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1. BAKGRUNN 

1.1  Tiltakshaver og forslagsstiller 

Reguleringsplanforslaget fremmes av Plan1 AS på vegne av Elverum Campus AS. Reguleringsplanen 
fremmes som en privat detaljregulering.  

1.2  Bakgrunnen for og intensjonene med planen 

Hver høst, like før skolestart, framkommer det at det er et omfattende underskudd av studentboliger. 
Dette kommer også tydelig fram i media like før høyskoler og universiteter starter opp. 
De fleste steder er det førsteårsstudentene som prioriteres, mens andre stort sett forgjeves må stå på 
lange ventelister, og derfor prøver å finne seg andre mer eller mindre greie boalternativer. Dette er 
bakgrunnen for at Campus Elverum nå har ønske og planer om å bygge nye hybelbygg.  
De håper å få oppført hybelbygget så snart som mulig, for å møte dette behovet.  
 
Campus Elverum AS har kjøpt gnr/bnr 13/333, 13/334, 13/822, 13/823 og 13/824 (kart under pkt. 
3.1), og det er innenfor disse eiendommene det nå planlegges botilbud for studenter. Etter prosesser 
med kommunen, og med bakgrunn i flere av de innkomne merknadene, har planene blitt bearbeidet 
undervegs i planprosessen. Hovedakomst er foreslått fra Jegersien i sør og bebyggelsen er brutt opp i 
mindre enheter og med generelt lavere høyder enn det som var skissert i planinitiativet. 
 
Hensikten med planarbeidet er dermed å tilrettelegge for bygging av hybelhus, både i form av 
konsentrert småhusbebyggelse og blokker. Byggene vil romme anslagsvis ca. 250 hybler og noen 
studentleiligheter. Småhusbebyggelsen som vil være i 2 etasjer, planlegges i vest. Videre østover vil 
det trappes opp med bygg i hhv. 3 etasjer, 4 etasjer og mot rundkjøringen i sørøst et bygg i 5 etasjer 
med inntrukket 6. etasje. Parkering, inkl. en del sykkelparkering, samt boder er planlagt i kjeller. 
Resterende del av sykkelparkeringen vil være på bakkeplan, samt mulighet for noe gjesteparkering/ 
HC-parkering. For tiltakshaver er det viktig at prosjektet blir bærekraftig, og at det tas miljøhensyn 
ved valg av materialer, energiløsninger, arealbruk og ift. tilrettelegging for myke trafikanter framfor 
bilister bl.a. ved å ha en lav parkeringsdekning og mulighet for bildelingsordning, i tillegg til at det er 
svært gode og trygge gang- og sykkelvegløsninger til aktuelle målpunkter. Det legges videre til rette 
for en relativt høy utnyttelse og arealeffektive løsninger, samtidig som det er et mål at prosjektet skal 
være inkluderende for beboerne og ha attraktive og varierte utearealer. 
 
2. PLANSTATUS, SAMT FORHOLDET TIL ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 

2.1 Forhold til gjeldende arealplaner 

Kommunedelplan for Elverum byområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt av kommunedelplan for Elverum byområde med planområdet markert. 
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Elverum kommune vedtok den 28.08.19 kommunedelplan for Elverum byområde. Jegertomta ligger 
innenfor den nye byplanen, og planområdet er avsatt til eksisterende boligbebyggelse. I tillegg er en 
stripe langs Jegerstien, der det er lagt til rette for støyskjermingstiltak i gjeldende reguleringsplan, 
avsatt til grønnstruktur. Området innenfor gul støysone ift. skytestøy. 
Iht. bestemmelsene til kommunedelplanen skal fortetting skje i form av småhusbebyggelse innenfor 
arealene avsatt til eksisterende boligbebyggelse.  
 
I kommuneplanens samfunnsdel kap. 1 «Visjon og hovedtrekk i kommuneplanen», og kap. 5 «Vekst 
og utvikling» står det at et grunnleggende prinsipp er at «Elverum kommune skal ha et miljøvennlig 
og arealeffektivt utbyggingsmønster.»   
 
Reguleringsplaner 
Arealene inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» (Plan-ID: 2001001) vedtatt 
04.05.11 og omfatter område B3 og del av område B1.  
Reguleringsbestemmelsene til Nordmokvartalet fastslår at det innenfor felt B1, B2 og B3 skal være 
frittliggende eller konsentrert småhusbebyggelse, men det er ikke satt bestemmelser om verken 
utnyttelsesgrad eller høyder. Det er derimot satt krav om at det for disse feltene må foreligge 
godkjent detaljregulering før det kan gis tillatelse til tiltak/rammetillatelse.  
«Detaljregulering for Jegertomta» vil både bli en detaljering og endring av del av gjeldende 
«Reguleringsplan for Nordmokvartalet», og dermed også erstatte deler av gjeldende plan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt av «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» med planområdet markert. 

 
«Detaljregulering for Rv 3 Elgstua–Grønvegen», som omfatter miljø- og trafikksikkerhetstiltak langs 
Trondheimsvegen, har ligget ute til offentlig ettersyn. Planforslaget tilrettelegger i hovedsak for 
etablering av gang- og sykkelveg langs vestsiden av Trondheimsvegen på strekningen mellom 
Elgstua og Grønvegen. Dagens bussholdeplass ved Vestad skole opprettholdes, og det etableres en 
ny holdeplass for sørgående busser vis av vis denne. Det etableres fotgjengerovergang med 
trafikkøy nord for bussholdeplassene. Undergang ved Vestad skole opprettholdes, og ifm. denne skal 
det bygges fortau, som videreføres inn Grønvegen frem til Elgvegen. Dagens støyskjerm langs 
vestsiden av Trondheimsvegen flyttes litt mot vest, mens dagens støyskjerm på østsiden av 
Trondheimsvegen opprettholdes i hovedsak uendret. Tiltakene planlegges gjennomført i 2022. 
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På vestsiden av Trondheims-
vegen, der det skal etableres ny 
gang- og sykkelveg, er det fore-
slått regulert et bestemmelses-
område (markert #1) som 
omfatter midlertidig anleggs-
område. Innenfor området 
tillates nødvendige terreng-
arbeider ifm. opparbeidelse av 
ny gang- og sykkelveg, og ny 
støyskjerm. Deler av bestem-
melsesområdet er foreslått 
regulert til boligformål, og 
bestemmelsesområdet opphører 
når området er satt i stand og 
melding er sendt til kommunen. 
Arealet som foreslås regulert til 
boligformål omfatter del av gnr. 
13 bnr. 334, og for å få samme 
underformål og regulerings-
bestemmelser for hele arealet 
som omfatter boligformål, vil det 
aktuelle arealet som er regulert 
til boligformål med midlertidig 
bygg- og anleggsområde, tas inn 
i «Detaljregulering for 
Jegertomta». 
Bestemmelsesområdet  
med bestemmelser vil da 
videreføres.  
 
 
 
      

Utsnitt av «Detaljregulering for Rv 3 Elgstua–Grønvegen» med planområdet markert. 

2.2  Konsekvensutredning 

Arealet er avsatt til boligformål i byplanen og det er dermed avklart på et overordna nivå at det 
innenfor området skal være boligbebyggelse. Både byplanen og gjeldende «Reguleringsplan for 
Nordmokvartalet» har imidlertid bestemmelser om at det skal være småhusbebyggelse, mens det i 
«Detaljregulering for Jegertomta» foreslås blokkbebyggelse i tillegg. «Detaljregulering for Jegertomta» 
er vurdert opp mot plan- og bygningslovens (pbl.) kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift om 
konsekvensutredning gjeldende fra 01.07.17. Tiltak iht. planen kommer verken inn under KU-
forskriftens vedlegg I: «Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal 
ha planprogram eller melding og konsekvensutredning» eller vedlegg II: «Planer etter plan- og 
bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere». Konsekvensene som følge av 
endringene som foreslås i «Detaljregulering for Jegertomta», deriblant endring fra småhusbebyggelse til 
blokkbebyggelse, kommer heller ikke inn under forskriftens § 10 «Kriterier for vurderingen av om en 
plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn». I samråd med Elverum 
kommune er det derfor kommet fram til at det ikke er krav om konsekvensutredning i henholdt til pbl. 
kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning gjeldende fra 01.07.17. 
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1  Beliggenhet, avgrensning og størrelse 

Planområdet er på 7,7 dekar og innbefatter gnr/bnr 13/822, 13/823, 13/824, 13/333, 13/334, 13/343 
og del av 13/825 og 13/1124. Området ligger like nord for Rema 1000/Biltema på Nordmo og nordvest 
for Scandic Elgstua, ca. 250 meter nord for Terningen Arena, knapt 1 km til Elverum jernbanestasjon/ 
skysstasjon og ca. 1,5 km vest for Elverum sentrum. Arealet ligger nord for Jegerstien, vest for 
Trondheimsvegen, sør for Gaupevegen og 13/335 og øst for gnr/bnr 13/1037, 13/1148 samt Elgvegen.  
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3.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg, kulturmiljø og kulturminner 

Planområdet er ubebygd og på mesteparten av arealet er det gras/ugras og noe krattvegetasjon.  
I nordøst, på gnr. 13 bnr. 334, er det en del litt store furuer og noe krattvegetasjon. I tillegg er det 
opparbeidet en støyvoll med støyskjerm i øst mot Trondheimsvegen og rundkjøringa. Det er nylig 
opparbeidet en gang- og sykkelveg gjennom området som forbinder Jegerstien med Elgvegen/ 
Gaupevegen. I tillegg er det en stiforbindelse helt vest i planområdet.  
Området har generelt gode solforhold og er åpent og fritt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyfoto som viser planområdet og tilgrensende bebyggelse og anlegg. 

 
Det er ingen kjente automatiske fredede kulturminner, ingen SEFRAK-registrerte bygg eller 
bygninger regulert til vern i området. Planområdet inngår for øvrig i gjeldende «Reguleringsplan for 
Nordmokvartalet» og er allerede regulert til bolig, og forholdet til automatisk fredete kulturminner og 
kulturmiljøer er dermed avklart i gjeldende reguleringsplan.  
 
Boligbebyggelse nord for området er likevel ensartet med boliger fra sent 1950-tallet, noe som har 
preget strøkskarakteren. Det er imidlertid oppført tilbygg, påbygg og garasjer, samt opparbeidet nye 
avkjørsler i tilknytning til flere av boligene. Byggene har nå også til dels forskjellige takvinkler, og 
dette til sammen bryter med både den opprinnelige 50-tallsstilen inkl. organiseringen og utnyttelsen 
på tomtene. Dette bidrar til at det ensartete inntrykket av området har blitt redusert relativt mye.  
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Tilgrensende områder 
Nord og nordøst for området, hhv. langs Gaupevegen/Elgvegen og videre nordover, og på østsiden av 
Trondheimsvegen, er det eksisterende boligbebyggelse i form av frittliggende småhusbebyggelse. En 
av tomtene på motsatt side av Gaupevegen, er foreløpig ubebygd, men er avsatt og regulert til bolig. 
Nord for boligene på motsatt side av Trondheimsvegen ligger Vesta skole.  
Også mot sørøst, på motsatt side av Jegerstien, er det fire tomannsboliger. Disse ligger bak en 
støyskjerm, og er derfor mindre synlige fra vegene og områdene rundt. De ligger for øvrig innenfor 
areal regulert til forretning/kontor/bevertning i «Reguleringsplan for Nordmokvartalet», og byggene er 
der markert som «bebyggelse som forutsettes fjernet». 
Rett mot sørøst, på motsatt side av Trondheimsvegen, ligger Scandic Elgstua som er et 6-etasjers 
hotellbygg. Sør for Elgstua, ved rundkjøringa mellom Trondheimsvegen og Rv. 3, er det en Esso-stasjon. 

Planområdet (til venstre i bildet) er ubebygd. Det 6-etasjers hotellbygget Scandic Elgstua ligger like sørøst for området. Til høyde i bildet 
skimtes tomannsboligene bak støyskjermen (kilde: Google Maps).  

Boligbebyggelse langs Elgvegen og til dels Gaupevenen ble bygget sent på 1950-tallet. Opprinnelig var utforming og organisering av 
bebyggelsen svært ensartet, men etter at det er oppført tilbygg, påbygg, garasjer etc., samt laget nye innkjøringer, er mye av den strenge 
organiseringen og opprinnelige karakteren gått tapt.  

Bildet viser to av boligene langs Gaupevegen som ligger nærmest planområdet. Rema 1000 sees i bakgrunnen (kilde: Google Maps). 
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Tomtene gnr. 13 bnr. 825 på motsatt side av Gaupevegen er foreløpig ubebygd. 

 
Planområdet ligger inntil næringsarealene innenfor Nordmokvartalet og i nærheten av Grindalsmoen. 
Næringsarealene er delvis utbygd, men det er også en del næringstomter som ennå ikke er utviklet. 
Rett sør for planområdet og Jegerstien er det et større næringsbygg der Rema 1000 og Biltema har 
forretninger. Lenger vestover langs Jegerstien ligger en nylig oppført Kiwi-forretning og Elverum 
Caravansenter. Mellom disse bedriftene og Rema 1000/Biltema er det et næringsareal langs 
Jegerstien som ikke er utviklet. Sør, vest og nord for Kiwi og Elverum Caravansenter er det 
næringsområder, både bebygde og ubebygde. 

Scandic Elgstua til venstre i bildet og Rema 100 til høyre. Sett fra planområdet. 

 

 
Elverum Caravansenter med ny Kiwi-forretning og Jegerstien like bak. I bakgrunnen sees også deler av næringsbebyggelsen og 
næringstomtene på Nordmoen/Grindalsmoen (kilde: www.elverumcaravan.no). 
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3.3  Veg- og trafikkforhold 

Planområdet grenser mot Jegerstien i sør, Trondheimsvegen i øst og Gaupevegen og Elgvegen i nord 
og vest. Jegerstien er en samleveg og det er opparbeidet gang- og sykkelveg langs nordsiden av 
vegen. For arealene langs Trondheimsvegen har som nevnt «Detaljregulering for Rv 3 Elgstua–
Grønvegen» vært ute til offentlig ettersyn, og planen forventes vedtatt i løpet av 2021. Denne 
planen omfatter miljø- og trafikksikkerhetstiltak, bl.a. gang- og sykkelveg langs vestsiden av 
Trondheimsvegen forbi planområdet og nordover til Grønvegen, og innbefatter også fortau inn 
Grønvegen frem til Elgvegen. Statens vegvesen har planer om å etablere disse tiltakene i 2022. 
 
Jegerstien har fartsgrense 50 km/t, mens Elgvegen og Gaupevegen har 30 km/t.  
ÅDT (årsdøgntrafikk) er ikke oppgitt på disse vegene. Alle disse vegene er kommunale.  
Trondheimsvegen (Rv. 3) har fartsgrense 60 km/t. Det er ikke foretatt trafikktellinger på 
Trondheimsvegen etter at Rv 3 ble omlagt, men trafikkmengden er blitt betraktelig redusert.  
Ifm. Rv. 3/25-prosjektet ble det utført trafikkberegninger. Trafikkanalysen er beregnet i år 2018 for 
ny vegsituasjon og trafikkmengde, uten bomstasjon på strekning Løten–Elverum. I analysen er det 
tatt hensyn til nye reguleringsplaner i området og derav endringene i trafikkmengden på 
Trondheimsvegen. Trafikkberegningene viser en ÅDT i 2018 på 4000 på Trondheimsvegen forbi 
planområdet, og ved framskrivning til år 2040 iht. statistikk fra Vegdirektoratet og prognoser fra 
Transportøkonomisk institutt for Hedmark fylke vil ÅDT være ca. 4800.  
Den reduserte trafikkmengden er positiv både mht. trafikksikkerhet, støy og luftkvalitet. 

3.4  Kommunal infrastruktur og høyspentkabler 

Det ligger offentlig vann, overvanns- og avløpsnett både langs med og gjennom planområdet: I sør 
går det VA-nett i gang- og sykkelvegtraséen langs Jegerstien, det ligger en vannledning innenfor 
planområdet i øst – litt utenfor traseen for regulert gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen, det 
er lagt spillvanns- og vannledninger vest for den regulerte og opparbeidede gang- og sykkelvegen 
som går mellom Jegerstien og Elgvegen/Gaupevegen (delvis på vestre teig av gnr/bnr 13/333 og 
østre teig av 13/343), samt i dagens stiforbindelse helt vest i planområdet (på vestre teig av 13/343).  
 
Elvia har opplyst at de ikke har anlegg innenfor planområdet. 
 
Jegertomta ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme med krav om påkobling.  

3.5  Offentlige og private servicefunksjoner 

Elverum sentrum med godt utvalg av privat og offentlig tjenestetilbud ligger ca. 1,5 km fra planom-
rådet. Det er to dagligvareforretninger like ved planområdet, Rema 1000 rett på sørsiden av Jegerstien 
og Kiwi ca. 200 meter mot vest. Det er under 1 km til Elverum skysstasjon. 
 
Terningen Arena/Høgskolen i Innlandet ligger ca. 250 meter sør for planområdet. Det er drøyt 2 km 
til Elverum videregående skole og knapt 2 km til ungdomsskolen.  
 
Vestad skole (1.-7. klasse) ligger ca. 250 m nordøst for planområdet, Nordmo barnehage og Vestad 
barnehage hhv. ca. 100 meter og knapt 1 km mot nordvest, og Terningen barnehage ca. 500 meter i 
sørvest. Det er svært gode gang- og sykkelvegforbindelser til alle disse målpunktene. 
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             Skoler og barnehager nært planområdet, samt lokalisering ift. Elverum skysstasjon og sentrum. 

3.6  Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Det er flere områder som egner seg for friluftsliv, lek og rekreasjon i nærheten av planområdet.  
Grundsetmarka har skiløyper som starter i området rundt Grindalsmoen, og det er kun ca. 750 meter 
til Vestad lysløype som går inn til Djupmyrkoia, hvor det er servering i helger og ferier. Løypenettet 
har videre forbindelse mot bl.a. Budor.  
Det er ca. 1 km meter til Jernbaneparken og Gesellparken ved Gamlebrua, med Glomma like øst for 
disse. Det er drøyt 1 km til friluftsområdet Skansen (gammelt forsvarsanlegg med skyttergraver 
etc.), ca. 1,5 km til Galgeberget park, ca. 2,5 km til Christianfjeld festning (friluftsområde), drøyt 2 
km til Brennerihaugen og knapt 3 km til hhv. hoppbakken i Hermanshulua og Svartholtet som er 
friluftsområde med fine turmuligheter sommer- og vinterstid. Ved Restvold, knapt 1,5 km mot øst, 
ligger både Rolfshallen, Elverumshallen, svømmehallen og idrettsbaner. I tillegg er det også idretts-
plasser ved flere av skolene. Skogmuseet og Glomdalsmuseet er også attraktive kulturtilbud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart som viser frilufts- og 
rekreasjonsområder nært 
planområdet. 

http://www.visit-hedmark.no/no/elverum-regionen/se-og-gjore/aktiviteter/?TLp=1206020&Djupmyrkoia
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Kart som viser skispor ved planområdet med tilknytning til lysløyper. 

3.7  Grunnforhold 

I henhold til AREALIS-data fra Norges geologiske undersøkelser består berggrunnen innenfor planom-
rådet av øyegneis, granitt og foliert granitt, og løsmassene av tykt dekke av breelvavsetninger med 
sand/grus (se figurer). Breelvavsetninger er godt sorterte masser med middels til god infiltrasjonsevne.  

 
 

Kartutsnitt som viser løsmasser (kilde: Arealis.no). 

3.8  Vannbalanse 

Det er ikke vann eller vannveger innenfor selve planområdet. Arealet er ikke flomutsatt og det går 
ikke flomveger gjennom området. Da løsmassene består av sand og grus dreneres regn-/overvann 
lett unna.  
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3.9  Terrengforhold og vegetasjon 

Terrenget på området er temmelig flatt og ligger på ca. kote 191 med noen mindre forhøyninger opp 
mot kote 192. Unntak fra dette er at det langs Trondheimsvegen er lagt opp en støyvoll med 
støyskjerm på toppen.  
 
Mesteparten av arealene har tidligere vært bevokst med furutrær, men arealene er avskoget, og på 
gnr/bnr 13/822, 13/823 og 13/824 er det nå fortrinnsvis gras, ugras og noe kratt/lavere trær. På 
nordøstre del av planområdet er det en del litt større trær, fortrinnsvis furu og noe mindre 
krattvegetasjon.  

 
Mesteparten av området består av gras/ugras og krattvegetasjon.    I nordøst er det noen større furutrær i tillegg til krattvegetasjon. 
 

3.10  Miljøbelastninger området er eksponert for 

Radon  
Det er ikke registrert alunskifer i området, og omradet er registrert med moderat til lav aktsomhets-
grad ift. radon.  
 
Støy 
Iht. Statens vegvesens støykart fra mars 2018, beregnet for år 2040, ligger planområdet i gul støysone 
fra biltrafikk. Trafikkmønsteret er imidlertid endret etter at ny Rv 3 ble ferdig omlagt, og trafikk-
mengden forbi planområdet har gått vesentlig ned på Trondheimsvegen etter dette. Støysituasjonen er 
dermed bedret ift. Statens vegvesens støykart.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Statens vegvesens støykart 
beregningsdato 11.03.18 
beregnet for år 2040. 
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Terningmoen ligger sør for planområdet og Hamarvegen, og skytefeltet i tilknytning til dette 
anlegget medfører støy til nærområdet. Både planområdet, men også store deler av de eksisterende 
boligfeltene bl.a. nord og øst for dette, ligger i gul støysone rundt skytefeltet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støykart fra skytebane/skytefelt. Fra kommunens kartportal: Samfunnssikkerhet. 

 
For å utrede støyforholdene ifm. detaljreguleringen, er Norconsult AS engasjert til å utføre støy-
beregninger og utarbeide en støyrapport for planområdet. Både vegtrafikkstøy og skytestøy, samt 
sumstøyen fra disse kildene er beregnet. Beregningene av vegtrafikkstøy er gjort for fremtidig 
trafikksituasjon med framskrevne trafikktall. I rapporten (datert 28.05.21) er det utarbeidet støykart 
for situasjonene uten støytiltak for hhv. 1,5 meter over bakkeplan (tilsvarende fremtidig uteopp-
holdsareal) og for 4 meter over bakkeplan. Støykartene viser at uten nye støytiltak, ligger deler av 
planområdet i gul støysone beregnet 1,5 meter over bakkenivå. For 4 meter over bakkenivå ligger i 
tillegg mindre deler helt i øst ut mot Trondheimsvegen i rød støysone fra veg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støykart vegtrafikk, 
prognoseår 2040. 
Støy 1,5 meter over 
bakkenivå uten 
støytiltak (fra 
støyrapport 
utarbeidet av 
Norconsult AS).  
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Støykart vegtrafikk, 
prognoseår 2040. Støy 4 
meter over bakkenivå uten 
støytiltak (fra støyrapport 
utarbeidet av Norconsult 
AS). 

 
Luftforurensning  
Den mest trafikkerte vegen nært planområdet er Trondheimsvegen. Ifm. «Detaljregulering for Rv 3 
Elgstua–Grønvegen» har det blitt gjort vurderinger ift. luftforurensning. I beskrivelsen til planen står 
det som følger: 
«Biltrafikk er som oftest den viktigste kilden til luftforurensning. Det er stort sett langs svært 
trafikkerte trafikkårer og i større byområder at en finner arealer som er utsatt for luftforurensning 
som overskrider grenseverdiene som er angitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, (T-1520).  
Det er ikke utført beregninger av luftforurensing i arbeidet med planlegging av miljøgatetiltak langs 
rv. 3. Trafikken forventes å bli redusert når ny rv. 3 åpnes i 2020. Erfaringstall fra veger med 
tilsvarende trafikkmengde og fartsgrense tilsier at vurderingssonen for tiltak langs vegen vil strekke 
seg mindre enn 10 meter fra vegkanten. Sonen hvor tiltak er påkrevd vil sannsynligvis strekke seg 
ca. 5 meter fra vegkanten. Det er ingen områder med arealbruk som er ømfintlig for luftforurensning 
i denne avstanden fra vegkanten.  
Det ligger ingen bedrifter som bidrar til punktutslipp av forurensing til luft i nærområdet. Dette i 
kombinasjon med at det er tilstrekkelig avstand fra vegkant til bebyggelse og utearealer ved boliger 
og skole tilsier at det er svært lite sannsynlig at det er utfordringer knyttet til luftforurensing i 
planområdet.» 
 
Som vist i vurderingene gjort ift. «Detaljregulering for Rv 3 Elgstua–Grønvegen», vil arealene 
innenfor «Detaljregulering for Jegertomta» ikke ha luftforurensning over gjeldende grenseverdier.  

3.11 Biologisk mangfold/vilt 

Iht. Arealis-data (miljødirektoratet), Miljøstatus.no og kommunens temakart «Naturmangfold» er det 
ikke registrert spesielle, truede eller sårbare arter, svartelistede arter, inngrepsfri natur, prioriterte 
naturtyper, verneområder, kulturlandskap, viktige trekkveger for elg eller viktig livsmiljø for biologisk 
mangfold i det aktuelle området (se også eget skjema «Sjekkliste for naturmangfoldloven»). 

3.12  Landbruksinteresser 

Det er ikke dyrka mark eller landbruksareal innenfor planområdet og arealene er allerede 
omdisponert i kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan. 
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4. PLANPROSESSEN  

4.1  Oppstart av planarbeid 

Planinitiativ ble oversendt Elverum kommune den 24.09.20 med vedlegg ettersendt den 28.09.20. I 
forkant av dette hadde Campus Elverum AS hatt møter med administrasjonen i kommunen, 
presentert det planlagte prosjekt i formannskapet den 16.09.20 samt tatt kontakt med flere av 
naboene til planområdet. 
 
Den 06.10.20 ble det avholdt oppstartsmøte med Elverum kommune. På møtet var representanter 
fra kommunens administrasjon, Campus Elverum AS, Deloitte Advokatfirma AS og Plan1 AS til stede, 
og føringer for det videre planarbeidet ble lagt.  
 
Den 07.10.20 ble det også avholdt et møte mellom administrasjonen i kommunen og Terningmoen 
Borettslag, da borettslaget, som nærmeste grunneier, ønsker dialog med kommunen i forbindelse 
med at det planlegges et hybelbygg langs Jegerstien. Det er gjort en oppsummering fra møtet under 
pkt. 4.3 nedenfor. For nærmere detaljer vises det også til referatet fra møtet. Kommunen har etter 
dette også hatt kontakt med både borettslaget og noen av naboene i området. 
 
I samråd med kommunen ble varsel om oppstart av planarbeid kunngjort i Østlendingen den 
10.10.20, samt sendt direkte i brev datert 08.10.20 til berørte offentlige myndigheter, naboer og 
gjenboere iht. liste mottatt fra kommunen. Varsel om oppstart ble også kunngjort på kommunens og 
Plan1 sin hjemmeside.  
 
Frist for å komme med synspunkter som kunne ha betydning for saken ble satt til 06.11.20.  
I forbindelse med varsel om oppstart kom det uttalelser fra Forsvarsbygg, Statens vegvesen, 
Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune – samfunnsutvikling og kommunal veiledning 
plan, Innlandet fylkeskommune – Kultur og kulturarv, Elvia AS, Miljøpartiet De Grønne 
Elverum/Solør, Trygg Trafikk, FAU Vestad skole, Espira Nordmo barnehage v/styrer, FAU Espira 
Nordmo barnehage, Vestad Vel, Advokatene i OBOS på vegne av Terningmoen borettslag, Vidar 
Mobæk (Elgvegen 5 A, gnr. 13 bnr. 335) og Erik Foseid (Simlevegen 10, gnr. 13 bnr. 711). 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert under pkt. 4.3 nedenfor.  
Kopi av alle merknadene følger vedlagt planbeskrivelsen ved oversendelse til Elverum kommune.  
 
I reguleringsplanforslaget er føringene fra Elverum kommune, samt innkomne merknader søkt ivaretatt.  

4.2 Referat fra møte mellom administrasjonen i kommunen og Terningmoen 
Borettslag den 07.10.20  

Referatet gjengis nedenfor punktvis med tiltakshavers kommentarer. 
 
Terningmoen borettslag, som nærmeste grunneier, ønsker dialog med kommunen i forbindelse med 
at Campus Elverum AS skal bygge hybelbygg langs Jegerstien. Borettslaget er skeptisk til planene for 
nytt hybelbygg.  
 
Planstatus: 
Kommunen orienterte om planstatusen i området og for de aktuelle tomtene. Arealet ble i 2011 
regulert til småhusbebyggelse og det ble avsatt et eget areal langs Jegerstien for støyvoll. Rammer 
for utnyttelse, høyder, parkering med mer ble ikke avklart på dette tidspunktet da det var meningen 
at arealet skulle reguleres på et senere tidspunkt. Dette er ikke et lovlig krav og det er da rammene i 
byplanen som setter føringer for utbygging. I byplanen er området avsatt til eksisterende 
boligområde og skal være i form av småhusbebyggelse – også når det gjøres fortettinger. Prosjektet 
med hybelbygg tilsier at formålet endres.  
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Tiltakshavers kommentar: 
Slik kommunen opplyste om på møtet er det iht. pbl. ikke et lovlig krav i bestemmelsene til en 
detaljregulering, å stille krav om at deler av områdene skal detaljreguleres. De aktuelle 
arealene er i gjeldende «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» og i kommunedelplan for 
Elverum Byområde hhv. regulert til og avsatt til boligbebyggelse, med underformål 
småhusbebyggelse. For å kunne oppføre hybelbygg som planlagt, må imidlertid underformål 
på større deler av området endres til blokkbebyggelse. Dette er bakgrunnen for at det nå 
utarbeides en ny detaljregulering for Jegertomta. Detaljreguleringen som nå fremmes vil være 
en endring og erstatning av deler av gjeldende «Reguleringsplan for Nordmokvartalet».  

 
Trafikksituasjonen: 
Innspill fra borettslaget: 
Borettslaget er bekymret for at antallet boenheter tilsier stor mengde trafikk på boliggatene og en 
betydelig økning fra i slik situasjonen er i dag. Vegen anses å ikke tåle den belastningen som antallet 
hybler legger opp til. Det påpekes at studentene også har bil og det vil kunne bety 150 flere biler. 
Per i dag betjener vegene 23 boenheter. Etter dialog med vegvesenet vil en mengde på 250 biler tilsi 
en ÅDT på 1000. Borettslaget påpeker at det vil være problematisk dersom det er for lite parkering 
for hyblene hvor da beboerne vil parkere gatelangs. Besøksparkering er også viktig. Krysset ved 
Grønvegen/Elgvegen er ikke sikker nok og sikten ved kulverten er dårlig. Sikten tilsier at det ikke er 
trafikksikkert nok med tanke på skoleelevene. Borettslaget informerer om at foreldre parkerer langs 
Gaupevegen ved henting og levering av barnehagebarna, som kommer i konflikt med brøyting og 
andre kjørende. Deres forslag er at dagens sti i vest gjøres om til adkomstveg for hyblene. De 
informerer også om at gang- og sykkelvegen i øst blir brukt av kjørende. De stiller spørsmål om 
tomta mot Trondheimsvegen er planlagt for parkering til hyblene.  
 

Kommunens kommentarer: 
Det er ønskelig med en lav parkeringsnorm, hvor både kommunen og utbygger foreslår en 
norm på 0,2-0,25 per hybel. Det er mulig at dette settes som et maksimumkrav heller enn 
minimum. 150 biler vil derfor ikke være aktuelt og heller ikke gjennomførbart. En norm på 
0,2 tilsvarer 40 biler dersom det blir 200 hybler. Kommunen ønsker heller ikke at beboere og 
besøkende parkerer langs gaten. For å få avklart hvordan parkeringsnormen på 0,2 fungerer 
skal derfor kommunen kontakte Studentsamskipnaden for å høre hvordan det fungerer i 
praksis på Meierikvartalet. Parkeringen skal skje i kjeller og naturlig adkomstveg vil være 
Elgvegen. Dette er positivt for å hindre mer trafikk forbi barnehagen. Når det gjelder 
standard på vegen gjør kommunen en intern sjekk med enhet for veg, park og anlegg. 
Utfordringen med sikt ved kulverten spilles inn til vegvesenet i forbindelse med deres plan for 
gang- og sykkelveg. Parkering langs Gaupevegen ved henting og levering av barn kan ses på 
i dialog med Nordmo barnehage. Stien i vest ønsker ikke kommunen at skal brukes til 
adkomstveg fordi flere avkjørsler langs Jegerstien ikke er ønskelig. Stien skal derimot bevares 
slik at den fortsatt kan benyttes av gående og syklende. Tomta i øst langs Trondheimsvegen 
kan ikke benyttes som parkeringsplass siden dette er regulert til bolig. Kommunen orienterte 
også om vegvesenets plan for ny gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen hvor krysset 
Grønvegen/Trondheimsvegen skal utbedres.  
 
Tiltakshavers kommentar: 
I etterkant av møtet med borettslaget har kommune hatt dialog med driftsansvarlig for 
leilighetene/hyblene på Meierikvartalet. For disse 170 hyblene/sengeplassene er det 50 
parkeringsplasser hvor beboerne må leie plass. Deres vurdering er at dette er i grenseland, 
da det er flere studenter som har bil i dag enn før. De har ingen besøksparkering, så 
besøkende må parkere andre steder, men så langt er det derimot ingen utfordring med at 
studentene parkerer langs gata.  
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Parkeringsdekningen på Meierikvartalet tilsvare ca. 0,3 biler pr hybel. Siden driftsansvarlig 
mener dette er i grenseland, er det i etterkant av oppstartsmøtet med kommunen vurdert om 
parkeringsdekning på 0,2 kan være i minste laget for Jegertomta. Det er et mål å begrense 
biltrafikk, og heller tilrettelegge for gode løsninger for myke trafikanter bl.a. ved at det skal 
være god dekning med sykkelparkering. Da hybelbygget blir lokalisert så nær høgskolen, og 
det er gode og trafikksikre gang- og sykkelvegforbindelse, antas det at de aller fleste velger å 
gå eller sykle framfor å kjøre bil. Skal man kjøre til høgskolen, vil det trolig ta vel så lang tid 
enn å sykle eller gå. I tillegg legges det opp til bildelingsordning/bilpool ifm. prosjektet.  
Samtidig er det viktig å forebygge parkering i gatene. Det er derfor tatt inn i bestemmelsene at 
det skal være min. 0,25 og maks. 0,35 P-plasser pr. boenhet under 35 m2 BRA (hybler), min. 
0,35 og maks. 0,5 P-plasser pr. boenhet mellom 35 m2 og 60 m2 BRA og min. 0,5 og maks. 1 
P-plass pr. boenhet over 60 m2 BRA. Bestemmelsene sikrer videre at P-anleggene skal tilrette-
legges for gjesteparkering og bildelingsordning. Gjesteparkering kommer i tillegg til antallet 
over, hvor tilleggs-P-dekning pr. boenhet under 35 m2 BRA er maks 0,05 og tilleggs-P-dekning 
pr. boenhet over 35 m2 BRA er min. 0,1 maks 0,2. Ved bildelingsordning (bilpool) vil 1 
biloppstillingsplass for bildeling erstatte kravet om 5 ordinære biloppstillingsplasser. 
 
Med bakgrunn i innkomne merknader, dialog med kommunen, samt kommunens parallelle 
kontakt med Statens vegvesen ift. adkomstløsning, er det besluttet å foreslå hovedadkomst 
fra Jegerstien i stedet for fra Elgvegen/Gaupevegen. Adkomsten lede direkte ned i 
parkeringskjeller under byggene, men det kan tilrettelegges for noe gjesteparkering og HC-
parkering på pakkeplan i nærheten av nedkjøringsrampen.   
Planen åpner for at BK kan ha adkomst fra Gaupevegen. Dette er imidlertid et begrenset 
areal som skal ha konsentrert småhusbebyggelse. Derfor, samt med bakgrunn i 
parkeringsnormen, vil trafikkøkningen på Gaupevegen/Elgvegen bli begrenset som følge av 
dette. Foreløpige planer viser imidlertid at parkeringskjelleren med adkomst fra Jegerstien 

betjener både BK og BB. Med en slik løsning vil Elgvegen/Gaupevegen kun benyttes ifm. 
renovasjonshenting i tilknytning til området, samt nødvendig kjøring inn til byggene på BK 
(flytting, nødetater etc.) og evt. noen få gjesteparkeringsplasser/HC-plasser ifm. BK.  
 

Prosjektets omfang: 
Innspill fra borettslaget: 
Borettslaget har forholdt seg til den reguleringsplanen som gjelder hvor man har forventa 
boligtomter med småhusbebyggelse. 4-5 etasjer med takterrasse er for høyt og stort og mener 
antallet hybler er for mange. De påpeker at det ikke er mangel på hybler i Elverum og at et 
hybelbygg vil ha konsekvenser for de som har utleie ellers i byen.  
 

Kommunens kommentarer: 
Volum og høyder er utfordrende, men så tidlig i prosessen er det ikke avklart hvilke byggehøyder 
og volum som kan tillates, dette er tema i den videre prosessen. Det er utarbeidet sol-/skygge-
analyser som viser at nabotomtene ikke får slagskygge. Støy fra veg og skytebaner skal utredes 
og dette vil kunne ha betydning for prosjektet, spesielt da er utearealer utfordrende.  
 
Tiltakshavers kommentar: 
Med bakgrunn i innkomne merknader og etter dialog med kommunen har prosjektet gjennom 
planprosessen blitt bearbeidet etter innsendt planinitiativ og oppstartsmøtet med kommunen.  
Hybelbygg på BK er nå planlagt som konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer. Videre 
østover, på BB, er det planlagt at høyden på bebyggelsen trappes opp med hhv. et bygg i 3 
etasjer, et bygg i 4 etasjer og i sørøst mot rundkjøringa et bygg i 5 etasjer hvor deler har 
inntrukket 6. etasje. Der den nye bebyggelsen ligger nærmest eksisterende bolig (13/345) vil 
ny bebyggelse være lavest, mens der det er mer avstand, øker høyden.  
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Det er også planlagt en lekeplass samt uteoppholdsareal ifm. planområdet på 13/334 for å 
skape større avstand mellom ny bebyggelse og eksisterende boliger på 13/335 og 13/342. 
Avstand er også sikret med byggegrense på BB. 
Med bakgrunn i områdets plassering inntil næringsarealene innenfor Nordmokvartalet og 
Scandic Elgstua, synes de foreslåtte volumene å passe inn, selv om det er boligbebyggelse i 
nord. Å kun bygge småhusbebyggelse så sentrumsnært og rett vis a vis større næringsbygg/ 
næringsområde slik gjeldende reguleringsplan legger til rette for på dette området, synes 
ikke å være optimal arealplanlegging. De foreslåtte byggene anses å være en grei overgang 
mellom dagens småhusbebyggelse og næringsbebyggelsen. Med bakgrunn i hybelbyggenes 
avstand, ikke minst til Høgskolen i Innlandet, men også til Elverum Videregående skole, med 
gode forbindelse for myke trafikanter, synes dette å være en riktig lokalisering og 
arealdisponering.  
Tiltaket anses å følge opp rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanleg-
ging på en god måte. Også forholdet til klima og miljø, samt folkehelse ivaretas gjennom det 
planlagte prosjektet.  
Slik solstudiene viser vil ny planlagt bebyggelse i svært liten grad påvirke solforholdene til 
boligene innenfor Terningmoen Borettslag.  
Når det gjelder forholdet til støy vises det bl.a. til vår kommentar til merknad fra 
fylkesmannen i Innlandet under pkt. 4.3 nedenfor, samt pkt. 6.10 som omhandler støy.  

 
Andre momenter 
Innspill fra borettslaget: 
Borettslaget informerer om at Nordmo barnehage i utgangspunktet ikke er åpent for opphold på 
kveldstid. De ønsker ikke at friarealet blir bygd ut med boliger. De ønsker ikke at anleggstrafikk skjer 
via boliggatene og etterspør hvor riggområdet skal være.  
 

Kommunens kommentarer: 
Kommunen orienterte om at arealet er regulert til boligformål og ikke friområde som betyr at 
området kan bygges ned med boliger. Det skal likevel settes av arealer for uteområder og 
lekeplass for de nye beboerne. Vedrørende anleggstrafikk og riggområde spiller kommunen 
dette inn til utbygger og mener det skal være løsbart at trafikken ikke skjer via boliggatene.  
 
Tiltakshavers kommentar: 
Planområdet er regulert og avsatt til boligformål og ikke friområde.  
 
I planforslaget er det satt krav til at det innenfor BK og BB totalt skal avsettes og opparbeides 
minst to felles uteoppholdsplasser som hver er på minimum 200 m2. Disse skal tilrettelegges 
som møteplasser/aktivitetsparker for alle aldersgrupper, men deler skal være tilpasset barn som 
lekeplasser, og skal inneholde minimum 1 lekeapparat samt benker/bord. Videre skal det 
innenfor BB opparbeides et uteoppholdsareal/en aktivitetspark på minimum 400 m2.  
I tillegg er det regulert en felles lekeplass på ca. 800 m2. Bestemmelsene sikrer at denne også 
skal være tilgjengelige for allmennheten.  
For leiligheter større enn BRA = 55 m2 er det krav om at minste uteoppholdsareal (MUA) skal 
være 20 m2.  
 
Avklaring ift. riggplass og anleggstrafikk er ikke en del av reguleringsplanen, men vil avklares 
ifm. søknad om tiltak.  

 
Framdrift og videre prosess: 
Kommunen orienterte om at det er avholdt et formelt oppstartsmøte med utbygger 6. oktober. 
Planprosessen ble videre gått igjennom med informasjon om medvirkning. Fram til offentlig ettersyn 
er det utbygger som styrer prosessen. Planen skal varsles oppstart og utbygger tar gjerne et møte 
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med de berørte grunneierne tidlig i prosessen. Dette mener borettslaget ikke er nødvendig, men at 
det kan være ønskelig i forbindelse med offentlig ettersyn. Brev og korrespondanse ønsker 
borettslaget at skjer via egen e-post.  
 

4.3 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer  

Forsvarsbygg, brev datert 13.10.20 
Forsvarsbygg kan ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet eller 
arealbruksinteresser, og har derfor ingen merknader. 
 
Statens vegvesen, brev datert 09.11.20 
Området er regulert til boliger i gjeldende reguleringsplan. Det planlegges å bygge studentboliger i 
stedet for småhusbebyggelse som angitt i reguleringsplanen. Området ligger nært høgskolen i 
Innlandet og Statens vegvesen mener at plassering av studentboliger her dermed er god.  
 
Vegvesenet forutsetter samme byggegrenser til Rv. 3 og Jegerstien som vises i gjeldende 
reguleringsplan legges til grunn for ny reguleringsplan. 
 
Riksveg 3 Trondheimsvegen forbi planområdet er lagt om i ny trasé, og trafikken vil eller har blitt 
redusert forbi planområdet, noe som sannsynligvis også får betydning for støybelastningen. Området 
ligger i sin helhet i gul støysone, og det må lages en støyutredning som en del av planarbeidet da 
gul støysone er en vurderingssone for støyfølsom bebyggelse.  
 
Området planlegges med lav parkeringsdekning ut ifra at dette skal bli studentboliger som også 
ligger sentralt i forhold til høgskolen. Parkering skal legges i kjeller. Vegvesenet ber om at det settes 
krav til sykkelparkering, både med tanke på mengde og kvalitet. Noe av sykkelparkeringen bør ha 
plass til sykkelhenger.  
 
Atkomst til området er tenkt nordfra via Gaupevegen. Det bør utredes hvorvidt trafikkbelastningen 
på Gaupevegen gjør at det må settes rekkefølgekrav til fortau langs Gaupevegen, særlig fordi denne 
vegen vil være skoleveg. Kommunen ønsker ikke å etablere en ny atkomst fra Jegervegen. Dette bør 
ses opp mot trafikkbelastning på Gaupevegen.  
 

Tiltakshavers kommentar: 
I gjeldende «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» er byggegrensen lagt 15,5 meter fra 
senter gang- og sykkelveg langs Rv. 3 og 14,5 meter fra senter gang- og sykkelveg langs 
Jegerstien. Dette tilsvarer omtrent samme avstand som regulert støysone langs disse vegene 
i gjeldende plan. I bestemmelsene står det at arealene i denne sonen skal gi rom for 
støyskjermingstiltak.  
 
Statens vegvesen har også planer og trafikksikkerhets- og miljøtiltak langs Rv. 3, og 
reguleringsplan for dette har vært ute til offentlig ettersyn. Iht. vegvesenets planer skal det 
bl.a. opparbeides gang- og sykkelveg og ny støyskjerm langs vestsiden av Trondheimsvegen 
mellom Jegerstien og Grønvegen i 2022. Ifm. denne reguleringsplanen er det også laget 
støyrapport som konkluderer med at de foreslåtte støytiltakene vil være tilstrekkelige for 
boligarealene vest for vegen.  
 
Støyrapporten for Jegertomta viser at for å få tilfredsstillende støyforhold på utearealene, er 
det behov for skjermingstiltak for trafikkstøy. Skjerming må gjøres mot Jegerstien, og for BB 
må det etableres støyskjerm østover fram til regulert og planlagt støyskjerm langs Rv. 3. Det 
vil ikke være aktuelt med støyvoll. 
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Med bakgrunn i ovenforstående, er det ikke behov for å videreføre regulering av en 10-
meters støysone verken langs Jegerstien eller Trondheimsvegen. Dette, sammen med at det 
allerede er opparbeidet gang- og sykkelveg langs Jegerstien og skal opparbeides langs 
vestsiden av Trondheimsvegen i 2022, var trolig begrunnelsen for at kommunen på 
oppstartsmøtet sa at byggegrensene kunne reduseres og settes 5 meter fra regulert 
trafikkformål.  
Merknad fra Statens vegvesen sier imidlertid at de forutsetter at byggegrenser til Rv. 3 og 
Jegerstien i gjeldende reguleringsplan legges til grunn for ny reguleringsplan. Som følge av 
dette tok Plan1 kontakt for å klarlegge hvilke byggegrenser man må regulere for Jegertomta.  
 
I brev av 05.01.21 skiver Statens vegvesen at byggegrensa i gjeldende plan er satt til 10 
meter fra formålsgrensa, eller 15 meter fra vegmidte regulert gang- og sykkelveg. Dette er 
en standard byggegrense etter vegloven og skal sikre nødvendig areal både for bygging av 
gang- og sykkelveg og hensiktsmessig drift i etterkant.  
 
Videre illustrerer og skriver de følgende i sitt brev: 

 
I brevet konkluderer de som følger: 
- Vi mener byggegrensen mot Trondheimsvegen fortsatt skal være som i gjeldende plan og 

som er forutsatt i reguleringsplanen for gang- sykkelvegen langs Trondheimsvegen, altså 
15 meter fra vegmidte gang- og sykkelveg, som tilsvarer om lag 10 meter fra 
formålsgrense.  

- Byggegrense som forutsatt i planen for gang- og sykkelvegen må beholdes inntil gang- og 
sykkelvegen er bygd. 

- Dersom utbygger og kommunen ønsker en mindre byggegrense etter at gang- og 
sykkelvegen er ferdigstilt og vegen er nedklassifisert, må dette drøftes med Innlandet 
fylkeskommune som fremtidig vegeier.  

 
Det er motstridende informasjon i vegvesenets brev. De skriver både at man skal 
opprettholde byggegrenser som i «Reguleringsplan for rv.3 Elgstua-Grønvegen», og at 
byggegrensa i denne planen sammenfaller med planavgrensningen. Dette tilsvarer en 
avstand på ca. 15 m fra senterlinje veg og ca. 7,5 meter fra senter gang- og sykkelveg. 
Samtidig skriver de at byggegrense skal være 15 meter fra vegmidte gang- og sykkelveg, 
som tilsvarer om lag 10 meter fra formålsgrense. Dette stemmer da ikke med 
«Reguleringsplan for rv.3 Elgstua-Grønvegen».  
I planforslaget foreslår vi derfor å øke avstanden fra 15 til 20 meter fra senterlinje veg i 
Trondheimsvegen, noe som er en økning på 5 meter ift. «Reguleringsplan for rv.3 Elgstua-
Grønvegen». Dette tilsvarer 12.25 m fra senter gang- og sykkelveg, og byggegrensen vil da 
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også tilnærmet sammenfalle med hensynssone for VA-ledningene som ligger langs 
Trondheimsvegen.  
 
Norconsult har blitt engasjert til å utarbeide støyrapport med støykart ifm. detaljreguleringen. 
Vegtrafikkstøy, skytestøy og sumstøy er lagt inn i beregningene, og støykartene viser hvilke 
arealer som ligger i støysone fra forskjellig type støy. Slik rapporten viser, vil deler av 
planområdet uten ny støyskjerming bli utsatt for vegtrafikkstøy over gjeldende 
støyretningslinjer. Hele planområdet ligger, på lik linje med store deler av nærliggende 
boligområder, i gul støysone ift. skytestøy. Dette er imidlertid en type støy man vanskelig kan 
skjerme utearealer for. I rapporten er sumstøy (veg og skytebane) vurdert slik at der hvor 
støy fra skytebane på uteoppholdsareal forventes å overskride grenseverdien i T-1442, så er 
grenseverdien for vegtrafikkstøy skjerpet med 3 dB. Der støy fra skytebane forventes å 
oppfylle grenseverdien i T-1442 er vegtrafikkstøy vurdert opp mot de vanlige grenseverdiene 
(uten skjerping). For innendørs støynivå gjelder summen av støy fra veg og skytebane i 
henhold til TEK 17 / NS 8175:2012. Det vises til pkt. 6.10 nedenfor samt Norconsults rapport 
for nærmere detaljer.   
 
Det er i bestemmelsene krav om sykkelparkering, og at min. 2 % av sykkelparkerings-
plassene skal være dimensjonert for sykkel med sykkelhenger der det er fellesanlegg. 
 
Etter oppstartsmøtet har det i samsvar med merknad fra vegvesenet, samt i tråd med mange 
av de andre innkomne innspillene, blitt tatt opp og drøftet med kommunen om adkomst til 
planområdet kan være fra Jegerstien. Kommunen har også tatt opp problemstillingen med 
Statens vegvesen. Siden Elgvegen, Gaupevegen og Grønvegen benyttes som skoleveg, mens 
Jegerstien i all hovedsak ikke gjør det, er det kommet fram til at det trafikksikkerhetsmessig 
vil være bedre å ha hovedadkomst til planområdet fra Jegerstien. Da vil også de lokale 
boligvegene Elgvegen, Gaupevegen og Grønvegen belastes i svært liten grad av tiltaket.  
Det er da forutsatt at det kun kan være én avkjøring fra Jegerstien til området. I tillegg må 
det sikre forbindelser for myke trafikanter mellom Elgvegen/Gaupevegen og Jegerstien.  
Som nevnt under kommentarene til referatet fra møtet kommunen hadde med Terningmoen 
borettslag, foreslås det nå adkomst til BB fra Jegerstien, som vil ligge like vest for dagens 
gang- og sykkelveg. Adkomsten vil lede direkte ned i parkeringskjeller under byggene.  
For BK er det i planen vist adkomst fra Gaupevegen. BK er et begrenset areal som er regulert 
med konsentrert småhusbebyggelse. Området vil kunne romme enten anslagsvis 8 mindre 
leiligheter eller 16 hybler, evt. en kombinasjon slik foreløpige planer legger opp til med 4 
leiligheter og 8 hybler. Ut fra parkeringsnormen vil dette uansett tilsi under 10 biler, og 
dermed gi en begrenset trafikk trafikkøkningen på Gaupevegen/Elgvegen. Foreløpige 
illustrasjoner viser imidlertid at parkeringskjelleren med adkomst fra Jegerstien kan betjene 
både BK og BB. Med en slik løsning vil Elgvegen/Gaupevegen kun benyttes ifm. 
renovasjonshenting i tilknytning til planområdet, samt nødvendig kjøring inn til byggene på 
BK (ved flytting, nødetater etc.) og evt. noen få gjesteparkeringsplasser/HC-plasser ifm. BK. 
 
I dag er det mange som benytter Elgvegen og Gaupevegen når de skal gå eller sykle sørover 
fra de eksisterende boligområdene i nord. De benytter enten den opparbeidede gang- og 
sykkelvegen gjennom planområdet, eller krysser over planområdet i den retningen de skal. 
Hovedgrunnen til dette, er at det ikke er opparbeidet separate forbindelser for myke 
trafikanter i tilknytning til Trondheimsvegen, slik at de som skal til og fra Elverum sentrum er 
henvist til å benytte boligvegene parallelt med Trondheimsvegen. Etter at miljø- og 
trafikksikkerhetstiltakene langs Trondheimsvegen er gjennomført, inkl. kryssløsningene med 
Grønvegen og Elgvegen, vil trafikksikkerheten i området bedres. Da vil myke trafikanter få et 
fullverdig tilbud hvor de ikke lenger trenger å benytte boligvegene med blandet trafikk på 
denne strekningen. For mange av de gående og syklende som bor nord for Grønvegen, og 
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som enten skal til Elverum sentrum, Terningen Arena eller Vestad skole, vil den nye gang- og 
sykkelvegløsningen heller ikke utgjøre en omveg.  
Da det uansett er viktig å opprettholde muligheten for myke trafikanter til enkelt å komme 
seg mellom Elgvegen/Gaupevegen og Jegerstien, er det i planforslaget sikret at det skal 
tilrettelegges for to slike forbindelser gjennom planområdet. 
 

Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 30.10.20 
Fylkesmannen viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 og 
forutsetter at relevante føringer legges til grunn i planarbeidet. De forventer at føringer i gjeldende 
kommuneplan følges opp i planarbeidet.  
Det skal legges til rette for en høyere utnytting enn det som er avklart i gjeldende reguleringsplan. 
Fortetting og effektiv arealutnytting i områder nært kollektivknutepunkt er i tråd med føringer i 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP). Slike 
prosjekt kan imidlertid være utfordrende med tanke på sikring av god bokvalitet, gode uteareal og 
tilfredsstillende støyforhold. Fylkesmannen støtter kommunens vurdering når det gjelder behovet for 
visualisering av byggehøyder gjennom 3D-modell, jf. referat fra oppstartsmøte. 
 
Det vises til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og det 
forventes at disse legges til grunn i planarbeidet. Synspunkter som gjelder barn som berørt part skal 
komme fram i planprosesser og ulike grupper barn og unge skal selv gis anledning til å delta. Det 
forutsettes at det settes av tilstrekkelige og egnede arealer for lek, utendørs opphold og 
møteplasser. Planforslaget bør også legge til rette for å sikre forholdene for gående og syklende 
gjennom området og forbindelse til nærmeste skole, fritidsaktiviteter og sentrumsfunksjoner.  
 
Planområdet er i sin helhet berørt av gul og rød støysone mot veg og gul støysone fra skytefelt, 
Terningmoen. Fylkesmannen forutsetter at anbefalinger i T-1442/16 Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging legges til grunn i planarbeidet. Støyforhold og behov for avbøtende tiltak må 
utredes, og konkrete avbøtende tiltak innarbeides i planbestemmelsene. 
 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av 
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette skal også omfatte klimatilpasning og 
konsekvenser av klimaendringer. Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare 
eller vesentlig ulempe, og at tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn. 
 

Tiltakshavers kommentar: 
Relevante føringer i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er søkt 
fulgt opp i planforslaget. Hovedformålet Boligformål er i samsvar med gjeldende regulerings-
plan og kommunedelplan for Elverum byområde, men underformål på størstedelen av 
området er blokkbebyggelse i stedet for småhusbebyggelse, mens deler er opprettholdt som 
konsentrert småhusbebyggelse. En slik fortetting er i samsvar med SPR-BATP, men også 
andre regionale og nasjonale føringer ift. fortetting. Vi mener at den planlagte bebyggelsen 
ivaretar gode bokvaliteter for de som skal bo der, og at det heller ikke vil være til vesentlig 
ulempe for de som bor i nærområdet. Det vises bl.a. til pkt. 6.2, 6.3, 6.6 og 6.10 nedenfor.  
 
Ifm. varsel om oppstart av planarbeid har det kommet merknad fra både FAU Vestad skole, 
Espira Nordmo barnehage v/styrer, FAU Espira Nordmo barnehage samt fra Tygg trafikk som 
også taler barn og unges sak. I tillegg fikk kommunens talsperson for barn og unge oversendt 
varsel om oppstart av planarbeid og har hatt mulighet for å uttale seg. Det er ikke mottatt 
egen merknad fra barnerepresentanten ifm. varsel om oppstart, men kommunen vil også ifm. 
sin saksframstilling sikre at barn og unges interesser er ivaretatt i planarbeidet.  
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Som følge av innkomne merknader, samt drøftinger med kommunen, har som nevnt 
hovedadkomst til planområdet blitt endret fra Gaupevegen/Elgvegen til Jegerstien, noe som vil 
være i samsvar med barn og unges interesser.  
For å ivareta barn og unges interesser, er det også i bestemmelsene satt krav om at minste 
uteoppholdsareal skal være 20 m2 for leiligheter større enn BRA = 55 m2. Dette kan være 
balkonger, terrasser, takterrasser, hager og/eller felles uteoppholdsareal på bakken.  
Videre er det krav om at det innenfor BK og BB totalt skal avsettes og opparbeides minst to 
felles uteoppholdsplasser som hver er på minimum 200 m2. Det skal videre innenfor BB være 
et uteoppholdsareal på minimum 400 m2 som skal være felles for hele planområdet. I tillegg er 
det regulert en felles lekeplass på ca. 800 m2. Denne skal være tilgengelig for allmennheten. 
Illustrasjonsplanen som er utarbeidet ifm. detaljreguleringen viser hvordan dette kan løses.  
Da det er planer om hybler for studenter, og trolig de færreste av disse har barn, synes det vel 
så viktig å tilrettelegge attraktive utearealer for disse ungdommene, som kun å opparbeide 
lekeplasser for barn. Det er derfor krav om at uteoppholdsarealene skal tilrettelegges som 
møteplasser/aktivitetsparker med aktiviteter tilpasset alle aldersgrupper, men deler av arealene 
skal være tilpasset barn som lekeplasser og skal inneholde lekeapparater samt benker/bord, 
Bestemmelsene sikrer at den regulerte lekeplassen skal være tilgjengelige for allmenheten, og 
det vil slik sett bli et positivt tilskudd til nærmiljøet. 
Det er gode og sikre gang- og sykkelvegforbindelser både til skoler, barnehager og andre 
målpunkter. Dette vil også bli ytterligere forbedret når vegvesenet etablerer trafikksikkerhets-
tiltak langs Rv. 3 opp til Grønvegen og videre inn til Elgvegen. Bestemmelsene sikrer at det 
skal at det skal tilrettelegges for forbindelser for myke trafikanter mellom Jegerstien og 
Gaupevegen/Elgvegen gjennom planområdet. 
 
Etter at riksvegen ble lagt om er det langt mindre trafikk og dermed også vegtrafikkstøy fra 
Trondheimsvegen. Som omtalt i pkt. 3.10 ovenfor viser likevel støyberegningene utført av 
Norconsult at deler av området ligger i gul støysone fra veg hvis det ikke gjøres støytiltak. I 
tillegg ligger planområdet i gul støysone fra skytestøy, og dermed også for sumstøy. Dette er 
imidlertid samme forhold som boligbebyggelsen både like sørøst og nord/nordøst for 
planområdet. Det er ingen god måte å skjerme utearealer fra skytestøy, og slik støyrapporten 
som er utarbeidet ifm. prosjektet viser, vil deler av utearealene i tilknytning til planområdet 
ikke tilfredsstille gjeldende støyretningslinjer mht. skytestøy. Det samme ville vært tilfelle hvis 
det kun ble bygget småhusbebyggelse innenfor området slik gjeldende reguleringsplan 
tilrettelegger for, samt gjelder for eksisterende boliger i nærområdet. Hvis det ikke tillates at 
utearealer kan ha skytestøy og sumstøy over grenseverdiene, kan det ikke bygges noen form 
for boligbebyggelse eller annen støyfølsom bebyggelse med krav om uteoppholdsarealer. Det 
antas at dette ikke er et ønskelig scenario.  
Som beskrevet i kommentaren til merknaden fra vegvesenet er sumstøy (veg og skytebane) i 
støyrapporten vurdert slik at der hvor støy fra skytebane på uteoppholdsareal forventes å 
overskride grenseverdien i T-1442, er grenseverdien for vegtrafikkstøy skjerpet med 3 dB. 
Der støy fra skytebane forventes å oppfylle grenseverdien i T-1442 er vegtrafikkstøy vurdert 
opp mot de vanlige grenseverdiene (uten skjerping). Dette er også sikret i bestemmelsene.  
Noen av fasadene på den illustrerte bebyggelsen vil ha tilfredsstillende støynivå, mens noen 
fasader vil ha støy over grenseverdiene. Det er derfor foreslått følgende bestemmelser ang. 
støy:  
Ny støyfølsom bebyggelse kan plasseres innenfor gul støysone forutsatt at en eller flere av 
følgende løsninger/tiltak gjennomføres:  

- Flest mulig boenheter/leiligheter skal være gjennomgående og ha en stille side, med 
minimum 50 % av rom til støyfølsomt bruksformål i med vindu mot stille side, herunder 
minimum 1 soverom. Innglassede balkonger kan aksepteres som stille side. 

- Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot 
støyutsatt side, må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt side 
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og som samtidig er soleksponert, skal ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling skal også 
vurderes. Dette gjelder også boenheter som har en størrelse som gjør at det ikke er mulig at 
de blir gjennomgående og kan ha en stille side. 
 

Etter at utkast til støyrapport var utarbeidet, ble denne oversendt til Statsforvalteren (tidligere 
Fylkesmannen i Innlandet) for gjennomgang og kommentar. De var i utgangspunktet positive 
til måten støy var vurdert på, men hadde noen kommentarer. I etterkant er det gjort noen 
revideringer at støyrapporten som følge av kommentarene fra Statsforvalteren. Det antas at 
forholdet til støy nå er godt nok ivaretatt.  
 
Det er ifm. planarbeidet laget en egen Risiko- og sårbarhetsanalyse som følger som vedlegg 
til planbeskrivelsen. Området er ikke flomutsatt, men Norconsult har laget et notat ift. vann 
og avløp, samt overvann, som også omhandler alternative flomveger og ekstremnedbør. 
Notatet følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Løsninger for vann, avløp og overvann vil 
detaljeres videre i tekniske planer som utarbeides som en del av byggesøknaden.  
Det er også laget et eget notat ift. områdestabilitet. Dette følger også som vedlegg til 
planbeskrivelsen.  
 

Innlandet Fylkeskommune; Samfunnsutvikling - kommunal veiledning plan, brev datert 23.11.20 
Fylkeskommunen er i stor grad positiv til at det tilrettelegges for økt fortetting i sentrumsnære 
områder, i tråd med SPR-BATP. Ved å fortette i sentrumsnære områder vil det kunne tilrettelegges 
for økt gange og sykkelbruk, som bidrar til reduksjon av transport, samt at kommunen kan drive sine 
tjenester på en mer effektiv måte. Vi vil likevel bemerke at fortettingen forutsettes utført med 
kvalitet, herunder blant annet sikring av god bo- og områdekvalitet, gode uteoppholdsarealer og 
tilfredsstillende støyforhold som ivaretar folkehelsen.  
 
I oppstartsvarselet står det at utbygger ønsker 4 etasjers blokkbebyggelse, og at en reduksjon i 
byggehøyde ikke vil være positivt for hverken området eller hensynet til SPR-BATP. Fylkeskommunen 
er ikke enig i denne argumentasjonen og ser det som viktig at ny bebyggelse innenfor planområdet 
også forholder seg til omkringliggende bebyggelse, både med hensyn til form og funksjon. Dette 
innebærer blant annet byggehøyder og siktlinjer. Opptrapping av høyder i retning mot hotellet kan 
vurderes som en av flere eventuelle mulige løsninger. Fylkeskommunen støtter kommunens 
vurderinger mht. behovet for 3D-modell for visualisering av byggehøyder sett fra bakkeplan fra flere 
ulike vinkler.  
 
Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker, som bidrar til redusert velvære og 
mistrivsel, og påvirker folks helsetilstand. Fylkeskommunen skal påse at folks helse blir ivaretatt i 
arealplanleggingen og at barn og unge oppvekstsvilkår er gode, og anser derfor det som viktig at 
boliger med tilhørende uteoppholdsarealer blir tilstrekkelig sikret mot støy. Planområder er i sin 
helhet berørt av gul og rød støysone, både fra veg og skytefelt. De forutsetter at det gjennomføres 
støyreduserende tiltak for å sikre at støyen er innenfor akseptable nivåer, jf. «Veileder til 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging».  
 
For øvrig viser Fylkeskommunen til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen, og forventer at disse legges til grunn i planarbeidet. Det er bl.a. krav om at 
planprosesser skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og 
at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. Videre skal det sikres tilstrekkelig med og 
egnede leke- og uteoppholdsarealer for barn og unge.  
 
Dersom det viser seg underveis i arbeidet at verneverdige kulturminner fra nyere tid kan bli berørt, 
ber vi om at vi kontaktes slik at status og verneverdi av berørte kulturminner kan avklares.  
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Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere 
ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter». Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent 
med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommune v/Kulturarv, 
jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  
 
Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til oppstartsvarselet ift. samferdsel.  
 

Tiltakshavers kommentar: 
Planområdet ligger sentrumsnært og fortettingen det legges opp til i planforslaget er i samsvar 
med SPR-BATP, og tilrettelegger bl.a. for økt gange og sykkelbruk, samt redusert behov for 
bilbruk. Vi mener også at det foreslåtte prosjektet vil få god bo- og områdekvalitet med gode 
uteoppholdsarealer.  
Campus Elverum AS har vurdert mulighet for å ha annen plassering, men mener totalt sett at den 
aktuelle tomta har store fordeler, ikke minst nærheten til høyskolen og med gode løsninger for 
myke trafikanter.  
Gjennom planprosessen har utforming, volum og oppdeling av bygningsmassen blitt vurdert, og 
med bakgrunn i innkomne merknader og føringer fra kommunen, er det gjort store endringer på 
bebyggelsen ift. det som var vist på oppstartsmøtet med kommunen. Bygningsmassen er brutt 
opp til mindre volumer, og høyden på bebyggelsen trappes opp fra to etasjer i vest til 5 etasjer 
med inntrukket 6. etasje i sørøst. Helt i vest, der området ny bebyggelse ligger nærmest 
eksisterende bolig og lengst unna sentrum, er det er foreslått konsentrert småhusbebyggelse i to 
etasjer. Disse kan romme leiligheter hvor f.eks. studenter med barn eller par kan bosette seg.  
Så øker høyden på bebyggelsen østover, der det blir lenger avstand til de eksisterende boligene 
og nærmere Scandic Elgstua. Selv om volumene er brutt opp i flere bygg, er det vist hvordan 
hybelbyggene tenkes bundet sammen med gangbruer, og dermed likevel bli en enhet. Ved en 
slik utforming skapes det gode sammenhenger og mulighet for samlingspunkter for de som skal 
bo i hyblene, både inne i selve bygget og på tilliggende utearealer. Under gangbruene vil det 
tilrettelegges slik at man kan gå og sykle mellom Gaupevegen/Elgvegen og Jegerstien. Byggenes 
volum, plassering og høyder er nå mer tilpasset omgivelsene enn det som var vist i 
planinitiativet. Den foreslåtte løsningen vil danne et skille/en overgang mellom det etablerte 
boligområdet i nord og næringsområdene i sør, og vil også bidra til å skjerme de eksisterende 
boligene for støy. Ved å ha hovedadkomst fra sør og langsiden av hybelbyggene mot 
eksisterende boligfelt, vil i tillegg mye av hyblenes felles utearealer henvende seg bort fra eller 
ligge med god avstand fra boligbebyggelsen. Det planlegges også en lekeplass som skal være 
åpen for allmennheten, som vil være en ressurs for de som bor i nærområdet.  
De fleste byggene vil både bli større og til dels langt og høyere enn boligbebyggelsen nord for 
planområdet, men samtidig lavere enn Scandic Elgstua og tillatte byggehøyder på område F/K/H 
innenfor «Reguleringsplan for Nordmokvartalet». Selv om ny bebyggelse ligger relativt nært noe 
av den eksisterende boligbebyggelse, viser sol-/skyggeanalysen at solforhold for disse 
eiendommene påvirkes i svært liten grad. Pga. topologi og plassering av eksisterende bebyggelse 
og vegetasjon i boligområdet, vil heller ikke utsiktsforholdene bli endret for de fleste som bor 
langs Elgvegen og Gaupevegen. De søndre eiendommene har imidlertid noe utsikt til horisonten i 
sør, selv om denne delvis brytes av Rema1000-bygget og eksisterende vegetasjon. For disse kan 
deler av utsikten reduseres pga. ny planlagt bebyggelse. Også nye bygg på næringstomtene 
innenfor Nordmokvartalet vil kunne gi samme virkning. 
Når det gjelder vurderinger ift. tiltakets konsekvenser for eksisterende bebyggelse inkl. utsikt 
etc., vises det til kap. 6 nedenfor samt tiltakshavers kommentarer til flere av de andre innkomne 
merknadene.    
 
Slik fylkeskommunen skriver omfattes planområdet av støysoner, på lik linje som store deler av 
boligbebyggelsen i nærområdet. For nærmere beskrivelse av dette vises det til støyrapporten 
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utarbeidet av Norconsult, pkt. 6.10 nedenfor samt tiltakshavers kommentarer til bl.a. merknad 
fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet.  
 
Det planlagte prosjektet vil gi et relativt stort antall sårt tiltrengte hybler for studenter, noe som 
helt klart er i unges interesse. Videre skal det opparbeides utearealene ifm. hybelbygget. 
Uteoppholdsarealene skal tilrettelegges som møteplasser/aktivitetsparker for alle aldersgrupper, 
og større deler vil tilpasses aldersgruppen som studentene er i. Deler av arealene skal imidlertid 
være tilpasset barn som lekeplasser, og skal inneholde lekeapparater, samt benker/bord. Det skal 
også opparbeides en større lekeplass som skal være tilgjengelig for allmenheten. Bestemmelsene 
sikrer at uteoppholdsplassene i størst mulig grad skal være skjermede fra trafikk og trafikkstøy. 
Samtidig tillates det som nevnt skytestøy over gjeldende forskrifter på utearealene, men da 
skjerpes kravene ift. vegtrafikkstøy. Kvalitet og innhold på uteoppholdsarealene er sikret, i tillegg 
til krav ift. tilgjengelighet for alle. I illustrasjonsplanen/mulighetsstudiet er det vist hvordan 
utearealene kan løses, men detaljert plassering og utforming vil avklares ifm. byggesak.  
 
Bilparkering skal i all hovedsak være i kjeller slik at det blir minst mulig kjøring i tilknytning til 
bygget. Parkeringsnorm for biler er satt lav, mens det skal være god dekning med 
sykkelparkering. Området har god tilknytning til gang- og sykkelvegnett, og høyskolen, 
barneskole og flere barnehager ligger like ved. Det er også kort veg til skysstasjonen, 
Elverum sentrum, ungdomsskolen og videregående skole. Det er busstopp like ved området 
og gode forbindelse til grønt- og friluftsområder i nærheten. Videre legges det til rette for 
gode og trygge veg-, adkomst- og parkeringsløsninger, som også bygger opp under gang-, 
sykkel- og kollektivtransport. Dette er i barn og unges interesser.  
Når det gjelder forholdet til barn og unges interesser og medvirkning, vises det til kommentar 
til merknad fra fylkesmannen, samt til pkt. 6.1.4 nedenfor.  
 
Det er verken SEFRAK-registrert bygg eller kjente automatisk fredede kulturminner innenfor 
planområdet, og det er i bestemmelsene innarbeidet et punkt ift. eventuelle ukjente 
kulturminner.  
 

Innlandet Fylkeskommune; Kultur - kulturarv, brev datert 04.12.20 
Det beklages et sent svar i saken fra kulturvernseksjonen. 
I henhold til fylkeskommunens arkivopplysninger er det ikke kjente automatisk fredete kulturminner 
innenfor det aktuelle området eller i umiddelbar nærhet. Det finnes “LIDAR-data” over omsøkte areal 
og det er ikke oppdaget spor etter normalt relativt godt synlige kulturminner som eksempelvis 
fangstgroper og kullgroper i disse dataene. De vurderer det derfor ikke som nødvendig å foreta 
arkeologisk registrering i saken. Fylkeskommunen må likevel ta forbehold om eventuelle ikke 
registrerte kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten. Det må derfor vises til 
varslingsplikt etter kulturminnelovens § 8, andre ledd i planens fellesbestemmelser. Følgende tekst 
anbefales: «Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner 
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 
kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommunes 
kulturarvseksjon, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd».  
 

Tiltakshavers kommentar: 
Tekst i samsvar med fylkeskommunens anbefaling er tatt inn i bestemmelsene.  

 
Elvia AS, e-post sendt 11.11.20 
Elvia har ikke noen konkrete innspill til varselet, og har heller ikke elnett i planområdet i dag. De 
minner om at utbygger må ta kontakt med Elvia i god tid før utbyggingen starter opp, slik at 
strømforsyningen til området kan planlegges. 
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Tiltakshavers kommentar: 
Tiltakshaver vil før utbyggingen ta kontakt med Elvia for planlegging av strømforsyning. Det 
er i bestemmelsene sikret at det innenfor byggeområdene (BK/BB) kan plasseres trafo (enten 
frittstående eller inne i bygg), og at dette skal gjøres i samråd med Elvia. Trafo kan plasseres 
utenfor byggegrensene. Frittstående trafo skal ligge i tilknytning til veg, og skal plasseres slik 
at den ikke kommer i konflikt med leke- eller uteoppholdsarealer. 

 
Trygg Trafikk, brev datert 06.11.20 
Trygg Trafikk har ikke vært på befaring på stedet, så de sender et mer generelt innspill. Det viktigste 
for dem er at myke trafikanters, og da spesielt elevenes, trafikksikkerhet ivaretas best mulig. 
Trygg Trafikk har følgende innspill til planarbeidet:  
- Se til at utbyggingen ikke skaper trafikkfare for elevene ved Vestad skole  
- Ivaretas skolevegen slik at elevenes sikkerhet er godt nok ivaretatt?  
- Gir økt trafikkmengden større trafikkfare for de myke trafikantene? Blir det krav om fysiske tiltak 
for å kompensere for økt trafikkmengde?  
- Er det andre adkomstveger som begrenser kjøring på bolig-/skolevegene?  
 

Tiltakshavers kommentar: 
Det vises til tiltakshavers kommentarer til flere av de andre innkomne merknadene, samt pkt. 
6.3 nedenfor.  

 
Miljøpartiet De Grønne Elverum/Solør, e-post sendt 26.10.20 
Hybelhuset, som i all hovedsak vil bli bebodd av studenter og skoleelever, ligger i sykkel- og 
gangavstand fra Terningen Arena, og heller ikke svært langt fra Elverum vgs. Dette vil bidra til å 
minske den lokale biltrafikken, noe som er positivt ut fra miljøhensyn. Det kan også legge til rette for 
gode fagmiljøer når studenter samles på denne måten. 
 
Det betenkelige ved prosjektet er at en så stor ansamling av ungdom kan være forstyrrende for 
nærmiljøet. Dette behøver ikke være noe stort problem, det dreier seg om voksen ungdom og det vil 
være husordensregler som skal overholdes. Studentblokker er vanlige og stort sett uproblematiske 
mange steder i Norge. Et omfang på 250 studenthybler er likevel omfattende og vil påvirke 
tilgrensende nabolag og barnehage. De skal også ha høy grad av trivsel i forbindelse med tiltaket.  
 
Vi forutsetter at arkitekturen vil tilpasses omgivelsene så langt det lar seg gjøre. Vi forutsetter også 
at blokka utstyres med miljøvennlig teknologi som solceller. I tillegg bør en miljøvennlig og åpen 
utforming av studenthyblene få prioritet.  
 
Skiløyper helt inn i byen og Scandic Elgstua bør opprettholdes som nå. 
 
Vi vil også påpeke at studenthybler først og fremst skal tjene studentene, og ikke være noe som 
private utbyggere skal profittere maksimalt på. Husleie og de øvrige vilkårene for beboerne må 
fastsettes ut fra det. 
 
Hvis disse hensynene blir ivaretatt, er vi positive til planarbeid og detaljregulering av Jegertomta. 
 

Tiltakshavers kommentar: 
Med bakgrunn i hybelbyggets avstand til Høgskolen i Innlandet, Elverum stasjon, Elverum 
sentrum og Elverum Videregående skole, med gode forbindelser for myke trafikanter til disse 
målpunktene, synes den foreslåtte lokaliseringen svært gunstig. 
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Erfaringsmessig er det, slik MDG skriver, generelt uproblematisk med studentblokker, og det 
vil utarbeidet husordensregler for de som skal bo i bygget.     
 
Når det gjelder bebyggelsens arkitektur, volum og tilpasning til omgivelsene vises det til 
kommentar til flere av de andre merknadene, samt kap. 5 og pkt. 6.2 nedenfor.  
Campus Elverum AS har intensjoner om å bygge et bærekraftig bygg med miljøvennlige 
materialer og løsninger. Byggets plassering, i tillegg til lav parkeringsdekning for bil og god 
parkeringsdekning for sykler, er også positivt ut fra miljøhensyn. 
   
Dagens gang- og sykkelveg og tråkk/sti gjennom planområdet ivaretas ved at bestemmelsene 
sikrer at det skal være to forbindelser for myke trafikanter mellom Jegerstien og Gaupevegen/ 
Elgvegen gjennom området. Skispor som har gått gjennom deler av planområdet vil imidlertid 
ikke kunne opprettholdes. Dette ville heller ikke vært tilfelle ved utbygging iht. gjeldende 
reguleringsplan, på lik linje med tilgrensende arealene i nordvest, som også er regulert til 
byggeformål.  
Økonomiske forhold som husleie etc. er ikke forhold som berøres i en reguleringsplanprosess.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Advokatene i OBOS på vegne av Terningmoen borettslag, brev datert 05.11.20 
Advokatene i OBOS representerer Terningmoen borettslag, som er nærmeste nabo til området som 
nå ønskes utbygd med blokkbebyggelse til studenthybler. Borettslaget består av 20 enheter fordelt 
på ene- og tomannsboliger med saltak opp til to etasjer. Området ble utbygd på 1950-tallet. Også 
øvrig bebyggelse i Elgvegen/Gaupevegen og videre nord for Grønvegen består av samme type 
bebyggelse. I tillegg er det barnehage, skole og en lokalbutikk i nærområdet. Sør for Jegerstien er 
det næringstomter. Tomten som ønskes bebygd er avskoget, men med noe ny tilvekst. 
 
Advokatene i OBOS påpeker at planforslaget er i strid med «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» 
og «kommunedelplan for Elverum byområde»:  

Kart som viser skispor som i dag går gjennom planområdet med tilknytning til lysløypenett i nordvest.  
Skispor i planområdet kan ikke bestå. 
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Borettslaget mener at et hybelhus med opptil 5 etasjer vil bryte vesentlig med retningslinjene i 
gjeldende «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» og med etablert bebyggelse i nærområdet. De kan 
ikke se noen grunn til å gjøre endringer i eksisterende planverk. 
Arealet er i «kommunedelplan for Elverum byområde» avsatt til boligområde, og i bestemmelsene til 
«Reguleringsplan for Nordmokvartalet» står det at bebyggelsen kan være frittliggende eller 
konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2010 etter et omfattende planarbeid. 
Bebyggelsestypen innebærer en utnyttelse på maks 30-35% inkl. biloppstillingsplasser. Borettslaget 
er ikke kjent med at det foreligger endringer siden 2011 som skulle begrunne at man skulle gå bort 
fra eksisterende bestemmelser.  
Utbygger har gitt klare signaler på at det ikke er nok med tre etasjer, og at det heller ikke er 
ønskelig med oppdeling av bygget. Det ønskes dermed en stor blokk med minst fire, og helst fem 
etasjer og med takterrasse. Bygget vil framstå som en massiv vegg mot borettslaget, med hele 
bygget i samme høyde og langs hele lengden av svingen sør i Gaupevegen/Elgvegen. Dette bryter 
kraftig med småhusbebyggelsen. Også eksisterende næringsbebyggelse er i dag betydelig lavere og 
ligger lenger unna enn foreslått hybelhus. Gjeldende plan legger også høyderestriksjoner for ny 
næringsbebyggelse. 
 
Det bemerkes at det kun er laget sol- skyggeanalyse for 21. juni, og at dette ikke gir et realistisk 
bilde av forholdene. Alle andre dager i året står sola lavere og skyggevirkningen vil være verre. 
Borettslaget er ikke imot at det bygges boliger på de aktuelle tomtene, men de må forholde seg til 
gjeldende planer. Dette gjelder alle delområdene B1-B3 innenfor Nordmokvartalet. Disse må sees i 
sammenheng, og da B1-B3 også danner en helhet med nordenforliggende småhusbebyggelse må de 
sees som en helhet med tilliggende boligfelt. Borettslaget aksepterer ikke endringer ift. dette. 
Kommunen har tidligere vært strenge med å tillate endringer og avvik fra bestemmelser i gjeldende 
planverk, og borettslaget ser ingen grunn til man i dette prosjektet endrer praksis. Det vises her til et 
par andre planer hvor dette har vært tilfelle, samt trekker fram at Rema1000 måtte redusere høyden 
på sitt «tårn» da de skulle etablere sitt bygg sør for Jegerstien like sør for B1-B3.   
 
Trafikk- og støyforhold: 
200-250 hybler innebærer en betydelig befolkningsøkning med alt det fører med seg. Særlig 
trafikkøkning og endrede trafikkforhold bekymrer borettslaget. Kommunen har sagt at avkjøring skal 
være fra Elgvegen eller Gaupevegen. Dette er boligveger som ikke er dimensjonert for en slik 
trafikkøkning. Det er videre uttalt at det kun skal være 40 P-passer til hybelhuset, dvs. en 
parkeringsdekning på 0,2. Borettslaget mener dette ikke er tilstrekkelig. Det vises til Meierikvartalet 
som har opplyst at de har 50 P-plasser til 170 hybler, og at dette er på grensen. 40 P-plasser for 250 
hybler vil bli for lite, noe som vil medføre uønsket gateparkering og «villparkering». Antall P-plasser 
må økes, noe som igjen medfører økt trafikk.  
 
Selv om utbygger gir uttrykk for at studentene i stor grad vil sykle og gå til og fra undervisning, vil 
også flere studenter ha praksisplasser på steder i og utenfor Elverum der det ikke nødvendigvis er 
kollektivtilbud. Egen bil er derfor nødvendig for mange. Studentene skal også gjøre andre aktiviteter 
enn å studere, som å besøke butikker, kafeer, utesteder etc. Dette vil utgjøre en betydelig trafikk-
belastning. Da Elgvegen/Gaupevegen i dag har 24 enheter sør for Grønvegen, vil selv 40 biler 
utgjøre en betydelig trafikkvekst.   
 
I dag er det enkelte hus i området som benyttes som hybelhus og leies ut til studenter. Borettslaget 
erfarer at dette medfører ulemper i form av søppel, festing, støy, villparkering o.l., noe som de antar 
vil bli vesentlig verre med 200 studenter samlet på et sted.  
 
Det oppsummeres med at foreslåtte endring til blokkbebyggelse medfører betydelige ulemper i form 
av støy, trafikk og total endring av strøkets karakter for de eksisterende beboere. Borettslaget mener 
at dette er så inngripende at planarbeidet må stanses. De er sterkt uenige i at det skal kunne 
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oppføres blokkbebyggelsen på tomtene, og de er innstilte på, om nødvendig, å forfølge saken videre 
for å stanse en slik endring.  
 

Tiltakshavers kommentar: 
Det er riktig at det i «Detaljregulering for Jegertomta» foreslås blokkbebyggelse i tillegg til 
konsentrert småhusbebyggese, mens det i bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan og 
kommunedelplan står at det skal være frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Det er 
nettopp derfor det fremmes en helt ny detaljregulering for de aktuelle arealene, som da vil bli 
en endring av deler av gjeldende plan.  
I bestemmelsene til «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» er verken høyder eller 
utnyttelsesgrad fastsatt, det er imidlertid krav om at det utarbeides en ny detaljregulering for 
områdene B1-B3. Det er som nevnt ikke lov å stille krav om ytterligere detaljregulering i en 
detaljreguleringsplan, så denne bestemmelsen er dermed verken lovlig eller gyldig. Når det 
nå fremmes en ny detaljregulering for det aktuelle området er det med bakgrunn i at det nå 
planlegges blokkbebyggelse innenfor større deler av arealet i tillegg til konsentrert 
småhusbebyggelse. Høyder og utnyttelse for disse arealene vil være høyere enn hvis det 
skulle oppføres kun småhusbebyggelse.  
Som tidligere nevnt er prosjektet betydelig endret etter innsendt planinitiativ og 
oppstartsmøtet med kommunen. Bebyggelsen er brutt opp i flere og mindre volumer. I tillegg 
vil mesteparten av bygningsmassen bli betydelig lavere enn tidligere planlagt. I vest, der man 
ligger nærmest eksisterende bolighus, planlegges det toetasjes bygg som kan enten kan 
romme leiligheter, hybler eller en kombinasjon av dette. Videre østover trappes byggene opp 
i høyde, først som lavblokk og videre til høyere blokker nærmest Scandic Elgstua.   
Bebyggelsen planlegges med flatt eller evt. pukttak med lett skrånende tak/gesims. For BK er 
det foreslått konsentrert småhusbebyggelse med maks to etasjer og maks gesimshøyde på 
kote 198. For BB kan det mot vest være blokkbebyggelse i 3 etg. med maks gesimshøyde på 
kote 201. Videre østover kan det være blokkbebyggelse i 4 etg. med maks gesimshøyde på 
kote 204,5 og lengst sørøst, mot rundkjøringen og Scandic Elgstua åpnes det for blokkbe-
byggelse i 5 etg. og maks gesimshøyde på kote 208,75 (dette innbefatter også høyde på 
rekkverk for takterrasse) og med inntrukket 6. etg. med maks gesimshøyde på kote 210,5. 
Det er kun det sørøstre bygget hvor det tillates takterrasse og inntrukket toppetasje. Det er 
krav om at 60% av 5.etg. skal være inntrukket, dermed er det maks 40% av bygget som vil 
kunne ha 6. etasje med denne makshøyden.  
Til sammenligning kan F/K1 og F/K2 innenfor «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» ha er 
maks gesimshøyde på 204, mens F/K/H kan ha gesimshøyde helt opp til kote 225.  
De tre nærmeste boligene som ligger langs Gaupevegen og Elgvegen har hhv. høyde på kote 
198,46, kote 198,5 og kote 198,84. 
 
«Reguleringsplan for Nordmokvartalet» ble utarbeidet av Nordmo AS i 2010. I planbeskrivelsen 
står det at hensikten for planarbeidet var at: «Nordmo AS ønsket å bygge et forretningsbygg på 
inntil 20.000 m2, samt tilrettelegge for et kurs- og konferansehotell på inntil 6 etasjer og inntil 
9.000 m2.»  
Det står videre: «Planområdet ligger i utkanten av Grindalsmoen industriområde og vil i den 
sammenheng være et viktig område med tanke på å knytte de omkringliggende områder 
sammen. Med plassering langs Hamarvegen og med det nye store byggeprosjektet Terningen 
Arena rett på andre siden av Hamarvegen, vil dette skape en ny innfallsport til Elverum by.»   
Illustrasjonene og beskrivelsene som er gjort ifm. reguleringsplanen viser helt klart at det er 
områdene F/K2 og F/K/H som har vært fokusområder. Mange av de andre arealene innenfor 
planen er helt eller delvis utbygd, mens B1-B3 i all hovedsak er ubebygde nye boligområder. 
Disse arealene er tatt inn i planen, men det er i svært liten grad både gjort beskrivelser av 
områdene, begrunnelse for valgt boligtype samt vurderinger av konsekvensene ift. foreslått 
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bebyggelse. I tillegg er det i svært liten grad gitt føringer for hva disse områdene skal 
inneholde. Det tyder derfor på at det har vært lite fokus på områdene B1-B3. 
Videre må det bemerkes at mye har skjedd innenfor arealplanleggingen siden 2010. Det er 
kommet nye både nasjonale, regionale og kommunale føringer og retningslinjer siden den gang. 
Det er nå et svært økt fokus på miljø og bærekraft, deriblant viktigheten av å begrense bilbruk 
bl.a. gjennom tilrettelegging for gående og syklende og redusert parkeringsdekning. Videre er 
viktigheten av å unngå å bygge ned dyrka mark samt effektiv arealutnyttelse av allerede 
omdisponerte områder vektlagt, og i Elverum har man fått innsigelse pga. for lav tetthet på 
boligområder som ligger lenger fra sentrum en Jegertomta. Hvis man hadde startet regulering av 
Nordmokvartalet i dag, ville man for B1-B3 måttet gjort vurderinger ift. de føringene som nå 
gjelder. Da kunne det like gjerne blitt tilrettelagt for tettere utnyttelse og blokkbebyggelse på 
hele eller deler av B1-B3. Når man vet at Elverum kommune har stort behov for studenthybler, 
synes den foreslåtte plasseringen svært gunstig ut fra overordnede føringer.   
 
Å fremme endringer av planer er en mulighet som er gitt i plan- og bygningsloven. 
Terningmoen borettslag, på lik linje med andre berørte, har mulighet til å komme med 
merknader både ved varsel om oppstart av planarbeid og ved offentlig ettersyn av planen, 
men det er kommunestyret i Elverum som til slutt har myndighet til å vedta reguleringsplaner 
og endringer av disse. 
Det er forståelig at de som har boliger i nærheten av det planlagte prosjektet er skeptiske. 
Generelt er det motstand når tidligere ubebygde naboområder skal utbygges. Flere av de 
planlagte byggene har også større volum og høyder enn boligene i nærområdet, mens den 
vestre bebyggelsen, slik den foreslås med flatt eller eventuelt med lett skrånende tak/gesims, 
vil bli lavere enn boligene bak. Slik volumene nå er delt opp og høydene trappet, vil også de 
fleste av byggene ha mindre volum og lavere eller tilsvarende høyder som nærliggende 
næringsbygg. Selv det østre bygget vil være lavere enn både Scandic Elgstua og det som 
tillates innenfor F/K/H i Nordmokvartalplanen litt sørvest for planområdet. Samfunnshensyn 
og overordnede føringer er styrende for planprosesser og utvikling, og disse hensynene 
sammenfaller ikke nødvendigvis med private interesser.   
I planforslaget er gjeldende føringer og retningslinjer, samt samfunnshensyn søkt ivaretatt. 
 
Allerede da det ble avholdt møte mellom kommunen og Terningmoen borettslag var det 
utarbeidet sol- og skyggeanalyser for vår-/høstjevndøgn i tillegg til for midtsommer, noe som 
ofte er vanlig. Vi vet imidlertid ikke hvilke sol- og skyggeanalyser som ble vist fram på møtet. 
Det følger uansett med sol- og skyggeanalyser i saken, som er oppdatert ift. ny planlagt 
bebyggelse, og disse er også vist og omtalt under pkt. 6.2 nedenfor. Det er nå utarbeidet 
analyser både for vår-/høstjevndøgn, 1. mai og for midtsommer. Analysene viser at det 
planlagte bygget i liten grad vil påvirke solforholdene til eksisterende boligbebyggelse.  
 
Det er positivt for en kommune å ha en høyskole, men da må man også kunne tilby 
studentene hybler. Disse bør naturlig nok fortrinnsvis lokaliseres nært skolen. Terningmoen 
borettslag gir klart uttrykk for at de er negative til en massiv og stor hybelblokk i sitt 
nærområde. Samtidig mener de også at det er negativt at studenter leier i privathus i deres 
nærområde, da de mener det medfører ulemper i form av søppel, festing, støy, villparkering 
o.l. Dette synes å være et paradoks. Hvor mener man da at studenter skal bo? Selv om det 
planlagte hybelprosjektet vil få et stort antall studenter, vil de som bor det måtte forholde seg 
til husordensregler. Det vil for øvrig opparbeides renovasjonsløsninger dimensjonert ut fra 
antall hybler for å hindre forsøpling. 
 
Når det gjelder forholdet til avkjørsel, trafikk, trafikksikkerhet og parkering, vises det til pkt. 
6.3 nedenfor samt tiltakshavers kommenterer til andre innkomne merknader. 
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FAU Vestad skole, e-post mottatt 05.11.20 og 06.11.20 
FAU Vestad skole ber om at man av trafikksikkerhetshensyn spesielt ser på adkomstvegen til hybel-
huset. Grønvegen og krysset Elgvegen er skoleveg for de som skal via undergangen til Vestad skole 
og ungdomsskolen. Krysset Grønvegen x Elgvegen bør utbedres hvis trafikken til/fra hybelhuset skal 
gå her. Dette krysset har i mange år vært et diskusjonstema. Krysset er trafikkert og fremstår som 
stort, åpent og utflytende. En forbedring kan f.eks. være å stramme inn, opphøye hele krysset eller 
opphøyde gangfeltet. Det bør kanskje vurderes rekkefølgekrav ifm. hybelhuset. 
FAU ser det som uheldig at det åpnes opp for trafikk fra hybelhuset og ut Gaupevegen forbi Nordmo 
barnehage. Spesielt uheldig vil det være når barnehagen skal ut på tur i nærområdet. Økt trafikk 
vil skape uheldige situasjoner ved barnehagen, spesielt ved levering, henting og ved arrangement. 
Barnehage- og skolebarn som bruker fortauet langs Grønvegen, krysser Gaupevegen. Det vil være 
svært uheldig med økt biltrafikk her. Det vil derfor være naturlig at Gaupevegen mot Nordmo 
barnehage blir stengt for gjennomkjøring.  
Etter FAU sin vurdering vil en bedre løsning for adkomstveg for hybelhuset være utkjøring til 
Jegerstien, da det vil berøre færre sårbare trafikanter. Det vil da heller ikke øke belastningen på et 
allerede vanskelig kryss som Grønvegen – Elgvegen er. Selv om Jegerstien anses for å være en 
samleveg vil nok dette totalt sett være en tryggere adkomst som berører færre myke trafikanter. 
 

Tiltakshavers kommentar: 
Som nevnt er det som følge av innkomne merknader samt dialog med kommunen og Statens 
vegvesen, kommet fram til at det vil være mest hensiktsmessig å ha hovedadkomst til 
planområdet fra Jegerstien. Dette både med bakgrunn i trafikksikkerhet spesielt for skole- og 
barnehagebarn, men også med tanke på trafikkbelastning for de som i dag bor langs og 
benytter Gaupevegen, Elgvegen og Grønvegen.  
I planforslaget er det nå kun vist mulighet for adkomst til småhusbebyggelsen på BK fra 
Gaupevegen. Dette vil omfatte et begrenset antall enheter, og er iht. gjeldende reguleringsplan. 
Hvis det legges opp til felles parkeringskjeller for BK og BB slik foreløpige skisser viser, vil det 
imidlertid kun bli utrykningskjøretøy, flyttebiler etc. som vil benytte Gaupevegen/Elgvegen ifm. 
prosjektet, i tillegg til renovasjonskjøretøy. 
Det vises for øvrig til pkt. 6.3 som omhandler vurdering av trafikale konsekvenser. 

 
Mange av de som bor nord for planområdet, og skal sørover, går i dag via Elgvegen eller 
Gaupevegen og videre gjennom planområdet som nå reguleres. For å opprettholde denne 
muligheten, er det sikret at det skal lages to forbindelser for myke trafikanter mellom 
Jegerstien og Gaupevegen/Elgvegen. 
Når vegvesenet opparbeider gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Jegerstien til 
Grønvegen, og videre fortau langs Grønvegen til Elgvegen, vil dette også bli et trygt, godt 
alternativ, som i de fleste tilfeller heller ikke utgjør noen omveg.  
 
I samsvar med nasjonale, regionale og kommunale føringer, og ut fra miljøhensyn og fra et 
folkehelseperspektiv, skal det ved lokalisering av ny bebyggelse og ved planlegging av tiltak, 
tilrettelegges for best mulige løsninger for myke trafikanter framfor bilbaserte løsninger. På 
hjemmesiden til Høgskolen i Innlandet er det spesifisert at «Det er begrenset antall 
parkeringsplasser ved våre studiesteder så vi oppfordrer alle til å gå eller sykle hvis mulig». 
Nettopp hybelprosjektets plassering i forhold til høyskolen vil bidra til at det alt vesentligste 
av de som skal bo der kommer til å benytte sykkel og gange framfor bil; det vil trolig ta vel så 
kort tid å gå eller sykle til skolen, som å bruke bil. Som en konsekvens av dette er det også 

føringer for å sette relativt lav P-dekning for bil mens det skal sikres god parkeringsdekning 
for sykkel. Det er videre lav parkeringsdekning ved høyskolen, og flere av disse har 
parkeringsavgift, noe som også reduserer sannsynligheten for at de studentene som evt. har 
tilgang til bil, velger å kjøre til skolen. 
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Om evt. Gaupevegen mot Nordmo barnehage skal stenges for gjennomkjøring er ikke en del 
av reguleringsplanen. Dette må evt. tas som en egen sak i kommunen uavhengig av 
planarbeidet.  
 

Espira Nordmo barnehage v/styrer, brev datert 05.11.20 
Espira Nordmo barnehage ser med bekymring på å omgjøre del av Nordmokvartalet fra konsentrert 
småhusbebyggelse til blokkbebyggelse. Det planlagte hybelhuset vil medføre stor trafikkøkning på en 
vegstrekning der det er barnehage- og skolebarn. Alle kryssene er uoversiktlige og det er allerede i 
dag stor trafikk på vegen, både forbi nordsiden av barnehagen og til tider på østsiden. På vinteren 
forverres dette med til tider smale veger og lite oversikt pga. brøytekanter. Det bør gjøres en 
grundig undersøkelse (f.eks. ROS-analyse) ift. økning av biltrafikk rundt barnehagen.  
Espira Nordmo barnehage ser av referat fra oppstartsmøtet at det er planlagt 40 P-plasser til 
hybelbygget. Dette vil medføre sterk økning av gateparkering ved barnehagen. Parkeringsdekning 
må økes til det antallet som er reelt for boligblokken.  
Espira Nordmo barnehage skriver at det ifm. hybelbygget ikke er avsatt areal til lekeplass, noe som 
er et krav ved nye boligområder. Barnehagen er ikke en offentlig lekeplass og kan ikke benyttes av 
beboerne i hybelbygget. Det må derfor i planen legges til rette for egne og egnede lekeplasser. 
Avslutningsvis påpekes behovet for en bedre analyse for å se hvilke konsekvenser utbyggingen vil få 
for barnehagen og for de som bor i nærområdet.  
 

Tiltakshavers kommentar: 
I samsvar med nasjonale, regionale og kommunale føringer, og ut fra miljøhensyn og fra et 
folkehelseperspektiv, skal det ved lokalisering av ny bebyggelse og ved planlegging av tiltak 
tilrettelegges for best mulige løsninger for myke trafikanter framfor bilbaserte løsninger. 
Nettopp hybelhusets plassering i forhold til høyskolen vil bidra til at det alt vesentligste av de 
som skal bo der, kommer til å benytte sykkel og gange framfor bil; det vil trolig ta vel så kort 
tid å gå eller sykle til skolen som å bruke bil. Som en konsekvens av dette er det også 
føringer for å sette en relativt lav P-dekning for bil, mens det skal sikres god parkerings-
dekning for sykkel.  
Som beskrevet under kommentarer til møtereferat fra møtet mellom Terningmoen Borettslag 
og kommunen, har driftsansvarlig for leilighetene/hyblene på Meierikvartalet opplyst at de pr. 

i dag har en parkeringsdekning på ca. 0,3 pr. hybelenhet. Han mener dette er tilstrekkelig, 
selv om det kanskje nærmer seg å være i laveste laget. Han opplyser videre at 
Meierikvartalet ikke har noen besøksparkering slik at besøkende må parkere andre steder, 
men så langt er det ingen utfordring med at studentene parkerer gatelangs. Med bakgrunn i 
disse opplysningene, samt gitte føringer, er det foreslått en relativt lav parkeringsdekning, 
men høyere enn det som først ble vurdert på oppstartsmøtet med kommunen. Det skal også 
tilrettelegges for bildelingsordning. En slik ordning vil naturlig kunne senke P-kravet. 
Når det gjelder adkomstløsning, vises det bl.a. til våre kommentarer til flere av de andre 
innkomne merknadene, samt til kapittel 6 «Konsekvenser av tiltaket» nedenfor. 
Som ved planlegging av andre boområder er det krav om at det ifm. ny bebyggelse innenfor 

planområdet skal opparbeides uteoppholdsarealer. Disse skal utformes slik at de blir 
attraktive for alle aldersgrupper, og for dette prosjektet som tilrettelegges for hybler, vil det 
prioriteres å lage arealer som vil gi gode uteplasser for studenter. Samtidig er det krav om at 
deler av arealene skal opparbeides som lekeplass for barn med lekeapparater, benk og bord. 
Det er i tillegg regulert en egen lekeplass på ca. 800 m2 innenfor planområdet. Det synes 
derfor ikke som et reelt problem at studenter går til barnehagens utearealer og oppholder 
seg der. Det er derimot sikret i bestemmelsene at den regulerte felles lekeplassen som skal 



 
 
 

3363_Jegertomta_Planbeskrivelse_20210601.docx 

34 

som opparbeides innenfor Jegertomta, skal være tilgjengelig for allmennheten. Denne vil 
dermed bli en ressurs for barn i nærområdet  
Som en del av planmateriale blir det utarbeidet både ROS-analyse og denne planbeskrivelsen, 
hvor konsekvenser av det foreslåtte tiltaket blir vurdert.   
For øvrig vises det til tiltakshavers kommentarer til merknader fra FAU Vestad skole, samt 
pkt. 6.3 nedenfor. 

 
FAU Espira Nordmo barnehage, brev datert 05.11.20 
FAU Espira Nordmo barnehage uttrykker bekymring for de trafikale forholdene i området. Adkomst til 
planlagt hybelhus skal være via Elgvegen og Gaupevegen. Dette medfører en betydelig trafikkøkning 
i området og påvirke trafikkforholdene og sikkerheten til barna som ferdes der. De viser til en e-post 
med informasjon fra møtet mellom Terningmoen Borettslag og kommunen, der kommunen opplyste 
at «Elgvegen og Gaupevegen er godt nok rustet for økt trafikk, og at ankomst bør være i nordøstre 
hjørne slik at man reduserer trafikk forbi barnehagen.» FAU mener det er uklart hva denne 
konklusjonen er basert på, da det ikke åpnes for ROS-analyse av utbygging og heller ikke 
spesifiseres hva som ligger til grunn for konklusjonen. Det vises heller ikke hvordan trafikken skal 
ledes inn i nordøstre hjørne. 
De skriver at det er svært dårlig sikt ved kulverten i nord, ved undergangen til Vestad barneskole. 
Undergangen brukes av barn bosatt vest for gamle Rv. 3, som går eller sykler til og fra Vestad skole. 
FAU mener at en foreslått fartsdump, slik det framkommer i ovennevnte e-post, ikke vil kompensere 
for den forhøyde risikoen som planlagt ankomst til hybelhuset vil medføre. Argumentet gjelder 
trafikksikkerheten til alle barna på Vestad vest, både barnehagebarn og skoleelever.  
De mener at foreslått parkeringsdekning for hybelhuset med 0,2 pr. enhet er underdimensjonert. 
Dette gir risiko for parkering i omkringliggende område og gater, og dermed usikre trafikale forhold. 
Dette vil, slik FAU ser det, også måtte øke risikoen for at ankomst i nordøstre hjørne ikke overholdes. 
Det bemerkes at vegforholdene ofte forverres på vinterstid, med lite sikt og smale veger.  
Det er ikke skissert noen plan for lekeplass/utearealer ifm. utbyggingsplanene. Det er svært lite 
ønskelig at barnehagens arealer brukes på ettermiddag/kveld, da dette øker risiko for mislighold av 
dyre lekeapparat og investeringer barnehagens ledelse/FAU har gjort.  
FAU påpeker at omregulering av Jegertomta kan skape presedens i området, noe som kan medføre 
at den ledige tomten inntil barnehagen kan være en potensiell næringseiendom. Dette er ikke en 
ønskelig situasjon for barnehagen, som i dag bruker den grønne lungen til daglige utflukter for 
barna.  
FAU påpeker også behovet for en analyse av hva denne omreguleringen av området kan ha å si for 
trafikksikkerheten til barn og ungdom på vestsiden av gamle Rv. 3, slik at den planlagte utbyggingen 
evt. gjennomføres på et godt og gjennomtenkt beslutningsgrunnlag.  
 

Tiltakshavers kommentar: 
Konsekvenser ift. adkomst, trafikk, trafikksikkerhet, parkeringsdekning og uteoppholdsarealer 
er vurdert og omtalt under kapittel 6 «Konsekvenser av tiltaket» nedenfor. I tillegg er disse 
temaene, samt forholdet til utarbeidelse av ROS-analyse og vurdering av konsekvenser av 
tiltaket, omtalt under bl.a. tiltakshavers kommentarer til referat fra møtet Elverum kommune 
hadde med Terningmoen borettslag, samt kommentarer til merknader fra FAU Vestad skole, 
Espira Nordmo barnehage v/styrer. 
 
At deler av arealene som er regulert til boligformål nå benyttes som grøntområder når 

barnehagen er på utflukter, regner vi med er avklart med grunneierne. Vedtatte planer 
hjemler imidlertid at disse arealene kan bygges ut, og etter utbygging kan de ikke benyttes 
som før.  
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Vestad Vel, brev datert 06.11.20 
Vestad Vel stiller spørsmål om hvorfor det ikke er krav om konsekvensutredning ifm. planarbeidet, 
og de trekker fram temaer de mener det må utredes konsekvenser for. I sin argumentasjon viser de 
også til forskjellige artikler, bøker, nettsider etc. 
 
Vestad Vel mener den planlagte utbyggingen vil få omfattende konsekvenser for alle 23 boenheter i 
Elgvegen og Gaupevegen sør for Grønvegen. De mener de vil miste sol og utsikten til horisonten i 
sør. Det er gode grunner til at beboerne etablerer sine uteplasser mot sør og at mennesker drar til 
varmere og solfylte feriesteder. Vi bør ta godt vare på egen sol og naturlige dagslys, den har også 
stor betydning for folkehelsa. Vestad Vel er gjort kjent med at det er foretatt sol- og skyggemålinger 
ifm. planlagt utbygging, men det er til liten nytte at denne målingen er gjennomført for 21. juni.  
Andre viktige konsekvenser vil være knyttet til beredskap (tilgjengelighet for utrykningskjøretøy), 
trafikksikkerhet, støy, lekeområder for barn, aktivitetsområder for unge, grøntområder for 
mennesker og dyr, brøyting, håndtering av overflatevann – og alle de andre konsekvensene som 
arealplanleggerne kjenner mye bedre enn oss. 
 
Vestad Vel mener den planlagte utbyggingen vil få vesentlige trafikksikkerhetskonsekvenser for både 
Espira Nordmo barnehage og Vestad skole. Prosjektet vil føre til økt biltetthet i nærområdet. Dette kan 
skape utrygghet ved ferdsel og føre til økt kjøring til barnehagen, som igjen påvirker trafikksikker-
heten, beredskap (tilgjengelighet for utrykningskjøretøy) samt fører til økt støy og luftforurensning.  
Konsekvenser for folkehelsa må også utredes, og dette må bygge på tverrfaglighet og medvirkning.  
Videre etterlyser de behovsanalyse for studentboliger i Elverum. De stiller spørsmål om det er behov 
for 250 nye studenthybler i Elverum, og om det i så fall er hensiktsmessig at disse samlokaliseres.  
Et slikt prosjekt kan ødelegge det eksisterende utleiemarkedet. Vestad vel ser gevinsten i lokale 
arbeidsplasser i plan- og byggefasen, noen også i driftsfasen, men de økonomiske konsekvensene av 
en utbygging kan påvirke utleiemarkedet i generasjoner framover. 
Vestad Vel viser til referat fra møte kommunen hadde med Campus Elverum 22.09.20. Der står det 
at administrasjonen ikke tilråder at bygging av en boligblokk med hybler innenfor det aktuelle 
området kan behandles som en dispensasjon, og mener at saken heller ikke kan behandles som en 
mindre reguleringsendring. Kommunen skriver at de likevel kan ta en ny vurdering om en mindre 
reguleringsendring kan være aktuelt, men naboenes reaksjoner i området tilsier at saken taler i 
retning av en planprosess. Vestad Vel støttet kommunens kommentarer, med unntak av at det kan 
vurderes å behandle saken som en mindre reguleringsendring.  
 
Vestad Vel oppsummerer med å si at de mener den planlagte utbygging vil kunne medføre 
omfattende konsekvenser beboerne i nabolaget, for skolen, barn og unge, for folkehelsa og for 
eksisterende utleiemarked i Elverum. De vurderer derfor at en fullstendig planprosess i henhold til 
Plan- og bygningsloven § 12-9: «Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger», 
er nødvendig for å kunne gjennomføre en prosess forankret i befolkningens vilje og interesser, og en 
tverrfaglig helsekonsekvensutredning med medvirkning fra befolkningen. Konsekvensen av 
manglende medvirkning fra beboerne i nabolaget vil kunne føles som et kommunalt overgrep. 
Konsekvensen av følte overgrep, eller følelsen av å ikke bli hørt, vil kunne føre til fraflytting. Man bør 
lytte til, og ta vare på den befolkningen som allerede bor i området, før man øker befolkningen. 
 

Tiltakshavers kommentar: 
Som nevnt i pkt. 2.2 ovenfor er «Detaljregulering for Jegertomta» vurdert opp mot pbl. 
kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning. Tiltak iht. planen kommer 
verken inn under KU-forskriftens vedlegg I eller vedlegg II, og konsekvensene som følge av 
endringene som foreslås, er heller ikke iht. kriteriene om hva forskriften definerer som 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Det er dermed ikke krav om konsekvens-
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utredning for «Detaljregulering for Jegertomta». Konsekvenser av tiltakene er imidlertid 
vurdert under kapittel 6 nedenfor.  
- Det er oftest vanlig ved utarbeidelse av sol- og skyggeanalyser for vår- og høstjevndøgn 
(21. mars/september) i tillegg til midtsommer. For Jegertomta er det også laget analyser for 
1. mai. Analysene viser at ny bebyggelse i svært liten grad vil kaste skygger på nabotomtene, 
og at eiendommene langs Elgvegen/Gaupevegen vil ikke få endrede solforhold. Samtidig er 
ikke eksiterende vegetasjon lagt inn i sol- skyggeanalysen. Vegetasjonen på gnr/bnr 13/334 
og 13/825 vokser helt inntil grensene til hhv. 13/335 og 13/342 og 13/345 og bidrar i dag til 
skygge på tilliggende eiendommer, da spesielt på 13/335 og 13/342.  
Arealene nord for planområdet er relativt flate, og både eksisterende boliger, garasjer og 

vegetasjon på tomtene langs Elgvegen/Gaupevegen hindrer utsikt fra de fleste eiendommene 
i dag, og disse vil derfor i liten grad få endrede utsiktsforhold som følge av ny bebyggelse. 
Unntak fra dette er de søndre boligene som ligger nærmest planområdet. Noen av disse har 
utsikt til deler av horisonten i sør, men også Rema1000-bygget og eksisterende vegetasjon 
tar deler av utsikten allerede i dag. Også nye bygg på næringstomtene innenfor 
Nordmokvartalet vil kunne gi tilsvarende virkning. Hvis det hadde blitt oppført konsentrert 
småhusbebyggelse innenfor planområdet, kunne denne erfaringsmessig ha inntil 3 etasjer. 
Dette ville også endret utsiktsforholdene for de nærmeste naboene. Det nevnes også at det 
tidligere var større trær innenfor planområdet som skjermet for utsikt, men at arealet ble 
avskoget i 2015/2016 ifm. at Jegerstien ble anlagt. For mange oppleves selvfølgelig ikke 

vegetasjon på samme måte som generende utsikt, som ny bebyggelse som oppføres.  
Når det gjelder konsekvenser ift. nærliggende bebyggelse, inkl. utsikts- og solforhold, vises 
også til pkt. 6.2 og 6.9 nedenfor, samt forslagsstillers kommentarer til flere av de andre 
innkomne merknadene.  
I planbeskrivelsen og tilhørende dokumenter (støyrapport, ROS-analyse og sjekkliste ift. 
Naturmangfoldloven) er de andre temaene som Vestad Vel påpeker vurdert og kommentert. 
Dette gjelder bl.a. forholdet til trafikksikkerhet, beredskap, støy, luftforurensning, 
uteoppholdsareal for alle aldersgrupper inkl. lekeområder for barn og aktivitetsområder for 
unge, behov for studentboliger, forholdet til biologisk mangfold, håndtering av overflatevann 
og snølagring, forholdet til folkehelse samt medvirkning.  

Det vises også til tiltakshavers kommenterer til andre innkomne merknader. 
 
Vidar Mobæk (Elgvegen 5 A, gnr. 13 bnr. 335), åpent brev til Elverum kommune datert 11.11.20 
Mobæk har sendt sitt brev som et åpent brev til Elverum kommune. Deler av brevet omhandler 
Jegertomta, mens deler av innholdet har mer generell karakter og omfatter også andre temaer.  
Han viser til tidligere omtalte byggesaker i media, og til helhetsperspektiv, byplan, byggeprosesser 
og planarbeid i Elverum kommune. Han skriver bl.a. hvordan han mener politikere og administrasjon 
styres kommunen. Det er kun det som omhandler Jegertomta som oppsummeres nedenfor. 
 
Mobæk er nærmeste nabo til det planlagt prosjektet. Han skrive det er mulig at det er behov for 
flere studentboliger i Elverum, men mener at plassering, type bygg, adkomst til området og det store 
antallet utleieenheter må/bør risikovurderes og konsekvensutredes i den pågående planprosessen. 
Han stiller spørsmål om det er behov for 200-250 nye studentboliger i Elverum.  
 
Han skriver videre at Campus Elverum AS først og fremst er en næringsvirksomhet, med formål om å 
leie ut boliger til dem som måtte trenge det, og at målet ikke primært er å bedre studentvelferden, 
men å tjene penger på utleieboliger. Dette er helt i orden, men utleievirksomhet i en 4-5 etasjers 
blokkbebyggelse med 200-250 boenheter, bør etableres i områder som er regulert for denne type 
utbygging/virksomhet.  
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Mobæk skriver at tomta er liten og trang, bygget er for stort, gir begrenset uteareal for fri utfoldelse, 
grønne pustehull og parkering på bakkeplan, og at en 4-5 etasjers boligblokk harmonerer dårlig med 
småhusbebyggelsen i nabolaget. Han mener prosjektet nærmest smadrer gjeldende reguleringsplan, 
hvor det står at bebyggelsen skal være frittliggende eller konsentrert småhusbebyggelse. Han skriver 
videre at gjennomtenkte, realiserbare og forutsigbare reguleringsplaner har verdi både for 
lokalsamfunn, innbyggere og utbyggere. Han viser også til at byplanen for Elverum sier at: «Grunnet 
målsetning om utvikling av Vestad til ny bydel er bykjernen utvidet med arealene på Vestad nord 
omkring skysstasjonen, samt det nærmeste arealet sør for riksvegen». Han mener da at blokkbe-
byggelse med 200-250 studentleiligheter på Jegertomta ikke bør benyttes som argument for endring 
av gjeldende reguleringsplan for Nordmokvartalet.  
 
Han tror at både studenter og andre leietakere hadde vært vel så fornøyd om boligblokka hadde blitt 
satt opp ved innkjøringen til Terningen Arena eller i et mer urbant strøk i Jernbanegata – midt 
mellom Leiret og Terningen Arena.  
 
Mobæk påpeker at det ifm. hybelhusprosjektet planlegges og argumenteres for nærhet til Terningen 
Arena og tilrettelegging for sykkel og gange. Dette er både bra og fremtidsrettet. Samtidig vil 
adkomstveg til hybelbygget generere en betydelig økning av biltrafikk gjennom den fremtidige miljø-
gata (Trondheimsvegen), videre gjennom et uoversiktlig vegkryss (Grønvegen/Elgvegen). Dette er et 
vegkryss med mange aktører: Småskolebarn, trafikk ifm. boligområder i sør, vest og nord, trafikk 
ifm. barnehage, ungdom på veg til/fra ungdomsskole/videregående og andre myke trafikanter. 
 
Elgvegen/Gaupevegen fungerer som en ringveg, og Mobæk stiller spørsmål om hvordan det er tenkt 
å regulere biltrafikken og adkomsten til hybelbygget i dette området, -via Gaupevegen og forbi 
barnehagen eller via Elgvegen? Han påpeker at ringveg er en utfordring, og mener at skilting og 
fartsdumper ikke vil løse problemet. Risikoen ift. trafikksikkerhet og myke trafikanter bør ikke 
undervurderes, og må derfor utredes.  
 
Mobæk skriver at han og andre vil jobbe for å bevare kvaliteten i nabolaget og utvikle nærmiljøet, og 
ber om reell medvirkning og at det blir utarbeidet områderegulering med full konsekvensutredning 
etter plan- og bygningsloven. De finner seg ikke i at næringsinteresser får kommunal velsignelse til å 
forringe bokvalitet og trivsel i boligområdet på jakt etter profitt, stikk i strid med gjeldende 
reguleringsplan. 
 

Tiltakshavers kommentar: 
Selv om Mobæk sendte dette som et åpent brev til kommunen, og mye av det han skriver 
omhandler andre ting enn selve detaljreguleringen for Jegertomta, har administrasjonen i 
kommunen oversendt brevet som merknad til varsel om oppstart av planarbeid for 
Jegertomta. Det vil imidlertid kun være det som gjelder selve detaljreguleringen som 
kommenteres her.  
 
Som tidligere omtalt utarbeides planen som en detaljregulering etter en vanlig full 
planprosess. «Detaljregulering for Jegertomta» er vurdert opp mot pbl. kapittel 4, § 4.2, og 
tilhørende forskrift om konsekvensutredning. Tiltak iht. planen kommer verken inn under KU-
forskriftens vedlegg I eller vedlegg II, og konsekvensene som følge av endringene som 
foreslås, er heller ikke iht. kriteriene om hva forskriften definerer som vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn. Det er dermed ikke krav om konsekvensutredning, men konsekvenser 

av tiltakene er vurdert under kapittel 6 nedenfor. Det er også laget en egen risiko og 
sårbarhetsanalyse.   
I forslag til reguleringsplan er det på BK regulert til konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer 
med en utnyttelse på maks %BYA=40%. Innenfor BB er det foreslått regulert blokkbebyggelse 
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med utnyttelse på %BYA=40%, og med mulighet for bygg med hhv. 3 etasjer, 4 etasjer og 5 
etasjer m/inntrukket 6. etasje på inntil 40% av bygget grunnflate. Dette er noe høyere enn hvis 
det på hele området hadde blitt bygd småhusbebyggelse, men erfaringsmessig kunne denne 
også ha blitt i inntil 3 etasjer og like høy BYA.  
I planforslaget er det sikret at det skal opparbeides utearealer innenfor områdene. I tillegg skal 
det regulert en større lekeplass som også skal være åpen for allmennheten, og som dermed vil 
være en ressurs for de som bor i nærområdet. Lekeplassen ligger nord for BB, og grenser til 
Mobæks eiendom. I tillegg er det i illustrasjonsplanen vist uteoppholdsareal og ikke bebyggelse 
rett sør for lekeplassen. Ny bebyggelsen vil da ligge mot sør og trekkes unna hans eiendom. 
Dette er også sikret med byggegrenser.  
 
Når det gjelder konsekvenser i forhold til gjeldende planer, tilliggende bebyggelse, 
trafikksikkerhet, adkomst- og trafikkforhold, vises det til kommentarer til flere av de andre 
merknadene, samt til kap. 6 nedenfor.  

 
Erik Foseid (hjemmelshaver til gnr. 13 bnr. 711, Simlevegen 10), åpent brev til Elverum kommune 
sendt i e-post 30.10.20 
Foseid mener den nye innfartsvegen til byen er et fantastisk anlegg. Vegen åpner byen mot vest, 
noe man allerede begynner å se effekten av. Nytt næringsområde øker attraktiviteten for 
nyetablering, med arealer og lett adkomst, både for kunder og leverandører.  
 
Men Foseid mener saken med et nytt hybelhus på Vestad, på en tomt som er regulert til småhusbe-
byggelse, må være en delikat og vanskelig sak for kommunen. Han skriver videre at kommunen står 
på terskelen til å si ja til et prosjekt, uten å tenke konsekvens: Hva med belastningen på nabolaget, 
adkomst til dette gigantbygget tvers gjennom boligstrøk, mange hundre studenter som skal krysse 
den nye "motorvegen" på veg til Terningen Arena. Resultatet er både redusert bokvalitet og redusert 
boligverdi for de eksisterende beboere.  
 
Foseid mener i utgangspunktet at det ikke er galt å si ja til bygging og etablering, tvert imot. Det er 
flott at Elverum er en ja-kommune, men ikke si ja til alt og alle overalt. Det er her politikernes rett 
og plikt kommer inn. De er valgt til å styre. De skal legge til rette for gode og trygge bomiljøer og for 
næringsutvikling, men man må tenke på konsekvensene av vedtakene som gjøres. 
 
Hvis det er behov for et slikt hybelbygg er det vel bare et sted som er egnet, og det er selvfølgelig 
syd for ny riksveg 25, som nabo til Terningen Arena. Han skriver det er ledige tomter både øst og 
vest for Terningen Arena. Eller hvorfor ikke plassere dette hybelhuset i nye Ydalir byggefelt slik at 
kommunen kan få igjen noen av sine investerte millioner. 
 
Selv bor Foseid i Simlevegen med Mårvegen som nærmeste nabo mot nord. Han skriver at dette var 
en fredelig plett, men med Elverum Kommunes ja-holdning til alt, uten konsekvensutredning, er 
dette nå til en viss grad ødelagt. Hvordan går det an å gi byggetillatelse til hundretalls boliger i 
Grundsetmarka, uten samtidig å etablere skikkelig adkomstveg, også for myke trafikanter, uten å 
tenke på belastningene for de som allerede bor der? Foseid påpeker faren ved blandet trafikk med 
tungtrafikk og gående. Foseid mener at samme feil også er gjort på Hanstad. Han har vært i kontakt 
med kommunen utallige ganger for å få til avbøtende tiltak mot Mårvegen, men snakker for døve 
ører. Ikke så mye som en fartsdump kan kommunen spandere, til tross for at det settes nye 
fartsrekorder nesten daglig. Foseid mener det er på høy tid at Elverum Kommune begynner å ta 
lærdom av tidligere feil! Man må tenke helhet, og ikke et og et prosjekt isolert sett.  
 

Tiltakshavers kommentar: 
Selv om Foseid sendte dette som et åpent brev til kommunen, og mye av det han skriver 
omhandler andre ting enn selve detaljreguleringen for Jegertomta, har administrasjonen i 
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kommunen og Foseid blitt enige om at brevet også skulle sendes som merknad til varsel om 
oppstart av planarbeid for Jegertomta. Det vil imidlertid kun være det som gjelder selve 
detaljreguleringen som kommenteres her.  
Foseid bor i Simlevegen 10, ca. 1,2 km gangavstand nordvest for planområdet.  
 
Ifm. detaljregulering for Jegertomta er konsekvensene av tiltaket vurdert. Det vises til kap. 6 
nedenfor, hvor det bl.a. er vurdert hvordan tiltaket vil påvirke eksisterende bebyggelse og 
anlegg inkl. solforhold, samt veg og trafikkforhold. Det bemerkes også at administrasjonen i 
kommunen har hatt møte med Terningmoen Borettslag som er nabo til planområdet. De var 
spesielt bekymret for biltrafikken hybelbygget kunne føre med seg. I tråd med overordnede 
føringer, og for å redusere bilbruk, legges det opp til begrenset parkeringsdekning. Dette, i 
tillegg til den korte avstanden og gode løsninger for myke trafikanter, synes det sannsynlig at 
flesteparten av de som bor i hyblene vil sykle og gå, framfor å kjøre bil. Foseids utsagn om at 
«mange hundre studenter som skal krysse den nye "motorvegen" på veg til Terningen 
Arena» virker noe underlig. Det er kort, enkel og trygg forbindelse mellom planområdet og 
Terningen Arena med undergang under Hamarvegen, både like vest for rundkjøringen 
mellom Trondheimsvegen og Hamarvegen og ca. 450 meter lenger vestover, litt sørvest for 
den nye Kiwi-forretningen og Elverum Caravansenter.  
Alternativ plassering av et hybelbygg er ikke en vurdering som vil bli gjort i denne saken.  
 

 
5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1  Reguleringsformål og arealoppgave 

Planområdet utgjør totalt: ca. 7,73 dekar.  Av dette utgjør: 
• Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse 1,15 dekar  
• Boligbebyggelse, blokkbebyggelse 5,78 dekar  
• Lekeplass 0,80 dekar 
I tillegg er det regulert Hensynssone; Krav vedr. infrastruktur og Gul støysone, samt 
Bestemmelsesområde; Midlertidig bygge- og anleggsområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plankart for detaljreguleringen datert 01.06.21. Nedkopiert. Utarbeidet av Plan1 AS 
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5.2 Bebyggelse og anlegg; konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse 

Det vesentligste av planområdet er regulert til boligformål med tilhørende anlegg, parkering og 
uteområder. Det planlegges oppført student-/hybelbygg, men på BK tenkes det også mindre 
leiligheter i tillegg til hybler. Områder BK mot vest er på 1,15 dekar og området BB som ligger mot øst 
er på 5,78 dekar.  
 
Tillatte byggehøyder er vist på plankartet. Bebyggelsen planlegges med flatt eller eventuelt pulttak 
m/lett skrånende tak/gesims. Innenfor BK skal det være konsentrert småhusbebyggelse med maks to 
etasjer og maks gesimshøyde på kote 198. Innenfor BB skal det være blokkbebyggelse, hvor høydene 
trappes oppover fra vest til øst: Lengst mot vest kan det være lavblokker i 3 etg. med maks 
gesimshøyde på kote 201. Videre østover kan det være blokkbebyggelse i 4 etg. med maks 
gesimshøyde på kote 204,5 og lengst sørøst, mot rundkjøringen og Scandic Elgstua åpnes det for 
blokkbebyggelse i 5 etg. og maks gesimshøyde på kote 208,75 (dette innbefatter også høyde på 
rekkverk langs gesims for takterrasse) og med inntrukket 6. etg. med maks gesimshøyde på kote 
210,5. Det er krav om at 60% av 5.etg. skal være inntrukket, dermed er det maks 40% av bygget 
som vil kunne ha 6. etasje med denne makshøyden. Det er kun det sørøstre bygget hvor det tillates 
takterrasse og inntrukket toppetasje. Takterrasser kan være i front av/ved siden av inntrukne etasjer. 
I tillegg til tillatt areal for 5. etasje kan det på inntil 15% av byggenes grunnflate oppføres 
transparente overbygg/pergolaer.  
For å skjerme takterrassen for vegtrafikkstøy må det settes opp tett rekkverk langs gesims med 1,3 m 
høyde. Deler av terrassene vil da også ha støynivå som tilfredsstiller skjerpet grenseverdi (Lden 52 dB). 
Dersom det etableres støyskjermingstiltak med høyde 2,0 m for deler av takterrassene, vil også 
støynivået fra vegtrafikk reduseres ytterligere i disse arealene. Bestemmelsene sikret at dette kan 
gjennomføres. Samtidig er det tatt inn i bestemmelsene at maks. gesimshøyde reduseres med 1,25 
meter hvis bygg innenfor areal hvor det tillates inntrukket etasje og takterrasse likevel ikke etableres 
med takterrasse, og behov for skjerming/sikring av tak utgår. 
For nærmere detaljer ift. støy vises det til støyrapport utarbeidet av Norconsult. 
 
Både for BK og BB er det foreslått en utnyttelsesgrad på maks%-BYA=40%. Parkering på bakkeplan 
er med i beregning av utnyttelsesgraden, mens parkeringskjeller under terreng inkl. nedkjørings-
ramper samt sykkelparkering ikke inngår i beregning av utnyttelsesgraden. 
 
På BK kan bilparkering løses på bakkeplan eller i parkeringskjeller.  
På BB skal bilparkering løses i felles parkeringskjeller under blokkbebyggelsen, men det kan i tillegg 
tilrettelegges for noe gjesteparering, HC-parkering samt sykkelparkering på bakkeplan.  
Parkering for BK og BB kan enten løses innenfor det enkelte felt eller som felles parkering for feltene. 
 
Parkering skal dimensjoneres etter følgende norm: 

Type bolig Antall bil-P-plasser pr. 
hhv. hybel og boenhet  

Antall sykkel-P-plasser 
pr. boenhet (minimum) 

Leiligheter/boenheter under 35 m2 BRA  Min. 0,25 og maks. 0,35 1 

Leiligheter/boenheter mellom 35 - 60 m2 BRA Min. 0,35 og maks. 0,5 1 

Leiligheter/boenheter over 60 m2 BRA Min. 0,5 og maks. 1 2 

 
P-anleggene skal tilrettelegges for gjesteparkering og bildelingsordning.  
P-dekning for gjesteparkering kommer i tillegg til antallet i tabellen over:  
Tilleggs-P-dekning per leilighet/boenhet under 35 m2 BRA maks 0,05.  
Tilleggs-P-dekning pr. leilighet/boenhet over 35 m2 BRA: min. 0,1 maks 0,2. 
Ved bildelingsordning (bilpool) vil 1 biloppstillingsplass for bildeling erstatte kravet om 5 ordinære 
biloppstillingsplasser. 



 
 
 

3363_Jegertomta_Planbeskrivelse_20210601.docx 

41 

Min. 10 % av P-plassene skal tilrettelegges for el-billading og min. 5% av P-plassene skal opparbeides 
som HC-plasser.  
Sykkelparkering skal etableres i parkeringskjeller eller som fellesanlegg. Sykkelparkering i fellesanlegg 
skal være lett tilgjengelig fra inngangsparti og minimum 50% skal være overdekket/innendørs (i P-
kjeller/felles P-anlegg). Overdekket sykkelparkering på bakkeplan må ligge innenfor byggegrense. Det 
skal tilrettelegges for lading av el-sykkel, og min. 2 % av sykkelparkeringsplassene i fellesanlegg skal 
være dimensjonert for sykkel med sykkelhenger. 
Adkomst til området er vist med avkjørselspil på plankartet. I bestemmelsene er det sikret at 
avkjørslene inkl. siktlinjer skal utformes iht. vegvesenets håndbok N100 og kommunal vegnorm. 
Adkomstpilene som er vist i planen er retningsgivende og kan sidevegs forskyves. 
Adkomst til BB/Hovedadkomst er vist fra Jegerstien og adkomst til BK er vist fra Gaupevegen. Som 
beskrevet under pkt. 5.3 nedenfor, viser imidlertid mulighetsstudiet/illustrasjonsplanen adkomst til 
parkeringskjeller som rommer parkering også for BK.  
 
Det er krav om at minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 20 m2 for leiligheter større enn BRA 55 m2. 
Uteoppholdsarealet kan fordeles mellom private og felles uteplasser, og kan være balkonger, terrasser, 
takterrasser, hager og/eller felles uteoppholdsareal på bakken eller på takterrasse. 
Det skal innenfor BK/BB totalt avsettes og opparbeides minst to felles uteoppholdsplasser på 
bakkeplan på minimum 200 m2. Uteoppholdsplassene skal tilrettelegges som møteplasser/ 
aktivitetsparker for alle aldersgrupper, men deler av disse skal være tilpasset barn som lekeplasser, og 
skal inneholde minimum 1 lekeapparat samt benker/bord. Der det anlegges sittegrupper skal det 
sikres plass til rullestol. 
I tillegg skal det innenfor BB avsattes og opparbeides en felles uteoppholdsplass på bakkeplan på 
minimum 400 m2 som skal tilrettelegges som en større felles møteplass/aktivitetspark som skal være 
felles for planområdet. 
Uteoppholdsplassene skal i størst mulig grad være skjermet fra trafikk og trafikkstøy. Samtidig tillates 
det skytestøy over gjeldende forskrifter på utearealene.  
 
Det er for øvrig regulert en egen lekeplass som også skal være tilgjengelige for allmennheten (se 
pkt. 5.5 nedenfor). 
 
Det er krav om at det ifm. byggesak for den enkelte delområde (BK og BB) skal lages situasjonsplan, 
fasadetegninger, sol- skyggeanalyser og evt. annen nødvendig dokumentasjon eller illustrasjon som 
viser bebyggelsens plassering og utforming inkl. byggemateriale, innganger/adkomst, bil- og sykkel-
parkering, forbindelse for myke trafikanter mellom Jegerstien og Gaupevegen/Elgvegen, interne 
forbindelser, overvannshåndtering, terrengbehandling, stigningsforhold og kotehøyder, 
renovasjonsløsning, trafo, støyskjerming, samt hvordan krav til utomhusarealer og aktivitetsparker er 
ivaretatt. Utomhusplanen skal vise utforming av utomhusarealene med terrengbearbeidelse, beplant-
ning, belegg og belysning, og planene skal godkjennes av kommunen som en del av byggesaken. 
 
Den eksisterende gang- og sykkelvegen som går gjennom området og forbinder Jegerstien med 
Gaupevegen/Elgvegen, er ikke videreført i planforslaget. Bestemmelsene sikrer imidlertid at det 
innenfor BK/BB skal opparbeides to forbindelser for myke trafikanter mellom Jegerstien og 
Gaupevegen/Elgvegen. Forbindelsene skal være tilgjengelige for allmenn ferdsel og opparbeides slik 
at de blir hensiktsmessige for gående og syklende. En av forbindelsene skal ha en bredde på min. 2,5 
m og en skal ha en bredde på min. 1,5 m. Forbindelsene kan passere under gangbruer som forbinder 
byggene innenfor planområdet. Forbindelsene må bommes eller på annet vis hindre biltrafikk med 
fysisk hindring. 
 
Det er i bestemmelsene sikret at de innenfor området kan plasseres trafo. Trafoen kan enten være 
frittstående eller plasseres i bygg, men plassering skal gjøres i samråd med Elvia. Videre skal krav til 
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tilstrekkelig sikkerhetsavstander ifølge Elvia retningslinjer.  Frittstående trafo skal ligge i tilknytning til 
veg, og skal plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med leke- eller uteoppholdsarealer  
 
Det er på plankartet vist støyskjerm langs Jegerstien og videre opp til planlagt ny støyskjerm langs 
Trondheimsvegen, og det er i bestemmelsene satt krav om støyskjerming. 

5.3 Mulighetsstudium/illustrasjonsplan for Jegertomta 

Plan1 AS har på vegne av Campus Elverum AS utarbeidet et mulighetsstudium med illustrasjoner 
(datert 27.05.21) som viser hvordan området kan utbygges. Tidligere i planprosessen var det planlagt 
ett større hybelbygg på arealene vest for dagens gang- og sykkelveg, mens det ikke var avklart hva 
som skal bygges på de østre arealene. Nå er det imidlertid besluttet å se hele området under ett, og 
illustrasjonsplanen viser hvordan det kan tilrettelegge for student-/hybelbygg med tilhørende anlegg 
innenfor hele planområdet.  
Det presiseres at illustrasjonsplanen/mulighetsstudiet illustrerer eksempelbebyggelse med mulige 
løsninger av området, og endelige plassering, antall, størrelse, utforming av bygg etc. vil avklares 
ifm. detaljprosjektering.  
 

Illustrasjonsplan som viser eksempelbebyggelse for Jegertomta, datert 27.05.21, utarbeidet av Plan1 AS. Nedkopiert.  

  
Bebyggelsen er nå vist brutt opp i flere volumer, og høydene er differensierte. Dette vil både gi 
siktlinjer/gjennomsyn gjennom området og gjøre at bebyggelsen framstår «lettere» og mindre massiv 
enn hvis det hadde være ett stort hybelbygg. Både de foreslåtte volumene og høydene vil gi en 
naturlig overgang mellom eksisterende boligbebyggelse i nord og eksisterende og framtidig 
næringsbebyggelsen i sør.  
 
Mulighetsstudiet viser to mindre bygg (markert som bygg 1) på området BK som ligger i vest. Disse vil 
være i to etasjer og ha flatt eller eventuelt lett skrånende tak/gesims (pulttak). De to byggene vil til 
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sammen kunne romme anslagsvis 8 leiligheter eller 16 hybler, evt. en kombinasjon slik foreløpige 
planer legger opp til med 4 leiligheter og 8 hybler. Mindre leiligheter kan f.eks. være et godt tilbud for 
par eller hvis noen har barn. Videre østover, på området BB hvor det planlegges blokkbebyggelse, vil 
høyden på bebyggelsen øke. Bygg 2 er vist som lavblokk i 3 etasjer, bygg 3 er vist med 4 etasjer og 
bygg 4 i 5 etasjer og med inntrukket 6. etasje på deler av bygget. Dette er iht. 
reguleringsbestemmelsene.  
På bygg 4 er det vist takterrassen som vil være felles for de som bor i bygget og være et svært 
positivt tillegg til uteoppholdsarealene på bakken. På deler av utearealet på takterrassen kan det 
settes opp transparente overbygg/pergolaer. 
 
Bygg 2, 3 og 4 kan anslagsvis til sammen romme ca. 250 standard hybler med størrelse på 13-14 m2. 
Ved større hybler vil antallet reduseres, men endelig antall, størrelse, og fordeling av type hybler vil 
først avklares ved videre detaljering av prosjektet.  
Alle hyblene vil få eget bad og dusj, sengeareal og studieplass med skrivebord og hylle. De fleste 
enkeltromshyblene vil også ha plass til fullt utstyrt kjøkken, noe som gir mulighet for høy 
uavhengighet for de som ønsker det. Noen av hyblene kan også ha felles kjøkken og oppholdsrom, og 
dette gir studentene mulighet for til å knytte gode sosiale relasjoner. 
Bygg 2, 3 og 4 vil ha trapper og heis. Hvis byggene forbindes med gangbruer slik mulighetsstudiet 
viser, vil det ikke være krav til heis i alle byggene, avhengig av hvilke etasjer forbindelsene legges i. 
Dette vil imidlertid bli nærmere vurdert ved videre detaljering. På bygg 4 vil både trapp og heis vil gå 
opp til takterrassen. Hyblene og fellesarealene vil være tilgjengelige fra de indre korridorene. Det vil 
også være egne hybler som er universelt utformet.  
 
Hovedinngang til bygningen med adkomsthall/resepsjon tenkes lagt sentrert i byggene. I hver etasje 
er det også planer om sosiale fellesrom hvor studentene kan møtes. I tillegg planlegges noe av 
fellesarealene som stillerom hvor studenter kan sitte og jobbe. 
 
Selv om byggene er brutt opp i flere volumer har det vært viktig å danne en helhet og sammenheng 
mellom disse, som også gir mulighet for gode løsninger både innendørs og utendørs.  
I illustrasjonsplanen er det vist hvordan bygg 2, 3 og 4 er forbundet med gangbruer slik at man kan 
komme seg mellom disse byggene uten å måtte gå ut. Samtidig kan man passere under bruene på 
bakkeplan, slik at det også blir gode forbindelser for myke trafikanter både internt i området og 
mellom Jegerstien og Gaupevegen/Elgvegen.  
 
Det er vist utearealene på bakken vest for bygg 1, mellom bygg 2 og 3, samt sørvest for bygg 4. 
Disse blir sør/sørvestvendte og vender bort fra den eksisterende boligbebyggelsen. I tillegg er det 
vist et uteoppholdsareal/aktivitetspark nord for mygg 4 opp mot lekeplassen.  
Mesteparten av uteoppholdsarealene, som er på bakkeplan i tilknytning til hybelbygget, planlegges 
som møteplasser og aktivitetsparker for studentene. I tillegg vil det på deler av arealene være 
lekeplass for barn, med lekeapparater og sitteplasser. Med løsningene som er vist i mulighetsstudiet 
er krav til uteoppholdsareal godt ivaretatt. Det er også en egen lekeplass i nordøst som skal være 
tilgjengelig for allmennheten. Denne vil være et positivt tilbud for barna som bor i nærområdet, og 
vil også bidra til at ny bebyggelse trekkes lenger unna eksisterende bebyggelse. 
 
Selve hybelbygget tenkes oppført med tre benyttet som hovedmateriale, noe som også følger 
kommunens intensjon om bruk av tre. For å unngå store monotone flater kan det imidlertid være 
aktuelt ved å velge forskjellig type materiale som brekker opp treet som hovedmateriale, og skaper et 
godt spill i fasaden.  
 
Parkering samt bodplass til hyblene planlegges i P-kjeller. Det er sett på løsning for parkering i 2 
etasjer under byggene på BB, og en slik løsning som vil rommer tilstrekkelig antall P-plasser 
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(maksantall) både for BK og BB. Da er også krav om HC-plasser er ivaretatt, samt bodareal og 
tekniske rom. Sykkelparkering tenkes delvis løst i kjeller og delvis ute i tilknytning til inngangene.  
 
Slik mulighetsstudiet viser, vil biladkomst være fra Jegerstien like øst for bygg 3, via rampe og ned i 
parkeringskjeller. Det vil derfor bli bilfritt inne på selve områdene, noe som vil gjøre det triveligere 
både for de som bor der og naboene til området. I tillegg vil det være positivt ift. trafikksikkerheten 
og miljømessige forhold.  
Det er åpnet for at BK kan adkomst fra Gaupevegen. Dette er imidlertid et begrenset areal med 
konsentrert småhusbebyggelse. Iht. bestemmelsene inkl. parkeringsnormen, samt løsningen som er 
foreslått for bebyggelse, vil det tilsi under 10 biler for området. Dette vil dermed gi begrenset trafikk 
på Gaupevegen/Elgvegen. Foreløpige illustrasjoner viser imidlertid at parkeringskjeller med adkomst 
fra Jegerstien kan betjene både BK og BB. Med en slik løsning vil Elgvegen/Gaupevegen kun 
benyttes ifm. renovasjonshenting ifm. planområdet, samt nødvendig kjøring inn til byggene på BK 
(ved flytting, nødetater etc.) og evt. noen få gjesteparkeringsplasser/HC-plasser ifm. BK.  
 
Renovasjon tenkes løst med nedgravde kontainere med moloksystem. Det kan enten lages en egen 
renovasjonsløsning for BK og en for BB, eller en felles renovasjonsløsning for begge områdene.  
På illustrasjonsplanen er dette vist felles renovasjon for BK og BB langs Gaupevegen nord for bygg 2. 
SØIR har vært med på befaring i området, og plassering og dimensjonering er avklart med dem.  
Det er likevel sikret i bestemmelsene at plassering av renovasjon skal avklares med SØIR og Elverum 
kommune. Dette vil gjøres ifm. detaljering og byggesak. Renovasjonsanlegg tillates ikke ved f_Lek. 
 
I illustrasjonsplanen er det også vist hvordan interne gangforbindelser kan være, hvor det legges til 
rette for gangforbindelse mellom Jegerstien og Gaupevegen/Elgvegen, samt mulighet for etablering 
av et par HC-plasser ifm. innkjøringen fra Jegerstien.  
 
I forbindelse med detaljreguleringen har Plan1 laget flere 3D-illustrasjoner, 3D-aksonimetrier og snitt 
som viser den foreløpig planlagte bebyggelsen for å gi et inntrykk av hvordan ny bebyggelse vil 
framstå . Noen av disse illustrasjonene vises nedenfor, mens flere vises under pkt. 6.2 nedenfor.  

3D-illustrasjon av hybelbygget sett fra Jegerstien fra vest. Utarbeidet av Plan1 AS.   

Oppriss av eksisterende og ny bebyggelse som viser fasader fra vest. Utarbeidet av Plan1 AS 
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Oppriss av eksisterende og ny bebyggelse som viser fasader fra sør. Utarbeidet av Plan1 AS. 

3D-aksonometri sett fra sørøst. Utarbeidet av Plan1 AS.   

3D-aksonometri sett fra nordøst. Utarbeidet av Plan1 AS. 
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3D-aksonometri sett fra nordvest. Utarbeidet av Plan1 AS. 
 

3D-aksonometri sett fra sørvest. Utarbeidet av Plan1 AS. 
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5.4  Lekeplass 

Det er regulert et eget areal på ca. 800 m2 til lekeplass. Den skal være felles for BK og BB, men skal 
også være tilgjengelig for allmennheten. Det er krav om at lekeplassen skal inneholde minimum 2 
lekeapparater samt benker/bord og opparbeides med belysning. Plassen inkl. adkomst skal utformes 
med tilgjengelighet for alle, og det skal sikres plass til rullestol der det anlegges sittegrupper. Deler av 
lekeplassen tillates å ikke utformes universelt, bl.a. hvis det ønskes terrengformer til lek og rekreasjon. 

5.5  Hensynssoner 

Gul støysone 
På plankartet er det lagt inn sone for støy (H220_1) iht. T-1442/2016, og denne viser gul støysone 
beregnet 1,5 meter over bakkenivå uten nye støytiltak. Det tillates ny støyfølsom bebyggelse og anlegg 
innenfor gul støysone, forutsatt at bestemmelser for støy følges (bestemmelsene § 1 g).  
 
Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur 
Det er flere VA-ledninger som ligger i bakken. Disse ligger i hovedsak i eller inntil veg- og gang- og 
sykkelvegtraséene. For aktuelle ledninger er det lagt inn infrastruktursoner (H410_2, H410_3 og H410_4) 
med en utstrekning 4 meter til hver side. Som følge av tiltaket vil det være behov for å flytte ledningen 
som går tvers over BB like vest for dagens gang- og sykkelveg. Her er det regulert infrastruktursoner der 
de nye ledningene er planlagt, og ikke der eksisterende ledninger ligger, da disse skal flyttes.  
Innenfor sonene tillates det ikke bygningstiltak uten godkjenning av ledningseier. 

5.6  Bestemmelsesområde; Midlertidig bygge- og anleggsområde 

Mindre deler langs vestsiden av «Detaljregulering for Rv 3 Elgstua–Grønvegen» er regulert til 
boligformål og omfatter del av gnr. 13 bnr. 334. Dette arealet er med i «Detaljregulering for Rv 3 
Elgstua–Grønvegen» for å sikre midlertidig anleggsområde ifm. opparbeidelse miljøtiltakene langs 
vegen. For å få en helhet i planene, er det aktuelle arealet nå foreslått tatt inn i «Detaljregulering for 
Jegertomta», slik at alt som reguleres til bolig på gnr. 13 bnr. 334 får samme underformål og 
bestemmelser. Det er derfor også regulert bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og 
anleggsområde. Bestemmelsesområde er markert #1. Innenfor området tillates nødvendige 
terrengarbeider knyttet til opparbeidelse av ny gang- og sykkelveg, og ny støyskjerm.  

5.7 Rekkefølgebestemmelser 

Ifm. byggesøknad for det enkelte delfelt er det krav om at det skal utarbeides og godkjennes 
situasjonsplan, fasadetegninger og utomhusplan, plan for vann, avløp og håndtering av overvann 
inkludert flomvegsvurderinger, støyrapport, sol-/skyggeanalyse samt riggplan. Riggplanen skal vise 
hvordan myke trafikanter ivaretas i anleggsperioden, adkomst for anleggsmaskiner, riggområder etc.  
Før det kan gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor delfelt BK og BB, skal det sikres 
gang- og sykkelforbindelse mellom Jegerstien og Gaupevegen/Elgvegen. Gang- sykkelforbindelsen 
skal avgrenses med bygningsgjerde mot tilstøtende områder under byggeperioden. Løsning skal 
dokumenteres i riggplan. I tillegg er VA-lesninger som kommer i konklikt med utbyggingen legges om. 
Følgende krav er knyttet til midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 
- Tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av det aktuelle delfelt skal være etablert og godkjent.  
- Adkomst, parkering/sykkelparkering, interne veger og gangforbindelser og renovasjon skal være 

sikret opparbeidet for det aktuelle delfeltet. 
- Tilhørende uteoppholdsplass for det aktuelle delfeltet samt felles lekeplass skal være sikret 

opparbeidet. Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på utearealene som er årstidsavhengig skal 
være gjennomført senest 15. juni etter at boligene er tatt i bruk. 

- Støyskjeringstiltak skal være sikret opparbeidet for det aktuelle delfeltet. For BB innebærer dette også 
støyskjermingstiltak mellom BB og Trondheimsvegen hjemlet i «Reguleringsplan for rv.3 Elgstua-
Grønvegen». 

- Forbindelse for myke trafikanter mellom Jegerstien og Elgvegen/Gaupevegen skal være opparbeidet. 
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6. KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og retningslinjer 

6.1.1 Kommunedelplan for Elverum byområde og gjeldende reguleringsplaner 
I kommunedelplan for Elverum byområde er området avsatt til eksisterende boligbebyggelse, og iht. 
bestemmelsene skal fortetting skje i form av småhusbebyggelse. Detaljreguleringen legger også til 
rette for boligbebyggelse, men i form av blokkbebyggelse og lekeplass i tillegg til konsentrert 
småhusbebyggelse. Dette er dermed en endring ift. bestemmelsene i gjeldende kommunedelplan. 
 
Det er også i kommunedelplanen avsatt en stripe til grønnstruktur langs Jegerstien, der det er lagt til 
rette for støyskjermingstiltak. Denne er ikke videreført i detaljreguleringen, men støyskjermingstiltak 
er ivaretatt i detaljreguleringen. Ellers er bestemmelser ift. parkering, uteoppholdsareal mm. søkt 
videreført iht. bestemmelsene i kommunedelplanen.  
 
Planområdet omfatter deler av «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» samt en mindre del av forslag 
til «Detaljregulering for Rv 3 Elgstua–Grønvegen», hvor arealene er regulert til boligformål; 
småhusbebyggelse. Detaljreguleringen tilrettelegger for hovedformålet boligbebyggelse som i 
gjeldende planer, men med boliger i form av blokkbebyggelse på større deler av området i tillegg til 
småhusbebyggelse. Dette er dermed en endring ift. underformål og bestemmelsene i gjeldende 
planer, som nå fremmes i en ny «Detaljregulering for Jegertomta». Å fremme endringer av planer er 
en mulighet som er gitt i plan- og bygningsloven. I planforslaget er gjeldende overordnede føringer 
og retningslinjer, samt samfunnshensyn søkt ivaretatt. 
 
Det er ikke satt bestemmelser om verken utnyttelsesgrad eller høyder i gjeldende reguleringsplan, 
men i «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» det er krav om at det må utarbeides detaljregulering 
for det aktuelle området før det kan gis tillatelse til tiltak/rammetillatelse. Dette er imidlertid en 
ugyldig bestemmelse.  
Som nevnt under tiltakshavers kommentar til merknad fra Advokatene i OBOS (på vegne av 
Terningmoen borettslag) ble «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» utarbeidet av Nordmo AS i 
2010. I planbeskrivelsen står det at hensikten for planarbeidet var at: «Nordmo AS ønsket å bygge 
et forretningsbygg på inntil 20.000 m2, samt tilrettelegge for et kurs- og konferansehotell på inntil 6 
etasjer og inntil 9.000 m2.» Illustrasjonene og beskrivelsene som er gjort ifm. reguleringsplanen viser 
helt klart at det er områdene F/K2 og F/K/H som har vært fokusområder. Mange av de andre 
arealene innenfor planen er helt eller delvis utbygd, mens B1-B3 i all hovedsak er ubebygde nye 
boligområder. Det er i svært liten grad gjort beskrivelser av disse feltene, og heller ikke begrunnet 
valg av boligtypologi eller vurderinger av konsekvensene ift. foreslått bebyggelse. Dermed er det 
heller ikke gitt føringer for hva området skal inneholde. Dette tyder på at det har vært lite fokus på 
områdene B1-B3. 
 
Mye har skjedd innenfor arealplanleggingen siden 2010, og det er kommet nye nasjonale, regionale 
og kommunale føringer og retningslinjer i flere omganger siden den gang. Det er nå bl.a. et svært 
økt fokus på miljø og bærekraft, deriblant viktigheten av å begrense bilbruk bl.a. gjennom 
tilrettelegging for gående og syklende og redusert parkeringsdekning. Lokalisering av ulike boligtyper 
ift. forskjellige funksjoner er i denne sammenheng et viktig tema. Videre er viktigheten av å unngå å 
bygge ned dyrka mark, samt effektiv arealutnyttelse av allerede omdisponerte områder vektlagt. 
Hvis man hadde regulert Nordmokvartalet i dag, ville man for B1-B3 måttet gjort vurderinger ift. 
dagens føringer. Da ville det vært naturlig å vurdere en tettere utnyttelse og annen boligtype som 
f.eks. blokkbebyggelse på hele eller deler av B1-B3.  
 
Når man vet at Elverum kommune har stort behov for studenthybler, synes den foreslåtte 
plasseringen svært gunstig ut fra overordnede føringer.   
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6.1.2 Konsekvensutredning 
Som nevnt i pkt. 2.2 ovenfor er «Detaljregulering for Jegertomta» vurdert opp mot pbl. kapittel 4,  
§ 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning. Tiltak iht. planen kommer verken inn under KU-
forskriftens vedlegg I eller vedlegg II, og konsekvensene som følge av endringene som foreslås, er 
heller ikke iht. kriteriene om hva forskriften § 10 definerer som vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. Det er dermed ikke er krav om konsekvensutredning for «Detaljregulering for Jegertomta». 
Konsekvenser av tiltaket er imidlertid vurdert nedenfor.   
 
6.1.3 Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023. 
I de nasjonale føringene legger regjeringen vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 
- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning  
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle 
 
I dokumentet er det følgende kapitler:  
1. Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling 
2. Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 
3. Bærekraftig areal- og transportutvikling 
4. Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 
Under hvert av disse kapitlene er det listet opp hvilke forventninger regjeringen har.  
Avslutningsvis er statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser listet opp.  

 

I kapittel 1: Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling er det listet opp en rekke 
forventninger. De fleste av disse er forventninger til fylkeskommunene og kommunen ifm. 
arealplanplanlegging. Likevel vil flere av forventningen påvirke arbeidet med private reguleringsplaner.  
 
I kapittel 2 «Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet» står det bl.a.  
«…Gode rammebetingelser for et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv er helt sentralt. 
Planlegging er et avgjørende virkemiddel for å legge til rette for vekst i lokal næringsaktivitet og 
arbeidsplasser. Fylkeskommunene og kommunene stimulerer til omstilling, vekst og nye arbeidsplasser 
ved å gi langsiktige og forutsigbare rammer for arealbruk blant annet til næringsvirksomhet, stimulere 
til innovasjon og bidra til arbeidskraft med relevant kompetanse.»…  
«…Klimagassutslippene skal reduseres i samsvar med nasjonale og internasjonale mål. En mer 
samordnet areal- og transportplanlegging kan være et effektivt virkemiddel for å redusere utslipp fra 
transport, bygg og energi…». 
 
Det står videre: 
«…Gjennom planleggingen legger fylkeskommunene til rette for rammebetingelser som er viktig for 
næringslivet, som tilstrekkelig areal, transport, forskning, utdanning og kompetanse…» 
«…Effektiv arealbruk og god samordning med transportsystem er viktig for å møte overgangen til 
lavutslippssamfunnet. Regjeringen legger vekt på fortetting, transformasjon og gjenbruk av 
eksisterende bygningsmasse.…» 
 
Det er også påpekt at risiko og sårbarhet skal vurderes ut fra oppdatert kunnskap, og at endringer av 
klima er noe av det som må vurderes i den forbindelse.  
 
Å tilrettelegge for studenthybler lokalisert nært en høyskole, vil være bidra til å gi gode forhold for de 
som skal utdanne seg. Dette er de som i framtiden vil få økt kompetanse og bidra til innovasjon.  
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Det er ifm. detaljplanen laget en egen ROS-analyse, samt et notat ift. områdestabilitet. I tillegg er 
Norconsult utarbeidet et notat ift. for vann og avløp, samt overvann. Dette tar også for seg 
ekstremnedbør ift. framskrevet klimafaktor. Norconsult har også laget en støyrapport for området. 
 
Kapittel 3 omhandler «Bærekraftig areal- og transportutvikling», og er slik sett det kapitlet som er 
mest relevant for Detaljregulering for Jegertomta, hvor de mest aktuelle av regjeringens 
målsetninger er som følger:  
- Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og utvikling i kompakte og klart 

avgrensede byområder gjennom regionale bolig-, areal- og transportplaner. Planene fastsetter 
regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i transportsystemet. 

- Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse i byområder gjennom 
fortetting og transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på arkitektur, byrom, 
kulturmiljøer, grønnstruktur og andre miljøverdier. Lokalisering av boliger, service, handel og 
andre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med eksisterende 
eller framtidige kollektivknutepunkt.  

- Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for sykling og gange i byer og tettsteder, blant 
annet gjennom trygge skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling fra kollektivknutepunkt og 
ut til friluftslivsområder, og for transportløsninger for grupper som er mindre mobile.  

 
Jegertomta, som planlegges bygd ut med studenthybler, er lokalisert like ved Høyskolen i Innlandet og 
Terningen Arena. Det er også gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkt (Elverum skysstasjon), 
Elverum sentrum samt andre skoler, og det er svært gode løsninger og forbindelser for gående og 
syklende til disse målpunktene, samt til nærliggende friluftsområder. Det er også et godt busstilbud 
med busstopp nært planområdet, og det er to dagligvareforretninger like ved Jegertomta. 
 
Iht. gjeldende overordnede føringer og retningslinjer, legges det til rette for fortetting med en høyere 
utnyttelse enn i gjeldende plan og i nærliggende boligområder. Utnyttelsesgrad for nærliggende 
næringsområder er imidlertid høyere. Tillatte høyder er for hoveddelen av detaljplanen er foreslått 
høyere enn tilgrensende boligområder. Tillatte høyder er til dels lavere og til dels høyere enn det som 
tillates innenfor næringsområdene. Den foreslåtte bebyggelsen er imidlertid vist brutt opp i flere 
volumer og varierende høyde. Dette vil skape en naturlig overgang mellom eksisterende 
boligbebyggelse og nærliggende næringsområder. I planen er det sikret forbindelseslinjer, samt grønt- 
og uteområder.  
I planforslaget er det satt en relativt lav parkeringsdekning samtidig som det skal være god dekning 
med sykkelparkering. Det er også krav om at det ifm. parkering skal tilrettelegges for bildelingsordning. 
Hovedadkomst til planområdet er planlagt fra Jegerstien. Denne vegen benyttes i svært liten grad som 
skoleveg, noe som er positivt ift. trafikksikkerhet.  
 
I kapittel 4 «Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve» er mye av fokuset hvordan 
sentrumsområder skal utvikles. Regjeringens forventninger ifm. dette kapitlet sier bl.a. at boliger, 
næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud skal lokaliseres i eller tett på sentrum, med god 
tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange.  
Kommunens boligpolitikk skal legge til rette for en variert befolkningsstruktur gjennom god tilgang 
på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging.  
Videre står det at kommunene skal ivareta aktivt gode vilkår for god psykisk og fysisk helse i 
planleggingen, ivareta barn og unges interesser gjennom en samfunns- og arealplanlegging som 
skaper trygge, attraktive og aktivitetsfremmende by- og bomiljø, samt sikre trygge og 
helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning. 
 
Som nevnt ovenfor planlegges det hybler fortrinnsvis for studenter. Elverum kommune har i dag 
altfor lite av dette botilbudet, og det er viktig at denne befolkningsgruppen ivaretas.  
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Nærhet til sentrum og kollektivtilbud, samt mulighet for sykkel og gange er både omtalt under 
kapittel 3 i de nasjonale forventningene. Dette, samt forholdet til folkehelse, barn og unges 
interesser og støy og luftforurensning er også vurdert i flere av punktene nedenfor. 
 
Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging synes fulgt opp og ivaretatt i 
planforslaget. 
 
6.1.4 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) 
SPR-BATP tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å 
tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og begrenset transportbehov. 
Viktig tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede, 
tilknytning til hovedvegnettet, grøntstruktur, kulturmiljø og biologisk mangfold.  
 
Områdene foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, og det legges til 
rette for en effektiv utnyttelse. Planområdet ligger rett ved overordnede vegnett. Samtidig er det kun 
250 meter til Terningen Arena/Høgskolen i Innlandet, med svært gode og trygge forbindelser for myke 
trafikanter. En slik lokalisering av hybelbygg vil være svært gunstig. I tillegg ligger det dagligvare-
forretninger like ved området og det er gangavstand til barnehager, barneskole, ungdomsskole, 
videregående skole, Elverum skysstasjon og Elverum sentrum med godt utbygd tjenestetilbud. Det er 
gode gang- og sykkelvegforbindelser til alle disse målpunktene. Det er flere busstopp like ved 
planområdet. Dette, sammen med at det legges opp til en lav parkeringsdekning for biler og god 
parkeringsdekning for sykler, vil være med på å redusere bilbruken.  
Viktige gangforbindelse er sikret i planforslaget, og gang- sykkelvegsystemet forbinder planområdet 
med grøntområder utenfor. Parkering i kjeller vil gjøre at det ikke blir bilkjøring inne på området. 
Universell utforming er ivaretatt og det er ikke kulturminner, kulturmiljøer eller biologisk mangfold 
innenfor planområdet. 
 
SPR-BATP synes godt ivaretatt. 

 
6.1.5 Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen (PRP-BU) og  
rundskrivet T-2/08; Om barn og planlegging 
Bygging av et hybelbygg vil spesielt være i unges interesse, da det er stor mangel på hybler for 
studenter i Elverum. Plasseringen, med kort og trygg gang- og sykkeladkomst til høyskolen samt 
andre tjenestetilbud, er også svært gunstig. Inne på området er de myke trafikantene prioritert 

framfor bilister. Lav parkeringsdekning for bil og god parkeringsdekning for sykkel, samt at det 
legges til rette for parkering i kjeller slik at det blir bilfritt inne på selve områdene, vil være i barn og 
unges interesse.  
 
For leiligheter større enn BRA = 55 m2 er det krav om at minste uteoppholdsareal skal være 20 m2.  
Bestemmelsene setter krav om at det innenfor området skal opparbeides to felles uteoppholdsplasser 
på minimum 200 m2. Disse skal tilrettelegges som møteplasser/aktivitetsparker for alle aldersgrupper, 
men deler skal være tilpasset barn som lekeplasser, og skal inneholde minimum 1 lekeapparat samt 
benker/bord. Videre skal det innenfor BB opparbeides et uteoppholdsareal/en aktivitetspark på 
minimum 400 m2. Fra tilsvarende hybelprosjekter andre steder er disse aktivitetsparkene attraktive 
møteplasser for studentene.  
I tillegg til dette er det regulert en felles lekeplass på ca. 800 m2 som også skal være tilgjengelige for 
allmennheten, noe som også er positivt for barn og unge som bor i nærområdet. Lekeplassen skal 
minimum inneholde 2 lekeapparater samt benker/bord og opparbeides med belysning.  
Der det anlegges sittegrupper skal det sikres plass til rullestol. 
Uteoppholdsplassene skal i størst mulig grad være skjermet fra trafikk og trafikkstøy.  
Som nevnt er planområdet utsatt for veg- og skytestøy, men i støyrapporten er det foreslått å 
skjerpe krav ift. vegtrafikkstøy med 3 dB der utearealene er utsatt for skytestøy over gjeldende krav. 
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Rapporten foreslår også hvilke støytiltak som kan gjennomføres for uteoppholdsarealene. Dette er 
nærmere omtalt under pkt. 6.10 nedenfor. Det vises for øvrig til rapporten: «Campus Elverum, 
Jegerstien. Støy fra vegtrafikk og skytebane. Støyvurderinger til reguleringsplan» datert 28.05.21, 
utarbeidet av Norconsult AS   
 
I tillegg til uteoppholdsarealer på bakken, tilrettelegges det for uteoppholdsareal på takterrasse til 
bebyggelsen øst på BB. 
 
Hovedadkomst til planområdet er nå vist fra Jegerstien. I motsetning til Gaupevegen, Elgvegen og 
Grønvegen, benyttes ikke Jegerstien som skoleveg. Biltrafikk ifm. planområdet vil dermed ikke komme 
i konflikt med barn og unge som går eller sykler til skole, eller andre myke trafikanter som benytter 
dette lokalvegnettet. 
 
Ifm. varsel om oppstart av planarbeid har det kommet merknad fra både FAU Vestad skole, Espira 
Nordmo barnehage v/styrer, FAU Espira Nordmo barnehage samt fra Tygg trafikk som også taler barn 
og unges sak. I tillegg fikk kommunens talsperson for barn og unge oversendt varsel om oppstart av 
planarbeid og har hatt mulighet for å uttale seg. Det er ikke mottatt egen merknad fra 
barnerepresentanten ifm. varsel om oppstart, men kommunen vil også ifm. sin saksframstilling sikre at 
barn og unges interesser er ivaretatt i planarbeidet. 
 
Reguleringsplanforslaget anses å være i samsvar med barn og unges interesser. 

 
6.1.6 Universell utforming 
Retningslinjer for universell utforming skal samle og styrke innsatsen for økt tilgjengelighet til 
bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder.  
Bestemmelsene sier at det ved utbygging og utforming av anlegg skal sikres god tilgjengelighet for 
alle, og at bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av 
befolkningen som mulig. I bestemmelsene er det krav om at uteoppholdsplassene inklusive adkomst 
utformet med tilgjengelighet for alle. Det tillates imidlertid at deler av disse plassene ikke er utformet 
universelt, bl.a. hvis det ønskes terrengformer til lek og rekreasjon. Der det anlegges sittegrupper skal 
det sikres plass til rullestol. Stolper, rekkverk, inngangsparti, sykkelparkering o.l. skal ha synlig kontrast 
til omgivelsene. Vegetasjon skal være pollenvennlig. 
 
Bestemmelsene sikrer at 2-4% av boenhetene skal tilrettelegges for funksjonshemmede iht. 
Husbankens retningslinjer, men det antas at en større andel av hyblene vil bli universelt utformet.  
Videre er det i bestemmelsene sikret at minimum 5% av parkeringsplassene skal være HC-plasser.  
 
Området er relativt flatt, så det vil være uproblematisk å tilrettelegge for universell utforming.  
I den videre detaljeringen og prosjekteringen av området skal det sikres løsninger ift. universell 
utforming. 
 
6.1.7 Folkehelse 
Planen tilrettelegger bl.a. for et nye hybelbygg for studenter, som ligger svært nært spesielt 
høyskolen, men også dagligvareforretninger, kollektivtilbud og andre viktige tjenestetilbud. Dette, i 
tillegg til et svært godt utbygd gang- og sykkelvegnett, vil bidra til at de aller fleste vil kunne gå eller 
sykle, framfor å bruke bil. Dette er svært gunstig i et folkehelseperspektiv. 
 
Den nye bebyggelsen vil oppføres i tråd med gjeldende forskrift (TEK17), og bærekraft og miljø er 
vesentlige hensyn som vil vektlegges. Både materialbruk, byggemetoder og energiforsyning vil bidra 
til godt inneklima og lavere utslipp. Dette bidrar positivt ift. folkehelse. Videre vil de nye hyblene 
kunne erstatte noen av de som leies ut i dag, som ikke nødvendigvis innfrir dagens forskrift.  
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Det er mange studenter, også i Elverum, som bor i hybler i bygninger som opprinnelig er beregnet til 
annen bruk. Dette innebærer i mange tilfeller ulemper både for studentene, men også for andre som 
bor i nærområdet, da forholdene ikke alltid fullt ut er tilrettelagt og ordnede for blandet bruk.   
 
At flere studenter kan bo samme sted, der det også avsettes egnede arealer til felles opphold, kan 
bidra til redusert ensomhet og dermed være positivt ift. psykisk helse. 
 
Byggetiden for det nye hybelhuset ønskes kort og konsentrert, noe som er positivt ikke minst for 
naboene. Det vurderes å oppføre byggene som element- eller modulbygg, evt. en kombinasjon av 
dette. En slik løsning vil bidra til kort byggetid. 
 
Å sette opp et nye hybelbygg, som er bygget for nettopp dette formålet, med ordnede forhold og 
tilrettelagte løsninger også hva gjelder renovasjon, parkering, løsning for gående og syklende, er 
positivt for folkehelsen både for de som skal bo der, men også for de som bor i nærområder/resten 
av samfunnet.  
 
6.1.8 Strategisk plan Klima og energi i Elverum 2020 - 2024 
Elverum kommunes strategiske klima og energiplan har 10 temaområder som hver har sine 
hovedmål. De to temaene inkl. målene for disse, som synes å være aktuelle for detaljregulering for 
Jegertomta er: 
- Bærekraftige bygg, oppvarming og energiforbruk  
Hovedmål - tilstand i 2024: Nye bygg bygges med materialer og metoder som gir robuste 
klimasmarte bygg med lavt CO2 fotavtrykk, godt inneklima og lave driftskostnader. Energiforbruk 
basert på fossil fyringsolje er faset ut, og har gitt reduksjon av klimagassutslipp tilsvarende 3.000 
tonn CO2-ekvivalenter per år sammenliknet med 2017.  
 
- Transport, anlegg og arealplanlegging  
Hovedmål - tilstand i 2024: Klimagassutslipp fra det samlede transportarbeidet i kommunen er 
redusert med 20 %, tilsvarende 7.300 tonn CO2 –ekvivalenter, sammenlignet med 2017.  
 
Noen av strategiene for disse temaene er bl.a.: 
- Kartlegge og bruke klimavennlige energiløsninger, stille miljøkrav og øke gjenbruk og gjenvinning 

av bygningsmaterialer  
- Revidere tre-veilederen og implementere denne bedre i kommunens saksbehandling.  
- Lokalisere større nyetableringer sentralt i kommunen med god påkobling til infrastruktur for 

kollektivtransport, gange og sykkel  
- Prioritere framkommelighet for gående/syklende i fysisk planlegging  
- Tilrettelegge for trygge og gode gang- og sykkelforbindelser i reguleringsplaner  
- Tilrettelegge for sykkelparkering  
- Utforme parkeringsbestemmelser som gir fordeler til null- og lavutslippskjøretøy. 
 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og vil tilknyttes denne.  
Byggene innenfor Jegertomta vil følge TEK-17 med de miljøkravene som stilles der. Det er ønskelig 
med utstrakt bruk av tre som bygningsmateriale, men også kombinert med andre materialer.  
Den nye bebyggelsen plasseres med kort avstand til de mest aktuelle målpunktene inkl. 
kollektivtilbud, og vil med god tilknytning til gang- og sykkelforbindelser. Det er også annen 
eksisterende infrastruktur som området enkelt kan kobles på og benytte. 
Gående og syklende er prioritert framfor bilister, og bestemmelsene sikrer at det ifm. parkering skal 
tilrettelegges for lading for både el-sykkel og el-bil, samt for bildelingsordning.  
 
Planforslaget anses å følge opp målene i kommunens strategiske klima og energiplan. 
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6.2  Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg, kulturmiljø og kulturminner 

Innenfor området er det ingen kjente automatiske fredede kulturminner, og forholdet til fornminner 
er allerede avklart i gjeldende «Reguleringsplan for Nordmokvartalet». Det er likevel tatt inn i 
bestemmelsene et punkt ift. eventuelle ukjente fornminner.  
Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet, og da heller ikke SEFRAK-registrerte 
bygg eller bygninger regulert til vern.  
 
Tilgrensende arealer i nord består av eksisterende småhusbebyggelse. Arealene i sør, på motsatt 
side av Jegerstien, består av næringsarealer som delvis er bebygd, med Rema1000-/Biltema som 
nærmeste nabo. Øst for Rema1000 ligger det i tillegg noen tomannsboliger delvis skjult bak en 
støyskjerm. Diagonalt for rundkjøringa med Jegerstien og Trondheimsvegen ligger Scandic Elgstua, 
med sitt 6 etasjers hotellbygg. 
 
Boligbebyggelse langs Elgvegen og til dels Gaupevegen ble bygget sent på 1950-tallet. Opprinnelig 
var utforming og organisering av bebyggelsen svært ensartet. Det er i etterkant oppført tilbygg, 
påbygg, garasjer etc., samt laget nye innkjøringer, og byggene har nå også til dels forskjellige 
takvinkler. Dette til sammen bryter med den opprinnelige 50-tallsstilen, og mye av den strenge 
organiseringen og den opprinnelige karakteren med det ensartete inntrykket er gått tapt. Selv om 
den nye bebyggelsen på Jegertomta vil bryte med bygningsform, -volum og skala ift. eksisterende 
boligbebyggelse, anses det ikke at denne strøkskarakteren har en stor egenverdi. Vi vurderer derfor 
at ny bebyggelse i liten grad endrer et spesielt eller bevaringsverdig bygningsmiljø, men at det like 
fullt utgjør en ny påvirkning. Dette er en konsekvens av eiendommens sentrale plassering og den 
generelle utviklingen i området.  
 
Byggene vil ligge mellom den etablerte boligbebyggelsen langs Elgvegen/Gaupevegen og 
næringsbyggene i sør, og det vil være den nærmeste boligbebyggelsen som vil påvirkes mest av den 
nye bebyggelsen. Dette har også kommet fram i innkomne merknader der bl.a. Terningmoen 
borettslag, men også andre naboer har kommet med innvendinger mot de planlagte tiltakene.  
Som nevnt er det forståelig at de som har boliger i nærheten av det planlagte byggprosjektet er 
skeptiske. Generelt er det motstand når tidligere ubebygde naboområder planlegges utbygget. 
Planlagt bebyggelse har også generelt større volumer på de fleste byggene også større høyder enn 
tilgrensende boligbebyggelse. Gjennom planprosessen har imidlertid tidligere planer om ett større 
hybelbygg vest for den eksisterende gang- og sykkelvegen blitt endret. Det er nå planlagt flere og 
mindre volumer som delvis bindes sammen av gangbruer. Også høyde på byggene er nå endret, slik 
at den laveste bebyggelsen ligger mot vest, og høyden på byggene trappes opp mot øst. Planene er 
å bygge konsentrert småhusbebyggelse i to etasjer innenfor BK. I skala og høyde vil dette være 
lignende boligbebyggelsen nord for området. Byggene planlegges med flatt tak eller eventuelt 
pulttak lett skrånende tak/gesims, noe som gir et annet inntrykk, samtidig som byggene vil bli lavere 
enn hvis de skulle bygges med møne. Maks tillatt høyde for denne bebyggelsen vil være lavere enn 
høyden på de nærmeste boligene.  
På BB planlegges det som nevnt blokkbebyggelse med økende høyder fra vest mot øst, med en 
lavblokk i 3 etasjer vest på BB, deretter en blokk i 4 etasjer og lengst sørøst, mot rundkjøringen og 
Scandic Elgstua, en blokk i 5 etasjer med inntrukket 6. etasje. Disse byggene vil bli høyere enn 
boligene, mens noen vil være lavere og noen høyere enn den nærmeste næringsbebyggelsen (Rema 
1000/Biltema). Samtidig vil all den nye bebyggelsen bli lavere enn både Scandic Elgstua og det som 
tillates på F/K/H innenfor gjeldende «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» litt sørvest for 
planområdet.  
Samfunnshensyn og overordnede føringer er styrende for planprosesser og utvikling, og disse 
hensynene sammenfaller ikke nødvendigvis med private interesser. Berørte parter har rett til å 
komme med merknader til planer de berøres av, men det er kommunestyret i Elverum som til slutt 
har myndighet til å vedta en reguleringsplaner og endringer av disse. 
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Området ligger åpent til og vil få gode solforhold, noe som er viktige kvaliteter for den nye 
bebyggelsen. Det meste av utearealene på bakkeplan, lekeplassen samt takterrassen vil få mye sol.  
 
Plan1 AS har utarbeidet sol/skyggestudie for foreløpig planlagt bebyggelse innenfor planområdet. 
Analysen er for vår-/høstjevndøgn (21. mars/september), 1. mai og for midtsommer (23. juni).  
 
Analysen viser at ny bebyggelse slik den er planlagt ikke vil kaste skygge på boligeiendommene nord 
for planområdet. Det nevnes for øvrig at eksiterende vegetasjon ikke lagt inn i sol- skyggeanalysen. 
Vegetasjonen på gnr/bnr 13/334 og 13/825 vokser helt inntil grensene til hhv. 13/335, 13/342 og 
13/345, og bidrar i dag til noe skygge på tilliggende eiendommer, da spesielt på 13/335 og 13/342. 
I tillegg har noen av eiendommene hekker og annen vegetasjon innenfor egen hage, som også 
kaster noe skygge. Dette vises ikke i analysene. 
 
Nedenfor vises sol/skyggestudier for vår og høstjevndøgn (21. mars), 1. mai og 23. juni kl. 08.00, 
12.00, 15.00 og 18.00. 

21. mars kl. 08.00        21. mars kl. 12.00 
 

21. mars kl. 15.00        21. mars kl. 18.00 
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1. mai kl. 08.00        1. mai kl. 12.00 

1. mai kl. 15.00        1. mai kl. 18.00 
 

23. juni kl. 08.00        23. juni kl. 12.00 
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23. juni kl. 15.00       23. juni kl. 18.00 
 
 
Pga. topografi, samt plassering av eksisterende bebyggelse og vegetasjon, vil de fleste av de som 
bor langs Elgvegen og Gaupevegen ikke få endrede utsiktsforhold som følge av hybelbygget. De 
søndre eiendommene har imidlertid utsikt til horisonten i sør, selv om denne delvis brytes av bl.a. 
Rema1000-bygget og eksisterende vegetasjon. For noen av disse vil utsikten reduseres pga. planlagt 
bebyggelse. Samtidig er det som nevnt nå planlagt at bygningsmassen brytes opp i flere volumer, 
slik at det blir åpninger og siktlinjer mellom byggene. Der byggene bindes sammen med gangbruer 
vil det være sikt under og over disse.  
 
Hvis det hadde blitt oppført konsentrert småhusbebyggelse innenfor planområdet, kunne denne 
erfaringsmessig ha vært inntil 3 etasjer. Dette ville også endret utsiktsforholdene for de nærmeste 
naboene.  
 
Også nye bygg som oppføres på næringstomtene innenfor Nordmokvartalet vil kunne gi tilsvarende 
virkning. Som nevnt er det på området F/K/H innenfor «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» åpnet 
for bebyggelse som er langt høyere enn det som nå foreslås innenfor Jegertomta.   

Illustrasjon fra planbeskrivelsen til «Reguleringsplan for Nordmokvartalet» som viser høyde på planlagt bygg på F/K/H innenfor planen. 
 

 
I forbindelse med detaljreguleringen har Plan1 laget flere 3D-illustrasjoner. Disse viser både nær- og 
fjernvirkning, og illustrerer også hvordan utsikt endres for noen av de som bor i nærområdet. 
Nedenfor vises de aktuelle 3D-illustrasjonene sammenlignet med dagens situasjon.   
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Dagens utsikt fra Elgvegen ved krysset med Grønvegen. Eksisterende bebyggelse og vegetasjon reduserer utsikt fra tomtene (Google Maps).  
 
 

Endret utsikt med foreslått ny bebyggelse. Fra Elgvegen ved krysset med Grønvegen. 
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Dagens utsikt fra søndre del av Elgvegen (ved innkjøringen til Elgvegen 2). Eksisterende bebyggelse og vegetasjon reduserer utsikt fra 
tomtene (Google Maps). 
 

Endret utsikt med foreslått ny bebyggelse. Fra søndre del av Elgvegen v/innkjøringen til Elgvegen 2.  
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Dagens utsikt fra Gaupevegen, mellom Gaupevegen 5 og 8. Eksisterende bebyggelse, vegetasjon og Rema1000-bygget reduserer  
Utsikten, og bryter horisonten i dag (Google Maps). 
 
 

Endret utsikt med foreslått ny bebyggelse sett fra Gaupevegen, mellom nr. 5 og 8. Ny bebyggelse vil skjule det meste av Rema1000, men 
«tårnet» på dette bygget vil fremdeles synes over ny bebyggelse.  



 
 
 

3363_Jegertomta_Planbeskrivelse_20210601.docx 

61 

Dagens utsikt fra søndre sving av Gaupevegen, like sørvest for Gaupevegen 3. Rema1000-bygget bryter horisonten i dag (Google Maps). 

 

Endret utsikt med foreslått ny bebyggelse. Fra søndre sving av Gaupevegen, like sørvest for Gaupevegen 3. 
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6.3 Veg- og trafikkforhold inkl. parkering 

I gjeldende reguleringsplan for Nordmokvartalet har planområdet adkomst nordfra, fra 
Elgvegen/Gaupevegen. Ifm. oppstartsmøtet med kommunen og tidlig i planprosessen var det en 
forutsetning at denne løsningen skulle opprettholdes. Hovedgrunnen til dette var at Jegerstien er en 
samleveg hvor avkjørsler i størst mulig grad skal begrenses. I tillegg er det langsgående gang- og 
sykkelveg på nordsiden av Jegerstien, som vil måtte krysses hvis avkjøring til planområdet skal være 
fra denne vegen. I tillegg var det påpekt at de kommunale vegene Elgvegen og Gaupevegen er 
regulert iht. adkomstveg A1 i kommunens vegnorm. Dette skal være rene adkomstveger til boliger i 
regulert område som skal ha en reguleringsbredde 10 meter, hvorav kjørebane m/bankett på 6 
meter og grøft er 2 meter på hver side. Iht. Elverum kommune ville Elgvegen/Gaupevegen ha 
tilfredsstillende kapasitet til å kunne håndtere økt trafikk som følge av tiltak innenfor planen.  
Etter at miljø- og trafikksikkerhetstiltakene langs Trondheimsvegen er gjennomført, inkl. kryssløs-
ningene med Grønvegen og Elgvegen, vil trafikksikkerheten i området bedres.  
 
Med bakgrunn i merknad fra Statens vegvesenet, samt i tråd med mange av de andre innkomne 
innspillene, har det senere i planprosessen blitt tatt opp og drøftet med kommunen om adkomst til 
planområdet likevel bør være fra Jegerstien. Kommunen har også tatt opp problemstillingen med 
Statens vegvesen. Det er da kommet fram til at det totalt sett vil være en bedre løsning å ha hoved-
adkomst til planområdet fra Jegerstien i stedet for fra Elgvegen/Gaupevegen. Det forutsettes da kun 
én adkomst fra Jegerstien til planområdet.  
Et viktig argument har vært trafikksikkerhet. Siden Elgvegen, Gaupevegen og Grønvegen benyttes 
som skoleveg, mens Jegerstien i all hovedsak ikke gjør det, vil ikke biltrafikk ifm. planområdet 
komme i konflikt med barn og unge som går eller sykler til skole, eller andre myke trafikanter som 
benytter dette lokalvegnettet.  
Planen åpner som nevnt for at BK kan ha adkomst fra Gaupevegen. Dette er imidlertid et begrenset 
areal som skal ha konsentrert småhusbebyggelse. Derfor, samt med bakgrunn i parkeringsnormen, 
vil trafikkøkningen på Gaupevegen/Elgvegen bli begrenset som følge av dette. Foreløpige planer 
viser også at parkeringskjelleren med adkomst fra Jegerstien kan betjene både BK og BB. Med en 
slik løsning vil Elgvegen/Gaupevegen kun benyttes ifm. renovasjonshenting i tilknytning til området, 
samt nødvendig kjøring inn til byggene på BK (flytting, nødetater etc.) og evt. noen få 
gjesteparkeringsplasser/HC-plasser ifm. BK.  
 
Med den foreslåtte løsningen vil de lokale boligvegene Elgvegen, Gaupevegen og Grønvegen belastes 
svært lite av tiltaket, både med hensyn til biltrafikk, støy fra denne trafikken og «villparkering» langs 
vegene. Dette er noe som både flere av naboene, men også skolen og barnehagen har vært redd for 
og påpekt i sine merknader.  
 
Adkomsten fra Jegerstien vil lede direkte ned i parkeringskjeller under byggene. Ut over dette tenkes 
kun for et fåtall HC-plasser evt. gjesteparkeringsplasser på pakkeplan i nærheten av nedkjørings-
rampen. Dette gjør at det ikke vil bli bilkjøring inne på området.  
 
Iht. parkeringsnormen skal det avsettes min. 0,3 og maks 0,4 P-plasser (inkl. gjesteparkering) pr. 
leiligheter/boenheter under 35 m2 BRA. Hvis man benytter maksimumstallet, og forutsetter at det kun 
tilrettelegges for standard hybler med størrelse ca. 13-14 m2 i alle byggene, tilsier dette 260 hybler. 
Da tilsvarer dette maks 104 P-plasser/biler. Hvis det legges til rette for større hybler, vil antall hybler 
og antall biler gå ned. Det er sett på en løsning med P-kjeller i 2 plan. Dette vil gi rikelig plass for både 
maks antall P-plasser, en stor andel av sykkelparkeringen samt plass for boder og tekniske rom. 
Hvis det etableres bildelingsordning ifm. prosjektet, vil dette redusere parkeringskravet.  
Gjennom den videre detaljeringen av prosjektet, vil det avklares hva slags størrelser og dermed også 
antall hybler. Det vil også avklares i hvor mange bildelingsbiler det evt. vil bli. Disse faktorene vil igjen 
avgjøre hvorvidt det blir behov for to fulle etasjer med parkeringskjeller, om det deler av P-kjelleren 
trenger å bygges i to etasjer eller om det kun blir behov for en etasje.  
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Iht. bestemmelsene skal det for alle boenheter inntil 60 m2 BRA min. være 1 sykkelparkeringsplass. 
Større boenheter skal ha 2 sykkelparkeringsplasser. 50% av disse plassene skal være 
overdekket/innendørs (i P-kjeller/felles P-anlegg). Som sagt planlegges det plass for en god del 
sykkelparkering i P-kjelleren, resterende vil være utendørs. Siden det er så kort veg til høyskolen og 
gang- sykkelvegforbindelsene er så gode, er det lite trolig at studentene som har bil, vil benytte den i 
særlig grad når de skal til og fra høyskolen. Dette også med tanke på at det er lav parkeringsdekning 
ved høyskolen, og flere av disse har parkeringsavgift. 
 
Noen har påpekt at studentene har utplassering, noe som vil medføre bilbruk. Dette er riktig, men 
det er ikke alle klassetrinn og studier som har utplassering. Det er også stor variasjon ift. hvor lenge 
perioder utplasseringen varer. I noen studier er det kun én eller få uker i løpet av semesteret, mens 
andre utplasseres over lang tid. Hvor de forskjellige har utplassering vil også avgjøre om de benytter 
bil eller ikke: Noen har utplassering i nærheten av sitt hjemsted og bor hjemme hos sine foreldre, 
andre er plassert så langt unna at de bor på rom/hybler der de er utplassert, mens andre igjen er 
utplassert nært der de studerer, slik at de helst benytter bil. Dette betinger imidlertid at de har 
tilgang til bil. Flere vil også benytte kollektiv, gå eller sykle. Uansett antas ikke biltrafikk i forbindelse 
med utplassering å være av betydning for trafikkbelastningen ift. det planlagt prosjekt eller for 
nærområdet som helhet. 
 
Det er videre påpekt at studentene også gjør andre aktiviteter enn å studere, som å besøke butikker, 
kafeer, utesteder etc., og at dette vil utgjøre en betydelig trafikkbelastning. Det er to dagligvare-
forretninger rett ved området, og studentene vil mest sannsynlig benytte disse og gå framfor å kjøre 
når de skal handle dagligvarer. Ved andre gjøremål i Elverum sentrum kan studentene velge å kjøre 
bil (hvis de har tilgang til det) eller benytte buss, men det er også så korte avstander at mange vil 
velge å sykle eller gå. Studenter som har bil, vil naturlig nok ofte kjøre hvis de har andre ærender 
eller skal til aktiviteter lenger unna. Samtidig er det også godt kollektivtilbud nært planområdet som 
kan benyttes både av de som ikke har tilgang til eller ikke ønsker å bruke bil. Det ca. 1 km til 
Elverum skysstasjon/jernbanestasjon, hvor det går både tog og busser. I tillegg er det er flere 
busstopp rett ved planområdet; ved krysset Trondheimsvegen x Grønvegen (Foseid matsenter), ved 
Scandic Elgstua (Basthjørnet) og ved rundkjøringen mellom Trondheimsvegen og Hamarvegen 
(Terningen Arena) samt litt lenger øst på Hamarvegen (Terningmoen øst). Fra disse holdeplassene 
er det forbindelser både mot Elverum sentrum/Elverum Torg, Vestad, Løten, Hamar, Flisa og 
Kongsvinger.  
Det antas derfor ikke at studentenes andre aktiviteter vil medføre betydelig trafikkbelastning for 
nærområdet. Slike aktiviteter foregår til spredte tidspunkter, slik at den trafikken som genereres ikke 
vil være i rushtiden, og dermed i liten grad bidra negativt til trafikkavviklingen i området.  
 
Med bakgrunn i hybelbyggets lokalisering ift. høyskolen, parkeringsdekningen som settes i området 
samt erfaringer om studenters bilbruk fra lignende hybelprosjekter, vil biltrafikk som følge av tiltak 
iht. planen medføre en liten %-vis økning av trafikken Jegerstien.  
 
Det går i dag en gang- og sykkelveg gjennom området som forbinder Jegerstien og 
Gaupevegen/Elgvegen. I tillegg er det flere tydelige tråkk mellom disse vegene. Det er viktig å 
opprettholde mulighet for slike tverrforbindelser for myke trafikanter gjennom planområdet. 
I planforslaget er ikke den eksisterende gang- og sykkelvegen videreført regulert. Det er derimot 
sikret i bestemmelsene at det innenfor BK/BB skal opparbeides to forbindelser mellom Jegerstien og 
Gaupevegen/Elgvegen. Forbindelsene skal være tilgjengelige for allmenn ferdsel og opparbeides slik 
at de blir hensiktsmessige for gående og syklende. En av forbindelsene skal ha en bredde på min. 2,5 
m og en skal ha en bredde på min. 1,5 m. Forbindelsene kan passere under gangbruer som forbinder 
byggene innenfor planområdet. Forbindelsene må bommes eller på annet vis hindre biltrafikk med 
fysisk hindring. 
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Det nevnes også at trafikksikkerheten i nærområdet vil bedres, ikke minst for myke trafikanter, når 
Statens vegvesen får etablert de planlagte miljø- og trafikksikkerhetstiltakene langs Trondheimsvegen. 
I tillegg til gangveg på vestsiden av Trondheimsvegen, inkluderer dette også fortauet langs deler av 
Grønvegen og utbedring av kryssområdene mellom hhv. Trondheimsvegen x Grønvegen og Grønvegen 
x Elgvegen. Reguleringsplanen med de aktuelle trafikksikkerhetstiltakene er vist under pkt. 2.1. 

6.4 Kommunal infrastruktur 

Det er opplyst fra kommunens VA-avdeling at eksisterende VA-nett har tilstrekkelig kapasitet til at ny 
bebyggelse skal kunne tilkobles dette anlegget.  
 
I Notat VA-01: «Jegertomta, Elverum – Innspill for reguleringsplan for vann og avløp, samt 
overvann» datert 28.05.21 utarbeidet av Norconsult AS er eksisterende ledningsnett i planområdet 
vist. I notatet opplyses at det at det er utlagt stikkledning (VL 32 PE og SP 110 PVC) for fremtidig 
tilkobling av eiendom gnr/bnr. 13/334 som vist på figuren. Videre opplyses det at ledningsnettet i 
Jegerstien er sanert i 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra notat VA-01: «Jegertomta, Elverum – Innspill for reguleringsplan for vann og avløp, samt overvann» datert 28.05.21 utarbeidet av 
Norconsult AS: «Figur 3. Oversikt over eksisterende ledningsnett, overtatt fra Gemini VA portal». 
 

 
I plankartet er det regulert infrastruktursoner ifm. eksisterende VA-ledninger med tilhørende 
bestemmelser. Samtidig vil det som følge av tiltaket være behov for å flytte ledningen som går tvers 
over BB like vest for dagens gang. Her er det regulert infrastruktursoner der de nye ledningene er 
planlagt, og ikke der eksisterende ledninger ligger, da disse skal flyttes.  
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Norconsult har vurdert hvor det vil være hensiktsmessig og flytte disse ledningene, og skriver som 
følger:  
Dagens kommunale vann- (Dy160 PVC) og spillvannsledning (Dy160 PVC) krysser tomten i sør-nord-
retning, og tomten er regulert slik at parkeringskjeller er knyttet sammen mellom bygg 3 og 4. Dette 
har ført til at kommunale ledninger må gå gjennom parkeringskjeller og må legges om.  
 
Det er tatt nedmål i dagens avløpskummer både oppstrøm (31406) og nedstrøm (854) strekningen, 
og det viser seg at det er veldig lite fall (6,4 promille) på spillvannsledning. Å legge om VA-anlegg 
rundt tomten langs Trondheimsveien vil doble lengde på denne strekningen og føre til enda dårligere 
fall.  
 
Et annet alternativ er å legge rør i innstøpt varerør i mellomdekket i parkeringskjeller. Med denne 
løsningen er det regnet ut at bunn spillvannsledningen inn og ut fra parkeringskjeller bør ligge 
henholdsvis kt. 188,063 og kt. 187,983 for å opprettholde dagens fall, se GH001. Dagens 
prosjekterte overflate på mellomdekket er på kt.188,01. Dette gir for lavt høydenivå for 
gjennomføringen og vil føre til at spillvannsledningen nedstrøm ligger med et fall på kun 2 promille. I 
denne forbindelsen er det anbefalt å heve og samtidig lage tykkere mellomdekk lokalt der ledninger 
går tvers gjennom. Løsningen anses gjennomførbart og gir et fall som det er i dag på 
spillvannsledningen.» 
 
I notatets tilhørende VA-plan (tegn. GH001) datert 15.02.21, revidert 28.05.21 utarbeidet av 
Norconsult AS, er forslag til overordnet løsning for tilknytning til vann og avløp vist. 

VA-plantegning (tegn. GH001_E02) datert 15.02.21, revidert 28.05.21, utarbeidet av Norconsult AS. 
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I notat står det som følger: 
«Felt BK og vestre del av BB (omfatter areal med bygg 1, 2 og 3)  
Basert på foreløpig vurdering av tekniske forhold for bygg innenfor felt BK og vestre del av BB, 
foreslås det tilknytting av spillvann til kommunal ledning SP 200 PVC fra bygg 1 som ligger vest for 
feltet. I forbindelse med omlegging VA-anlegg foreslås det å legge stikkledninger SP Dy110 mm ut 
fra bygg 2 og 3 til der omlegging slutter, og etablere en ny spillvannskum ved tilknytting av 
eksisterende anlegg for å ta imot avløpsvann fra disse bygningene. Det anses fornuftig å plassere 
teknisk rom i nordøst hjørnet i bygg 3 for å fordele vann ut til andre bygg. Slik kan stikkledning vann 
også ligge i samme trase som spillvannsledning og tilkobles kommunalt anlegg der omlegging slutter 
med nyetablert vannkum.  
 
Østre del av felt BB (omfatter areal med bygg 4) 
Det er kun bygg 4 som ligger på østre del av BB. Derfor foreslås det å legge stikkledning SP Dy110 
mm ut fra bygget i nord og tilkoble kommunalt rør ved nyetablert spillvannskum.  
Det er foreløpig usikkert ift. antall enheter som skal etableres innenfor området. Når den 
opplysningen er på plass, må det utføres beregninger for å dimensjonere stikkledninger.» 
 
Kapasitet og løsninger for brannvann og sprinkling må utredes og prosjekteres ifm. tekniske planer.  
 
Med bakgrunn i grunnforholdene på stedet anses området å ha god infiltrasjonsevne.  
Overvann skal håndteres internt på området med infiltrasjon og fordrøyning. I Norconsult VA-notat 
har de kommet med forslag til hvordan overvann kan håndteres. Her er også ekstremnedbør og 
flomveger er vurdert. Dette er nærmere omtalt under pkt. 6.8.  
 
Det har vært kontakt med Elvia som har opplyst at de ikke har elnett i planområdet. De minner om at 
utbygger må ta kontakt med Elvia i god tid før utbyggingen starter opp, slik at strømforsyningen til 
området kan planlegges. Det er sikret i bestemmelsene at det innenfor byggeområdene kan plasseres 
ny trafo, enten frittstående eller inne i bygg. Dette må gjøres i samråd med Elvia, og det må sikres 
tilstrekkelige sikkerhetsavstander fra trafo. Trafo kan plasseres utenfor byggegrensene. Frittstående 
trafo skal ligge i tilknytning til veg, og skal plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med leke- eller 
uteoppholdsarealer. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Bestemmelsene sikrer at ny 
bebyggelse skal tilknyttes fjernvarmeanlegg. Det åpnes imidlertid for at kommunen kan gjøre helt eller 
delvis unntak fra tilknytningsplikten, der det dokumenteres at bruk av alternative energiløsninger for 
tiltaket vil være bedre enn tilknytning. 

6.5 Offentlige og private servicefunksjoner 

Som nevnt framkommer det hver høst, like før høyskoler og universiteter starter opp, at det er et 
omfattende underskudd av studentboliger i landet. I starten av august 2019 skrev flere aviser at 
underskudd på studenthybler i landet var på mer enn 17.000. Førsteårsstudentene prioriteres, mens 
andre stort sett forgjeves må stå på lange ventelister, og derfor prøver å finne seg andre mer eller 
mindre greie boalternativer. I midten av august 2019 hadde mange funnet alternative boliger, men 
fortsatt var underskuddet på over 10.000 studentboliger. Også i Innlandet og i Elverum er 
etterspørselen stor og ventelistene lange ift. å få studenthybel. I starten av august 2019 var det i 
overkant av 630 som sto på venteliste i Innlandet. 
Regjeringen ønsker at det skal bygges flere studenthybler, og hadde i 2019 satt av penger til å 
bygge flere studentboliger enn noen gang. Likevel sto som nevnt over 10.000 studenter i kø for 
studentbolig høsten 2019. Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø uttalte 
da at hun mener kommunene har skyld i studentboligmangelen pga. at de somler: «Det er for få 
byggeklare prosjekter til å realisere alle disse boligene. Mange kommuner har også et stort 
forbedringspotensial når det gjelder å behandle byggesøknader raskere enn de gjør i dag.» (Kilde: 
NRK.no, august 2019) 
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Detaljregulering for Jegertomta tilrettelegger for etablering av et nye hybelhus i Elverum. Dette vil 
være et viktig bidrag for å møte behovet for studentboliger i Elverum. Hybelbyggenes lokalisering er 
svært gunstig; de ligger rett ved Høgskolen i Innlandet/Terningen Arena, samt med kort avstand til 
dagligvareforretninger, barnehager, barneskole, og med mellom 1-2 km til Elverum jernbanestasjon/ 
skysstasjonen, sentrum, ungdomsskolen og videregående skole. Det er dermed godt utvalg av 
offentlige og private tjenestetilbud innen kort avstand, og det er gode og trafikksikre forbindelser for 
myke trafikanter. Utbygging innenfor planområdet, vil styrke handelsgrunnlaget i dagligvareforret-
ningene som ligger like ved, samt forretningene i sentrum. Tiltak iht. planen vil dermed være positiv i 
forhold til servicefunksjonene. Det viktigste er imidlertid å møte studenters behov for hybler, og at 
disse lokaliseres så nært høyskolen som mulig. Hybelbyggene vil bli et moderne og attraktivt tilbud 
for de som flytter inn i det. Mye av det som tilbys på markedet i dag har varierende kvalitet, og de 
nye hybelbyggene vil bli et godt alternativ til dette.   Det kan i den sammenheng vises til erfaringene 
fra det nylig oppførte hybelprosjektet «Fabrikkveien Hybelutleie» på Rena. Dette har blitt et svært 
populært tilbud for studenter, og pågangen for å få leie har vært stor.  

6.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Planområdet er ikke registrert som et areal det er knyttet friluftsinteresser til. Det er på et løypekart 
vist skispor helt fram til tomta, men det antas at dette er uttrykk for situasjonene før 2015/2016 da 
Jegerstien ble anlagt og skogen på planområdet ble hogd.  
Det er derimot større og viktige områder til dette formålet i nærheten. I punkt 3.6 er aktuelle 
områder for friluftsliv, lek og rekreasjon i nærheten av planområdet omtalt og vist. Det er også et 
godt utbygd gang- og sykkelvegnett som gir god adkomst til disse.  
 
Bestemmelsene sikrer at det skal avsettes min. 20 m2 uteoppholdsareal for boenheter over 55 m2. 
Dette kan fordeles mellom privat og felles uteplasser.  
Det er videre krav om at det innenfor BK/BB skal opparbeides minst to felles uteoppholdsplasser på 
bakkeplan på minimum 200 m2. Disse skal tilrettelegges som møteplasser/aktivitetsparker for alle 
aldersgrupper, men deler skal være tilpasset barn som lekeplasser med lekeapparat og benker/bord.  
I tillegg skal det innenfor BB avsattes og opparbeides en uteoppholdsplass på minimum 400 m2 som 
skal tilrettelegges som en større felles møteplass/aktivitetspark. Denne skal være felles for BK og BB. 
Det er også regulert en lekeplass på ca. 800 m2 til lekeplass. Den skal være felles for BK og BB, men 
skal også være tilgjengelig for allmennheten, noe som er positivt spesielt for barn og unge som bor i 
nærområdet.. Det er krav om at lekeplassen skal inneholde minimum 2 lekeapparater samt 
benker/bord og opparbeides med belysning.  
 
Uteoppholdsplassene skal i størst mulig grad være skjermet fra trafikk og trafikkstøy. Samtidig tillates 
det skytestøy over gjeldende forskrifter på utearealene.  

6.7 Grunnforhold 

Iht. AERALIS består området av breelvavsetninger med sand og grus.  
I Norconsults notat om vann, avløp og overvann, opplyses det at det er utført grunnundersøkelser 
for nabotomt gnr/bnr. 13/1037 – Nordmokvartalet, som ligger på sørsida av Jegerstien (Løvlien 
Georåd, Geoteknisk rapport «Nordmokvartalet. Rapport 14-291 nr. 1», datert 07.10.14). Denne 
undersøkelsen anses som grunnleggende for Jegertomta, da tomtene ligger veldig nær hverandre. 
Det er i Rapport 14-291 nr. 1 antydet at «øvre sjikt er åpenbart vegetasjon og humusblandet 
materiale. For øvrig viser grunnundersøkelsen at det er sand på stedet. Hovedinntrykket for øvrig er 
at sanden er fast, og at det stedvis er lag med innhold av grøvre materiale som grus og stein.»  
Det vises også til at det ikke var indikasjon på grunnvannstand på dybde på ca. 5 m under overflate.  
Dybde til fjell på nabotomta variere mellom 8 m og 26 m.  
Områdestabiliteten anses god iht. grunnundersøkelsene.  
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Det er også, ifm. reguleringsplanen, laget et eget notat med vurdering av områdestabilitet. Dette er 
gjort iht. prosedyre for vurdering av områdestabilitet beskrevet i NVEs veileder 1/2019 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred - Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med 
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper». 
 
Grunnforholdene anses å være uproblematiske som byggegrunn 

6.8  Vannbalanse 

Området er ikke flomutsatt, og det er ikke registrert flomveger gjennom området.  
Det er krav om at overvann skal håndteres lokalt. Siden arealet består av sand. dreneres regn-
/overvann svært lett unna i dag, men ifm. utbygging vil det bli en stor andel harde flater 
(bebyggelse, asfalt/belegning) spesielt på BB der P-kjeller trolig vil omfatte areal som er noe større 
enn bygget over bakkeplan. Da bilparkering i all hovedsak planlegges i kjeller, og ikke som bakke-
parkering, vil det også bli en god del grønne arealer innenfor områder, inkludert lekeplassen. 
 
Norconsult AS har som nevnt utarbeidet et VA-notat som også omhandler overvann.  
De skriver at tilgjengelig infiltrasjonsarealet kan benyttes for å infiltrere overflatevann og dette har 
også utgjort en stor del av tomteareal. I tillegg ligger planområdet mellom kommunale VA-ledninger 
som har hensynsone på 4 m. De har derfor foreslått oppdeling i flere delnedbørsfelter for å utnytte 
tilgjengelig infiltrasjonsareal.  

Fra notat VA-01: «Jegertomta, Elverum – Innspill for reguleringsplan for vann og avløp, samt overvann» datert 28. 05.21, utarbeidet av 
Norconsult AS: «Figur 9. Delnedbørfelt i planområde». 
 

I Notat VA-01 står det videre under «Overvannsprinsipp»:  
«Overflatevann fra nedkjøringsrampe vil renne ned til parkeringskjeller. Det forutsettes etablering av 
vannrenner øverst og nederst i rampen. Vannet føres til infiltrasjons- /fordrøyningsanlegg eller det 
etableres et eget anlegg under gulv for å infiltrere overvann fra parkeringskjelleren. 
  
Grøntområde vest for bygg fra felt BK (jfr. figur 6) anses ledet vekk fra bygget og infiltrert i grunn. 
Dette gjelder også aktivitetspark og lekeplass nordøst på området der vannet naturlig kan infiltreres 
uten å installere fordrøyningsanlegg. Vann fra tette flater nord for bygg 1, 2 og 3 (jfr. Figur 9) og 
sykkelparkeringsplass anses ledet til grøntarealene ved siden av og eventuelt infiltreres i 
infiltrasjonskummer.  
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Vann fra eksisterende gang- og sykkelforbindelse som planlegges mellom bygg 3 og 4 forutsettes 
ledet til grøntområde i nord og infiltrert i grunn eller i infiltrasjonskummer. I tillegg finnes det i dag 
et sluk i enden av den planlagte sykkelforbindelsen.» 

 
I notatet er også bl.a. premisser for håndtering av overvann og premisser for overvannsberegning og 
påslipp til kommunalt nett omtalt. I notatets pkt. «4.5 Overvannsresultater med forslag til løsning» 
står det bl.a. som følger:  
 
«Det foreslås oppsamling av overvannet i nedgravde infiltrasjons- /fordrøyningsmagasiner, slik at 
vannet kan sive gradvis ut i grunnen, som vist på Figur 10. Den primære hensikten er å hånd-
tere/infiltrere vannet så nært «kilden» som mulig. Takvann og sandfang kobles via overvannsledninger 
til rørmagasinet. Avrenning til sandfangene prosjekteres i samarbeid med LARK. 
Sammenlignet med pukkfylte bassenger gir denne løsningen større lagringsvolum, bedre 
infiltrasjonsevne og mulighet for vedlikehold og lang levetid.» 
 
«Overordnet overvannsløsningen er vist på VA-plan, se tegn. GH001. Plassering av magasiner og 
løsningen detaljeres i neste prosjekteringsfase.  
 
Den lokale infiltrasjon kan også utformes som regnbed. Regnbedene er en fin løsning for lokal 
overvannsdisponering i forhold til tre-trinnsstrategi for overvannshåndtering. Man kan regne 
fordrøyning i regnbed som fordrøyningsvolum. Det anbefales etablering av regnbedene dersom det 
viser seg at det blir tilgjengelig areal for etablering av disse.» 
 
Norconsult har videre foreslått løsninger for avrenning fra planområdet inkl. flomveger: 
«Det anbefales å opprettholde naturlige avrenningsveger også etter utbygging, se Figur nedenfor. 
Terreng må utformes slik av vann fra felt BK og BB vil renne mot den planlagte gang- og 
sykkelforbindelsen mellom bygg 3 og 4 og videre langs gang- og sykkelforbindelsen og Elgvegen. Blå 
piler viser til interne avrenningsveger, mens rød pil viser til hoved flomveg.» 

Fra notat VA-01: «Jegertomta, Elverum – Innspill for reguleringsplan for vann og avløp, samt overvann» datert 28.05.21, utarbeidet av 
Norconsult AS: «Figur 13. Avrenningsmønster - rød piler indikerer hoved flomveg i en ekstrem regnhendelse». 
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Det vises til Norconsults notat VA-01: «Jegertomta, Elverum – Innspill for reguleringsplan for vann 
og avløp, samt overvann» datert 17.02.21 for nærmere detaljer (tegning HG001 er også gjengitt 
under pkt. 6.4 ovenfor).  
 
Det forutsettes at det videre detaljering og tekniske planer prosjekteres tilstrekkelig dimensjonerte 
anlegg for overvannshåndtering. Dette er også sikret i bestemmelsene. 

6.9 Terrengforhold og vegetasjon 

Terrenget på området er temmelig flatt og ligger på ca. kote 191. Unntak fra dette er at det langs 
Trondheimsvegen er lagt opp en støyvoll med en støyskjerm på toppen.  
Ved utbygging vil det ikke bli behov for særlig terrengbearbeiding rundt bebyggelsen, med unntak av 
ifm. nedkjøring til parkeringskjeller.  
 
På gnr/bnr 13/822, 13/823 og 13/824 er det fortrinnsvis gras, ugras og noe kratt/lavere trær, og 
dette vil fjernes ifm. bygging av hybelbyggene på dette arealet. På nordøstre del av planområdet er 
det noen større trær, fortrinnsvis furu, og noe kratt/mindre trær. Deler av dette arealet er regulert til 
lekeplass, og det er ønskelig at noen av furuene og evt. også noe av de andre mindre trærne skal 
beholdes, spesielt mot grensen til boligeiendommen i nord (gnr. 13 bnr. 335). Dette vil både 
opprettholde et skille, samt begrense utsikten til de nye byggene fra denne eiendommen. I tillegg vil 
det være positivt for opplevelsen av lekeplassen. 
 
Ifm. ny bebyggelse vil det også bli opparbeidet utearealer og etablert ny vegetasjon. Bestemmelsene 
sikrer at det som en del av byggesøknad skal utarbeides utomhusplan. Planen skal vise utforming av 
utomhusarealene med terrengbearbeidelse, beplantning, belegg og belysning. Videre er det 
rekkefølgebestemmelsene for opparbeidelse av uteområder, adkomst, parkering/sykkelparkering, 
gangforbindelser, renovasjon og støyskjeringstiltak. Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på 
utearealene som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest 15. juni etter at boligene er tatt i 
bruk. Av hensyn til universell utforming er det i bestemmelsene sikret at ny vegetasjon på 
uteoppholdsarealene skal være pollenvennlig. 

6.10 Miljøbelastninger området er eksponert for 

Planområdet planlegges med en arealeffektiv utnyttelse, og det er et mål at ny bebyggelse skal være 
bærekraftig og ha en miljøprofil.  
   
Det er et mål med utstrakt bruk av tre i fasadene. Samtidig er det ikke ønskelig å få store monotone 
flater, og dette kan forhindres bl.a. ved å velge forskjellig type materiale som brekker opp treet som 
hovedmateriale, og skaper et godt spill i fasaden. Uansett sikrer bestemmelsene at bruk av tre skal 
utredes, jfr. Trestrategi for Elverum kommune, vedtatt 26.05.21. 
Utstrakt bruk av tre gir også gunstig innemiljø. 
Det er miljømessig positivt at nybygg innenfor området skal kobles på fjernvarmenettet. Kommunen 
kan imidlertid gjøre unntak fra tilknytningsplikten, dersom det dokumenteres at bruk av alternative 
energiløsninger vil være bedre enn tilknytning.  
 
Det legges videre opp til en lav parkeringsdekning som også vil bidra til redusert bilbruk, samtidig 
som krav til sykkelparkeringsplasser er relativt høyt.  
 
Løsningene innenfor planområdet medfører at planområdet i liten grad både eksponeres for, men 
også bidrar til miljøbelastninger. 
 
Det vises også til pkt. 6.1.8 ovenfor som omhandler Strategisk plan Klima og energi i Elverum. 
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Støy 
For å utrede støyforholdene ifm. detaljreguleringen, har som nevnt Norconsult AS utarbeidet 
rapporten «Campus Elverum, Jegerstien. Støy fra vegtrafikk og skytebane. Støyvurderinger til 
reguleringsplan» datert 28.05.21. Både vegtrafikkstøy og skytestøy, samt sumstøyen fra disse 
kildene er beregnet.  
 
Beregningene av vegtrafikkstøy er gjort for fremtidig trafikksituasjon med framskrevne trafikktall.  
I rapporten er det utarbeidet støykart ifm. trafikkstøy for situasjonene uten støytiltak for hhv. 1,5 
meter over bakkeplan (tilsvarende fremtidig uteoppholdsareal) og for 4 meter over bakkeplan. 
Støykartene viser at uten nye støytiltak, ligger deler av planområdet i gul støysone for beregnet 1,5 
meter over bakkenivå. For 4 meter over bakkebakkenivå ligger i tillegg mindre deler helt i øst ut mot 
Trondheimsvegen i rød støysone fra veg (støykartene er gjengitt under pkt. 3.10 ovenfor).  
Støysonen for 1,5 meter over bakkeplan er innarbeidet i plankartet. 
Hele planområdet ligger, på lik linje med store deler av nærliggende boligområder, i gul støysone ift. 
skytestøy. Det er ingen god måte å skjerme utearealer fra skytestøy, og slik støyrapporten viser, vil 
deler av utearealene i tilknytning til planområdet ikke tilfredsstille gjeldende støyretningslinjer mht. 
skytestøy og dermed heller ikke sumstøy. Det samme ville vært tilfelle hvis det ble bygget småhus-
bebyggelse innenfor området slik gjeldende reguleringsplan tilrettelegger for, samt gjelder for 
eksisterende boliger i nærområdet. Hvis det ikke tillates at utearealer kan ha skytestøy og sumstøy 
over grenseverdiene, kan det ikke bygges noen form for boligbebyggelse eller annen støyfølsom 
bebyggelse med krav om uteoppholdsarealer. Det antas at dette ikke er et ønskelig scenario.  
I rapporten er sumstøy (veg og skytebane) vurdert slik at der hvor støy fra skytebane på uteoppholds-
areal forventes å overskride grenseverdien i T-1442, så er grenseverdien for vegtrafikkstøy skjerpet 
med 3 dB. Der støy fra skytebane forventes å oppfylle grenseverdien i T-1442 er vegtrafikkstøy vurdert 
opp mot de vanlige grenseverdiene (uten skjerping). Dette er også sikret i bestemmelsene.  
 
I støyrapporten er det vurdert skjermingstiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivå på 
uteoppholdsarealene på terreng, og figuren nedenfor viser hvordan dette kan løses: 
Det foreslås to skjermene foran bygg 1, 2 og 3 med høyde 1,5 m over terreng, og det er tatt høyde for 
en åpning for passasje mellom skjermene. Støyskjermen foran bygg 4 er tenkt som en forlengelse av 
støyskjermen langs Trondheimsvegen, og har høyde 2,0 m over terreng. 
Med støyskjerming som vist vil det aller meste av de planlagte uteoppholdsarealene få 
tilfredsstillende støynivå fra vegtrafikk. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra rapporten «Campus Elverum, 
Jegerstien. Støy fra vegtrafikk og 
skytebane. Støyvurderinger til 
reguleringsplan» datert 28.05.21 
utarbeidet av Norconsult AS: «Figur 
4. Beregnet støynivå på uteareal 
(Lden 1,5 m over terreng) med 
illustrert bebyggelse og 
skjermingstiltak. Skjerming er vist 
med blå linje. 



 
 
 

3363_Jegertomta_Planbeskrivelse_20210601.docx 

72 

 
Støyskjerm er lagt inn i plankartet, og det er knyttet rekkefølgebestemmelser til oppføring av 
støyskjerming. Det er imidlertid også åpnet for at det ifm. byggesak kan søkes om andre former for 
støyskjerming, dersom dette gir tilsvarende eller bedre støyskjermingseffekt. Dette kan f.eks. være 
løsninger der byggenes plassering kan virke som lokal skjerm for utearealer.  
 
Beregning av støynivå og forslag til tiltak for utearealene på takterrassene er også tatt inn i rapporten. 
Med 1,3 m høyt tett rekkverk langs gesimsen på terrassene vil støynivået fra vegtrafikk oppfylle 
standard grenseverdi på hele arealet. Store deler av terrassene vil også ha støynivå som tilfredsstiller 
skjerpet grenseverdi (Lden 52 dB). Dersom det etableres støyskjermingstiltak med høyde 2,0 m for deler 
av terrassene, vil også støynivået fra vegtrafikk reduseres ytterligere. 
 
For innendørs støynivå gjelder summen av støy fra veg og skytebane i henhold til TEK 17/NS 8175:2012. 
 
Støyrapporten viser at noen av fasadene på den illustrerte bebyggelsen vil ha tilfredsstillende 
støynivå, mens noen fasader vil ha støy over grenseverdiene. I rapporten er det skrevet følgende:  
 
«Bygg 1: 
Begge byggene har tilfredsstillende støynivå på nordvendte fasader, og krav om stille side vil kunne 
oppfylles med gjennomgående boenheter. Stille side for eventuelle ensidige boenheter mot sør vil kunne 
løses med skjermingstiltak på balkongene som beskrevet i kapittel 4.5. 
 
Bygg 2: 
Den nordvendte fasaden og deler av fasaden mot øst har tilfredsstillende støynivå. Med skjermingstiltak 
på balkongene som beskrevet i kapittel 4.5 vil en kunne ha ensidige boenheter med stille side mot alle 
fasadene med unntak av den sørvendte fasaden nærmest Jegerstien. 
 
Bygg 3: 
Den nordvendte fasaden og deler av fasadene mot øst og vest har tilfredsstillende støynivå. Ved å 
skjerme de vestvendte balkongene som beskrevet i kapittel 4.5 vil en oppnå stille side på hele den 
vestvendte fasaden. For eventuelle ensidige boenheter mot øst må det aksepteres at utendørs støynivå 
ligger inntil 3 dB høyere enn anbefalt grenseverdi. Som avbøtende tiltak foreslås det at slike boenheter 
får ventilasjonsanlegg med mulighet for kjøling. 
 
Bygg 4: 
Deler av de nord- og vestvendte fasadene har tilfredsstillende støynivå. Ved å skjerme de planlagte sør- 
og vestvendte balkongene vil tilfredsstillende støynivå kunne oppnås på disse fasadene. For eventuelle 
ensidige boenheter mot nord og øst må det aksepteres at utendørs støynivå ligger inntil 8 dB høyere enn 
anbefalt grenseverdi. Avbøtende tiltak som foreslått for bygg 3 bør legges til grunn. 
Den sørvendte fasaden i 6. etasje vil få tilfredsstillende støynivå med skjermingstiltak på takterrassen 
som beskrevet i kapittel 4.4.» 
 
Det er derfor foreslått følgende bestemmelser ang. støy:  
Ny støyfølsom bebyggelse kan plasseres innenfor gul støysone forutsatt at en eller flere av følgende 
løsninger/tiltak gjennomføres:  
- Flest mulig boenheter/leiligheter skal være gjennomgående og ha en stille side, med minimum 50 

% av rom til støyfølsomt bruksformål med vindu mot stille side, herunder minimum 1 soverom. 
Innglassede balkonger kan aksepteres som stille side. 

- Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt 
side, må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig 
er soleksponert, skal ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling skal også vurderes. Dette 
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gjelder også boenheter som har en størrelse som gjør at det ikke er mulig at de blir 
gjennomgående og kan ha en stille side. 

 
Som nevnt ble utkast til støyrapport oversendt til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen i 
Innlandet) for gjennomgang og kommentar. De var i utgangspunktet positive til måten støy var 
vurdert på, men hadde noen kommentarer. I etterkant er det gjort noen revideringer at 
støyrapporten som følge av kommentarene fra Statsforvalteren. Det antas at forholdet til støy nå er 
godt ivaretatt.  
 
Illustrasjonsplanen viser en løsning der hybelbyggene danner et skille mellom det etablerte 
boligområdet i nord og næringsområdene i sør. Byggene vil dermed bidra til å skjerme de 
eksisterende boligene fra støy. Ved å ha hovedadkomst fra sør og langsiden av hybelbyggene mot 
eksisterende boligfelt, vil i tillegg mye av hyblenes felles utearealer henvende seg bort fra eller ligge 
med god avstand fra boligbebyggelsen, noe som vil føre til mindre lyd til naboene fra studenter som 
oppholder seg ute.  
 
Forurensning og avrenning 
Det er ikke registrert forurensning eller urene masser innenfor planområdet. 
 
Utvikling av området vil i liten grad føre til økt avrenning. Området skal tilknyttes kommunalt vann- 
og avløpssystem. Håndtering av overvann forutsettes skje lokalt ved infiltrasjon og fordrøyning.  
For nærmere detaljer vises det til pkt. 6.4 og 6.8 ovenfor, samt Norconsults notat VA-01: 
«Jegertomta, Elverum – Innspill for reguleringsplan for vann og avløp, samt overvann» datert 
28.05.21. Detaljering av vann-, avløps- og overvannsløsninger vil bli utarbeidet i tekniske planer i 
forbindelse byggesøknad, og skal godkjennes av kommunen før tiltak kan iverksettes.  
 
Som nevnt ble det Ifm. «Detaljregulering for Rv 3 Elgstua–Grønvegen» gjort vurderinger ift. luftforu-
rensning. Der står det at trafikken forventes å bli redusert når ny rv. 3 åpnes i 2020, og erfaringstall fra 
veger med tilsvarende trafikkmengde og fartsgrense, tilsier at vurderingssonen for tiltak langs vegen vil 
strekke seg mindre enn 10 meter fra vegkanten. Sonen hvor tiltak er påkrevd vil sannsynligvis strekke 
seg ca. 5 meter fra vegkanten. Med bakgrunn i disse vurdering konkluderes det derfor at vil arealene 
innenfor «Detaljregulering for Jegertomta» ikke vil ha luftforurensning over gjeldende grenseverdier. 
 
Radon  
Området er registrert med moderat til lav aktsomhetsgrad ift. radon. Likevel vil eventuelle 
sikringstiltak i forhold til radon avklares gjennom byggesak iht. TEK 17.  

6.11 Konsekvenser i forhold til naturmangfoldloven § 8-12 inkl. biologisk mangfold 

Iht. data fra AREALIS, Miljøstatus.no og kommunens kartportal er det ikke registret spesielle, truede 
eller sårbare arter, svartelistede arter, inngrepsfri natur, prioriterte naturtyper, verneområder, 
kulturlandskap, viktige trekkveger for elg eller viktig livsmiljø for biologisk mangfold i det aktuelle 
området. Kunnskapsgrunnlaget (iht. naturmangfoldlovens § 8) synes tilstrekkelig ut fra sakens 
karakter og i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet (iht. § 9) viser 
dermed ikke behov for handleplikt. 
Tiltak i henhold til planen vil ikke å gi negative virkninger for naturmangfold, heller ikke vurdert ut 
fra en samlet belastning på økosystemet (iht. § 10). Det er dermed ikke aktuelt med tiltak for å 
hindre eller begrense skade på naturmangfoldet (iht. § 11), og det vil heller ikke være behov for å 
stille vilkår om alternative bygge- eller driftsmetoder eller -teknikker (iht. § 12).  
Det vises også til vedlagte «Sjekkliste naturmangfoldloven».  
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6.12 Landbruksinteresser 

Arealene innenfor planområdet er ikke dyrka mark og heller ikke registrert som dyrkbar mark. På 
nordøstre del av området er det en del furutrær, men dette er ikke å regne som skogsområde, så 
landbruksinteresser vil ikke berøres. Området er for øvrig allerede omdisponert både i 
kommuneplanen og i gjeldende «Reguleringsplan for Nordmokvartalet». 

6.13 Risiko og sårbarhet 

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som følger som 
vedlegg. Hovedkonklusjonen er at det ikke er avdekket forhold som endrer risiko for mennesker, 
miljø og materielle verdier i særlig negativ retning. 
Det forutsettes for øvrig at anleggsarbeider foregår på en måte som innfrir HMS-krav. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 28.05.21 
- Notat. Detaljregulering for Jegertomta. Vurdering av områdestabilitet, datert 28.05.21. 
- Sjekkliste for naturmangfold, datert 28.05.21 
- Illustrasjonsplan, oppriss og 3D-illustrasjoner som viser foreløpig forslag til bebyggelse, datert 27.05.21, 

utarbeidet av Plan1 AS 
- Solstudier for foreløpig forslag til bebyggelse, datert 27.05.21, utarbeidet av Plan1 AS 
- Støyrapport: «Campus Elverum, Jegerstien. Støy fra vegtrafikk og skytebane. Støyvurderinger til reguleringsplan» 

datert 28.05.21, utarbeidet av Norconsult AS 
- Notat VA-01: «Jegertomta, Elverum – Innspill for reguleringsplan for vann og avløp, samt overvann» datert 

28.05.21 inkl. «VA-plantegning GH001_E02» datert 15.02.21, revidert 28.05.21, utarbeidet av Norconsult AS 
- Innkomne merknader  

 
Andre dokumenter i saken: 

- Referat fra møte den 07.10.20 mellom Elverum kommune og Terningmoen Borettslag 


