 

Regional plan for klima og energi bygger på nasjonale og internasjonale føringer om 

redusering av klimagassutslipp, og inkluderer mål om et lavere utslipp i forbindelse med 

transport. Dette innebærer utslipp knyttet til arbeidsmaskiner og veitrafikk. Planen legger 

opp til at handlingsprogrammet skal vise hvordan klimamålene i Viken fylke skal nås.  

Regional plan for masseforvaltning i Akershus (2016) 

Planen skal bidra til at miljø- og samfunnsbelastningen reduseres. Det legges i planen opp 

til strategier for å sikre areal for uttak av byggeråstoff, strategier for sikre areal for mottak, 

bearbeiding og deponering av overskuddsmasser samt strategier for økt gjenbruk.  

Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 Innlandet og Viken (under arbeid pr. 02.07.2021): 

I tråd med vannforskriften fastsetter de regionale vannforvaltningsplanene miljømål for 

elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og 

bærekraftig bruk av vannet. Regional vannforvaltningsplan består av handlingsprogram, 

forvaltningsplan samt tiltaksplan. Myndigheter med ansvarsområder som berører vann må 

legge planen til grunn i sin saksbehandling.  

3.3 Kommunale planer 

3.3.1  Kommuneplan for Eidsvoll kommune  

Kommuneplanens arealdel 2021-2031 ble vedtatt i Eidsvoll kommunestyre 13.4.2021. I 

kommuneplanen er fv. 33 vist som nåværende hovedveg. Området vegen går igjennom er 

vist som landbruk-, natur- og friluftsformål i kommuneplanen. 
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Figur 3 Utsnitt av kommuneplankartet med plassering av planområdet med rød linje. Kilde: 

Eidsvoll kommune 

3.3.2 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll (2010) 

Del 2 av planen gir føringer for bevaring og forvaltning av kulturminner og kulturmiljø i 

Eidsvoll. 

3.4 Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i dag uregulert men i planområdets nærhet finnes følgende reguleringsplaner: 

Rv. 33 Akershus grense - Torvfesta, vedtatt 02.09.2004 (Østre Toten kommune), 

22.11.2004 (Eidsvoll kommune)  

Regulering av trafikkområder, privat og offentlig, rasteplass, friluftsområder, frisiktsoner, 

bevaring av bygninger og fritidsbebyggelse. 

Fv. 33 Jonsrud - Langsletta, vedtatt 25.03.2010 (Østre Toten kommune) 

Ny veg i tunnel forbi Skreiberga der hensikten med tiltaket, hvor Falkentunnelen er et 



Reguleringsplan for rassikringstiltak for fv. 33 Skreikampen 

15 viken.no 

hovedelement, er å forbedre fremkommeligheten på fv. 33 i området og å sikre fv. 33 på 

strekningen mot ras fra meget sidebratt terreng langs dagens veg. 

Strekningen er på 1,8 km. Denne strekningen ble bygget ut i perioden oktober 2012 til 

september 2014. På denne strekningen ble det bygget en ca. 930 m lang tunnel 

(Falkentunnelen) og i den knappe én km lange dagtraseen ble vegen utvidet med tre meter. 

Tiltaket utgjør søndre del av strekningen Skreiberga – Totenvika kirke, en strekning på 

totalt ca. 9 km. 

Fv. 33 Rassikring Byrudberga, vedtatt 08.12.2015 (Eidsvoll kommune) 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbedring av fv. 33 forbi Byrudberga i 

Eidsvoll kommune. Planforslaget omfatter en strekning på ca. 2,4 km hvor det foretas 

justeringer av dagens trasé og 650 m planlegges i tunnel. 

3.5 Annet igangsatt reguleringsplanarbeid 

Det er ikke kjent at det pågår annet reguleringsplanarbeid innenfor området. 
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4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Beskrivelse av dagens situasjon  

4.1.1  Beliggenhet 

Strekningen er en del av fv. 33 mellom Minnesund og Gjøvik og ligger i sin helhet i Eidsvoll 

kommune i Viken fylkeskommune. 

4.1.2  Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger i en bratt li langs Mjøsa i Eidsvoll kommune, et par km sør for 

fylkesgrensa mot Innlandet. Fv. 33 er en viktig forbindelse fra Gjøvikområdet mot Oslo. 

Særlig brukes den mye av tungtrafikk fra næringsområder sør for Gjøvik som gjerne vil 

unngå stigningene på rv. 4 over Lygna. 

Vegen er tidvis smal og svingete. Vegbredden er stort sett mellom 6 og 7 m. Fartsgrensen 

er 80 km/t med unntak av en kort strekning innenfor planområdet hvor vegbredden er knapt 

4 m og der fartsgrensen er redusert til 30 km/t. På dette punktet er det dermed problemer 

med møtende trafikk i tillegg til utrasing av en støttemur for dagens veg. 

4.1.3  Stedets karakter, landskap /vegetasjon/grøntstruktur  

Sideterrenget til fv. 33 på denne strekningen er bratt og består hovedsakelig av grunnlendt 

barskog med middels dimensjoner av gran og furu vest for vegen. Mellom dagens veg og 

Mjøsa er det hovedsakelig lauvskog som gråor, bjørk, lønn samt spredte småtrær av ask.  I 

de to bekkedalene som krysses, er det også innslag av lauvtrær som lønn, alm og hassel. 

Bekkedalen i syd heter Kongsmesterdalen og den i nord Sleiphelledalen.  
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Figur 4 Kartutsnitt som viser terrengform. Kilde: Sweco Norge AS 
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4.1.4  Naturmangfold 

To bekkedaler med registrerte naturtyper inngår i planområdet. Bekkebunnen i disse dalene 

består av større og mindre steinblokker og med tynt jordsmonn i dalsidene. Det er nokså 

stor høydeforskjell fra dagens veg og ned til Mjøsa og bekkene har ingen verdi for fisk. 

I begge bekkedalene er det registrert naturtypen «rik blandingskog i lavlandet» med verdi 

viktig. Bekkedalene har nokså rik vegetasjon med innslag av flere edle lauvtrær som alm og 

hassel. Øvrige naturverdier i planområdet er knyttet til strandsonen i Mjøsa der området 

mellom fylkesvegen og Mjøsa består stort sett av lauvskog. Hverken randsonen eller selve 

strandsonen inneholder spesielle naturverdier. 

På oversiden av dagens veg er det registrert en større viltforekomst.   

 

 

 

Figur 5: Bilder av dagens situasjon. Foto: Sweco Norge AS 
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Figur 6 Bildet viser en av bekkedalene med registrerte naturverdier som berøres av tiltaket. 

Foto: Sweco Norge AS 

4.1.5  Nærmiljø og friluftsliv 

Det er ingen boliger eller fritidseiendommer innenfor planområdet og det har ingen verdi i 

forhold til nærmiljø. Området er svært bratt og generelt lite egnet til friluftsliv. Arealet 

mellom fylkesvegen og Mjøsa er bratt med større steinblokker og tett skog og strandsonen 

mot Mjøsa er lite egnet til friluftsliv pga. dårlig framkommelighet. Det er ingen badeplasser 

innenfor området og ingen stier eller tråkk som fører ned til Mjøsa fra fylkesvegen. 

Strandsonen på strekningen er lite egnet til fritidsfiske fra land. Det er ikke kjent om de 

nære vannområdene på strekningen er særlig brukt til fiske. Dybdekart for Mjøsa viser at 

det er nokså dypt utenfor planområdet.  

For syklister er vegen på strekningen smal og oppleves utrygg på grunn av stor andel 

tungtrafikk.  

4.1.6  Bru 

På parsellen ligger det i dag 2 bruer: 

Bru nr. 02-0220 Kongsmesterdal bru ved tunellportal i sør og Bru nr. 0280 Sleiphelledal bru 

ved tunellportal i nord. Begge bruene ligger over bekkeløp med stort fall. Bruene har 

landkar murt med naturstein, landkarene har større høyde på den siden som ligger mot 

Mjøsa. Bruene blir bevart og blir en del av framtidig beredskapsveg.  
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Figur 7 Bru nr. 0220, Kongsmesterdal bru. Foto: Sweco Norge AS 

 

 

Figur 8 Bru nr. 02-0280, Sleiphelledal bru. Foto: Sweco Norge AS 

 

Det er liten flomvannføring i begge bekkene.  
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4.1.7  Overvann og vann og avløp 

Vegen ligger hovedsakelig i skjæring og avrenning er basert på åpne grøfter og at overvann 

føres via enkelte stikkrenner gjennom vegen og ut mot Mjøsa. Det er ingen dypdrenering 

eller andre former drenering av selve vegkroppen. To bekker, hhv. i Kongsmesterdalen i 

sør og i Sleiphelledalen i nord krysses med bruer i plasstøpt betong. Det finnes ikke private 

eller offentlige VA-anlegg i området. 

4.1.8  Elektro 

Vegstrekningen ligger i et område uten bebyggelse eller utbygd infrastruktur og det er ikke 

eksisterende strømnett i umiddelbar nærhet. Grunnet avstanden fra strømnett må det 

etableres ny nettstasjon for tiltaket. 

4.1.9  Kulturminner og kulturmiljøer 

Det er ikke registrerte kulturminner i planområdet. 

4.1.10  Naturressurser 

Planområdet består av en bratt li med skog og en del arealer med stup og berg i dagen.  

Det er ikke arealer med fulldyrka jord eller beitemark på strekningen og det er uegnet til 

jordbruk.  

Mellom Mjøsa og eksisterende vegtrase består skogen stort sett av lauvskog med yngre 

dimensjoner. Bredden på vegetasjonsbeltet varierer fra 30-50 m.  Denne skogen er ikke 

drivverdig.  

Det er stupbratt på oversiden av fylkesvegen og skogen her består hovedsakelig av 

barskog. Ved tunnelportalene er det to bekkedaler med noe blandingsskog som berøres av 

tiltaket. Pga. brattheten er skogen innenfor planområdet lite drivverdig.  

Planområdet er, grunnet topografiske forhold, uegnet til jaktutøvelse. 

4.1.11  Trafikkforhold 

Fv. 33 er en viktig forbindelse til Oslo og Gardermoen. Vegen fungerer også som 

avlastningsveg for E6 og rv. 4. Vegen brukes som alternativ til rv. 4 Oslo for tunge kjøretøy 

for å slippe bratte stigninger over Lygna. Trafikkmengden på strekningen er ifølge Nasjonal 

Vegdatabank (vegkart.no) ca. 1650 kjøretøy pr. døgn, og tungtrafikkandelen er høy (16%).  

Terrenget er sidebratt og deler av strekningen er definert som skredpunkt. 

Det er ingen stoppesteder for buss langs strekningen. 

4.1.12  Barn og ungens interesser 

Barn og unges interesser innenfor planområdet er knyttet til trafikksikkerhetstiltak og 

generelle nærmiljøhensyn. 

4.1.13  Universell utforming 

Det er ingen anlegg med universell tilrettelegging innenfor planområdet i dag. 

4.1.14  Landbruksinteresser 

Planen beslaglegger ikke dyrka eller dyrkbar mark. 
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4.2 Beskrivelse av planforslaget 

4.2.1  Planens avgrensing 
 

 
Figur 9 Planavgrensning for fv. 33 Skreikampen. Kilde: Sweco Norge AS 

 

Planforslaget omfatter en del av Fylkesveg 33 som kalles Feiringsvegen. Strekningen forbi 

Skreikampen er mellom Minnesund og Gjøvik og ligger langs Mjøsa i vest. 
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Planområdet er i utgangspunktet avgrenset til der ny veg skal anlegges samt utbedringer 

på eksisterende veg. Det er ingen bebyggelse i planområdet. 

4.2.2  Generelt 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å utbedre fv. 33 ved Skreikampen. 

Strekningen på ca. 1 300 m med ca. 460 m tunnel, ligger nord for Feiring i Eidsvoll 

kommune. Vegen er smal og med steder der det ikke er mulig for biler å møtes. Terrenget 

er sidebratt, og deler av strekningen er definert som skredpunkt. Hovedhensikten med 

prosjektet er å planlegge og bygge ny veg som reduserer faren for ras/skred og sikrer god 

fremkommelighet.  

4.2.3  Planlagt arealbruk 

Reguleringsplanen omfatter totalt et areal på 50,6 daa (vertikalnivå 1) og 107,6 daa 

(vertikalnivå 2). Plankartet omfatter nødvendige arealer for breddeutvidelse av vegen, 

justering av trasé og etablering av tunnel med tilhørende installasjoner. 

4.2.4  Reguleringsformål 

Planområdet inneholder følgende reguleringsformål, hensynssoner og 

bestemmelsesområder: 

Bebyggelse og anlegg 

Innenfor området avsatt til energianlegg i plankartet, skal det etableres en nettstasjon i 

tilknytning til tunnelen.  

Områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Områdene er tilgjengelige for anleggsvirksomhet innenfor rammer som framgår av 

plankartene. For utbygging og drift av vegen innenfor planområdet gjelder de miljøtiltak som 

er fastsatt i plan for ytre miljø som skal utarbeides i forbindelse med byggeplanen. 

Sideterrenget langs ny veg er lagt opp for å forebygge erosjon og skal ferdigstilles raskest 

mulig og seinest samtidig med anleggene. En viktig faktor er bevaring av eksisterende 

vegetasjon, sideterrengsbehandling og nyetablering av vegetasjon. Dette skal, så langt 

mulig, utføres som vist i teknisk plan (se O-tegningene). Det er i planen sikret videreføring 

av en eksisterende driftsavkjørsel, denne ligger omtrent ved profil 950 (ned mot Mjøsa). 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) 

Ubebygde arealer, utenfor regulert veggrunn, foreslås regulert til LNF-områder innenfor 

byggegrensen. Der det er regulert til midlertidige rigg- og anleggsområder skal det 

tilbakeføres etter at anleggsfasen avsluttes. 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Vannspeilet, Mjøsa, er regulert til friluftsområde. 

Hensynssoner i planen 

Planforslaget har følgende hensynssone i strekningen: 

▪ Faresone – H370 høyspenningsanlegg 

For å ivareta sikkerheten rundt nettstasjonen er det regulert inn faresone H370 
høyspenningsanlegg som vist i plankartet.  
 

▪ Sikringssone tunnel 

For å ivareta sikkerheten tilknyttet tunnelen er det regulert inn sikringssone innenfor 
20 m fra tunnelprofilet, det vil si over, under, og til hver side av tunnelløpene. 
Sonene er angitt på plankartet og illustrert som vist på figur nedenfor. I 
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sikringssonen rundt tunnelen tillates det utført tettingsarbeider og lignende i 
forbindelse med tunnelen. 

 

 

Figur 10 viser overdekning, samt sikringssonene regulert i forbindelse med tunnelen. 

Kilde: Sweco Norge AS 

 

Hele tverrsnittet, ut til 50 m til side for tunnelen, og helt opp til terrengoverflaten er 

klausulert med hensyn til blant annet rystelser. Her tillates ikke utført boring, 

sprengning, peleramming eller andre arbeider som kan medføre rystelser eller på 

annen måte kan skade tunnelen eller tunnelinnredningen. Maksimal overdekning er 35 

m (avstand fra tunnel til terrengoverflate). 

Bestemmelsesområder 

Planforslaget har følgende bestemmelsesområder i strekningen: 

• Midlertidig bygge- og anleggsområde 

Riggplass, områder for mellomlagring, anleggsveger og lignende. Landskap og vegetasjon 

skal hensyntas og områdene skal tilbakeføres etter at anleggsfasen avsluttes. 

• Sone for etablering av sikringsgjerde 

Innenfor bestemmelsesgrensen som vist på plankart, #SGJ skal det etableres sikringsgjerde 

som skal ta imot eventuelle rasmasser mot vegen. Det tillates mindre justering av 

bestemmelsesgrensen, som følge av detaljprosjektering.  

4.2.5  Arealtabeller 

Vertikalnivå 1 (Under bakkenivå) 

Arealtabell   

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

Veg  4,5 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (2) 46,0 

Sum areal denne kategori: 50,6 
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Totalt alle kategorier:   50,6 

 

Hensynsonetabell   

§12-6 Hensynssoner Areal (daa) 

H190 – Andre sikringssoner (3) 50,6 

Sum areal denne kategori: 50,6 

    

Totalt alle kategorier:   50,6 

 

 

Vertikalnivå 2 (På bakkenivå) 

Arealtabell   

§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

Energianlegg 0,1 

Sum areal denne kategori: 0,1 

  

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

Veg (2) 7,6 

Kjøreveg (2) 2,3 

Annen veggrunn - grøntareal (4) 32,0 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (2) 0,7 

Sum areal denne kategori: 42,6 

    

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa) 

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag (5) 

59,9 

Sum areal denne kategori: 59,9 

    

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone 

Areal (daa) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (2) 5 

Sum areal denne kategori: 5 

    

Totalt alle kategorier:   107,6 

 

Hensynssoner   

Hensynssone Areal (daa) 

H370 Høyspenningsanlegg  0,1 

Sum areal denne kategori: 0,1 

    

Totalt alle kategorier:  0,1 

 

 



Reguleringsplan for rassikringstiltak for fv. 33 Skreikampen 

26 viken.no 

Bestemmelsesområder   

Bestemmelseområde Areal (daa) 

Midlertidig bygge- og anleggsområde 59,9 

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (sone for 

etablering av sikringsgjerde) (4) 12,9 

Sum areal denne kategori: 72,8 

    

Totalt alle kategorier:  72,8 

 

4.2.6  Veg i dagen 

Ny veg legges hovedsakelig inn i fjellskjæring mot vest. Sør for tunnelen er det særdeles 

sidebratt ned mot Mjøsa, nord for tunnelen er terrenget noe slakere. Nord for tunnelen vil 

også linjeføringen forbedres ved at et par kurver rettes ut.  

Helt innerst ved portalområdene er de høyeste fjellskjæringene teoretisk på over 30 m. For 

øvrig vil nye fjellskjæringer ha en høyde på opp mot 8-10 m.  

 

Det etableres nytt rekkverk langs hele strekningen. 

 

Figur 11 Normalprofil påstrekning i dagsone Kilde: Teknisk plan, Sweco Norge AS 

 

Lengst i nord er det lagt til rette for å kunne deponere masser i sidearealet.  



Reguleringsplan for rassikringstiltak for fv. 33 Skreikampen 

27 viken.no 

 

 

4.2.7  Tunnel 

Tunnelen er dimensjonert etter klasse B, med tverrsnitt T9,5. Tunnelen er ca. 460 m lang 

og det etableres en havarinisje midt på tunnelen. I tillegg etableres det havarinisje i 

dagsone utenfor tunnel i hver ende i forbindelse med avkjørsel til beredskaps veg.  

 

Figur 12 Illustrasjonen viser tverrsnitt av tunnelen 
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4.2.8 Landskapstiltak 

Naturlig revegetering skal benyttes for å beplante skråninger og fyllinger så langt det er 

mulig.  

Fjellskjæringene er planlagt med helning 10:1. Ved høye fjellskjæringer skal det etableres 

en hylle i skjæringen. Der det er mulig etableres fyllingsskråning mot Mjøsa med naturlig 

revegetering. Øvrige sidearealer, grøfter og tilbakefylling mot fjellskjæring tilsås med gress.  

 

Figur 13 Illustrasjonen viser plassering og utforming av portalområdet (portal sør). Kilde: 

Sweco Norge AS 

Korte portaler vil kreve bratte tilbakefyllinger rundt portalene. Tilbakefyllingene må sikres, 

for eksempel med jordarmert fylling som plastres med stein. Terrenget nord og sør for den 

planlagte tunnelen faller bratt ned mot Mjøsa, med noe berg i dagen. Den nye vegen inn 

mot tunnelportalene vil få høye fjellskjæringer. Konsept/prinsipp for utforming av landskap 

rundt området er å bruke avrundede linjer både for fjellinjene og konstruksjonen. 

Betongportalen og natursteinsmuren skal utformes mot terreng på en god måte. Portalens 

buede overside skal gjentas ved å avrunde knekklinjer av fjellskjæringen for nivå 1 og 2 

samt at natursteinsmuren skal myke opp de vertikale linjene på den høye fjellskjæringen. 

Trafikanter som kjører inn mot portalen, skal se at portalen, naturssteinsmuren, er utformet 

slik at den er symmetrisk inn mot den naturlige linjen for fjellet og terrenget rundt.  Hjørnet 

der fjellskjæringene møter hverandre skal avrundes.  

Natursteinsmuren med helning 3:1 skal ta opp terreng før det møter fjellskjæringer. Bak 

natursteinsmuren skal skråningen ha en helning 1:2. Skråningen skal etableres med 

naturlig revegetering så langt det er mulig. Det kan imidlertid være en utfordring at 

jordsmonnet er tynt og dermed at tilgjengelige masser er begrenset. Det bør derfor gjøres 
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en prioritering for hvilke områder som skal ha naturlig revegetering og hvilke som skal sås 

til med gress. Gressfrø bør være av en type som gir naturlig farget gress. 

 

Figur 14 Illustrasjonen viser prinsipp i plan ved portalområdet. Kilde: Sweco Norge AS 
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Figur 15 Prinsippsnitt av portalområde (portal sør). Kilde: Sweco Norge AS 

 

Figur 16 Prinsippskisse/oppriss for utforming av portalområde (portal sør). Kilde: Sweco 

Norge AS 
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Figur 17 Utforming av portalområdet og plassering av teknisk rom ved portal nord. Kilde: 

Sweco Norge AS 

Det er planlagt et deponiområde på nordsiden av portal nord. Skråning har helning 1:2 og 

etableres med naturlig revegetering. 

 

Figur 18 Utsnitt fra beplantningsplan viser deponiområde på nordsiden av portal nord. Kilde: 

Sweco Norge AS 

4.2.9  Naturmangfold 

Tiltaket vil omfatte ca. 460 m ny tunnel og utvidelse av eksisterende veg, ca. 250 m på hver 

side av tunnelportal. Vegetasjonsbeltet mellom vegen og Mjøsa, består i hovedsak av ulike 

typer lauvtrær og blir i liten grad berørt av tiltaket. Arealer vest for dagens veg består 

hovedsakelig barskog og denne berøres på dagstrekningene nord og sør for tunnel.  Dette 

gjelder også den nedre delen av to bekkedaler som begge er registrert som naturtyper. 

Bekkebunnen består av større og mindre steinblokker og med tynt jordsmonn i dalsidene.  

Begge bekkedalene er registrert som naturtypen «Rik blandingsskog i lavlandet».  I tillegg 

er det registrert en naturtype med samme kategori nord for nordre tunnelportal, som ikke 

berøres direkte av tiltaket. Disse dalene utgjør østvendte blandingsskogslokaliteter langs 
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Mjøsa med nokså stor treslagsvariasjon. Lågurtvegetasjon dominerer feltsjiktet. Det er en 

del dødved innenfor disse lokalitetene. Foruten lauvtreslag som osp, bjørk og rogn, inngår 

edellauvtrær som spisslønn, hegg, hassel, alm og ask.  

Den bratte kantsonen mellom fylkesvegen og Mjøsa består av mye blokkmark. Lauvskogen 

dominerer.   

Planområdet vest for fylkesvegen inngår i et viktig viltområde som blir noe berørt i nedre 

del, men området nærmest fylkesvegen er svært bratt og har mindre betydning for dyrelivet. 

Det er ingen kjente dyretrekk innenfor planområdet.  

4.2.10  Nærmiljø og friluftsliv 

Omleggingen av fylkesvegen innebærer at den smaleste og mest rasutsatte delen av 

strekningen legges i tunnel, mens det blir store skjæringer nord og sør for tunnelportalene. 

Eksisterende veg forbi ny tunnel, vil stenges for biltrafikk, men åpnes for sykkelbruk.   

4.2.11  Bru 

Bruer i dagens linje vil for ny løsning ligge i veglinjen for beredskapsvegen. Bekkene legges 

i rør, Ø1600. Ny veglinje vil ligge i fjellskjæring oppstrøms for bruene. De nye rørene legges 

gjennom dagens bruer med utløp på nedstrøms side. Det må anlegges erosjonssikre 

bekkeløp medstrøms for utløpene. Overfylling av rør og fylling oppstrøms eksisterende 

bruer må utformes slik at hensynet til stabilitet blir ivaretatt. 

Nye tunellportaler utformes med tverrsnittsutvidelse. Det benyttes betongrekkverk inn mot 

portalen som muliggjør at lengen på tverrsnittsutvidelsen blir korte. Portalene, fjellskjæring 

og terrengbearbeiding er beskrevet i fagavsnitt landskap. 

4.2.12  Vann og avløp 

Utenfor tunnel: 

Det etableres dypdrenering på innsiden av vegen, samt sluk/sandfang med stikkrenner 

gjennom vegen. Kryssende bekker legges i rør med diameter 1,6 m dimensjonert for 200-

årsflom. 

I tunnel: 

Det benyttes tradisjonell ensidig drenering med drensledning under vegbanen. Drensvann 

føres til Mjøsa. Det etableres overvannsystem med sluk og overvannsledning som føres til 

sedimenteringstank og oljeutskiller, overløp til Mjøsa. Vaskevann fra vask av tunnel fanges 

opp av overvannssystem via sluk videre til sedimenteringstank og oljeutskiller. Området 

ligger utenfor dekning av større privat eller offentlig vannforsyning. Det er derfor forutsatt 

benyttet tankbil for brannslokking. Det legges imidlertid brannvannsledning i tunnel med 

brannhydrant for tilkobling ved hver portal og uttak/brannventiler inne i tunnelen. 

Brannvannsledningen er normalt tørr, men tilkobles brannbil med pumpe ved behov. 

4.2.13  Elektro 

Nærmeste nettstasjon ligger ca. 1,5 km sør for søndre for tunnelportal. Grunnet den lange 

avstanden må det etableres kabelgrøft fra denne eksisterende stasjonen som skal forsyne 

en ny nettstasjon i søndre portalområde. I kabelgrøft etableres også trekkerør for fiber. 

Føringsveg inne i tunnelen vil være ved siden av vegbanen både for lavspent og fiber. 

Føringsveger og nettstasjon skal etableres ihht. REN 6000-serien og REN 900-serien. 
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4.2.14  Belysning 

Det skal etableres vegbelysning i tunnelen og i portalområdene. Utenfor blir det satt opp 

nye master med LED-belysning, mens det i tunnelen etableres LED-armaturer montert på 

kabelstige i tak. Gjeldende håndbøker legges til grunn. 

Utenfor begge portalene skal det etableres bommer og stopplys. Føringsveger for disse 

installasjonene medtas. 

4.2.15  Jordvern  

Ikke relevant.   

4.2.16  Vilttiltak 

Det ansees som ikke nødvendig med viltgjerde, men det vil etableres sikkerhetsgjerde som 

skal ta imot eventuelle rasmasser mot vegen. 

4.2.17  Kulturminner og kulturmiljøer 

Da det ikke er registrerte kulturminner i planområdet, inngår ikke dette temaet. Det er 

allikevel medtatt en særskilt tekst om kulturminner i planbestemmelsene. 

4.2.18  Deponi 

Steinmasser fra tunnel og skjæringer skal bl.a. benyttes i overbygning samt fyllinger nord i 

planområdet (ikke planlagt utfylling ut i Mjøsa), i tillegg til at overskuddsmasser skal kjøres 

til mulig midlertidig eller permanent deponi i nærheten (ca. 120 000 m3). Deponi til 

overskuddsmasser må anskaffes utenfor regulert planområde. Det vil bli jobbet videre med 

søk etter egnete deponiplasser og eventuell egen regulering av dette fram mot byggestart.  

4.2.19  Naturressurser 

Planområdet består av en bratt li med skog og en del arealer med stup og berg i dagen.  

Det er ikke arealer med fulldyrka jord eller beitemark på strekningen og det er uegnet til 

jordbruk.  

Mellom Mjøsa og eksisterende vegtrase består skogen stort sett av lauvskog med yngre 

dimensjoner. Bredden på vegetasjonsbeltet varierer fra 30-50 m.  Denne skogen er ikke 

drivverdig. Det er stupbratt på oversiden av fylkesveien og skogen her består hovedsakelig 

av barskog. Ved tunnelportalene er det bekkedaler med noe blandingsskog som berøres av 

tiltaket. Pga. brattheten er skogen innenfor planområdet lite drivverdig. Planområdet er pga. 

bratthet uegnet til jaktutøvelse. 

Planforslaget innebærer at en strekning på ca. 500 m av eksisterende veg legges i tunnel. 

Nord og sør for tunnelportalene vil noe av skråningen sprenges ut i områdene nærmest 

portalene. 

Konsekvensene av forslaget for skogressursene i området er minimale. Det har heller ingen 

konsekvenser for utøvelse av jakt eller fiske.  

4.3 Trafikksikkerhet på lokalvegnettet 

Eksisterende veg skal fungere som gang- og sykkelveg og som beredskapsveg ved 

stenging av tunnelen. Det vil etableres bom i begge ender av eksisterende veg som stenger 

for biltrafikk. I tillegg er det ved nordre portal, fra profil ca. 850 til ca. 950, valgt en bredere 

vegskulder som skal gi mer plass til syklistene.  
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På både nord- og sørenden er det lagt inn en stoppelomme mellom avkjøring for 

eksisterende vei og tunnelportalen. Dette er vurdert å være tilstrekkelig til at en bil kan 

stoppe og ta i bruk nødtelefonen.  

4.4 Ytre miljø 

I byggeplan forutsettes det utarbeidet YM-plan for prosjektet. Denne skal følge opp føringer 

fra KU og reguleringsplan samt bestemmelser fra lovverket for både anleggs- og 

driftsfasen. Konkrete tiltak både i anleggs- og driftsfasen skal fremkomme. 

4.4.1  Beskrivelse av miljøforholdene i planområdet 

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.  

4.4.2  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 ikke utløse tiltak i 

henhold til T 1442. 

4.4.3  Naturmangfold 

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

lavlandet» på vestsiden av dagens veg gjennom planområdet. Vegetasjonen langs de to 

bekkene som krysses skal bevares så godt som mulig.  Det er ikke registrert svartlistede 

arter i området, men dette bør sjekkes ut i neste fase. 

4.4.4  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 vil bli beskrevet i YM-planen.  

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 

4.4.5  Naturressurser 

På parsellen berøres ikke dyrka mark og skogarealer som berøres er lite drivverdige pga. 

bratthet. Det vil eventuelt gis en ytterligere beskrivelse av naturressursforholdene i YM-

planen.  



Reguleringsplan for rassikringstiltak for fv. 33 Skreikampen 

35 viken.no 

4.4.6  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 sikringssonene rundt.  Melding om funn skal straks sendes 

kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen.  

4.4.7  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. Ytterligere spesifisering 

bør omtales i YM-planen. 
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5 Konsekvenser av planforslaget 

Metode 

Konsekvensutredningen er utført, som beskrevet i kapittel 5 i fastsatt planprogram for 

tiltaket, etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven og i henhold til metoder beskrevet i 

Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser for ikke prissatte konsekvenser.  

Verdien av avgrensede miljøene og områdene som blir berørt skal angis på en tredelt 

skala: liten- middels- stor. Omfanget er en vurdering av konkrete endringer tiltaket antas å 

gi for de samme miljøene og områdene. Det angis på en fem- delt skala: svært negativ- 

negativ- lite/intet- positiv- svært positiv.  

Hvert tema skal så settes inn i «konsekvensviften» som er en figur som angir 

konsekvensen ut ifra gitt verdi og omfang. Figuren viser at konsekvens angis på en ni-delt 

skala fra meget svært positiv (++++) til meget svært negativ (----). Midt på angir «intet 

omfang/ ubetydelig konsekvens». 

Konsekvensene av planen vurderes opp imot dagens situasjon som er 

referansesituasjonen. Dette er 0- alternativet. I Statens vegvesens håndbok V712 er det 

beskrevet at 0- alternativet skal: 

• Ta utgangspunkt i dagens situasjon 

• Inkludere kostnader for det vedlikeholdet som er nødvending for at 0-alternativet 
skal fungere i hele analyseperioden. Kostnader som må inkluderes er: kostnader til 
ordinært (korrigerende og forbyggende) vedlikehold 

• Inkludere alle relevante planer med betydning for tiltaket 
 

Figurene under viser hvordan verdi og omfang kan verdsettes. Verdiene fra verdi og 

omfang benyttes for å lese ut konsekvensen i konsekvensviften. 

Figurene under viser hvordan verdi og omfang kan verdsettes. Verdiene fra verdi og omfang 

benyttes for å lese ut konsekvensen i konsekvensviften 

 

Figur 19. Verdisetting 

 

Figur 20. Vurdering. 
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Figur 21. Konsekvensviften jf. Håndbok V712 
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Prissatte konsekvenser 

De prissatte konsekvensene for et vegprosjekt er normalt trafikant- og transportbrukernytte, 

operatørnytte for kollektivselskaper og lignende, ulykkeskostnader, kostnader ved støy- og 

luftforurensning, samt operatørnytte for det offentlige. 

Det er aktuelt med delvis brukerfinansiering av anlegget. Det skal derfor utarbeides nytte- 

og kostnadsanalyse til bruk i eventuell bompengeproposisjon. 

Det er ingen bebyggelse med rimelig nærhet til prosjektet. Kostnader knyttet støy- og 

luftforurensning tas derfor ikke med i konsekvensutredningen.  

Ikke-prissatte konsekvenser 

De ikke prissatte konsekvensene av et vegprosjekt er normalt landskapsbilde, nærmiljø og 

friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø/kulturminner samt naturressurser. 

Dette prosjektet innebærer inngrep ved områdene for tunnelmunningene samt dagsone i 

begge ender som kan få betydning for ovenstående. 

I henhold til fastsatt planprogram for tiltaket er temaene landskapsbilde, nærmiljø og 

friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø/kulturminner, risiko og sårbarhet og ytre miljø utredet 

integrert i planbeskrivelsen under dette kapittelet, med unntak av ytre miljø som er 

beskrevet i kapittel 4. I tillegg er det omtalt konsekvenser av planforslaget for temaene bru, 

vann og avløp, elektro, naturressurser, arealbruk, samfunnssikkerhet, konsekvenser i 

anleggsperioden og omklassifisering av veger. Det er utarbeidet egen rapport for risiko- og 

sårbarhetsanalyse og utvidede KU-rapporter for friluftsliv og naturmangfold som er vedlagt 

reguleringsplanen. 

5.1 Landskapsbilde 

Tema landskapsbilde er definert som et av utredningstemaene i henhold til fastsatt 

planprogram for tiltaket. Fagtemaet omhandler visuelle kvaliteter ved landskapet og 

hvordan disse kvalitetene endres som følge av tiltak. Temaet tar for seg både hvordan 

tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves fra 

vegen. 

Den aktuelle strekningen av fv. 33 ligger langs med en bratt fjellskråning ut mot Mjøsa, og 

er stedvis svært synlig i fra vannet. Veganlegget kan også ses fra landområdene på motsatt 

side av Mjøsa, men på grunn av avstanden er synligheten begrenset.   

I planleggingen av tiltaket er det lagt vekt på å tilpasse ny trasé til eksisterende terreng og å 

begrense fyllinger mot Mjøsa. Det er også gjort landskapsmessige vurderinger for 

tunnelmunningene og tilhørende forskjæringer med spesiell vekt på synlighet. 

5.1.1  Verdi, omfang og konsekvensvurdering 

Verdi 

Den overordnede landformen ligger i nord-sørgående retning med helning mot Mjøsa i øst. 

Landskapsrommet vender seg mot jordbruksområdet i Stange kommune, og forholder seg i 

mindre grad til veganlegget til E6 på Mjøsas østside noe lengre sør. Sideterrenget til fv. 33 

på denne strekningen er svært bratt og består hovedsakelig av grunnlendt barskog med 

middels dimensjoner av gran og furu vest for vegen. Mellom dagens veg og Mjøsa er det 

hovedsakelig lauvskog som gråor, bjørk, lønn samt spredte småtrær av ask. I de to 

bekkedalene som krysses, er det også innslag av lauvtrær som lønn, alm og hassel. 
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Bekkene ligger i forsenkninger i terrenget, slik at terrenget møter vannflaten i en lett 

bølgende linje. Den horisontale vannflaten bidrar til en kontrast som forsterker synligheten 

av landformen. Bekkenes skiftende vannføring bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp i 

noe grad, men vannføringen er begrenset og vannet renner i hovedsak mellom steinblokker 

nedenfor vegen. Dagens veganlegg har skapt et brudd i landoverflaten, der særlig 

fjellskjæringene er av særlig betydning.  

Planområdet fremstår enhetlig og tildeles middels verdi. 
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Liten Middels Stor 

                  

 

Omfang 

Vegen legges i tunnel på en del av strekningen der terrenget er mest utfordrende. Dagens 

veg blir liggende med funksjon som beredskaps- og driftsveg, samt gang- og sykkelveg. 

Det settes opp et teknisk rom tett på tunnelportalen i nord som medfører en liten 

fjellskjæring i bakkant. Denne skjæringen vil være synlig i begrenset grad. Ettersom dagens 

veg ikke tilbakeføres til opprinnelig terreng, er det lite visuelle endringer på denne delen av 

strekningen.  

Den nye vegen inn mot tunnelportalene i nord og sør vil få høye fjellskjæringer. Prinsippet 

for utforming av påhuggsområdene er avrundede linjer både for fjellformasjonene og 

konstruksjonene. Tunnelportalen gis en buet form, og det avsettes en bergrabb på utsiden 

av vegen. Selve tunnelmunningen vil med dette bli mindre synlig sett fra landskapsrommet i 

øst, enn den ville ha vært med tradisjonell utforming av tunnelportaler. Tunnelpåhuggene 

omfatter likevel høye fjellskjæringer som vil være svært synlig fra Mjøsa. Ved høye 

fjellskjæringer skal det i tillegg etableres en hylle i skjæringen. Tiltaket ligger med 

forholdsvis stor avstand til landområdene på andre siden av Mjøsa, slik at synligheten av 

tiltaket vil være begrenset derfra. Skråninger og fanggrøften langs fjellskjæringene, samt 

fylling til eksisterende terreng i skråning langs vegens østside, etableres med naturlig 

revegetering, så langt dette er mulig. Fyllingen vil være svært synlig sett fra øst den første 

tiden, inntil ny vegetasjon er etablert og kamuflerer landoverflaten.    

Bekkene følger sitt naturlige løp, men på vest-/oversiden av vegen sprenges en gryte som 

tar imot vannet i et (veldig) lite fossefall. Vannet går videre under vegen i et rør. På 

nedsiden av vegen gjøres det ingen særskilte landskapelige tiltak. Vannføringen er i den 

grad liten slik at vannet i liten grad er synlig mellom steinblokkene.   

Det foreslås et permanent deponi på vestsiden av vegen, nord for nordre tunnelportal. I 

dette området ligger eksisterende terreng mellom det bratt hellende terrenget i vest og 

planlagt veg lavere enn den nye vegbanen. Deponiområdet er tenkt med en skrånende 

overflate og en avtrappet tilslutning til eksisterende terreng. Det legges opp til naturlig 

revegetering så langt det finnes egnede masser til dette formålet. Terrengmessig er 

området egnet for deponi, men eksisterende vegetasjon vil gå tapt og de visuelle 

virkningene av tiltaket vil bli større. 
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Vegstrekningen berøres av større og mindre tiltak som vil endre områdets visuelle karakter 

midlertidig eller permanent. I denne vurderingen vektlegges de permanente virkningene, og 

de høye fjellkjæringene er av særlig betydning i så måte. Omfanget vurderes dermed til 

middels til stort negativt til for fagtema landskapsbilde. 
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Konsekvens 

Konsekvensen for fagtema landskapsbilde vurderes til middels til stort negativt for 

fagtema landskapsbilde. 

5.1.2  Avbøtende tiltak og videre undersøkelser 

• Naturlig revegetering skal benyttes for å beplante skråninger og fyllinger så langt det 
er mulig. Det kan imidlertid være en utfordring at jordsmonnet er tynt og dermed at 
tilgjengelige masser er begrenset. Det bør derfor gjøres en prioritering for hvilke 
områder som skal ha naturlig revegetering og hvilke som skal sås til med gress. 
Gressfrø bør være av en type som gir naturlig farget gress. 

• Deponiet på vestsiden av vegen nord for det nordlige tunnelpåhugget bør gis en 
naturlig utforming. Ved å tilpasse fyllingen til omkringliggende terreng og ved bruk 
av naturlig revegetering, bør deponiet med tiden fremstå som en naturlig forlengelse 
av omgivelsene.  

• Dersom det viser seg at naturlig revegetering av massene blir vanskelig på grunn av 
grunt toppdekke, bør det vurderes andre lokaliseringer for deponi enn det som er 
foreslått på nordsiden av det nordlige tunnelpåhugget. 

5.2 Friluftsliv 

Dette temaet er definert som et av utredningstemaene i henhold til fastsatt planprogram for 

tiltaket. Det er her gjengitt et sammendrag av en egen utvidet KU-rapport angående 

friluftsliv, som er vedlagt reguleringsplanen. Se vedlegg 6. 

Samlet for tema friluftsliv, gis området noe verdi. Strandsonen i området er bratt og 

steinete og er svært lite egnet til friluftsliv. Tiltaket vil føre til noe støy og til nedsatt 

framkommelighet for syklister i anleggsperioden. Tiltaket har ingen negative konsekvenser 

for friluftsliv forøvrig. I sum vurderes tiltaket å ha en positiv effekt ved at områdets 

bruksmuligheter for syklister øker fordi deler av eksisterende smale dagstrekning forbi 

tunnelen åpnes for sykkeltrafikk. Området brukes ikke, eller i svært liten grad, av 

fotgjengere. 

5.2.1 Verdi, omfang og konsekvensvurdering 

Verdi 

V
E

R
D

I 

Noe Middels Stor Svært stor 
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Omfang 
O

M
FA

N
G

 

Ødelagt/sterkt 

forringet 

Forringet Noe forringet Ubetydelig 

endring 

Forbedret 

 

    

 

Tiltakets konsekvens 

Med noe verdi for friluftsliv og forbedret omfang, vurderes konsekvensen av tiltaket å være 

positivt for tema friluftsliv samlet sett.  

5.2.2  Avbøtende tiltak og videre undersøkelser 

• Tilstrekkelig skilting i anleggsperioden slik at syklende kan passere området tryggest 

mulig. 

5.3 Naturmangfold 

Naturmangfold er definert som et av utredningstemaene i henhold til fastsatt planprogram 

for tiltaket. Det er her gjengitt et sammendrag av en egen utvidet KU-rapport angående 

dette temaet, som er vedlagt reguleringsplanen. Se vedlegg 7. 

Det er registrert tre naturtyper med rik blandingsskog i lavlandet med verdi viktig innenfor 

planområdet. I tillegg er det registrert flere artsforekomster, men disse registreringene er 

gamle og usikre og registreringsområdet er stort i forhold til planområdets utstrekning.  

To av de rødlistede treslagene, ask og alm (sårbare), finnes svært spredt i planområdet. De 

er ikke tillagt spesiell vekt i verdiklassifiseringen da de i planområdet forekommer kun med 

små dimensjoner, i lite antall og dessuten er vanlige arter på denne delen av Østlandet.  

Utfra forekomsten av tre naturtyper med «rik blandingsskog i lavlandet», gis området 

middels verdi for naturtyper og vegetasjon.  For tema dyreliv gis området noe til middels 

verdi. 

Tiltaket omfatter tunnel, to tunnelportaler samt endring av traseene nord og sør for 

tunnelportalene. Tiltaket berører den nederste delen av to registrerte forekomster med rik 

blandingsskog i lavlandet i Kongsmesterdalen og Sleiphelledalen. En forekomst med 

samme naturtype 200 m nord for nordre portal, blir i liten grad berørt. Forekomstene i 

bekkedalene berører en liten del av den samlende forekomsten av naturtypen og av 

registrerte artsforekomster.   

Ved parkeringsplassen helt nord i planområdet, er det foreslått et deponi for steinmasser. 

Deponiet vil ikke gå ut i Mjøsa. Deponiet vil heves opp til nivå med fylkesvegen. Deponiet 

vil kreve at det meste av vegetasjonen mellom parkeringsplassen og Mjøsa fjernes.   

Omfanget totalt sett av prosjektet settes utfra dette til noe forringet. 

Med middels verdi og noe forringet omfang, gir dette noe til middels negativ konsekvens 

for naturtyper og vegetasjon, noe negativ konsekvens for dyreliv. 



Reguleringsplan for rassikringstiltak for fv. 33 Skreikampen 

42 viken.no 

 

Figur 22 Typisk vegetasjon i brattlia vest for dagens veg. Foto: Sweco Norge AS  

 

Forslag til avbøtende tiltak 

▪ Ivareta hensyn til registrerte naturtyper i de to bekkedalene ved utforming av 
tunnelportal 

▪ Konkret avmerke områder som kan avskoges innenfor registrerte naturtyper. Biolog 
bør kontaktes før avvirkning skjer 

▪ Ivareta mest mulig av kantsonen mot Mjøsa ved etablering av deponi i nord   

 

5.3.1 Verdi, omfang og konsekvensvurdering 

Verdi 

V E R D
I Noe Middels  Stor Svært stor 

 

Omfang 

O
M

FA
N

G
 

Ødelagt/sterkt 

forringet 

Forringet Noe forringet 

 

Ubetydelig 

endring 

Forbedret 

 

Konsekvens 

Området gis samlet sett for naturmangfold middels verdi for naturmangfold. Omfanget av 

tiltaket vurderes som noe forringet og samlet konsekvens for naturmangfold noe til 

middels negativ konsekvens.  
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5.3.2  Avbøtende tiltak og videre undersøkelser 

▪ Ivareta hensyn til registrerte naturtyper i de to bekkedalene ved utforming av 
tunnelportal 

▪ Konkret avmerke områder som kan avskoges innenfor registrerte naturtyper. Biolog 
bør kontaktes før avvirkning skjer 

▪ Ivareta mest mulig av kantsonen mot Mjøsa ved etablering av deponi i nord   

5.3.3  Vurdering etter naturmangfoldslovens § 8-12 

§ 8 kunnskapsgrunnlaget 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre 

legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 

samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet (Naturmangfoldloven). 

Vurdering 

Naturtyper, vegetasjon, vilt og vannmiljø: Kunnskapsgrunnlaget anses å være akseptabelt.  

Det er foretatt både vilt- og naturtypekartlegging i Eidsvoll kommune i 2005. Det er kartlagt 

tre naturtyper innenfor planområdet. I tillegg inngår vestre del av planområdet i et registrert 

viltområde. Det er ikke registrert rødlistede arter bortsett fra alm og ask. Selv om disse to 

artene er rødlistede som sårbare arter (VU), er det vanlige treslag og opptrer kun sporadisk 

og i mindre dimensjoner innenfor planområdet. Det er derfor ikke gjort noen spesiell 

vurdering av disse treslagene i forhold til samlet belastning. 

Planområdet inngår i arealer langs vestsida av Mjøsa som stedvis har bergarter som har 

potensiale for god plantevekst. Naturtypen rik blandingsskog i lavlandet som er registrert 

innenfor planområdet forekommer nokså vanlig i denne regionen. Selv om registreringene 

er over 10 år gamle, vurderes det at det foreligger brukbar kunnskap om naturforhold i 

planområdet.  

Området er også befart. Selv om befaring ble foretatt svært seint på året, vurderes det at 

potensialet for ytterligere funn av naturtyper, viltområder eller rødlistede arter er lite.  

Samlet sett vurderes kunnskapen om naturmangfold tilstrekkelig til at det kan gjøres en 

beslutning.   

§9 føre-var-prinsippet 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 

på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 

unnlate å treffe forvaltningstiltak (Naturmangfoldloven). 

Vurdering:  

Det vurderes i dette tilfellet å foreligge akseptabel kunnskap om naturtyper, vegetasjon og 

fauna samt landskapsøkologiske sammenhenger i planområdet slik at § 9 ikke utløses.  

§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for (Naturmangfoldloven). 
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I dette kapittelet beskrives tre forhold: Den eksisterende belastning på naturmangfold og 

økosystem representert i planområdet og influensområdet, den påregnelige, framtidige 

belastningen som følge av tiltaket, og den påregnelige, framtidige belastningen som følge 

av andre aktuelle tiltak. 

Eksisterende belastning.  

Eksisterende vei utgjør en liten belastning på naturmiljøet og bortsett fra dagens vei er 

området lite preget av menneskelige inngrep i dag.  

Framtidig belastning som følge av tiltaket 

På strekningen der det planlegges tunnel, vil påvirkningen avta. For øvrig strekning vil 

påvirkningen være nokså uforandret. 

To lokaliteter med naturtypen rik blandingsskog i lavlandet berøres direkte ved at nedre del 

av disse vil omfattes av tunnelportalen. Det vurderes likevel ikke at dette i særlig grad vil 

øke den samlende belastningen for denne naturtypen i området.  Dette skyldes både at det 

bare er en liten del av naturtypen som påvirkes og at verdiene er begrensede. I tillegg at 

naturtypen er nokså vanlig på denne delen av Østlandet. 

Framtidig belastning som følge av andre tiltak 

Framtidig belastning på naturtyper og arter i økosystemet som planområdet utgjør en del 

av, skal etter Naturmangfoldloven tas i betraktning i en vurdering av samla belastning etter 

NML §10. Planområdet er omgitt av Mjøsa i øst og et svært bratt li-terreng i vest. Det 

foreligger ikke utbyggingsplaner i nærområdet i henhold til kommunale planer slik at 

framtidig belastning anses som liten.  

§11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 

karakter (Naturmangfoldloven). 

Vurdering:  

For å ivareta funksjon for naturmangfold og begrense skadevirkninger av tiltaket, foreslås 

følgende avbøtende tiltak.  

Avbøtende tiltak 

• Ivareta hensyn til registrerte naturtyper. 

• Konkret avmerke områder som kan avskoges i anleggsfasen. 

• Ivareta mest mulig av kantsonen til Mjøsa ved etablering av ev. deponi i nord.  

 

§12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater (Naturmangfoldloven). 

Vurdering:  

Teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet beskrives 

i reguleringsbestemmelser. 
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5.4 Kulturmiljø/kulturminner 

Kulturmiljø/kulturminner er definert som et av utredningstemaene i henhold til fastsatt 

planprogram for tiltaket. Da det ikke er registrerte kulturminner i planområdet vil det ikke 

være noen konsekvenser av dette planforslaget for dette temaet og det er derfor ikke 

utredet mer ut over dette. 

Akershus fylkeskommune vurderer potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner 

og nyere tidskulturminner ved varsel om oppstart av planlegging. Dersom det er behov for 

registrering av automatisk fredete kulturminner vil fylkeskommunen utføre dette. 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc. 

skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles. 

5.5 Risiko og sårbarhet 

Etter plan- og bygningsloven er det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i alle 

reguleringsplaner. Det er foretatt en ROS-analyse av prosjektet «Detaljregulering av fv. 33 

Skreikampen» i henhold til planprogrammet. Det er her gjengitt et sammendrag av en egen 

utvidet KU-rapport angående dette temaet, som er vedlagt reguleringsplanen. Se vedlegg 

7. 

Bakgrunn for prosjektet er at dagens strekning er smal, og den er definert som skredpunkt. 

Detaljreguleringen omfatter en strekning på ca. 1 300 m av dagens fv. 33 langs Mjøsa, der 

460 m ønskes lagt i tunnel forbi det mest rasutsatte området. 

Det ble gjennomført et analysemøte i Eidsvoll kommune 27. mars 2017. Deltagere på møtet 
var Statens vegvesen (Viken Fylkeskommune etter 01.01.2020), Eidsvoll kommune, Øvre 
Romerike Brannvesen og Sweco Norge. 
 
ROS-analysen fra 2017 ble revidert i juni 2021, og tar utgangspunkt i de hendelsene som 
ble identifisert i møte 27. mars 2017. Hendelsene er relatert til driftsfasen. Hendelser som 
er relatert til anleggsfasen inngår i planen for ytre miljø (YM-plan) og plan for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). 
 
Strekningen er svært bratt og rasutsatt. De fleste hendelsene som ble identifisert, og tiltak 
som er beskrevet, er relatert til dette.  
 
Det ble identifisert 3 uønskede hendelser i driftsfasen der risikoreduserende tiltak vurderes; 
alle 3 er gule og gjelder bilbrann i tunnel, og ras og nedfall av is. 14 øvrige hendelser er 
vurdert, men har akseptable risiko og krever ikke tiltak.   
 

Den 09.06.2021 ble det avholdt et fareidentifikasjonsmøte som handlet om 

trafikksikkerheten i tunnelen (liv og helse). Rapporten fra møtet ligger som vedlegg til ROS-

analysen.  
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Konklusjon 

Oppsummering av mulige risikomomenter. Rød sone indikerer hendelser som denne 

analysen påpeker at det skal gjøres tiltak for å redusere risiko, og hendelser i gul sone 

indikerer at tiltak bør vurderes og gjennomføres. 

 UFARLIG 

 (1) 

EN VISS FARE 

(2) 

KRITISK  

(3) 

FARLIG  

(4) 

KATASTROFALT 

(5) 

MEGET SANNSYNLIG (4) 9     

SANNSYNLIG (3) 16     

MINDRE SANNSYNLIG (2)  15,17    

LITE SANNSYNLIG (1) 4,5,14 1,6,10,12,13 2,11,12,18 3,7,8  

 

Risikoreduserende tiltak: 

Gjennomføring av anbefalte risikoreduserende tiltak medfører at vurderingen av risiko for 

en hendelse normalt forskyves ett nivå i matrisen (f.eks. fra rødt til gult). Det kan vurderes 

tiltak som enten reduserer frekvensen (sannsynlighetsreduserende tiltak) eller 

konsekvensen (alvorlighetsgraden).  

Forslag til risikoreduserende tiltak er gitt i matrisen i kapittel 4 i ROS-analysen vedlagt.  

Krav om Ytre Miljøplan: 

For å sikre at tiltakene følges opp, legges det inn i reguleringsbestemmelsene at det skal 

utarbeides et miljøoppfølgingsplan/Plan for Ytre Miljø (YM-plan). YM-planen skal beskrive 

konkret miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen og hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. 

Planen utarbeides i samsvar med Statens vegvesens veileder og mal. Ytre Miljøplanen skal 

være fast post på byggemøter. 

Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er 

behandlet i denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å 

forebygge risiko. En oversikt over relevant regelverk og retningslinjer er gitt under kapittel 7 

Referanser i vedlagt rapport av fullstendig ROS-analyse. 

5.6 Risikoanalyse for Skreikampentunnelen 

I henhold til SVVs håndbok N500 [B] skal det for nye tunneler over 500 m gjennomføres en 

risikoanalyse for å dokumentere risiko. Selv om Skreikampentunnelen kun er 460 meter 

lang og derfor ligger like under dette kravet, ønsker Viken Fylkeskommune likevel å 

gjennomføre en risikoanalyse for tunnelen. Sweco er engasjert for å bistå med dette 

arbeidet.  

Formålet med risikoanalysen er å kartlegge risikobildet for Skreikampentunnelen, slik at det 

kan tas bevisste beslutninger med hensyn til sikkerhet. Risikoanalysen skal vurdere og 

foreslå kompenserende tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

Det ble avholdt et fareidentifikasjonsmøte 09.06.2021. I dette møtet ble det lagt vekt på å 

identifisere mulige forhold som beskriver risiko ved Skreikampentunnelen.  

Konsekvens 

Frekvens 
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Totalt ble det avdekket 29 risikoer i fareidentifikasjonsmøtet. Ingen av risikoene er vurdert 

som uakseptable, og de fleste risikoene er vurdert å havne i gult risikoområde. Alt i alt er 

risikobildet for tunnelen lavt. Det konkluderes med at selvbergingsprinsippet er godt 

ivaretatt i tunnelen, selv uten sikkerhetsutrustning. Tunnelen er kort, har liten stigning og lav 

ÅDT. Det er i all hovedsak lav sannsynlighet for at ulykker oppstår i og utenfor tunnelen, og 

det er få lokale forhold som tilsier at risikonivået er forhøyet. Og dersom en ulykke skulle 

oppstå, har man gode muligheter til å rømme ut en av utgangene før ulykken eskalerer. Det 

er i tillegg kort avstand til brannvesenet i Feiring, som kan være på stedet på omtrent ti 

minutter. 

 

Risikoanalysen for Skreikampentunnelen ligger som vedlegg til ROS-analysen. 

5.7 Geoteknikk 

Etter oppdrag fra Veg- og gateplanlegging Oslo 1 i Region øst v/Håkon Håversen har 

Seksjon Veg- og geoteknikk i Region øst utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske 

vurderinger for reguleringsplanen for prosjektet fylkesveg 33 ved Skreikampen. Det er 

utarbeidet en geoteknisk rapport, 10044-GEOT-1, datert 20.03.2017 som eget vedlegg til 

reguleringsplanen.  

Det er utført totalt 22 totalsonderinger og 7 pose prøver i hele veien. Naturlig grunn består 

sannsynligvis av stein, grus og sand, men også en del silt. 

Bunnen av skråningen ved Mjøsa er trolig utvaskete morenemasser, og det forventes ikke 

dårlige løsmasser av vesentlig omfang under slike masser. I tillegg er det et forholdsvis flatt 

platå massene ligger på. 

5.8 Bru 

Planforslaget medfører liten avstand fra kryssområdene der beredskapsvegen tar av og inn 

på eksisterende veg og frem til eksisterende brurekkverk og tunellportal. Detaljering av 

sikring av sideterreng, portal og overgang til brurekkverk er krevende og vil kunne medføre 

kompromisser. Med den lave trafikkmengden vil en kunne akseptere unormerte løsninger. 

5.9  Vann og avløp 

Det sprenges ut/graves ut tilstrekkelig volum for etablering av bekkeinntak og bekkelukking. 

Rør for bekkelukking omfylles og overfylles med løsmasser og føres under bru på 

eksiterende veg. Det foretas plastring ved utløp fra bekkelukking. 

Ved teknisk rom etableres sedimenteringstank og oljeutskiller for overvann og vaskevann 

fra tunnel. 

5.10  Elektro 

Det sprenges ut/graves ut føringsveg fra eksisterende nettstasjon ihht. REN-blader og 

etableres ny nettstasjon i teknisk bygg. Strømforsyningen kan ikke innen rimelighetens 

grenser bygges med redundans. 

5.11 Arealbruk langs fv. 33 og tilgrensende arealer 

Området vegen går igjennom er vist som landbruk-, natur- og friluftsformål i 

kommuneplanen. Det er verken boliger eller lokal-/adkomstveger som blir berørt av 

forslaget. 
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5.12  Samfunnssikkerhet  

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for det planlagte 

tiltaket, se eget vedlegg. En del risikoreduserende tiltak er vurdert i analysen. For de 

risikoene hvor tiltak er påkrevet, vil de tiltakene som er beskrevet i ROS- analysen kunne 

være et utgangspunkt for videre vurderinger av tiltak. Dette håndteres videre i den øvrige 

planleggings- og prosjekteringsprosessen. 

5.13 Konsekvenser for gående og syklende 

Det er svært få eller ingen som går på denne strekningen. Det er enkelte syklende som 

passerer Skreikampen. Trafikantgruppene skal benytte eksisterende veg som er avlastet og 

stengt for biltrafikk.  Fjellskjæring og skrenten ovenfor vegen skal renskes for rasfarlig stein 

slik at tryggheten for gående og syklende ivaretas i størst mulig grad. Risikoen for at steiner 

faller ned på vegen er erfaringsvis størst om vinteren, samt overgangsperioden om våren 

hvor temperatur- variasjoner skaper isspreng når vann trenger inn i sprekker i fjellet og 

fryser. Dette er perioder på året hvor det er få syklister. Om sommeren er risikoen lavere.  

5.14  Konsekvenser i anleggsperioden 

I hele anleggsperioden legges det opp til at trafikk langs fv. 33 skal foregå mest mulig 

skånsomt med hensyn til trafikkregulering. Der en utbedrer veg i dagens trase må trafikk 

enveis reguleres med lyssignal. Strekningen som lysreguleres vil på hver side være 

henholdsvis ca. 200 m og 450 m lang. Dette er relativt korte strekninger. På grunn av 

omfattende sprengningsarbeider må veg stenges i perioder til kjøreveg er rensket og sikret. 

Ved sprengningsarbeider inni tunnel må også eksisterende veg (framtidig beredskapsveg) 

måtte stenges. Området ved ca. profil 920-1030 planlegges som midlertidig riggområde.  
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Figur 23 Bildet viser område tenkt til hovedrigg. Foto: Sweco Norge AS 

5.15 Konsekvenser i driftsfasen 

På fv. 33 vil det etter at Skreikampen-tunnelen er utbygd være tre tunneler, hvor 

Smaragdtunnelen (Byrudberga) og Falkentunnelen er de to andre. Flere tunneler medfører 

økt risiko og sannsynlighet for at fv. 33 blir akutt stengt (på grunn av hendelse) på et gitt 

punkt på fv. 33 som helhet, noe som vil påvirke strekningen forøvrig. De sikkerhetsmessige 

aspektene er ivaretatt i hvert enkelt tunnelanlegg.   

Planlagte stengninger av de tre tunnelene, på grunn av tunnelvask, vedlikehold og 

liknende, må tilstrebes samordnet slik at antallet stengninger av fv. 33 som helhet 

reduseres til et minimum. Ved planlagte stengninger vil det skiltes omkjøring fra både 

Romerike og Toten. 

 

Det vil i nødvendig utstrekning etableres sikringsgjerder langs skjæringer/skrenter innenfor 

planområdet som skal ta imot eventuelle rasmasser mot vegen. Generelt anbefales 

etablering av sikringsgjerder der hvor hellingen er større enn 40°. For hellinger mellom 30° 

og 40° skal det gjøres en konkret vurdering av behov for etablering av eventuelle 

sikringsgjerde mot nedfall fra terrenget eller betongmur som held på plass løsmasser i 

overkant.  

5.16 Omklassifisering av veger 

Eksisterende veg utenfor tunnelen skal fungere som beredskapsveg og sykkelveg. Denne 

antas å fortsatt få fylkesvegstatus, og omklassifiseres derfor ikke. 
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6 Avsluttende kommentarer 

Prosjektet er omtalt i Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022. Aktuelle 

tiltak i området er Smaragdtunnelen (Byrudberga), Skreikampen tunnel samt tiltak for 

gående og syklende og miljøtiltak i Feiring sentrum. 

Handlingsprogram samferdsel for perioden 2022-2025 er under arbeid (pr. 02.07.2021) og 

omtaler dette prosjektet som et av flere store utbedringstiltak. Utbedringen på fv. 33 

Skreikampen har et tidligere prinsippvedtak om bompengefinansiering, og planlegges 

bygget i etappe 1. Prosjektet må ses i sammenheng med fv. 33 Byrudberga (etappe 2) og 

fv. 33 gang- og sykkelvei i Feiring sentrum, som også skal finansieres over denne 

bompengeordningen 

Når reguleringsplanen er vedtatt vil neste fase være bompengeproposisjon, byggeplan, 

grunnerverv og gjennomføring.  
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7 Referanser 
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Artsdatabanken: artskart.artsdatabanken.no 
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