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Elverum 30. november 2018, kl 2200 
 
 

 

Merknader til 

Byplan 2030 Planbeskrivelse, Kommunedelplan for 
Elverum byområde, Kommunedelplan for Leiret 
 
 
 
 

Forord 

 
 
Interessegruppa Bedre Byutvikling i Elverum, har redigert sammen en rekke forslag til 
merknader fra byens beboere. Det gikk tidlig opp for Interessegruppa at merknader til Byplan 
2030 ville bli omfattende. At enkelte forslag til en viss grad kan overlappe hverandre, var 
vanskelig å unngå.  
 
Byplanlegging er et fag i endring. Måten vi planlegger og utvikler våre bymiljøer har neppe 
funnet sin endelige form. En slik erkjennelse gjorde utvikling av merknaden til 
Interessegruppa vanskeligere enn vi trodde i starten. Nye og viktige fagområder har kommet 
til, eksempelvis klima og attraktivitet. 
 
Interessegruppa ble startet i november 2009 og ble registrert i frivillighetsregisteret 27. 
februar 2010. Dette var rett etter at Statens vegvesen la ut sine planer for Overordnet 
vegsystem for Elverum. En tidligere engasjert beboer uttalte, at planene fra Vegvesenet 
fortsatt var et mareritt. Den gangen sto det om trasevalg for rv20 og omkjøringsvei. I dag har 
det blitt til byplanlegging. Men, mange av forslagene fra den gang er fortsatt uløste.  
 
Det er hendelser som er verd å merke seg. IBB sine innspill til Nasjonal Transport Plan 2017-
2029 ble lest og kommentert. Er det lettere å bli hørt på nasjonalt plan enn lokalt? 
 
På neste side finner dere en plakat med sammendrag av viktige utsagn om byen.  
Etter den ligger et sammendrag fra foredraget til Guro Berge fra Statens vegvesen fra 
byseminar 2, den 30. mars 2016. Tittelen var et ”Paradigmeskifte i planleggingen”. Fakta fra 
foredraget skapte en "aha" følelse langt inn i IBB. Hun satte ord på mange problemstillinger 
og formidlet en tabell som fortalte hvor vi skal innen bærekraftig mobilitet. Tabellen avslører 
hvorfor Elverum nå sliter med dårlig luftkvalitet og støy. 
Les, lær og diskuter! 
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Plakaten 

 

 
 
 

• Hovedveisystemet i Elverum sentrum er en 70 talls transport 
tenkning. Bilen prioriteres, bilen skal kjøre overalt! Resultatet er 
at store deler av byens gatenett og rekreasjonsområder er 
forurenset av biltrafikken. Skal det bo folk i sentrum av Elverum 
by, må forurensningen ned.  

 
• En styringsstrategi er nødvendig om en skal få kontroll på en 

voksende biltrafikk og lykkes med en bærekraftig byutvikling 
 

• Byplan 2030 må samkjøres med en overordnet og helhetlig 
transportplan for hele byområdet. Vegvesenets Overordnet 
vegsystem(2016) tilfredsstiller ikke kravene til en overordnet 
transportplan.  

 
• Tungtransport gjennom et bysenter, fører til høye utslipp av 

klimagasser. Tungtransporten må ledes rundt byområde med jevn 
fart og færrest mulig stopp-start. 

 
• De eldres rettigheter er for dårlig ivaretatt i byplan 2030. 

Gatemiljøet er lite tilrettelagt for eldre. Det er viktig  at 
eksisterende grønnstrukturer bevares og nye områder langs 
Glomma utvikles.  

 
• Galgeberget parkområdet må reserveres som et sentrumsnært 

rekreasjonsområde og åpnes mer mot sentrum.  
 

• Det er viktig for byens identitet at den opprinnelige 
førkrigsbebyggelsen tas vare på for ettertida.  
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Bærekraftig mobilitet, et paradigmeskifte i byplanleggingen 

 
IBB hevder at en byplan med en foreldet transportmetodikk, ikke må benyttes til å utvikle 
Elverum by videre.  
I en tid der attraktiviteten i Elverum er synkende, er det viktig med tidsriktig 
transportplanlegging. Tilrettelegging for mer biltrafikk gjennom sentrumsområdet gir 
ikke en bærekraftig utvikling av byen. Flere sentrale rundkjøringer på 
hovedveisystemet, inklusive alternativ 1, må ikke erstatte en satsing på bærekraftig 
mobilitet i sentrumsområdet 
 
Guro Berge fra Statens vegvesen, holdt et foredrag på byseminar 2, den 30. mars 2016, med 
tittelen et ”Paradigmeskifte i planleggingen”. Der forklarte hun hva de nye planmetodikkene 
vil bety for byutviklingen. Faginformasjon om temaet finnes også på TØIs nettsider, se 
referanse bakerst i IBB merknaden.  
 

 
Det er viktig at kommunen tar i bruk den nye metoden i planlegging av byområdet i Elverum. 
Metoden vil gi oss en bærekraftig by. Et slikt skifte i planleggingen vil også være et 
klimatiltak, et skifte som er nødt til å finne sted.  
David Banister - Professor of Transport Studies at the School of Geography and the 
Environment (SoGE), Univeristy of Oxford, har bidratt til oversikten nedenfor. Tabellen gir 
oss et bilde av moderne plantenkning. Dette er en virkelighet som nå sprer seg ut over Europa. 
 

Tilrettelegging for transport Bærekraftig mobilitet 
Regionalt fokus  Lokalt fokus  
Motorisert trafikk  Alle transportbrukere  
Kjøretøy  Mennesker  
Transport som et onde  Transport som en attraktiv aktivitet  
Framkommelighet  Tilgjengelighet  
Høyere fartsgrenser  Lavere fartsgrenser  
Fysisk dimensjon  Sosial dimensjon  
Gate som veg  Gate som sted  
Trafikkseparering  Integrering av mennesker og trafikk  
Økonomisk virkninger  Ønskede virkninger som premiss  
Modelltilnærming  Scenario utvikling og simuleringer  
Prognoser for trafikk  Visjoner for byene  
Etterspørselsbasert  ”Styrings" basert  

 
 

For noen år tilbake ble byenes transportsystem endret for å tilpasses bilene. Nå står 
vi foran et nytt skifte der menneskenes behov skal prioriteres i byplanleggingen. En 
skal estimere hva byene tåler av biltrafikk og inkludere alle transportformene i 
planleggingen. Resultatet skal bli et bedre bymiljø. Se tabellen nedenfor der en skiller 
på regionalt og lokalt fokus. Hovedveisystemet i Elverum by er anlagt som et 
tilnærmet regionalt veisystem.  
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Tabellen viser hva som er forskjellen på regional og lokal transportplanlegging. Det 
haster med å ta i bruk denne forståelsen for å redde byen. Gjør vi ikke det, bygger vi et 
fjell av problemer. Resultatet kan bli senket attraktivitet, miljøutfordringer, 
helseutfordringer, fraflytting og ingen vekst. Tidligere skilte en ikke på veier utenfor 
byen og veier inne i byen. Når fokus på ”mennesker” skal erstatte ”kjøretøy”, er det 
lett å se at utvikling av byen må bli endres. 

 
 

Merknader 

 
• Isolert sett har Byplan 2030 svært mange gode poenger og representerer et stort 

framskritt i den kommunale planleggingen. Men, det er store utfordringer med 
transportdelen. IBB mener at en byplan må samkjøres med en overordnet og helhetlig 
transportplan for hele byområdet. De gode intensjonene i byplanen kan fort bli 
ødelagt av en økende biltrafikk som vil forurense bo- og gatemiljøene. En vil også 
få problemer med fortetting. Tungtrafikken må ut av byen, som i praksis betyr 
trafikken på riks- og fylkesveiene. Folk med astma, kols og hjerte problemer kommer 
ikke til å bo eller ferdes i sentrum. Det samme gjelder familier med småbarn. Folk blir 
mer og mer beviste på helseskader av forurensing. Elverum sentrum blir et lite 
attraktivt sted å være. 

 
• Byen må planlegges på en slik måte at beboerne kan oppnå en tilfredsstillende 

livskvalitet. En må derfor ta kontroll på biltrafikken, ikke tilrettelegge for mer trafikk, 
bedre framkommelighet. Fokus må flyttes til tilgjengelighet. Med de trafikkmengder 
det er i byens hovedveinett, trengs styringsbasert planlegging. Nye rundkjøringer i 
riksveinettet, slik det nå planlegges i Elverum sentrum, er tilrettelegging for mer 
biltrafikk og prioritering av biltransport i et bylandskap. Spesielt langs riks- og 
fylkesveiene innen byområdet, der det er kort avstand mellom vei og boliger, ser en at 
høye verdier for støy og luftforurensning senker bo kvaliteten og kan representere en 
helserisiko. 

 
• En del eldre som bor i byens sentrum, beveger seg til fots, de kjører ikke bil. 

Gatene er dessverre sterkt preget av biltrafikk som skaper støy og dårlig luftkvalitet. 
IBB mener at tilrettelegging for de eldre kunne vært bedre behandlet i Byplan 
2030. Savner tiltak for å imøtekomme kravene til en økende mengde godt voksne 
beboere i byen. Eksempler er bedre tilrettelagte grøntområder, møteplasser, helårs 
vedlikehold på fortau og gangveier, er viktig for denne gruppen. Et alvorlig eksempel 
er en rekke underganger på riks- og fylkesveiene, utgjør barrierer om vinteren. For 
mye støy fra biltrafikken, hindrer også de eldre i å bruke bygatene. De ferdes stort sett 
til fots i byen og er meget utsatt for støy og dårlig luftkvalitet. 

 
• Byplanen hevder at Overordnede vegsystem for Elverum er samkjørt med 

byplanen. Overordnet vegsystem er en ren 70-talls tenkning og passer ikke inn i den 
nye byplanen. Mye av det samme kan skrives om enkelte avsnitt i Vista sin 
Fagrapport, areal- og transportutvikling i Elverum. Konklusjonene som trekkes i 
rapporten er også ren 70-talls tenkning. Vista trekker feil konklusjoner av 
transportanalysen fra 2016. Sett i et styringsperspektiv, følger Vista den 
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tradisjonelle planmetodikken. Vi vet i dag at en slik tilnærming ikke fungerer. Å 
tilpasse byen etter bilens behov, vil ikke føre til en levbar og attraktiv by. En slik 
tilnærming er gammel metodikk og øker utslippene av klimagasser og annen 
forurensning fra biltransporten. Det er ikke slik en bygger en bærekraftig by i 
2018.  
Se de Nasjonale planretningslinjene for regional og kommunal planlegging 2015 og 
TØI's utredning "Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige 
og attraktive byer". 

 
• Kommunestyrets vedtak om ringvei nord for Elverum samt omlegging av rv3 vest for 

byområdet, vil gi positive bidrag til miljøet i byen. Lønnsomhet for ringveien er 
trafikk på veien pluss gevinsten som byens sentrumsområde vil erfare. Sistnevnte kan 
bli meget stor, eksempelvis bedre tilrettelegging for fortetting, arealbruk, 
helsefaktoren, trivsel og handel/service m.fl. I moderne planmetodikk kan dette 
simuleres. Trysiltrafikken er såpass stor at den også skaper problemer for den lokale 
trafikken. Mange må vente i evigheter for å komme inn på rv25. På et veimøte på 
Myklegard hevdet Vegvesenets folk at de hadde blitt enig med Skanska om å droppe 
tilrettelegging av kryss mellom rv3 og framtidig ringvei nord for byområdet i denne 
omgang. En slik trenering er meget uheldig og kan gi forsinkelser for bygging av 
ringveien. 
Satsingen må følges opp med planer for de andre ringveisegmentene. Dagens 
fylkesveier må avlastes og tungtrafikken på riksveiene må ut av byområdet! 

 
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging – 2015-2019, må 

inkluderes i den kommunale planleggingen, ikke utsettes. Å utsette innføring av 
2015 forventningene var en dårlig nyhet fra FS. I 2019 kommer nye forventninger. 
Elverum kommune må komme i takt med utviklingen, ikke ligge på etterskudd. 

 
• Kraftig byspredning skaper mye lokal biltrafikk som gir mye forurensning, støy og 

utrygghet. Ekspress sykkelveier med helårs 
vedlikehold og en mer radikal og miljøvennlig 
utgave av kollektivsystemer, kan dempe en del 
av trafikkveksten. Ekspress - sykkelveier skal 
ikke ha gange, bare bruk av sykkel og el-sykkel. 
Men, Sykling er en sesong aktivitet i Elverum, ikke 
en helårs aktivitet. Derfor representerer sykling en 
liten reduksjon av biltrafikken på årsbasis. 

 
• Det er ikke framtidsrettet at Elverum sentrum 

skal håndtere en økende mengde biltrafikk, 
enten den er nasjonal, regional eller lokal. 
Kommuneplanen ber om reduksjon av biltrafikken 

i sentrum. En målsetning som må respekteres!  
 

• De lokale transportbehovene innen byområdet er dårlig kartlagt. Utredninger som 
finnes er en regional tilnærming. Men lokale transportbehov kan være transport til 
kultur, handel/service, industri, helseforetak, utdanning, boligområder og kopling til 
regionale og nasjonale transportsystemer som buss og bane m.fl. Eksempelvis er det 
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bare en ringvei som kan betjene trafikk mellom industriområdene på en miljømessig 
god måte. 

 
Kurven er fra Leiret luftmålestasjon viser at grenseverdien for PM10 brytes to ganger daglig når veibanen er 
tørr. Kurven er fra tidsrommet 20. til 23 november 2018. Typisk støv fra piggdekk på tørr asfalt og i 
rushtiden. Fiolett indikerer svært alvorlig forurensning. Elverum og Oslo har flere ganger i høst vært de to 
mest forurensede byene i Norge. 
 
 

• Kunnskapene om luftforurensning har de siste årene økt betydelig. Helserisiko 
ved eksponering av støv fra veitrafikk, er nå meget godt beskrevet. En del forskning 
gjenstår fortsatt mht. mikroplastens innvirkning på menneskekroppen. Bildekk 
inneholder plast og er en kilde til slik forurensning. Dårlig luftkvalitet i Elverum 
kommer stort sett fra samferdsel og vedfyring. I byen blir luftforurensningen 
konsentrert.  

 
• Kommunestyret bør ta stilling til pikkdekkavgift for å redusere farlig støv fra 

veitrafikken. Nivåene av PM10 er altfor høye i piggdekksesongen. Tester viser at 
moderne vinterdekk uten pigger gir tilfredsstillende sikkerhet. Trondheim kommune 
har satt i verk en rekke tiltak som fungerer. Se bakerst under referanser. 

 
• EU's overvåkingsorgan EU-ECA hevder at måling av luftkvalitet utføres feil i de 

fleste europeiske land. Den skal skje der folk oppholder seg, ikke som 
bakgrunnsmåling. I Elverum måles bakgrunns forurensning. Hva ville målinger i 
Storgata vist? Eller i gang- og sykkelbanen på Jernbanebrua? 

• Støy er et økende problem i Elverum by. Støyberegningene viser at skytestøy fra 
Terningmoen og støy fra samferdsel er et omfattende problem. Tiltak for å bedre 
støyforholdene på Vestad, kan være å slutte med bussing av soldater fra Rena til 
Elverum, grunnet i et meningsløst konsesjonsvedtak. Videre bør Forsvaret 
etablere bedre støyskjerming av skytebaner og standplasser. Øvelser med tyngre 
våpen bør skje i Regionfelt Østlandet, ikke i Elverum byområde. 

 
• WHO har varslet skjerping av deres anbefalte grenseverdiene for støy med 2 dB 

der folk oppholder seg. Støy måles logaritmisk. 2 dB er nær en halvering.  
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Støy fra biltrafikken i sentrum må ikke reduseres ved hjelp av plankeskjermer. 
Slike tiltak reduserer byens attraktivitet. Reduksjon av antall kjøretøyer 
gjennom byen, og etablering av ring- og omkjøringsveier, er det eneste som 
virker. Å lage tunneler, slik Oslo har gjort, vil ikke fungere i en liten by som Elverum. 
Det er altfor kostbart. Eneste fornuftige parsell er under jernbanene som et alternativ 
til hevet bru. 

 
• Vei over Glomdalsmuseets parkeringsplass og bru over Glomma, er nevnt i 

Byanalysen. I følge opplysninger som ble gitt under den nasjonale fredningen av 
dansepaviljongen, vil en ny vei over parkeringsplassen, hindre bruk av den fredede 
bygningen. I følge arkitekt Vesterlids sønn, er paviljongens arkitektur japansk inspirert og 
har en åpen takkonstruksjon som ikke stopper støy og støv fra en vei. Alternativ 2 i 
Overordnet vegsystem for Elverum over Glomdalsmuseets parkeringsplass, er derfor helt 
utelukket. Et vedtak om en slik vei vil framtvinge innsigelse fra riksantikvaren. Det hever 
ikke byens attraktivitet å starte en prosess om avfredning.
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Et eksempel,  Vestad sentrum i Elverum 
 
Luftfoto Vestad sentrum 2016, IBB, Arild Pedersen 

 
 
Gjennom Vestad sentrum går det meste av biltrafikken mellom vest < > øst. Glåmbrua og 
Nybrua er de eneste bynære forbindelsene over Glomma for biltrafikken. Trafikken på Rv 25 
gjennom Vestad nærmer seg et nivå der det trengs en bredere vei. Hva slags bydel vil det gi 
oss? Hvilke tiltak må vi sette i verk for å heve bydelens attraktivitet? 
Det meste av Vestad sentrum er asfalt og forurensende biltrafikk. Ny, hevet bru over 
jernbanene vil eskalere klimautslippene fordi oppkjøringen fra øst blir brattere. 
 

Støykartet er fra konsekvensanalysen 
for Overordnet vegsystem til Statens 
vegvesen. Støyen er beregnede 
verdier. Brune områder er støy over 
70 dB.  
Legg merke til at studentblokka 
ligger innenfor rød sone. Meierigata, 
den som går forbi blokka, er tenkt 
som tilførselsvei til skysstasjonen. De 
lilla strekene er forslag til 4 m høye 
støyskjermer. De grønne strekene er 
eksisterende jordvoller.  
 
IBB mener at Byplan 2030 absolutt 
må omfatte hele Vestad sentrum. Et 
bydelssenteret med urbane kvaliteter 

og grøntarealer bør inkluderes i Byplan 2030, slik det var før den siste riksveiutbyggingen på 
70-tallet. 
Mye av biltrafikken gjennom bydelen må fjernes. 
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Et bidrag til løsning kan være å senke rv25 i kulvert under jernbanene, en senket vei  
som kan gå nesten til Glåmbrua. Løsningen vil frigi arealer til næring, forenkle tilgangen til 
skysstasjonen og bedre miljøet i bydelen. Vegvesenet hadde kulvert under jernbanene som et 
alternativ, men løsningen ble aldri utredet skikkelig. 
De nye planmetodene for utvikling av den bærekraftige byen, må anvendes på Vestad. 
Dvs. simulering av hvor mye trafikk bydelen tåler for å opprettholde et bærekraftig 
bydelssenter, ikke telling av kjøretøyer og utviding av veiene. Det er en vesentlig 
forskjell på planlegging av veier utenfor byene, og i byen. Det er her Statens vegvesen 
feiler i sin planmetodikk. De skiller lite på regional og lokal planlegging. 
 
Vestad sentrum på 60-tallet. Foto: Digitalt museum, Normanns kunstforlag AS, Domkirkeodden,  Bildet fra 60-
tallet viser et bydelssenter med trivelige byrom og handel, en lokal møteplass. 

 
 
 
Foto: IBB, Arild Pedersen 

 
 
Skyline fra Vestheimgata. Byutvikling eller det motsatte? Mange hevder det bare er rot! 
Trafikken i Vestheimgata ligger over 5000 ÅDT. Da det er lite nattrafikk, vil døgntrafikken 
omregnet til dagtrafikk bli over 10 000 kjøretøyer. Tungtrafikkandelen er meget stor og 
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økende i Vestheimgata. Årsaken er bl.a. at Vestmo t ømmerterminal også har blitt et
industriområde. Helt uakseptable trafikkmengder for en gate langs et boligområde.

Hilsen Interessegruppa Bedre Byutvikling i Elverum

Arild Pedersen,

Odd Søgård,

Solvår Mjøen

Referanser
• Sluttrapport om bærekraftig bypolitikk https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/faglige-

rad-om-barekraftig-bypolitikk/id747992/
• Samferdselsdepartementet, Tildelingsbrev Statens ve gvesen 2015

http://www.vegvesen.no/_attachment/569742/binary/10 09386?fast_title=Tildelingsbre
vet+2015.pdf

• Guro Berge, foredrag på Byseminaret 2, 30. Mars 201 6, ”Paradigmeskifte i
transportplanleggingen”. Foilene finnes på Elverum kommunes nettsider under
Byseminar 30. mars 2016.

• TØIs sider om byutvikling og bytransport. https://www.toi.no/byutvikling-og-
bytransport/category224.html

• TØI's utredning " Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige
og attraktive byer".

• Trondheim kommune, kampanje for piggfrie vinterdekk .
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/utvalgt/an dre-
omrader/forurensning/luftforurensning-i-trondheim/p iggfritt-nytter/
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https://www.nrk.no/norge/ny-rapport_-flere-enn-antatt-lever-med-helsefarlig-stoy-1.14243384 
 
Hilsen IBB, Arild Pedersen 
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