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1. Samlet konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse for
Elverum byområde og Leiret
Forskrift om konsekvensutredninger av 21. juni 2017 og plan- og bygningsloven, hjemler krav
om konsekvensutredninger for endringer i kommuneplanens arealdel. I henhold til § 2 i
forskriften skal kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål alltid
konsekvensutredes. Planene skal vurderes i forhold til konsekvenser for miljø, naturressurser
og samfunnsforhold.
Forrige byplan ble for Elverum byområde vedtatt i 2011 og for Leiret (Sentrumsplanen)
vedtatt i 2001, med revisjon i 2005. Konsekvensutredningen konsentreres til vesentlige
endringer av planen som angår arealbruk. Det må i nødvendig grad, utføres egne
supplerende konsekvensutredninger i forbindelse med framtidige detaljreguleringsplaner.
Overordnede problemstillinger omtales kort tematisk.
Det er ikke gjort noen fullstendig gjennomgang av risiko- og sårbarhetstemaet ved denne
revidering av kommunedelplanene. Det vises til Elverum kommunes risiko- og
sårbarhetsanalyse behandlet i kommunestyret 12.03.2014. Risiko og sårbarhet er vurdert for
hele byområdet og Leiret samlet. For de nye utbyggingsområdene er det satt krav om
reguleringsplan. Krav til risiko- og sårbarhetsanalyser og vurdering av behov for tiltak skal
gjennomføres i reguleringsplanfasen.
I de to gjeldende kommunedelplanene for Elverum byområde og sentrumkjernen (nå Leiret)
ligger det inne tilstrekkelig med areal for utbygging til både bolig og næring i planperioden.
Med fokus på en strategi for tettere utbygging av ubebygde arealer innenfor gjeldende
planer, vil en ha tilstrekkelig utbyggingsareal for de neste 30 årene innenfor dagens
byavgrensning.
De nye kommunedelplanene vil derfor i svært liten grad legge opp til nye utbyggingsområder,
men heller gi føringer for noe økt tetthet i enkelte områder.

Trafikale forhold og trafikksikkerhet

Ny rv 3 fra Løten til Grundset, med ny vegarm inn mot byen, ligger i byplanen. Bygging av ny
rv. 3 er forventet ferdigstilt høsten 2020. Trafikken på rv. 3 forbi Elverum vil, når ny riksveg
står ferdig, gå utenom rundkjøringen ved Elgstua. Dette vil avhjelpe kapasiteten i
rundkjøringen og på eksisterende vegsystem.
Utvikling av nye boligarealer i henhold til planforslaget vil medføre økt belastning på
eksisterende veinett. Nytt planforslag innebærer en fortsatt økt utbygging av boliger på
østsiden av Glomma, i tillegg til utviklingen som planlegges på Vestad ved Skysstasjonen.
Dette gir en økning i biltrafikken som skal krysse Glomma dersom en ikke lykkes med å få
trafikkøkningen til å tas via sykkel, gange og kollektivtransport. Områdene på vestsiden av
Glomma utvikles også med mer næring og handel, noe som gjør at behovet for kryssing av
elva forventes å øke i årene som kommer.
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I kommunedelplan for overordnet vegsystem er det planlagt tre nye rundkjøringer i sentrum
som vil føre til bedre trafikkflyt når disse opparbeides. Det er pr. dags dato ikke midler til
realisering av planlagte rundkjøringer i kommunedelplan for overordnet vegnett for Elverum.
Dette må forventes gjennomført på sikt. Det må påregnes økt press på vegnettet de
kommende årene i takt med utviklingen i arbeidsplasser og innbyggere i kommunen, spesielt
inntil disse rundkjøringene er etablert.
Risiko og sårbarhet knyttet til dette går på økende kødannelser som gir redusert
framkommelighet for nødetatene som ikke har noen andre muligheter enn å følge
tilsvarende vegsystem som alle andre trafikkanter. I trafikkanalysen som ble utarbeidet i
2016 som grunnlag for kommunedelplan for overordnet vegsystem er belastningen i
kryssene og kødannelser ved økt trafikk beregnet. (ref rapporten)
Det er også en risiko med dagens kryssing av Glomma at ikke Glombrua ligger flomsikkert. Et
scenarie med at Glombrua blir tatt av flom vil gi alvorlige konsekvenser for byen, med svært
utfordrende trafikkavvikling med store forsinkelser og nødetater som ikke klarer å
opprettholde behovet for rask nok utrykning ved behov.
Veksten i trafikken må tas med sykkel, gange og kollektiv.
Ved regulering av de enkelte utbyggingsområdene vil det gjennom rekkefølgekrav sikres at
kapasitet på eksterne og interne veier, samt trafikksikkerhet ivaretas før utbygging kan finne
sted.
Ved skysstasjonen legges det kun opp til kryssing av jernbanen for gående og syklende i
samsvar med rapporten Kryssing av jernbaneområdet ved Elverum stasjon (ref rapporten) ,
noe som vurderes å være en framtidsrettet løsning uten vesentlige konsekvenser. Det
vurderes ikke nødvendig å etablere en kjøreveg i denne traseen.
Naturmangfold
Planforslaget er vurdert til å ikke ha vesentlige konsekvenser for naturmangfoldet.
Begrunnelsen for dette er at det i planforslaget kun i begrenset grad er tillat ny utbygging i
områder som i dag er avsatt til grønnstruktur. Det er ikke registerert noe som er spesielt
viktig for naturmangfoldet i disse områdene. Spesielt viktige områder som bekkedrag med
vegetasjon langs f.eks. Sagåa og Stavåsbekken er ikke omgjort til byggeområder i planen.
Samla vurdering - Naturmangfoldloven
I følge Naturmangfoldlovens §7 skal lovens prinsipper (§§ 8 – 12) legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet og beslutningstaking. Planforslaget er vurdert i forhold til
prinsipper 8-12 som følger:
§ 8. (Kunnskapsgrunnlaget)
Elverum kommune har et godt kunnskapsgrunnlag knyttet til biologisk mangfold.
Ved revidering av kommunedelplanene legges eksisterende kunnskap til grunn, med krav om
eventuell oppfølging gjennom reguleringsplanbehandling.
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§ 9. (Føre-var-prinsippet)
Det vurderes ikke å foreligge risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet
som følge av nye arealdisponeringer i planforslaget. Det som er viktigst å være «føre var» på
vurderes å være å sikre sammenhengen i de blågrønne strukturene.
§ 10. (Økosystemtilnærming og samlet belastning)
For Elverum vil ikke nytt planforslag gi noen vesentlig økt belastning til spesielle økosystem,
da det er lite nytt som planlegges inn nå. Det er de mange små og store grøntområdene i
byen som det i størst grad er press på pr i dag. Spesielt er det viktig å beholde
grønnstrukturen rundt viktige bekkedrag som Stavåsbekken og Sagåa, både i forhold til
verdien i økosystemet, men også med tanke på flom og overvannsproblematikk som blir
stadig viktigere i årene framover.
§ 11. (Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Prinsippet videreføres ved at det stilles krav til reguleringsplan, hvor det - der det er relevant
- stilles krav for å sikre naturforekomster og miljøoppfølging.
§ 12. (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Prinsippet videreføres ved at det stilles krav til reguleringsplan, hvor det - der det er relevant
- stilles krav for å sikre naturforekomster og miljøoppfølging.
Konklusjon nml §§8-12
Planforslaget vurderes ikke å ha noen vesentlige negative virkninger for naturmangfold. De
miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 vurderes å være oppfylt.
Overvannshåndtering
I dag samles mye av overvannet via ledningsnettet i etablerte byggeområder. Det er ikke
tilstrekkelig kapasitet i dagens ledningsnett til å ta vesentlig mer overvann. For å klare
fremtidig overvannshåndtering som følge av mer nedbør, må man i større grad håndtere
overvannet lokalt gjennom magasinering, infiltrasjonsløsninger etc., slik at vannets naturlige
kretsløp opprettholdes. Det stilles i alle nye planer krav til lokal overvannshåndtering på eget
areal. I tillegg er det blitt et større fokus på flomveier, slik at disse også tilrettelegges ved nye
byggetiltak. Bekkelukking blir ikke tillatt. I årene fremover blir det stadig viktigere at åpne
bekker og kanaler holdes i hevd, og ikke får tilført vesentlig nytt tilsig og overvann som følge
av utbygging. Dette gjelder blant annet Sagåa, Stavåsbekken og kanalen på Hanstad som
holdes åpne fordi de er viktige som del av overvannssystemet i byen.
Landbruk
Planområdet omfatter en stor del landbruksarealer. Det planlegges ikke nedbygging av store
jordbruksarealer. I kommunedelplanen for Leiret legges det inn et byggeområde S19 som i
dag er et areal på ca. 6 da benyttet til grasproduksjon. Området har i dag liten verdi som
landbruksjord i og med det begrensede arealet og plasseringen midt i Leiret.
Landskap/terreng
Byggehøyder og utforming av ny bebyggelse kan ha store konsekvenser for bylandskapet og
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byens profil. Planforslaget angir ikke konkrete byggehøyder for Leiret, men sier noe om at en
generelt justerer opp høyden på bebyggelsen i Leriet med 1 etasje i forhold til tidligere
føringer i gjeldende sentrumsplan. Konkrete byggehøyder avklares i den enkelte
reguleringssak, da det er plankrav for all vesentlig ny bebyggelse i Leiret. For
fortettingsprosjekter rundt omkring i byen legges det føringer for at disse forholder seg til 2
etasjer, og det vil derfor i liten grad gi utfordringer i forhold til landskap og omkringliggende
bebyggelse.
Kulturminner /kulturmiljø
Det har i planarbeidet vært fokus på å sikre og ivareta byens kulturminner og kulturmiljø
gjennom gode bestemmelser. Det åpnes ikke for noen vesentlige endringer/utvikling av
eldre kulturminner og miljøer noe sted i byområdet / Leiret.
Utover de generelle bestemmelsene gis det spesielle føringer for gjenreisningsarkitekturen.
Det legges inn en egen hensynssone som i hovedsak følger Riksantikvarens NB-register med
unntak av området nord for krysset Storgata / Bækbakken. Bebyggelsen nordover der skal
kunne utvikles, men med krav om hensyn til gjenreisningsbebyggelsen som ligger lenger
sørover i byen.
Planforslaget er vurdert til å sikre kulturminner og kulturmiljø i tilstrekkelig omfang.
Klima og energi
Ingen av arealbruksendringene er vurdert til å ha negativ konsekvens for klima og energi.
Planforslaget legger til rette for økt befolkningstetthet spesielt i Leiret og på Vestad, og
vurderes til å gi en positiv konsekvens for miljø og energi. Økt satsing på sykkel, gange og
kollektivtransport kan gi en positiv effekt i forhold til hva en videreføring av dagens
utbyggingsform ville ført til.
Vassdragssone
Foreslåtte arealbruksendringer er vurdert til å ikke ha negativ virkning på vassdragssonen
langs Glomma. Det vil i det videre arbeidet med områdeplanen for Vestad vurderes om det
skal avsettes nye grøntarealer langs vestsiden av Glomma fra Nybra og nordover til
Grindalsskansen, for å gi allmenheten tilgang og oppholdsmuligheter langs Glomma. I
planarbeidet for Vestad vil det avgjøres om det skal legges inn en ny gangbru over Glomma,
og hvor denne i så fall skal plasseres.
Videreføring av byggegrense langs vassdrag med tilhørende bestemmelser anses tilstrekkelig
for å hindre nedbygging langs vassdraget.
Barn og unge
Utredningstemaet går på barn og unges bruk av areal. Ingen av de foreslåtte
arealbruksendringer er vurdert til å ha vesentlig negativ konsekvens for barn og unge. Det er
lagt vekt på å sikre tilstrekkelig areal til opphold og lek i byen. Det er i tillegg fokus på å
opprettholde de grønne rutene som går mellom boligområder og videre ut i markaområdene
rundt byen.
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Skole og barnehage
Med bygging av ny skole og barnehage i Ydalir ansees dette som tilstrekkelig utbygging til
slike formål i planperioden. Det vil bli satt krav til avsetting av tomt til barnehageformål
både ved regulering av tomteområdene B2-B4 på Søbakken, og for ny områdeplan for
Vestad, da utvikling av disse områdene ferdig utbygd vil gi en høy andel nye boliger.
Rekreasjon og friluftsliv
I alle nye planer er det et fokus på å beholde / opprette nye grøntkorridorer ut i
markaområdene rundt byen. Temakart for grøntområder viser at det er en god del områder
med grønnstruktur i ulike former og med ulik bruk innenfor byområdet. Planforslaget fjerner
ikke soner med grøntdrag som fører ut i marka. Nærhet til store turområder som Stavåsen
og Svartholtet blir alltid fremhevet som viktige for byens befolkning.

Risiko og sårbarhet
Støy- og luftforurensing fra gjennomfartsårene gjennom byen er en utfordring, men nye
boligområder er i liten grad lagt slik at de blir påvirket av disse sonene.
Støysonene beregnet for skytestøyen generert fra aktiviteten på Terningmoen skyte- og
øvingsfelt er en utfordring da de dekker store områder innenfor Elverum byområde.
Byplanens bestemmelser er utarbeidet med sikte på å ivareta de nødvendige hensyn.
Ytterligere vurderinger er nødvendig i den enkelte plansak / byggesak for å få avklart krav til
eventuelle tiltak som gir tilfredsstillende verdier for støy.

KONKLUSJON
Planforslaget er samlet sett vurdert til å ikke ha vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser og samfunn. Planen er også i tråd med de overordnede målsettinger i
kommuneplanen. Det er heller ikke avdekket forhold som øker risiko eller svekker
samfunnssikkerhet og beredskap i vesentlig grad som følge av planforslaget.
Kunnskapsgrunnlaget ansees som tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet på dette
nivået. Det må likevel gjennomføres ROS-analyse ved detaljregulering av det enkelte felt for
å vurdere konsekvensene grundigere når en vet mer om hva som skal etableres på det
enkelte område.
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2. Sjekkliste for vurdering av risiko- og sårbarhet (ROS) for
kommunedelplanene for Elverum byområde og Leiret
Vurdering
Problemstillinger
Naturgitte farer
Skred

Flom

Er planområdet utsett for snø-, is-,
jord-, steinskred eller fjellskred (se
Skrednett)?
Er det fare for utgliding av området
(ustabile grunnforhold, dårlig
byggegrunn), eks. kvikkleire (se NGU,
kart og data)?
Har det tidligere gått skred i eller
nær området, eks er det identifisert
skredvifter i området?
Planlegges det tiltak nærmere bratt
/masseførende bekk enn 20 meter?
Er planområdet utsett for flom eller
flomskred, også når en tar hensyn til
økt nedbør som følge klimaendringer
(se NVE Atlas)?

Problemer med overflatevann,
avløpssystem, lukkede bekker,
oversvømmelse i kjellere osv?

Stormflo

Vind
og
nedbør

Skog –
og
lyngbrann

Er området utsatt for stormflo, også
når en tar hensyn til havnivåstigning
som følge av klimaendringer?
Er området utsatt for
bølgepåvirkning eller oppstuving av
flomvann (elveutløp) i kombinasjon
med stormflo?
Er området spesielt utsatt for sterk
vind eller store nedbørsmengder eks.
snø?

Er området utsatt for tørke eller
spesiell brannrisiko som følge av
toglinje, veier, lynnedslag mm?

Ja

Nei

Kommentar

X

X

X

X

Det er utarbeidet flomsonekart for Glomma.
Disse viser at det er en del områder som er
flomutsatt i byen. Flomsonene er lagt inn i
kartet. Utgangspunktet er at det ikke tillates
bygging i flomutsatte områder. Sikkerhet mot
flomskader vurderes i alle saker der en kommer
inn i flomsonene.
Bekkelukkingen for Sagåa / Lunkebekken ned
mot Glomma medfører at en må være spesilet
oppmerksom på og hindre at ny utbygging
medfører økt avrenning til Sagåa med mulig
flomproblematikk som resultat.

X

X

X

X

X
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Generelt mer ekstremnedbør de siste årene.
Dette medfører at overvannshåndteringen må
dimensjoneres slik at vannskader på bygg og
infrastruktur unngås. Bestemmelser om dette
er innarbeidet i kommuneplanbestemmelsene
Byen er omkranset av en del furumoer som ved
langvarig tørke kan gi en risiko for skogbrann
tett opp til boligområdene . Det er i tillegg en
toglinje på Vestad med mulighet for

Radon

Har kommunen rutiner for
oppfølging av kravene om
radonsperre i Tek17?

gnistantenning fra tog.
Følges opp som andre momenter i en
byggesøknad.

X

Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner
Samferdsel
/transport

Vil uønskede hendelser på
nærliggende transportnett,
utgjøre en risiko for
planområdet?

- Vei, bru, tunnel?
- Sjø, vann, elv, havneanlegg?
- Jernbane?

- Flyplass?
Kan området bli isolert som
følge av blokkert transportnett,
eks som følge av
naturhendelser?
Er det transport av farlig gods i
området?
Er det kjente ulykkespunkter på
transportnettet i området?

Vannforsyning

X

Det er pr i dag begrensede
omkjøringsmuligheter, noe som utgjør et
problem ved uønskede hendelser. Det er ingen
spesifikke nye utbyggingsmråder som blir
spesielt eller ekstra berørt ved hendelser i
tranpsortnettet.
X
X

X

Ulykke på jernbanen fører til fullstendig stans i
togtrafikken, da det kun er et spor gjennom
byen, med unntak av stasjonsområdet.
X
X

X

Går langs hovedvegene i området.

X

Nytt planforslag gir ingen spesiell økning i faren
for ulykker i transportnettet i byen. Dersom en
ikke klarer å ta evt. trafikkvekst gjennom gange,
sykkel og kollektivbruk, kan trafikkveksten
potensielt føre til flere uønskede hendelser.

Er det spesielle farer forbundet
med bruk av transportnettet for
gående, syklende og kjørende
innen området?
- Til skole og barnehage?
- Til nærmiljøanlegg,
idrettsanlegg mv.?
- Til butikker og service?
- Til busstopp?
Ligger tiltaket i eller nær
nedslagsfeltet for drikkevann
eller drikkevannskilde?

X

X
X
X
X
X

Vil planlagt tiltak /virksomhet
kunne medføre behov for å
styrke /sikre vannforsyningen i

X
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Ingen nye byggeområder legges inn i
nedslagsfeltet for drikkevann. Videre utbygging
på Slåttmyrbakken og Grundsetmoen
næringspark ligger innenfor / delvis innenfor
hensynssonen for Elverum vannverk.
Restriksjoner ligger i planbestemmelsene.

Avløp

Kraftforsyning

Ekom

området?
Er planlagte tiltak / virksomhet
spesielt sårbar for svikt i
vannforsyningen?
Vil planlagt tiltak /virksomhet
kunne medføre behov for å
styrke avløpsnettet i området,
eks overflatevann og tette
flater?
Er utslipp, avfallshåndtering,
spillvann, renovasjon osv. ei
problemstilling?
Er planlagte tiltak /virksomhet
spesielt sårbar for svikt i
kraftforsyningen?
Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?
Er området påvirket av
magnetfelt fra høyspentlinjer?

X

X

X

Dette er problemstillinger som alltid tas opp i
nye reguleringsplaner, og håndteres på det
plannivået.
X

X

X

Er planlagte tiltak /virksomhet
spesielt sårbar for svikt i ekom
(telefon og internett)?
Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

X

X

Virksomheter som representerer spesiell
fare
Medfører planen etablering av
virksomhet (produksjon, lagring
eller transport av farlige stoffer)
som innebærer spesiell risiko?
Vil uønskede hendelser hos
risikovirksomheter utenfor
planområdet (industriforetak,
lager eller tankanlegg) utgjøre
en risiko for planen?
Fare for utslipp av farlige
stoffer, kjemikalier, gasser eller
væsker?
Fare for brann og eksplosjon?

X

X

X

X
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Ingen nye områder, men enkelte eksisterende
boligområder blir påvirket av magnetfelt fra
høyspentlinjer. Planlagt omlegging av en stor
kraftlinje på Søbakken vil trolig forbedre
situasjonen for eksisterende boliger.

Faller virksomheten innenfor
storulykkesforskriften?
Ligger planområdet innenfor en
dambruddssone?
Berøres planområdet av
militært eller sivilt skytefelt?

X
X

Risiko for dambrudd i Strandfossen. Eidsiva
jobber med nye sikringstiltak for sikring mot
dette.
Gul og rød sone for skytestøy dekker relativt
store arealer rundt Terningmoen. Det er lagt inn
bestemmelser som sikrer vurdering av støy ved
nye tiltak. Arbeidet med sluttføring av
områdereguleringsplanen for Terningmoen
pågår, og det er ventet at planen vedtatt høsten
2018.

X

Virksomheter med kritiske
samfunnsfunksjoner
Medfører planen etablering av
samfunnsviktig virksomhet
(helse- og omsorgsinstitusjon,
skole, barnehage osv.) som er
spesielt sårbar for bortfall av
kritisk infrastruktur (samferdsel,
vann og avløp, kraftforsyning,
ekom mm)?
Er planlagt virksomhet sårbar
for andre forhold?

X

Det legges inn muligheter for etablering av to nye
barnehager i nytt planforslag, en på Søbakken og
en på Vestad. Virksomhetene er ikke mer sårbare
enn eksisterende virksomheter av denne typen
innenfor planområdet.

X

Farlige omgivelser
Er det regulerte vannmagasin
med spesiell fare for usikker is i
nærheten?
Er det terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup etc.)?
Annet (spesifiser)?

X

X
X

Er området påvirket eller forurenset som
følge av tidligere bruk
Er området påvirket av tidligere
virksomhet, eks forurenset
grunn /sjøbunn /sediment?
Industrivirksomhet som for eks.
avfallsdeponering?
Militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?
Annet (spesifiser)?

X

X
X
X

Ulovlig virksomhet
Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?
Finnes det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?

X
X
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Terningmoen militærleir kan være et
sabotasjemål, men planforslaget legger ikke opp
til noen endringer i forhold til denne
virksomheten /arealbruken.

Det finnes og noen større trafostasjoner innenfor
byområdet, disse ligger et stykke unna større
boligkonsentrasjoner. Byen er forsynt fra flere
kanter, men bortfall av elektrisitetsforsyning vil
være kritisk for mange institusjoner og
virksomheter.
Høydebasseng for vannforsyning kan være et mål
for sabotasje. Ingen endring i status med ny plan.
For infrastruktur er det kritisk med brukryssing
over Glomma, og kryssing over jernbanen. På
disse punktene har en ikke reelle alternativer
dersom det skulle oppstå sabotasje. Vil gi
utfordringer for utrykningsetatene m.fl.

Brann- og ulykkesberedskap
Har området tilstrekkelig
slukkevannforsyning (mengde
og trykk)?

Utrykningstid, spesielle
brannobjekt i området?
Har området tilstrekkelig
adkomst for
utrykningskjøretøy?

X

God kapasitet i de store boligområdene, men
ikke tilstrekkelig trykk hverken til vannforsyning
eller brannvannsdekning dersom en bygger
høyere opp en dagens bebyggelse inn mot
Svartholtet.
X

X
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Utrykningsetatene får ikke noe dårligere forhold
enn dagens med nytt planforslag. Med økende
utbygging kan en risikere oftere kødannelser som
hindrer framkommeligheten for nødetatene.

Innspill til arealbruk
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3. Konsekvensvurdering av innspill
Innspillene til planarbeidet er oppsummert og kommentert nedenfor. De innspillene som foreslår
direkte endringer av arealbruken er vurdert spesielt i forhold til hvilke konsekvenser tiltaket kan få
dersom de blir lagt inn, og det er til slutt konkludert med om innspillet skal tas inn i nye planforslag
eller ikke.
I tillegg er det kommet inn flere innspill av mer overordnet karakter, disse er oppsummert og
kommentert i egen tabell til slutt i dokumentet.
Følgende føringer er lagt til grunn for konkrete arealinnspill i dette arbeidet :

1. I revidert byplan skal det planlegges for et variert boligtilbud med en stor andel
fleremannsboliger og blokker.
2. Områdene for boligbygging innenfor dagens kommunedelplan er tilstrekkelig i neste
planperiode. Det legges ikke inn større nye områder.
3. Det tas ikke inn nye boligområder utenfor bygrensen.
4. Behovet for næringsareal i kommende byplan blir dekket av arealer i dagens
kommunedelplan, da disse er tilstrekkelig for kommende planperiode.
5. Grøntområder, som friområder, lekeplasser og annen viktig grøntstruktur skal ikke endres til
utbyggingsformål. Grønne korridorer, samt grøntområder som viktige landskapselementer og
kulturhistoriske bevaringsområder skal bestå.
6. Dersom nye boligtomter skal vurderes tatt inn må de ligge innenfor bygrensen, ha begrenset
areal (maks 5-8 daa) og samtidig ha god bokvalitet.

Figuren og pkt. 1-4 er fra: Notat om arealbehov – føringer for utarbeidelse av byplanen, vedtatt av
kommunestyret 23.11.2016.
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4. Vurdering av innspill til Leiret og Vestad:
Områdenavn
Innspill ID

1. Røhnekvartalet
Nr. 1 (DOK 38)

Dagens arealformål: Bolig/erverv (B/E4)
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Gbnr: 30/115, 30/141
Asbj. Røhne AS ønsker videre utvikling og
fortetting av Røhnekvartalet, Gml. Trysilveg 3
og 5. Ønsker å bygge leilighetsbygg.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ikke relevant

Kulturminner og
kulturmiljø

Det står et eldre bygg på eiendommen (Kjøkkensenteret). Bygget er ikke regulert til bevaring
i dagens gjeldende sentrumsplan og reguleringsplan, evt. bevaringsverdi må avklares
gjennom planprosessen.
Ikke relevant.

Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Konklusjon

Gamle Trysilveg, som er en bygate med fortau, grenser til eiendommen. Adkomst kan
etableres fra denne. Det kan være aktuelt å bidra med oppgradering av infrastruktur, som
fortau.
Utbyggingen vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for samfunnsikkerhet / risiko og
sårbarhet.
Hensyn til barn og unge, folkehelse, samt hensyn til infrastruktur må ivaretas gjennom
reguleringsplanen.

Utvikling og fortetting av kvartalet med bygging av boliger er i samsvar med byplanen.
Utvikling og fortetting av kvartalet med bygging av boliger er i samsvar med byplanen.
Avklaring av eventuell bevaringsverdi må avklares gjennom reguleringsplanprosessen. Det
er krav til regulering ved videre utbygging/utvikling utover det dagens reguleringsplan
tillater, og mer detaljerte rammer for byggehøyder m.v. må løses der.
Innspillet tas inn i byplanen.
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Områdenavn
Innspill ID

2. Garvergården/Lunke
Nr. 2(DOK 39)

Dagens arealformål: Bybebyggelse By12 og By 16.
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Gbnr: 28/50, 29/3
Garvergården AS ønsker økte byggehøyder for sine
eiendommer i sentrum, og ønsker å bygge 5 etasjer på
Parkgården og et signalbygg ved
Lunkegården/Garvergården på opp til 10-12 etasjer.
Skisser for et mulig prosjekt er utarbeidet og presentert
etter at innspillet ble sendt inn. Formell planbehandling
gjennom en privat reguleringsplanprosess er ikke
startet.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ikke relevant.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur

Gimle (Husfliden) er i dag regulert til bevaring, og det er ikke foreslått endringer for dette
bygget. Det er ellers ikke vurdert å være flere kulturminner innenfor eiendommene.
Grøntkorridoren øst for Storgata, via Galgebergparken til Festningen er viktig, jf. byanalysen.
Ved framtidig utbygging av Garvergården/Lunkekvartalet, som ligger vest for Storgata, bør
det sees på mulighet for å knytte grøntkorridoren fra Galgberget bedre til grøntområdene
ved Glomma, både m.h.t. siktlinjer og gangmuligheter.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima

Arealene ligger inntil dagens bygater med fortau. Bidrag til oppgradering av infrastruktur er
aktuelt ved utbygging.

Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer

Hensyn til barn og unge,folkehelse, samt hensyn til infrastruktur må ivaretas gjennom
reguleringsplanen.

Samlet vurdering

Konklusjon

Risiko for flom fra Glomma og Sagåa/Lunkebekken må konsekvensvurderes ved utarbeidelse
av reguleringsplan. Innspill i forhold til Sagåa med mulig nytt elveleie og tiltak ved
Damtjernet må vurderes nærmere. Utover dette vurderes ikke utbyggingen å ha vesentlige
konsekvenser for samfunnsikkerhet / risiko og sårbarhet.

Utvikling og fortetting av eiendommene er i samsvar med byplanen. Rammer for
byggehøyder er vurdert i byplanen, men den endelige fastsettelsen av dette må tas
gjennom reguleringsplanprosessen. En formell reguleringsplanprosess er ikke startet og
skisseforslaget som viser en høyde på 6-11 etasjer må vurderes nærmere opp mot
byplanens hovedprinsipp om maksimalt 6 etasjer.
Utvikling og fortetting av eiendommene er i samsvar med byplanen. Rammer for
byggehøyder er i byplanen satt til maksimalt 6 etasjer, men den endelige fastsettelsen i det
enkelte prosjekt må tas gjennom en reguleringsplanprosess. Det er krav til regulering ved
videre utbygging/utvikling utover det dagens reguleringsplan tillater.
Utvikling av dagens utbyggingsområder er i samsvar med planen. Byggehøyder må
vurderes gjennom en reguleringsplanprosess.
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Områdenavn
Innspill ID

3. Galgebergparken
Nr. 3(DOK 39)

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Sentrumsformål
Arealstørrelse:
Gbnr: 29/50
Garvergården AS ønsker å bygge i dagens friområde,
som er en del av Galgebergparken mot Storgata. De
ønsker også at det sees på løsninger for delvis
endring av vannføringen for Sagåa – Lunkebekken,
da den går i rør under en god del av
sentrumsbebyggelsen, og nærmer seg en
kapasitetsgrense.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Viktig naturtype parklandskap.

Kulturminner og
kulturmiljø

Galgebergparken er knyttet til militærhistorien for Christianfjeld festning. Fra den militære
aktiviteten på Christianfjeld ble bygget opp fra midten av 1600-tallet har området
Galgeberget vært en del av det militære området og den militære aktiviteten. Galgeberget
har hatt utsiktsposter og framskutte stillinger.
Grøntkorridoren fra Storgata via Galgebergparken til Festningen er viktig, jf. byanalysen, og
dette området må beholdes i sin helhet mot Storgata. Det tilrås ikke å endre grøntområdet
til utbyggingsformål.
Arealene ligger inntil dagens bygater med sti til Galgebergparken og Festningen. Dette er en
viktig del av sti-nettet i sentrum.

Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Rådmannens
konklusjon
Kommunestyrets
vedtak

En evt. omdisponering til utbygging vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for
samfunnsikkerhet / risiko og sårbarhet.
Hensyn til barn og unge og folkehelse bør tas hensyn til og at det fortsatt er mulig til å bruke
friområdet og ferdes på stier gjennom området.

Galgebergparken er en sentral del av grøntstrukturen fra Storgata til Christanfjeld festning,
og parken er samtidig knyttet til militærhistorien for festningen. Friområdet ved Storgata
anbefales ikke endret til utbygging.
Galgebergparken er en sentral del av grøntstrukturen fra Storgata til Christanfjeld festning,
og parken er samtidig knyttet til militærhistorien for festningen. Friområdet ved Storgata
anbefales ikke endret til utbygging.
Friområde i Galgebergparken mot Storgata endres ikke til utbyggingsformål.
«Galgebergparken»( S22)tas inn i byplanen. Detaljreguleres sammen med innspill nr.
7(B11). Den politiske begrunnelsen for at disse to innspillene tas med er et tydelig ønske om
å få til en satsing på byfornyelse på østsiden av Storgata. For å få til en helhetlig løsning, er
det stor politisk forståelse for at hele arealet frem til skissert tunnel/veilinje må legges inn i
planen, slik at nødvendig størrelse/robusthet på prosjektet oppnås. Det forutsettes at en
god adkomst inn til parkområdet Galgebergparken opprettholdes.

Krav til regulering.
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Områdenavn
Innspill ID

4. Slakteritomta
Nr. 4(DOK 43)

Dagens arealformål: Bolig/erverv (B/E4)
Foreslått arealformål: Sentrumsformål
Arealstørrelse: ca 5,4 daa
Gbnr: 30/3, 60, 454, 880, 1005
Asmico AS vurderer eiendommen som svært
aktuell for byutvikling, og ønsker å kunne
bygge et forretnings/leilighetsbygg i 6 etasjer
(antyder 50-80 leiligheter). Det kan være
aktuelt med de nederste etasjene til
parkering (opp til 2. etg).

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ikke relevant.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer

Slakteriet er i dag regulert til bevaring og inngår i sonen for gjenreisningsarkitektur i
byplanen. Det må tas hensyn til dette ved videre utvikling av eiendommen.
Ikke relevant.

Samlet vurdering

Konklusjon

Gml. Trysilveg er en kommunal bygate med fortau, som grenser til eiendommen.
Adkomstløsning er ok. Bidrag til oppgradering av infrastruktur er aktuelt ved utbygging.
Det settes krav til parkering i kjeller ved utbygging av eiendommen.
Utbyggingen vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for samfunnsikkerhet / risiko og
sårbarhet.
Hensyn til barn og unge, folkehelse, samt hensyn til infrastruktur må ivaretas gjennom
reguleringsplanen.

Utvikling og fortetting av kvartalet med bygging av boliger er i samsvar med byplanen. Det
må tas hensyn til Slakteriet, som er regulert til bevaring og inngår i bevaringssonen for
gjenreisningsarkitektur. Parkering i de nederste etasjene er ikke i tråd med byplanen, og må
i så fall vurderes nærmere gjennom en reguleringsplanprosess og i sammenheng med
parkeringsordningen i sentrum. De generelle bestemmelsene for byggehøyde i sentrum er
maksimalt 6 etasjer, men det må tas spesielt hensyn til gjenreisningsarkitekturen. Bygging
inntil denne må tilpasses og underordnes og detaljerte rammer for utforming m.h.t. volum,
byggehøyder, fasader m.v. må avklares gjennom reguleringsplanen.
Utvikling og fortetting av kvartalet med bygging av boliger er i samsvar med byplanen.
Hensynet til slakteriet som er regulert til bevaring må avklares gjennom
reguleringsplanprosessen. Det er krav til regulering ved videre utbygging/utvikling utover
det dagens reguleringsplan tillater, og mer detaljer omkring byggehøyder og parkering må
vurderes ved utarbeiding av reguleringsplanen.
Innspillet tas inn i byplanen. Parkering på bakkenivå (1. og 2. etg) og byggehøyder er ikke
avklart, slik at dette må vurderes nærmere ved utarbeiding av reguleringsplan.
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Områdenavn
Innspill ID

5. Glommen
Nr. 5 (DOK 49)

Dagens arealformål:
Bolig/forretning/kontor
Foreslått arealformål: Sentrumsformål
Arealstørrelse: ca 6 daa
Gbnr: 13/54, 13/819
Glommen Skog SA ønsker å utvikle
eiendommen med forretning og bolig
med 5 etasjes boligblokk med
parkeringskjeller, samt påbygg på dagens
bebyggelse. Ønsker økt byggehøyde og
utnyttelsesgrad.
Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Det finnes ikke spesielle registeringer.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer

Ingen registerte kulturminner.

Samlet vurdering

Konklusjon

Elvebredden mot Glomma er en viktig del av den blågrønne strukturen og må ivaretas jf.
byanalysen og mulighetsstudiet. Nærmere detaljer må avklares i det videre planarbeidet.
Området grenser til Jernbanegata (fylkesveg) og Grindalsvegen (kommunal veg). Det vil
være aktuelt å bidra med oppgradering av infrastruktur som gang/sykkel-veg ved utbygging.
Området ligger sentralt, slik at det ligger godt til rette for daglige reiser med kollektiv, gang
og sykkel.
Flom i forhold til Glomma og sikring av elvebredden må ivaretas gjennom
reguleringsarbeidet. Utbyggingen vurderes utover dette ikke å ha vesentlige konsekvenser
for samfunnsikkerhet/ risiko og sårbarhet.
Hensyn til barn og unge, folkehelse, samt hensyn til infrastruktur må ivaretas gjennom
reguleringsplanen.
Støy fra biltrafikken på tilliggende veger må også utredes gjennom prosessen med
utarbeidelse av reguleringsplan for området.

Utvikling og fortetting av kvartalet med bygging av bolig/forretning/kontor er i samsvar med
byplanen og mulighetstudiet for Vestad. Det må tas hensyn til grøntstrukturen/elvebredden
jf. byanalysen og mulighetsstudiet, samt at elvebredden er flomutsatt.
Utvikling og fortetting av kvartalet med bygging av bolig/forretning/kontor er i samsvar med
byplanen og mulighetstudiet for Vestad. Det må tas hensyn til grøntstrukturen/elvebredden
jf. byanalysen og at denne er flomutsatt. Det er krav til regulering ved videre
utbygging/utvikling utover det dagens reguleringsplan tillater, og mer detaljer omkring
byggehøyder og parkering må tas ved bearbeiding av mulighetsstudiet og deretter gjennom
reguleringsplanprosessen.
Innspillet tas inn i byplanen, og detaljer avklares nærmere i det videre planarbeidet for
Vestad.
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Områdenavn
Innspill ID

6. Gaarder gård
Nr. 6 (DOK 50, pkt.1,2)

Dagens arealformål: landbruk(bevaring)
Foreslått arealformål:
Arealstørrelse:
Gbnr: 30/1 (Storgata 33) og 31/1060
Anne-Birthe Aakrann-Eek og Gunnar Aakrann
Eek påpeker at Gaarder gård er viktig for
Leirets identitet og ønsker å bevare anleggets
utrykk. De ønsker muligheter for
utvikling/utbygging i sørlige del og nordøstlige del mot Storgata med endret formål
fra landbruk til utbyggingsformål, samt at en
mindre del av gårdsanlegget skal være
omfattet av bevaringshensyn enn i dag.

Tema

Konsekvens Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle registreringer.

Kulturminner og
kulturmiljø

Gaarder gård er regulert til bevaring i dagens reguleringsplan og sentrumsplan. Videre
utvikling/utbygging må underordne seg gårdstunets bevaringsverdi, historiske og
identitetsskapende verdi for Elverum. Deler av avgrensningen for Elverum gamle kirkested,
Triangelparken dekker noe av eiendommen mot nordøst.
Parkanlegget ved Gaarder inngår i grøntstrukturen jf. byanalysen. Dette er knyttet til
grøntstrukturen langs Glomma, som med gang- og sykkelvegsystemet her og tilgangen til elva er
viktig i forhold til friluftsliv.
Eiendommen ligger inntil dagens etablerte vegsystem med bygater. Adkomstløsning er ok.
Bidrag til oppgradering av infrastruktur er aktuelt ved utbygging.

Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Konklusjon

Utbyggingen vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for samfunnsikkerhet / risiko og
sårbarhet. Området ligger tett opp til rv 25 og Kirkevegen, støy må utredes i en planfase.
I sørlige og vestre del av eiendommen er det i dag 8-10 daa dyrka mark. Dagens dyrka mark har
ikke stor verdi til landbruksformål, og ligger allerede inneklemt med utbygging på alle kanter.
Det er imidlertid viktig at arealet mot Glomma får et grønt preg som del av gårdstunet sin
identitet og bevaringsverdi.
Hensyn til barn og unge, folkehelse, samt hensyn til infrastruktur må ivaretas gjennom
reguleringsplanen.
Gaarder gård er viktig for Elverums historie og identitet, og gårdstunet har stor bevaringsverdi.
Fortetting er også målsetting i byplanen, og her tilrås det at fortettingen underordner seg viktige
bevaringshensyn.
Gaarder gård er viktig for Elverums historie og identitet, og gårdstunet har stor bevaringsverdi.
Fortetting må underordne seg dette og tilpasses gårdsanlegget. Dette innebærer en begrenset
utbygging i sørlige del, samt en utvikling/utbygging i nord-østlige del som er tilpasset og
underordnet gårdsanlegget. Det er krav til regulering ved videre utbygging/utvikling utover det
dagens reguleringsplan tillater, og mer detaljer omkring bevaringshensyn, byggehøyder,
parkering m.v. må avklares gjennom en reguleringsplanprosess.
Innspillet tas i stor grad hensyn til i byplanen. I sørlige del tas inn 6 daa til sentrumformål (S21)
og eiendommen får endret formål fra landbruk til bolig(B8). Utbygging/utvikling og avklaring
av detaljer omkring bevaringshensyn, byggehøyder, parkering m.v. må avklares nærmere ved
utarbeiding av reguleringsplan.
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Områdenavn
Innspill ID

7. Galgebergparken
Nr. 7 (DOK 50 og 136 pkt. 3)

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Utbygging
Arealstørrelse: ca. 8 daa
Gbnr: 30/1
Gunnar Aakrann Eek ønsker å kunne bygge ut i
Galgebergparken tilknyttet Pedersenkvartalet for å
skape ønsket aktivitet i sentrum, og mener det er
mulig å finne gode løsninger som kombinerer
bruken av området for allmennheten og at
adkomst til friområder kan sikres.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Naturtype parklandskap.

Kulturminner og
kulturmiljø

Galgebergparken er knyttet til militærhistorien for Christianfjeld festning. Fra den militære
aktiviteten på Christianfjeld ble bygget opp fra midten av 1600-tallet har området
Galgeberget vært en del av det militære området og den militære aktiviteten. Galgeberget
har hatt utsiktsposter og framskutte stillinger.
Pedersengården er en av bygningene som er gjenreist etter krigen, men ligger ikke innenfor
bevaringssonen for gjenreisningsbebyggelse. Ny utbygging i dette kvartalet må tilpasses
gjenreisningsbebyggelsen.
Galgeberget er en viktig del av den grønne strukturen knyttet til festningen, og som korridor
inn mot bykjernen, jf. byanalysen. Med stier gjennom området fra Storgata til festningen
har dette høy verdi i forhold til friluftsliv.
Området ligger midt i bykjernen ved Storgata, og det ligger godt til rette for å kunne gå,
sykle og kjøre kollektivt.

Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer

Samlet vurdering

Rådmannens
konklusjon

En utbygging vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for samfunnsikkerhet / risiko og
sårbarhet.
Galgeberget som friområde i bykjernen har stor betydning for friluftsliv og folkehelse.
Forskningen viser at tilgang til grøntområder er en viktig helsefremmende faktor, som gir
legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel. For barn og ungdom vil tilgangen på grønne
omgivelser gi bedre muligheter for lek, deltagelse i sportsaktiviteter og fysisk aktivitet.

Galgebergparken er en viktig del av grøntstrukturen og militærhistorien knyttet til
Christanfjeld festning. Det er viktig å bevare grøntstrukturen ved fortetting, slik at de som
bor sentralt i byen også har tilgang på grøntområder, noe som bidrar til god folkehelse,
mulighet for aktivitet og friluftsliv, ikke minst blant barn og unge. Detaljer ved utbygging må
avklares gjennom reguleringsplan.
Regulert friområde i byplanen anbefales ikke omdisponert til utbygging.
Galgebergparken er en viktig del av grøntstrukturen og militærhistorien knyttet til
Christanfjeld festning. I byplanen er det muligheter for utbygging tilknyttet
Pedersenkvartalet for et større areal enn det som er utbygd i dag. Dette vurderes som
tilstrekkelig for å kunne utvikle kvartalet. Det er viktig å bevare grøntstrukturen ved
fortetting, slik at de som bor sentralt i byen også har tilgang på grøntområder, noe som
bidrar til god folkehelse, mulighet for aktivitet og friluftsliv, ikke minst blant barn og unge.
Detaljer ved utbygging må avklares gjennom reguleringsplan.
Regulert friområde i byplanen anbefales ikke omdisponert til utbygging.
Innspillet tas ikke inn i byplanen. I byplanen er det muligheter for utbygging tilknyttet
Pedersenkvartalet for et større areal enn det som er utbygd i dag. Dette vurderes som
tilstrekkelig for å kunne utvikle kvartalet.
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Kommunestyrets
vedtak

«Galgebergparken»( B11)tas inn i byplanen. Detaljreguleres sammen med innspill nr. 3
(S22). Den politiske begrunnelsen for at disse to innspillene tas med er et tydelig ønske om å
få til en satsing på byfornyelse på østsiden av Storgata. For å få til en helhetlig løsning, er
det stor politisk forståelse for at hele arealet frem til skissert tunnel/veilinje må legges inn i
planen, slik at nødvendig størrelse/robusthet på prosjektet oppnås. Det forutsettes at en god
adkomst inn til parkområdet Galgebergparken opprettholdes.

Krav til regulering.
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Områdenavn
Innspill ID

8. Prestegårdsjordet
Nr. 36(DOK 61)

Dagens arealformål: Off./allmennyttig
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 51 daa
Gbnr: 31/1124
Opplysningsvesenets fond (OVF) ønsker å omdisponere
ca. 51 daa på Prestegårdsjordet til boliger i 4-6 etg.
(anslått 250-300 boliger). Dagens areal ved NRK (13 daa)
ønskes beholdt som almennyttig.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle registreringer.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer

Prestegården ligger på naboarealet i nord-vest. Den er regulert til bevaring.

Samlet vurdering

Konklusjon

Prestegårdsjordet brukes i dag til fotballtreninger for Elverum fotball, slik at disse behovene
og eventuelt erstatningsarealer må avklares.
Storgata ligger inntil arealet i øst, slik at adkomst vil være ok.
Bidrag til oppgradering av infrastruktur er aktuelt ved utbygging.

Utbyggingen vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for samfunnsikkerhet / risiko og
sårbarhet. Ved eventuell utbygging må støy utredes for boliger og uteområder.
Elverum kommune fester i dag eiendommen fra OVF.
Barn og unge benytter dette arealet til fotballtreninger, og det har betydning for
folkehelsen. Det har også tidvis blitt kjørt opp skiløype på området.

Føringer vedtatt på bakgrunn av notatet om arealbehov viser at det er tilstrekkelig med
boligarealer for de neste 30 år i byområdet, og det bør ikke legges inn nye større
boligområder i byplanen. En utbygging av Prestegårdsjordet vil ikke være i tråd med
kommunens strategi for utbygging østover med skole og barnehage i Ydalir.
Arealene på Prestegårdsjordet ligger sentralt i byen og det vil være nyttig for kommunen å
ha arealreserver til offentlige formål som institusjoner, skoler el.l. i et langsiktig perspektiv
utover år 2030.
Basert på føringer om at det ikke bør legges inn større nye boligområder bør dette ikke
endres til boligformål nå. En utbygging av Prestegårdsjordet vil ikke være i tråd med
kommunens strategi for utbygging østover med skole og barnehage i Ydalir.
Arealene på Prestegårdsjordet ligger sentralt i byen og det vil være nyttig for kommunen å
ha arealreserver til offentlige formål som institusjoner, skoler el.l. i et langsiktig perspektiv
utover år 2030.
Innspillet tas ikke inn i byplanen, formål endres ikke til bolig.
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5. Vurdering av innspill til byområdet
Områdenavn

Innspill ID

9. Sagåvegen
nr 57 og 59
Nr. 1 (dok 20)

Dagens arealformål: LNF hvor
friluftsliv er viktig
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 14 daa
Gbnr: 32/13
Wenke og Tore Petter Bjørseth ønsker eiendom gbnr
32/13 omgjort fra LNF-område til boligformål, ca. 14
daa. Ønsker etablering av eneboliger, 10 enheter
eller mer.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Det er ikke funnet spesielle verdier i området i forhold til naturmangfold.

Kulturminner og
kulturmiljø

Det ligger 4 kullgroper mot øst inn mot Kjerneby. Disse må evt. hensyntas ved evt.
regulering om de skal bli liggende, eller om det skal søkes frigivning av dem ved evt.
utbygging.
Området ligger tett på boligfeltet Kjerneby, og fungerer i dag delvis som en del av et
turområde både for Kjerneby, og for tilliggende boligområder i Sagåvegen.

Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Konklusjon

Området er avhengig av bygging av ny veg og GS-veg i forlengelse av vegen opp til Kjerneby.
Dette vil være en del av vegen som skal gå over til St. Hanshaugen / Loken og videre til
Kirkevegen via Skogvegen. Ved evt. utbygging må området være med å delfinansiere denne
vegen.
Ingen flomproblematikk, men muligens utfordrende å bygge ut i forhold til
overvannshåndtering, da det er en del fjell i området.
Deler av området ligger innenfor områder med høy aktsomhet for radon. Det krysser en
høyspentlinje over området.
Området er en del av et mye benyttet turområde, og en videre utbygging her vil være
negativt for de korte nærturene, mens det vil ha mindre betydning for litt lengre turer i
Svartholtet.
Behov for nye VA-ledninger til området, må sees i sammenheng med evt. mere
utbyggingsareal her på sikt. Ligger i grenseland for dagens trykksone.

Ikke behov for å legge inn nye store arealer til boligbygging.
Området ligger innenfor byavgrensningen, men en ønsker ikke å legge til så mye nytt areal i
denne omgang, men konsentrere utbyggingen i denne delen av byen på de områdene som
allerede er lagt inn som boligareal.
Innspillet tas ikke til følge.
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Områdenavn

Innspill ID

10. Prestfoss
fabrikker
Nr. 10 (DOK 99)

Dagens arealformål: Industri
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 30 daa
Gbnr: 34/45
Ideal eiendom AS ønsker å omregulere
industriområdet til boligformål med ca. 35-45
boenehter.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Det er ikke funnet spesielle verdier i området i forhold til naturmangfold.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ukjent, må eventuelt vurderes ved regulering av området. Rett sør for området er det
tidligere funnet en kullgrop.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Ikke kjent spesiell bruk av området til friluftsliv.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barn- og
unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Ligger mellom Jernbane og fv 505. Mangler GS-veg fra sentrum ned til området. Ved evt.
utbygging vil det være rekkefølgekrav til GS-veg.

Konklusjon

Området endres ikke fra industri til boligformål.

Ligger utenfor flomsona for 200 års flom, men deler av området er en forsenkning med
potensielt flomfare. Langs fylkesvegen er det gul støysone, området må støyskjermes ved
utbygging. .
Store deler av området består av dyrkbar jord. Det er nok likevel lite aktuelt for oppdyrking
pr i dag.

Det er mer enn nok boligareal i dagens plan.
Området er tidligere avsatt til industriformål, men har ikke vært utviklet til dette siden 70tallet. Plassering av et framtidig boligområde mellom jernbane og en fylkesveg i en
utviklingsretning der det ellers ikke skal bygges boliger er ikke ønskelig. Boligutvikling bør
konsentreres til allerede avsatte områder for bolig og bybebyggelse. Formål endres ikke.
Området forblir avsatt til industri med krav til ny reguleringsplan dersom det skal utvikles
noe der, slik dagens byplan også krever.
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Områdenavn

Innspill ID

11. Sandbakken
/Sagåa
Nr. 11 (DOK 62)

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 5 daa
Gbnr: 31/100 m.fl.
Trine Lise Lundemo og Mona Svenkerud
ønsker å omgjøre de deler av eiendommen
som er regulert til friområde til boligformål på
begge sider av Sagåa.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Sagåa har naturtype viktig bekkedrag.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur

Ikke kjente kulturminner her.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering
Rådmannens
konklusjon
Kommunestyrets
vedtak

Området blir lite brukt i dag, men det er et viktig sentrumsnært grøntareal, med viktig
funksjon for byen, som en del av den støre grønne lungen som Galgebergparken og
Christianfjeld festning utgjør i dag. Tilgjengeligheten til Sagåa vil bli ytterligere privatisert i
området dersom dette legges inn som boligformål. Det er regulert en gangsti inn mot
området i dag som ikke er realisert.
Adkomsten til tomteområdet krever at en lager en veg forbi eksisterende eiendom, og det
krever en ny kryssing av Sagåa. Gangadkomst inn til sentrum er ellers meget god med GSveg inntil området og med plafri kryssing mot sentrum.
Bygging tett på Sagåa er en utfordring, men kan la seg gjøre dersom det tas tilstrekkelig
hensyn. Tilgjengeligheten til Sagåa vil bli ytterligere privatisert i området dersom dette
legges inn som boligformål.
Tilkobling til VA-nettet i området er greit. Pågår en reguleringsprosess på naboeiendommen
mot Sandbakken. På naboeiendommen er det startet arbeid med regulering av et
leilighetsbygg.

Nedbygging av grønne lunger i byen, blant annet langs Sagåa er ikke ønskelig. Slike områder
bør forbli en del av grønnstrukturen. Sagåa med sitt elveløp er viktig for rekreasjon og det
biologiske mangfoldet i byen.
Utvikling av nye boliger inn i et område avsatt til friområde med behov for å krysse Sagåa er
ikke ønskelig.
Innspillet tas ikke til følge.
«Sandbakken/Sagåa» tas inn i byplanen (B16).
Den politiske begrunnelsen er at dette området vil være et godt bidrag til bosetting i
sentrumsnære områder. Prosjektet bidrar til fortetting.

Krav til regulering.
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Områdenavn
Innspill ID

12. Svartholtet
Nr. 12 (DOK 61 )

Dagens arealformål: LNF
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca.450 daa
Gbnr: 31/1
Opplysningsvesenets fond (OVF) åpner opp
for utlegging av boligarealer på deler av sine
eiendommer i Svartholtet.

Tema
Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering
Konklusjon

Konsekvens

Forklaring
Løktingdammen med omkringliggende områder består av naturtypen intakt lavlandsmyr.
Det er ikke ønskelig å legge ut nye boligområder der en vet det er mye myr.
Få kjente kulturminner, men ligger tett opp til områder med kullgroper og
jernutvinningsanlegg, så det er sannsynlig at det vil være en del kulturminner, må
registreres ved eventuell regulering.
Deler av området er en viktig del av Svartholtets funksjon som nærturterreng for en stor del
av Elverum byområde. Her går det mye turstier, skiløyper, lysløype m.m.
Avhengig av etablering av ny intern ringvegløsning mellom Prestmyrbakken/Ydalir via Loken
til Kirkevegen. GS-veg må også etableres i sammenheng med ny veg. Rekkefølgekrav til
etablering av dette før evt. utbygging.
En del av området er utfordrende med tanke på bygging på grunn av en del myr og bløte
arealer. Det gir utfordrende overvannshåndtering, og for deler av området behov for
masseutskifting.
Utfordrende område med tanke på speiselt vannforsyning. Det må etableres nytt
høydebasseng for å få vanndekning i området.

Føringene går på at en ikke skal gå inn i Svartholtet for å finne nye boligområder, da det er
nok innenfor eksisterende byavgrensning.
Ikke behov for slike store nye boligområder nå, og en god del av arealet er også uaktuelt til
boligformål da det er mye myr i området.
Tas ikke inn.
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Områdenavn
Innspill ID

13. Østerhaug
Nr. 13 (DOK 58 )

Dagens arealformål: LNF
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca 130 daa
Området ligger utenfor byplanens
område, og er tidligere avklart i egen
sak, og videre regulering stoppet.
Området vurderes ikke videre i denne
saken.
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Områdenavn
Innspill ID

14. Damtjernvegen
Nr. 11 (DOK 55 )

Dagens arealformål: LNF-område, med vekt
på friluftsliv
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 17 daa
Gbnr: 30/210
Johnsen har eiendom som ligger i
Damtjernet, eiendom på ca 17 daa, og ligger
langs Sagåa. Det er også noe kullgroper på
eiendommen. Hoveddelen av eiendommen
ligger som grøntareal langs Sagåa i dagens
byplan.
Tema
Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø

Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport (adkomst,
GS-veger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima

Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barn- og
unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Konklusjon

Konsekvens

Forklaring
Sagåa som går langs kanten av området er et viktig bekkedrag som ikke skal
påvirkes.
Deler av området berører kjente kulturminner. Den store figuren mot vest
er et jernutvinningsanlegg. Det bør ikke legges ut tomter i umiddelbar
nærhet til dette området. Området er pekt ut som viktig av
fylkeskommunen som legger stor vekt på å bevare jernutvinningsmiljøer

slik som dette.
Området er i dagens byplan satt av til friområde/grøntsruktur, og det vil
være naturlig å videreføre dette gitt alle kulturminnene som ligger i dette
området.
Området ligger inntill Damtjernvegen, og vil få adkomst inn mot sentrum
via Damtjernvegen og Olav Sætersveg. Gående og syklende kan benytte
Glimmervegen mot sentrum.
Området som er omsøkt ligger helt ned til Sagåa. Nedre del av Sagåa
/Lunkebekken har lite kapasitet til økt vannføring, og det blir derfor ikke lov
å tilføre bekken mer overvann enn dagens terreng gjør. Langs en slik bekk
vil det måtte settes av et romslig areal til flomføring, minimum 20 m til hver
side for bekken.
Med en framtidg sterk utvikling av boligområder i nærheten, vil de avsatte
grøntomtområdene bli stadig viktigere som en del av helheten for
utviklingen.
Tilknytning til VA-nettet er greit i området.

Skal ikke ta inn nye områder utenfor byavgrensningen. Disse områder ligger
innenfor, men er i dag avsatt til grønt, og bør derfor ikke endre status.
Damtjernområdet er i gjeldende plan satt av til boligformål. Det foreslås nå
at området satt av til boligformål snevres inn vesentlig, og at det ikke legges
opp til vesentlig ny boligbygging i området med unntak av noen
enkeltfradelinge som det vil være muligheter for med ny avgrensning.
Området tas ikke inn.
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Områdenavn

Innspill ID

15. Strandmoen
gård
Nr. 15 (DOK 30 )

Dagens arealformål: LNF-område
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 70 daa
Gbnr: 30/211
Knut Arild Løberg m.fl. ønsker at ca. 60 daa av
landbrukseiendommen Strandmoen gård
omgjøres til boligformål. Ligger rett nord for
eksisterende bebyggelse i Linneavegen. Ser
for seg eneboliger / småhusbebyggelse.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Det er ikke funnet spesielle verdier i området i forhold til naturmangfold.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Ikke kjent noen kulturminner i området.

Konklusjon

Området er i dag et jorde som ligger inn mot den nordligste bebyggelsen på Strandmoen.
Ved evt. utbygging må det settes av grøntsoner mellom ny og framtidig bebyggelse.
Området ligger i ytterkant av byområdet, og avstanden inn til sentrum begynner å bli lang,
men er ikke lenger enn at området fremdeles ligger i sykkelavstand til de fleste aktiviteer i
byen. Det må evt. bygges GS-veg fra området og inn mot Strandbygdvegen for å få et
helhetlig GS-tilbud til området.
Området krysses av to kraftlinjer, noe som vil legge en begrensninger på en eventuell
utnyttelse av eiendommen. Ny oppgradert 132 kv kraftlinje vil også gå over eiendommen.
Innspillet er tilnærmet i sin helhet dyrka mark. Det er ikke aktuelt å ta i bruk slike store
arealer av dyrket mark til boligformål så lenge det finnes mer enn nok brukbarea arealer i
området som ikke ligger på dyrket mark. Dyrket mark er en viktig ressurs som ikke skal
bygges ned.
Området ligger ellers enkelt til for tilknytning til offentlig vann og avløp.

Området består av fin landbruksjord, ligger utenfor byavgrensningen og det er ikke behov
for dette arealet til utbyggingsformål.
Området er i sin helhet landbruksjord, ligger utenfor byavgrensningen, og har tidligere vært
omfattet av en innsigelse, og bør derfor ikke tas inn.
Området legges ikke inn i ny byplan.
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Innspill ID

16. Gammelvegen
Nr.16 (DOK 31 og 75)

Dagens arealformål: LNF-område
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 15 daa
Mestermur AS ønsker å utnytte sin
eiendom til boligtomter som ligger enkelt
til for utbygging. Kort veg til sentrum, og
kort veg til skole.
Saken er fremmet som en reguleringssak,
og ble stoppet i kommunestyret
04.04.2018. Vurderes ikke videre.
Planavgrensningen for byplanen endres slik
at innspillet blir liggende utenfor
plankartet.

Del av plankartet som tas ut av planen:
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Områdenavn
Innspill ID

17. Eskogveiteigen
Nr. 17 (DOK 33 )

Dagens arealformål: LNF- med friluftsliv
som hovedformål
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 62 daa
Gbnr: 24/22
Anders og Arne Jørgensen har innspill om nytt
boligareal på ca. 62 daa nord for området B2.
Ønsker adkomst via eksisterende veger i
området.
Ønsker i tillegg at vestre deler av området B2
kan få vegadkomst via Stavåsvegen i stedet for
framtidig veg norøst for området B2.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Innspillet ligger inne i en naturtype med sanfuruskog. Forekomsten av en rekke
rødlistearter og mange arter som er avhengige av de spesielle økologiske
forholdene i en stor, sammenhengende intakt forekomst av den antatt sjeldne
naturtypen sandfuruskog tilsier at lokaliteten er svært viktig (verdi A).

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur

Det er kjent en kullgrop innenfor området.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering
Konklusjon

Området ligger tett på en mye brukt adkomstveg som brukes mye til utfart videre ut i
Stavåsen. Bygges området ut vil det være enkelte eksisterende boligormåder få lenger veg
gjennom boligområder før de kommer ut i marka På andre siden av vegen ligger området
B2 som over lang tid har ligget inne som et boligområde i byplanen. Elverum Tomteselskap
utvikler på sikt dette til et boligområde, men har satt utviklingen noe på vent, da Ydalir blir
prioritert .
Området ligger i ytterkant av byområdet, og det vil være naturlig for beboere i området å
benytte Stavåsvegen som raskeste veg inn mot Søbakken skole og sentrum. Bør vurdere om
det skal kreves opparbeidet GS-veg inn mot området gjennom eksisterende boligområder.
Dagens byplan leger opp til at adkomst skal gå via krysset med Rv 25 ved Rema 1000.
Mot nord vil området pr i dag ligge opp mot eksisterende kraftledning. Denne er til
vurdering i Nve for flytting noe lenger mot nord. Resultatet av dette vil trolig foreligge i
løpet av 2018.
Området består hovedsaklig av grusmasser. Må sees i sammenheng med naboområdet B2,
med adkomst via planlagt nytt vegnett mot Prestmyrbakken.
Det er VA-kapasitet for de nedre områdene, mens de øvre delene av foreslått felt er
avhengig av ny vannforsyning fra Løvbergsmoen.

Området ligger utenfor det som er presentert som byavgrensningen. Det er ikke behov for
slike store nye utbyggingsområder i ytterkant av byområdet pr i dag.
Plassering i et område der det allerede ligger store arealreserver for boligbygging, samt at
det ligger utenfor byavgrensninger tilsier at området ikke endres.
Området tas ikke inn i byplanen.
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Innspill ID

18. Undset
Nr. 18 (DOK 34)

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 5-7 daa
Gbnr: 30/29
Siri Tajet og Jon Bernt Høygaard m.fl. ønsker
å omdisponere eiendommen Undset i Støaområdet i hovedsak fra friområde til
boligformål. Området ligger i hovedsak brakk
og ubenyttet i dag. Ser for seg området
utnyttet til eneboligtomter eller noe tettere
bebyggelse, gjerne med et felles tun ut mot
Glomma. Stien langs Glomma skal beholdes.

Tema
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Konklusjon

Konsekvens

Forklaring
Et litt større grøntareal vil bli nedbygd. I dag er området stort sett mindre kjerr og noe større
skog. Ingen kunnskap om spesielle kvaliteter i forhold til naturmangfold. Området nærmest
elva og turstien vil ikke bli nedbygd.
Ingen kjente forhold.
En svært mye brukt sti krysser eiendommen lengst ned mot elva. Denne må forsatt ha god
plass slik det også er i dag. Ved eventuel utbygging må det settes av et godt stort friområde
langs elva og et stykke innover mot bebygelse som et friområde. Området vil slik kunne
fungere som en liten lunge langs denne stien slik den også gjør i dag.
Området ligger sentralt til på Støa, og bør kunne utvikles med noe boliger. Plasseringen og
størrelse på en eventuel fortetting gjør at det er lite behov for utvikling av vegsystemet med
GS-veg eller lignende. Her må en ha myke trafikkanter i blandet trafikk med bilene.
Området ligger godt over flomnivå, og er ikke utsatt for noen spesielle farer.

Kapasitet for tilknytning til VA-anlegget i området er god.
Det må beholdes et godt areal til fortsatt grøntstruktur og turdrag langs Glomma. Det er lite
avsatt lekeareal i området på Støa, og det er derfor viktig å behode noe av dette arealet til
et framtidig godt friområdet til glede for beboerne i området.

Området ligger i dagens byplan avsatt til friområde.
Deler av eiendommen blir fortsatt liggende som friområde, og er svært viktig for fortsatt
plass til at Kjærlighetsstien skal gå slik den går i dag. I tillegg settes det av et godt areal ned
mot stien. Ved utbygging vil dette bli opparbeidet og være et friområde for området på
Støa, og kan på den måten gi området et løft.
Området B5 legges inn til boligformål med god utnyttelse under forutsetning av at det
settes av et godt grøntareal mot turstien og elva. Se kartutsnitt:
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Innspill ID

19. Hvarstad
Nordre
Nr. 19 (DOK 41)

Dagens arealformål: LNF
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 75 daa
Gbnr: 53/31 og 34/107
Inger Camilla Løken og Isak Halvorsen vil
omdisponere en skogteig beliggende inntil
bebyggelsen mot sør på Hanstad til
boligbygging.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle funn.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur

Området er ikke sjekket speiselt, men det ligger noen nærliggende kulturminner inn mot
bebyggelsen på Hanstad.
Området ligger i utkanten av bebyggelsen på Hanstad, og blir krysset av flere stier og enkele
skogsveger. Området berører slik sett friluftslivet i området. De som benytter området i
dag vil få en lengre veg ut i marka. Det er likevel relativt begrenset, så det tillegges liten vekt
i denne samenheng.
Utbygging vil kreve etablering av GS-veg langs hele Henrik Ibsensveg for gos adkomst inn
mot sentrum. I tillegg bør «Østsidevegen» kreves bygd for å få vegutløsning til området,
sammen med en GS-vegløsning langs denne.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering
Konklusjon

Området er ike utsatt for flom eller andre spesielle klimautfordringe ut over normal
påvirkning fra endrde klimaforhold.
Området består av dyrkbar jord, men består i dag av et ordinært skogområde i utkanten av
bebyggelsen. Deler av området ligger i aktsomhetsområde for radon.
For den delen av områdene som ligger på høyde med eksisterende bebyggelse er det nok
kapasitet for tilkobling til VA-nettet i området.

Det er ikke behov for å gå ut over dagens byavgrensning for å legge til rette for nye
boligområder. Det er mer enn nok areal innenfor byavgrensningen.
Hanstad skal ikke utvikles med nye boligområder utenfor dagens tettstedsavgrensning.
Området tas ikke med i ny byplan.
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Innspill ID

20. Løvbergsmoen
nord
Nr. 20(DOK 52)

Dagens arealformål: LNF-område
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 230 daa totalt fordelt på
3 områder.
Gbnr: 88/44m.fl.

Iver Nederberg har spilt inn boligområder nord
for Langholsvegen. Antar ca. 115
eneboligtomter, eller flere enheter med høyere
utnyttelse.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ligger et par dammer innenfor området med potensiale for noen spesielle arter. Ellers ingen
spesielle observasjoner.

Kulturminner og
kulturmiljø

Sannsynlig at det finnes en del kulturminner i området, da det er funnet en god del rett vest
for Langholsvegen tidligere.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Området benyttes til gjennomgående skiløype vinterstid med kobling mot Løvberget /
Søbakken.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Adkomst via Langholsvegen.

Samfunnssikkerhet

Områdene ligger tett opp til flere kraftlinjer, noe som det må tas hensyn til ved eventuell
utbygging. Uheldig å legge nye boligområder tett opp til stor trafostasjon med tilhørende
linjenett.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima

Mangler en del GS-veg dersom området skal bygges ut, og det må også etableres noe GSveg internt i nye områder. Dette vil være rekkefølgebestemmelser for et slikt område.

Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Området ligger utenfor byområdet, og avstanden inn til sentrum er på 3 km. Med ny skole i
Ydalir er det gangavstand for alle elever eldre enn 1. og 2. klasse. Må i så fall krysse
Langholsvegen som har en del tungtrafikk.

Arealbehov og
føringer

Området ligger utenfor byavgrensningen gitt i vedtak i februar 2017. Det er ikke aktuelt å ta
inn nye større boligområder utenfor bygrensnen.

Samlet vurdering

Ikke aktuelt å utvide byens boligområder i den retningen i et slikt omfang. Det er
tilstrekkelig areal innenfor dagens byområde.

Konklusjon

Tas ikke inn i ny byplan.

Må inn på trykkredusert vannforsyning litt lenger vest på Løvbergsmoen.
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n
Innspill ID

21. Skrenten
Nr. 21 (DOK 46 )

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 15 daa
Gbnr: 25/1, 25/20 og 25/26, og
25/678-680
Terje Svenkerud m.fl. vil legge ut
boligtomter nord på
Søbakken/Strandbygda mot elva. Totalt
dekker innspillet et område på ca 17
daa. Med eneboliger vil det kunne gi 1520 enebligtomter. Områdene ligger i
hovedsak som grøntområder og LNFområder.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen kjente spesielle forekomster.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Ingen kjente kulturminner i området.

Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering
Rådmannens
konklusjon
Kommunestyrets
vedtak

Områdene blir i varierende grad brukt til friluftsliv. Det går enkelte stier gjennom området.
De fleste områdene er avsatt til friområder.
Avhengig av vegutløsning via eksisterende boliggater. Gangadkomst i området er boliggater
med korte deler med GS-veger innimellom.

Ligger akkurat utenfor flomsonene for 200 årsflom.

Området består i hovedsak av dyrkbar jord der det i dag er skog.
Det er kommet et innspill fra berørte naboer med sterke protester på planene om utlegging
av boligareal. Det vises til tidligere avtaler og regulering av grøntområder på 80-tallet m.m.
God kapasitet for tilkobling til VA-nettet i området.
Planprosessen som ble avsluttet med vedtak av reguleringsplanen for området i 1985 var
slutten på en lang og turbulent planprosess som endte med regulering av grøntarealer og
lite nye boligformål. Hensynet til eksisterende beboere i området, og det faktum at det vil gi
få nye boliger i området tilsier at en bør la dette området fortsatt bli liggende som grønt /
LNF-områder.
Planforslaget legger opp til å skjerme flest mulig av de grøntområdene som er avsatt i
dagens planer.
Områdene er i all hovedsak avsatt til friområder i gjeldende reguleringsplan.
Legges ikke inn.
«Skrenten» tas inn i byplanen (B17, B18 og B19).
Den politiske begrunnelsen for at dette arealet legges inn i byplanen er at dette området
ligger tett opp til eksisterende boligbebyggelse. God utnyttelse av eksisterende infrastruktur.
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Innspill ID

22. Langholsvegen
Nr. 22(DOK 70)

Dagens arealformål: LNF
Foreslått arealformål: industri / næring
Arealstørrelse: ca. 45 daa
Gbnr: 113/4
Marianne Wimmer ønsker å legge ut deler av
eiendommen til framtidig næringsformål.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen speislle registreringer for dette området.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente, men dette kan skyldes mangel på registreringer. Finnes flere på motsatt side
av Langholsvegen.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Skiløype krysser området i dag, men kan lett flyttes noe om området skal bygges ut.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Adkomst via Langholsvegen er greit, må samordnes med andre adkomster i området for å
hindre for mange avkjørsler på en kort strekning.

Samfunnssikkerhet

Området ligger tett på Løvbergsmoen trafostasjon som planlegges utvidet. Eksisterende
kraftlinje over området kan bli flyttet, noe som vil være gunstig for utnyttelse av området.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Løvbergsomen næringspark er tilkoblet høytrykkssonen, og det ville og være en mulighet for
dette området.

Arealbehov og
føringer

Det er godt med areal for næring i dagens byplan. På andre siden av Langholsvegen er det
regulert til formålet, og det finnes et godt areal for utvidelse av dette videre østover.

Samlet vurdering

Ikke behov for nye arealer av denne typen i planperioden. Legges ikke inn.

Konklusjon

Legges ikke inn.

Området består i dag av en hogstflate på dyrkbar jord.

39

Områdenavn

Innspill ID

23. Løvbergsmoen
industriområde
Nr. 23 (DOK 48 )

Dagens arealformål: Industri
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 107 daa
Gbnr: 26/50
KOB eiendom AS vil omgjøre næringsareal
nordøst for Trysilvegen/rv25 til bolig.
Forutsetter noe endringer av støyende
virksomhet til nærliggende eiendommer. Egner
seg for alt fra eneboliger til relativt tett
utbygging.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Nordre del av området ligger innenfor områder med sandfuruskog der det finnes en del
ulike typer interessante sopp. Arealet er regulert til industri.

Kulturminner og
kulturmiljø

Området er i dag regulert til industri, og er i all hovedsak et eldre massetak. Det forventes
ikke funn av kulturminner i området.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Området benyttes ikke til noe speislet friluftsliv i dag, med unntak av at det går skiløyper
helt inntill nordøstre del av området.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Avhengig av en del ny vegbygging som kobles sammen med vegsystemet ved
kommunegarasjen. Må etableres ny GS-veg i dette området. Vil bli en del av
rekkefølgebestemmelsene for området.

Samfunnssikkerhet

Området ligger tett opp til eksisternede virksomheter, bla.a. Betong øst. Dette kan gi
utfordringer med støy og luftforurensning. Hensynssone for kraftlinje må legges inn.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

For de nedre deler av området er det kapasitet for tilkobling til VA-nettet, men mulig det er
behov for en annen trykksone lengst mot nord.

Arealbehov og
føringer

Føringer i planarbeidet at det ikke skal legges inn nye store boligarealer, da det er
tilstrekkelige arealer i dagens plan. Området er utfordrende med tanke på nærhet til
eksisterende industriområder.

Samlet vurdering

Området beholdes til regulert formål.

Konklusjon

Området legges ikke inn til boligformål, beholdes som et industriområde.

40

Områdenavn
Innspill ID

24. Vestad (1)
Nr. 24-1 (DOK 53)

Dagens arealformål: LNF
Foreslått arealformål: Bolig
Gbnr: 13/1
Amund Grindalen har spilt inn 5 ulike
områder i dag avsatt til LNF-områder
med ønske om å legge til rette for
boliger.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle kjente.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Området framstår som et restareal mellom Veger og jernbanen. Lite bruk i dag.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Må få adkomst via Markvegen / Grundsetvegen.

Samfunnssikkerhet

Kan føre til økt bruk av planovergangen sør for området da det vil være korteste veg
mot sentrum.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

For områdene langs dagens rv3 - nr 1-3, vil alle disse områdene ligge innenfor gul
støysone fra vegtrafikken, og for nr 1 også delvis fra jernbanen. Trafikken på rv 3 vil bli
vesentlig lavere fra 2021, men vil likevel ikke anbefale bygging langs en slik
vegstrekning siden en har langt bedre områder avsatt til boligbygging andre steder i
byen.

Arealbehov og
føringer

Nye boligområder skal konsentreres mot øst og inn mot Vestad og Leiret. «Spredt»
boligbygging nordover langs rv 3 til Grundset er ikke en ønsket utvikling.

Samlet vurdering
Rådmannens
konklusjon
Kommunestyrets
vedtak

Legges ikke inn.
«Vestad (1)» tas inn i byplanen(B20).
Den politiske begrunnelsen for at dette forslaget legges inn i byplanen er et ønske om
at området kan benyttes til boligbygging. Området vil få vesentlig mindre trafikk da
den nye RV3 blir ferdigstilt.

Krav til regulering.
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Innspill ID

25. (2)Grundset
Nr. 25-2 (DOK 53)

Dagens arealformål: LNF
Foreslått arealformål: Bolig
Gbnr: 13/1
Amund Grindalen har spilt inn 5 ulike
områder i dag avsatt til LNF-områder med
ønske om å legge til rette for boliger.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle kjente.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Ingen spesiell aktivitet.

Transport (adkomst,
GS-veger,
transportbehov)

Har GS-veg inn mot sentrum.

Samfunnssikkerhet

For områdene langs dagens rv3 - nr 1-3, vil alle disse områdene ligge innenfor gul
støysone fra vegtrafikken, og for nr 1 også delvis fra jernbanen. Trafikken på rv 3 vil bli
vesentlig lavere fra 2021, men vil likevel ikke anbefale bygging langs en slik vegstrekning
siden en har langt bedre områder avsatt til boligbygging andre steder i byen.

(Ros-analyse) inkl. flom
og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barn- og
unges oppvekstvilkår,
teknisk infrastruktur)

Ligger tett opp til landbruksjord.

Arealbehov og føringer

Nye boligområder skal konsentreres mot øst og inn mot Vestad og Leiret. «Spredt»
boligbygging nordover langs rv. 3 til Grundset er ikke en ønsket utvikling.

Samlet vurdering
Rådmannens
konklusjon

Legges ikke inn.

Kommunestyrets
vedtak

«(2) Grundset» tas inn i byplanen (B21).
Den politiske begrunnelsen for at dette forslaget legges inn i byplanen er et ønske om at
området kan benyttes til boligbygging. Området vil få vesentlig mindre trafikk da den nye
RV3 blir ferdigstilt.

Krav til regulering.
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Innspill ID

26. (3)Grundset
Nr. 10 (DOK 53)

Dagens arealformål: LNF
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ? daa
Gbnr: 14/318
Amund Grindalen har spilt inn 5 ulike
områder i dag avsatt til LNF-områder
med ønske om å legge til rette for
boliger.

Tema

Konsekvens Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle kjente.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Ingen spesielle verdier.

Transport (adkomst,
GS-veger,
transportbehov)

Har GS-veg inn mot sentrum.

Samfunnssikkerhet

For områdene langs dagens rv3 - nr 1-3, vil alle disse områdene ligge innenfor gul støysone
fra vegtrafikken, og for nr 1 også delvis fra jernbanen. Trafikken på rv 3 vil bli vesentlig
lavere fra 2021, men vil likevel ikke anbefale bygging langs en slik vegstrekning siden en har
langt bedre områder avsatt til boligbygging andre steder i byen.

(Ros-analyse) inkl. flom
og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barn- og
unges oppvekstvilkår,
teknisk infrastruktur)

Ligger tett på landbruksjord.

Arealbehov og føringer

Nye boligområder skal konsentreres mot øst og inn mot Vestad og Leiret. «Spredt»
boligbygging nordover langs rv 3 til Grundset er ikke en ønsket utvikling.

Samlet vurdering
Rådmannens
konklusjon

Legges ikke inn.

Kommunestyrets
vedtak

«(3) Grundset» tas inn i byplanen(B22).
Den politiske begrunnelsen for at dette forslaget legges inn i byplanen er et ønske om at
området kan benyttes til boligbygging. Området vil få vesentlig mindre trafikk da den nye
RV3 blir ferdigstilt.

Krav til regulering.
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Innspill ID

27. Vest for
Grindalsmoen
Nr. 27 (DOK 53)

Dagens arealformål: LNFForeslått
arealformål: Bolig
Gbnr: 13/1Amund Grindalen har spilt inn
5 ulike områder i dag avsatt til LNFområder med ønske om å legge til rette
for boliger.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle kjente.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Ingen kjent aktivitet.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Har GS-veg inn mot sentrum.

Samfunnssikkerhet

Ligger utsatt til for støy for dagens og ny rv 25.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Det er offentlige vann- og avløpsledninger i området. Ikke aktuelt med en stor utbygging av
et slikt boligfelt i den retningen av byen.

Arealbehov og
føringer

Nye boligområder skal konsentreres mot øst og inn mot Vestad og Leiret. «Spredt»
boligbygging vestover er ikke ønskelig.

Samlet vurdering
Konklusjon

Legges ikke inn.
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Innspill ID

28. Midtskogen
Nr. 10 (DOK 53)

Dagens arealformål: LNF
Foreslått arealformål: Bolig
Gbnr: 13/1

Amund Grindalen har spilt inn 5 ulike
områder i dag avsatt til LNF-områder
med ønske om å legge til rette for
boliger.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle kjente.

Kulturminner og
kulturmiljø

Et stykke fra rv 25 ligger det flere kulturminner, behov for ytterligere undersøkelser ved evt.
innlegging.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Området består av LNF-omrdåer og er i liten grad bruk ttil aktivt friluftsliv med unntak av
jakt.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Mangler GS-veg for områdene som ligger lengst mot vest. Avstand mot sentrum begynner å
bli stor.

Samfunnssikkerhet

Kan bli berørt av støy fra rv 25 også etter omlegging av rv3/25.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Området ligger vestover og utenfor dekningsområdet for offentlig vann- og avløpsanlegg.
Ikke aktuelt med en stor utbygging av et slikt boligfelt i den retningen av byen.

Arealbehov og
føringer

Nye boligområder skal konsentreres mot øst og inn mot Vestad og Leiret.

Samlet vurdering

Feltutbygging langs dagens rv 3/25 mot vest er ikke ønskelig.

Konklusjon

Legges ikke inn.
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Innspill ID

29. Sandgata
Nr. 29(DOK 69 )

Dagens arealformål: LNF(landbruksjord)
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca . 30 daa
Gbnr: 34/26

Lars Kvissel ønsker eiendommen lagt ut til
boligformål. Området ligger et stykke sør for
Hanstad, og ikke innenfor området for
byplanen. Tas ikke med i videre vurderinger.

Det vil uansett ikke være ønskelig å legge til
rette for boligbygging på dyrka mark, hverken
i denne prosessen eller i kommende prosess
med revisjon av kommuneplanens arealdel.
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Innspill ID

30. Damtjernvegen
157
Nr. 30 (DOK 104 )

Dagens arealformål: Framtidig bolig
Foreslått arealformål: Bolig uten krav til
regulering.
Arealstørrelse: ca. 3 daa
Nyhus ønsker å fradele en boligtomt på
eiendommen.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen speiselle registreringer.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner i på denne delen av eiendommen.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Fradeling hindrer ikke at vegen benyttes som adkomst til Damtjernområdet. Bør det settes
vilkår om avsetting av areal til framtidig GS-veg ? ??

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Området ligger inntill Damtjernvegen, og vil få adkomst inn mot sentrum via Damtjernvegen
og Olav Sætersveg. Gående og syklende kan benytte Glimmervegen mot sentrum. Det skal
etableres GS-veg innover langs Damtjernvegen dersom det skal utvikles ytterligere boligfelt
innover i dette området. Fradeling av en enkelt boligtomt utløser ikke bygging av GS-veg i
området.

Samfunnssikkerhet

Ingen spesielle hensyn.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

God kapasitet på VA-nettet i området.

Arealbehov og
føringer

Området ligger inne i dagens byplan med krav til regulering før utbygging (område B11). I
forslag til ny plan er området kraftig redusert i størrelse og krav til regulering tatt ut. Videre
utbygging av mye nye boliger ønskes ikke. Eventuelle enkeltfradelinger kan vurderes i hvert
enkelt tilfelle.

Samlet vurdering

Innspillet tas til følge.

Konklusjon

Sier ja til fradeling. Forutsetning at det settes av nok areal til et godt T-kryss som ikke
bygges ned eller forhindrer en slik løsning fram i tid.
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31. Sandbakken
14
Innspill ID

Nr. 22(DOK 114)

Dagens arealformål: Bolig
Foreslått arealformål: Bolig, tett
utbygging.
Arealstørrelse: ca. 4 daa
Pio invest AS ønsker å bygge 15-20
leiligheter på eiendommen i 3 etasjer.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen speiselle registreringer.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Ligger tett opp til Ydalir hoppbakke. Skal ikke komme i konfilkt med denne.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Ligger greit til i forhold til adkomst og gangadkomst inn mot sentrum.

Samfunnssikkerhet

Ingen kjente farer.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Adkomstvegen er tenkt sambrukt som en kjørbare gang- og sykkelveg dersom tursti / gangog sykkelveg mot Ydalir blir realisert. Ikke ønskelig med sterk økning i trafikken i et slikt
eldre boligområde.

Arealbehov og
føringer

Ligger i et eldre etablert boligområde. Anbefaler en mindre fortetting med 2-etasjes boliger.
Antall må vurderes i en evt. regulering av eiendommene.

Samlet vurdering

Området er et boligområde i dag. Kan være mulig med noe fortetting.

Konklusjon

Åpnes for fortetting. Forutsetter en forsiktig utbygging med begrenset høyde og med
hensyn til omkringliggende bebyggelse.
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Innspill ID

32. Kjernet skog
Nr. 32(DOK 113 )

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 3 daa
OR Eiendom AS vil omgjøre
lekeplass/friområde til boligformål. Mener
området er lite brukt i dag.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Langs Stavåsbekken ligger naturtypen viktig bekkedrag. Ikke aktuelt å bygge tett på bekken.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Området er i eldre reguleringsplan satt av til friområde / lek. Det er etablert en lekeplass
lengs mot nordøst, og det er anlegt en ballslettes i området. Området ligger inntill framtidig
utbyggingsområde B2. Langs hele grøntomtområdet blir det kjørt opp skiløyper om
vinteren.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Adkomsten vil bli via en etablert gangveg som går langs Stavåsbekken. Dette er ikke
ønskelig.

Samfunnssikkerhet

Ligger nært Stavåsbekken, men er ikke flomutsatt, da det er stor høydeforskjell til
vannføringen.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Det er gjennomgående tursti i områet, og området har hatt/har en viktig funksjon for
nærmiljøet. Området er fremdeles benyttet til formålet, men ikke like mye som tidligere da
det var flere unger i nabolaget.

Arealbehov og
føringer

Strider mot prinsippet om ikke å omdisponere arealer avsatt til lek, ballplass og friområde.

Samlet vurdering

Ikke ønskelig å fortette med enkelttomter på bekostning av regulerte friområder. Adkomst
til foreslått areal er via eksisterende gangveg, ikke øsnkelig.

Konklusjon

Omtrådet legges ikke inn i ny plan.
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Innspill ID

33. Svartholtet
Nr. 33 (DOK 50 og 136)

Dagens arealformål: LNF
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 15-20 daa

Gunnar Aakrann Eek vil omgjøre LNF-område
i Svartholtet til boligfelt med enkelttomter.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle registreringer .

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Området vil kunne berøre 1 – 2 stier som går ut i Svartholtet. Disse må bevares evt. legges
om dersom området legges inn.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Adkomst vil være via Magne Skredes veg. Må vurderes behov for turveg / GS-veg inn mot
sentrum, avhengig av størrelsen på feltet.

Samfunnssikkerhet

Utfordringer med tilstrekkelig vanntrykk for brannvannsuttak i området.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Området ligger over trykkområdet for kommunal vannforsyning, må forsynes med
trykkøker. Lite ønskelig og ikke noe kommunen vil overta.

Arealbehov og
føringer

Det er gitt føringer for at det ikke er nødvendig eller ønskelig å gå videre inn i Svartholtet
med nye boligområder, har nok areal til boligbygging i byen.

Samlet vurdering
Konklusjon

Området legges ikke inn.
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Innspill ID

34. Vest for
Elverum
folkehøyskole
Nr. 34(DOK 50 og 136)

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Bolig og båtplasser
Arealstørrelse: ca. 5-6 daa til sammen
(innspill 34+35)
Gunnar Aakrann Eek spiller inn området til
bolig og eventuell adkomst til Glomma.
Eier den sørlige del av området.

Tema

Konsekvens Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle registreringer .

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport (adkomst,
GS-veger,
transportbehov)

Ingen kjente.

Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl. flom
og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barn- og
unges oppvekstvilkår,
teknisk infrastruktur)
Arealbehov og føringer
Samlet vurdering

Rådmannens
konklusjon
Kommunestyrets
vedtak

Svært viktig tursti som går langs Glomma, denne må ivareatas. Området er i dag avsatt til
friområde.
Utfordrende med adkomst, må evt. samle all adkomst til en hovedinnkjøring på området, da
det ikke er ønskelig med flere avkjørsler til Strandbygdvegen. Veldig stor høydeforskjell ned
til Glomma. Lite aktuelt for båtplasser m.m. Båtplasser og utsettingsplass for båter må
finnes annet sted.
Ikke flomutsatt, ligger høyt over Glomma slik eksisterende bebyggelse i området gjør. Bratt
ned til elva. Området er støyutsatt fra fylkesvegen, må støyskjermes ved eventuell
utbygging.
Område som kan egne seg til lek, og som er et viktig turområde som beskrevet over.

Ikke ønskelig å bygge ned eksisterende grøntområder.
Området ligger inneklemt mellom Strandbygdvegen og en viktig sti, Kjærlighetsstien, der
den vinkler og kommer ut til vegen. Området er relativt smalt, og er støyutsatt. Gir lite
boliger, og medfører nedbygging av grøntareal som ikke er ønskelig.
Legges ikke inn.
«Vest for Elverum folkehøgskole» tas inn i byplanen(B28).
Den politiske begrunnelsen for at disse to forslagene legges inn i byplanen, er et ønske om at
området kan benyttes til boligbygging. Pga adkomst-løsning til tomtene, bør disse to
innspillene reguleres samtidig. Det forutsettes at eksisterende tursti opprettholdes, men det
er aksept for at den muligens må få en noe endret trase.

Krav til regulering.
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Innspill ID

35. Vest for
Elverum
folkehøyskole
Nr. 35(DOK 130 )

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca 5-6 daa til
sammen(innspill 34+35)
Se Innspill 34 ovenfor.
Innspill fra Per Vææringsaasens
nationalfond(Elverum folkehøyskole), eier
den nordlige del av arealet, og ber om
omfgjøring fra friområde til boligformål.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle registreringer .

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Ingen kjente.

Rådmannens
konklusjon
Kommunestyrets
vedtak

Svært viktig tursti som går langs Glomma, denne må ivareatas. Området er i dag avsatt til
friområde.
Utfordrende med adkomst, må evt. samle all adkomst til en hovedinnkjøring på området, da
det ikke er ønskelig med flere avkjørsler til Strandbygdvegen.

Ikke flomutsatt, ligger høyt over Glomma slik eksisterende bebyggelse i området gjør. Bratt
ned til elva. Området er støyutsatt fra fylkesvegen, må støyskjermes ved eventuell
utbygging.
Område som kan egne seg til lek, og som er et viktig turområde som beskrevet over. ER et
utganspunkkt for tur langs elva.

Ikke ønskelig å bygge ned eksisterende grøntområder.
Området ligger inneklemt mellom Strandbygdvegen og en viktig sti, Kjærlighetsstien, der
den vinkler og kommer ut til vegen. Området er relativt smalt, og er støyutsatt. Gir lite
boliger, og medfører nedbygging av grøntareal som ikke er ønskelig.
Tas ikke inn.
«Vest for Elverum folkehøgskole» tas inn i byplanen(B28).
Den politiske begrunnelsen for at disse to forslagene legges inn i byplanen, er et ønske om at
området kan benyttes til boligbygging. Pga adkomst-løsning til tomtene, bør disse to
innspillene reguleres samtidig. Det forutsettes at eksisterende tursti opprettholdes, men det
er aksept for at den muligens må få en noe endret trase.

Krav til regulering.
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Innspill ID

36. Munkedamsvegen
Nr. 36 (DOK 50 og 136)

Dagens arealformål: LNF-formål.
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca 1 – 1,5 daa
Gunnar Aakrann Eek spiller inn dette arealet og
flere i nærområdet til bolig.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Det er ikke funnet spesielle verdier i området i forhold til naturmangfold.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Ingen kjente.

Konklusjon

Ligger som forlengelse av eksisterende bebyggelse mot Svartholtet. Bør ikke gå helt tett på
traktorvegen som går inn i Svartholtet der.
Med enkelttomter er det uproblematisk i forhold til trafikk.

Ingen kjente utfordringer.

Dårlig vanntrykk i området.

Generelt er det ikke aktuelt å fortsette boligutbyggingen innomver i Svartholtet. Her legges
det kun opp til å regulere en tomt.
Mulig å legge inn en tomt her uten at det virker for privatiserende for de som skal ut i
Svartholtet.
Legges inn som enkelttomt.
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Innspill ID

37. Solbergvegen 5
Nr. 37 (DOK 127)

Dagens arealformål: Industri/forretning
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 34 daa
Elverum Tomteselskap AS ber om
omgjøring av arealet ved Curida AS til
boligformål.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Det er ikke funnet spesielle verdier i området i forhold til naturmangfold.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur

Ingen kjente.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Konklusjon

Området har vært regulert til industriformål/næring i mange år. Bli i liten grad benyttet til
konkret friluftsliv. Ved utbygging vil denne grønne lungen forsvinne. Viktig å beholde en god
grønnstruktur i området når det blir regulert.
Ligger greit til med adkomst fra Solbergvegen, men gang- og sykkelveger helt inn til
sentrum.

Ingen spesiell hensyn.

God tilgang til kommunalt VA-nett.

Strider imot føringene om at det i prinsippet er mer enn nok boligareal i dagens byplan.
Området ligger likevel slik til at på sikt er det mer ønskelig å utvikle flere boliger på dette
området, enn å videreutvikle dette til industriformål. Det er holdt av utvidelsesmuligheter
for Curida, og det må legges inn en buffer mellom disse formålene. Bør bygges ut med
konsentrert småhusbebyggelse og høy utnyttelse. Bør avvente utbygging til bl.a. Ydalir og
områdene på Løvbergsmoen er god ti gang.
Legges inn.
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Områdenavn

Innspill ID

38. Elverum
folkehøyskole
Nr. 38 (DOK 130 )

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Tjenesteyting –
flerbrukshall tilknyttet Elverum
folkehøyskole
Arealstørrelse: ca. 3-4 daa
Innspill fra Per Vææringsaasens
nationalfond(Elverum folkehøyskole), og
ber om omgjøring fra friområde til bygging
av flerbrukshall (eier Gunnar Aakrann Eek).

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen speiselle naturmangfoldsinteresser.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente eldre kulturminner. Må forholde seg til bebyggelsen på folkehøyskolen, og ta
hensyn til nærheten til boligene mot vest.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Området er i dag en del av grønnstrukturen omkring Sagtjernet. Mot øst avgrenses foreslått
areal av GS-vegen som går via Fylkesn og til Søbakken skole. Viktig at en eventuell utbygging
tar hensyn til nærheten til GS-vegen/turvegen og ikke privatiserer arealet for mye.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Parkering i tilknytning til aktivitetene som en slik flerbrukshall kan gi må tas hånd om på
Folkehøyskolens arealer, i tillegg til parkeringsmuligheter på Søbakken skole utenom
skoletiden. Hovedaktiviteten vil være knyttet til aktiviteten på follehøyskolen, og på den
måten generere lite ekstra behov for parkering i store deler av året.

Samfunnssikkerhet

Flomsonen går ikke inn på området, men opp til GS-vegen forbi området. Forholdet til flom
må vurderes i en planprosess.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

En reguleringsprosess bør se på muligheter for å kompensere tap av grøntareal med krav
om noe tilrettelegging i eller i tilknytning til området som kommer almennheten til gode.

Arealbehov og
føringer

Utgangspunktet er at det ikke skal tas grøntarealer til utbyggingsformål. Formålet som
ønskes har en mer almennyttig karakter, og vil kunne være med på å løfte bruk og behov for
folkehøyskolen og samfunnet for øvrig.

Samlet vurdering

Som innspillet beskriver er dette et tiltak som ikke bare vil komme folkehøyskolen til nytte,
men som også kan være et tilskudd til lokalmiiljøet som har behov for den type lokaler fra
tid til annen.

Konklusjon

Området legges inn i planen med krav om regulering.
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Områdenavn
Innspill ID

39. Munkedamsvegen
Nr. 39 (DOK 50 og 136 )

Dagens arealformål: LNF-formål.
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca 1-3 daa
Gunnar Aakrann Eek ønsker omgjort nordøstre
deler av området til boligformål.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Det er ikke funnet spesielle verdier i området i forhold til naturmangfold.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Ligger som en del av grøntsonen som også har en viktig gangveg ut i Svartholtet. Det er få
slike grønne lunger igjen som en del av turvegsystemet ut i Svartholtet, og da kan det være
viktig å beholde dette som en grønn start på turen.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Med utbygging av et par boliger vil det være kapasitet i vegsystemet. GS-veg ned mot byen.

Samfunnssikkerhet

Ingen kjente utfordringer.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Det er kapasitet i området til tilkobling VA-nettet.

Arealbehov og
føringer

Området er en viktig del av grønnstrukturen og omgivelsene til turvegen fra Kirkevegen mot
Svartholtet.

Samlet vurdering

Ikke ønskelig å bygge ned den type arealer. Viktig å beholde brede grøntkorridorer der disse
ikke er bygget ned allerede.

Konklusjon

Innspillet tas ikke til følge.

56

Områdenavn

Innspill ID

40. Mellom Rv 25
og Gamle
Trysilveg
Nr. 40 (DOK 133 )

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Konsentrert
småhusbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 6 daa
Børre Rogstadkjernet ønsker å rive
eksiterende bolig og bygge ut området
med terrasseleieligheter med parkering i
kjeller.

Tema
Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstrkutur

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering
Rådmannens
konklusjon
Kommunestyrets
vedtak

Konsekvens

Forklaring
Ingen spesielle ut over områdets funksjon som en del av et større grøntområde sentralt i
byen.
Ingen kjente.
Med unntak av selve boligen er resten av arealet regulert til friområde. Dette er en viktig
del av det noe større friområdet i byen som dekkes av Galgebergparken og Festningen. I
reguleringsplan for Galgeberget park område er det lagt inn en gang - og sykkelvei gjennom
området som kobler Gamle Trysilveg til Sven Morensveg og Elvarheimsgata. Denne er ikke
etablert.
Må få adkomst fra vest, via adkomsten som dagens bolig har.
Det er vedtatt at lyskrysset i rv 25 skal erstattes med en rundkjøring. Hvordan dette vil
påvirke omgivelsene i forhold til støy m.m. er usikkert.
Området ligger helt innenfor gul sone for støy, og delvis innenfor rød støysone. En eventuell
utbygging kan kun gjennomføres dersom det er muli gå få til tilfredsstillende støyforhold i
området. Området er bratt og det kan være vanskelgi å få til noe godt felles
uteoppholdsareal i området.
Her er det både støyproblematikk, og muligens noe luftforurensning i og med at området
ligger høyere enn vegen.
Realisering av regulert gangveg i området er et pluss ved en eventuell ja til bygging.

Det er i dag ikke vesentlig behov for dette arealet i ny byplan, og en velger å beholde
området til formålet grønnstruktur og friområde.
Legger ikke inn et område for konsentrert småhusbebyggelse i et grøntområde langs en
svært trafikkert rv 25.
Tas ikke inn.

«Mellom Rv. 25 og Gamle Trysilveg» tas inn i byplanen(B24).
Den politiske begrunnelsen for at dette forslaget legges inn i byplanen er et ønske om at
området kan benyttes til boligbygging. Området (eks RV 25) vil få vesentlig mindre trafikk da
den nye omkjøringsveien nord for Søbakken blir ferdigstilt.

Krav til regulering.
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Områdenavn

Innspill ID

41. Ydalirområdet
Nr. 41 (DOK 85)

Dagens arealformål: Bolig
Foreslått arealformål: Turveg / GS-veg
Elverum Tomteselskap AS foreslår
etablering av en «grønn» GS-veg / turveg
fra Ydalir inn mot sentrum i skråningen
mot Ydalir hoppbakke.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle registreringer.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente.

Friluftsliv og
grøntstruktur

Området består av delvis skogbevokst bratt skråning. Noe vegetasjon må fjernes ved
gjennomomføring av tiltaket. En stor del av grøntområdet vil fremedles kunne beholde sin
funksjon slik som i dag.

Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)

Dette blir et «grønt» alternativ til GS-vegen langs rv 25. Mer direkte retning mot sentrum,
noe som gir en kortere veg.

Samfunnssikkerhet

Området den skal legges i er svært bratt, må vurderes fare for utglidning m.m. ved
etablering.

(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Eidsiva bionergi(Elverum fjernvarme) vil legge sine fjernvarmerør i denne traseen, og legge
til rette for at det kan etableres en turveg / gangveg der i etterkant av at de legger sine rør.
Kan være utfordrende å få tilfredsstillende stigninger i forhold til å kunne tilredsstille
universell utforming. Det må det jobbes med. Ved å velge å la stien komme ned til
adkomstvegen for boligene sør for Ydalirbakken er det mulig å få til dette uten å berøre
hoppbakken i det hele tatt.

Arealbehov og
føringer

Området er regulert til bolig i dag, men egner seg ikke til dette formål på grunn at det kun er
en meget bratt skråning uten egnet adkomst.

Samlet vurdering

Meget positivt å kunne legge til rette for en noe «grønnere» gangvegløsning inn mot
sentrum slik at en slipper å gå tett på rv 25, og en kommer mer unna støyen langs denne.

Konklusjon

Legges inn. Må reguleres dersom det skal bli en ordinær GS-veg.
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Områdenavn
Innspill ID

42. Grønlandsgutua
Nr. (DOK 116 )

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 2 daa
Grete Bø m.fl. ønsker omgjort eiendommen
gbnr 28/19 fra friområde til boligformål.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle registreringer.

Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente registreringer.

Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)

Området er i dag regulert til friområde.

Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Ikke ønskelig å gjøre om friområder i eksisterende boligområder.

Rådmannens
Konklusjon
Kommunestyrets
vedtak

Ligger innerst i Grønlandsgutua med begrenset trafikk.

Ingen spesielle kjente utfordringer i området.

Området er et godt område for naturmangfold og variert lek i et område ellers preget av en
del eldre tett bebyggelse.

Begrenset areal som ør beholdes som friområde. Ligger tett på blokkbebyggelse med mange
boenheter.
Tas ikke inn.
«Grønlandsgutua» tas inn i byplanen (B 25).
Den politiske begrunnelsen for at dette forslaget legges inn i byplanen er et ønske om at
området kanbenyttes til boligbygging.

Krav til regulering.

59

Områdenavn

Innspill ID

43. Grundtvigs
veg
Nr. 43 (DOK 50 og 136 )

Dagens arealformål: Friområde /
lekeplass
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca 1,3 daa
Gbnr: 30/1
Gunnar Aakrann Eek ønsker å omgjøre
regulert lekeplass/friområde til
boligformål. Begrunnes med lite/ingen
bruk.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle forekomster.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Ingen kjente forekomster.

Konklusjon

Området har en verdi som en grønn lunge i nabolaget som henger sammen med det åpnere
området på folkehøyskolen.
Eventuell utbygging vil være 1-2-mannsbolig, og det vil ikke gi vesentlig økt trafikk i
området.

Ingen speielle aktuelle tema her.

Eksisterende områder avsatt til lek / friområder rundt omkring i byen bør bevares. Bruk av
slike avsatte områder går i bølger. I enkelte perioder vil slike områder være lite i bruk, mens
det senere kan komme tider da disse områdene blir brukt, da speislet som lekeplass for
ungene i nabolaget.

Bør unngå omgjøring av små inneklemte grøntområder / lekeplasser.
Avsatte områder for lek og opphold som ligger i eldre boligfelt bør opprettholdes som en
framtidig mulighet for framtidige beboere i området til å etablere felles aktiviteter for store
og små.
Legges ikke inn.
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Områdenavn

Innspill ID

44. Forstmester
Mejdellsveg
Nr. 44 (DOK 50 og 136 )

Dagens arealformål: Lekeplass
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 1,5 daa
Gbnr: 30/1

Gunnar Aakrann Eek ønsker å omgjøre
lekeplassen til boligformål. Begrunnes
med lite bruk.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen spesielle registreringer.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer
Samlet vurdering

Ingen kjente.

Konklusjon

Området er avsatt til lekeplas. Har også vært benyttet til dette i mangeår, bl.a. som
skøytebane som kommunen holdt i mange år. Ikke brukt som skøytebane siste år.
En begrenset utbygging med 1-2 boenheter vil ikke påvirke trafikknivået i vesentlig grad.

Ingen kjente forhold.

Det er få lekeplasser i området, med unntak av friområdene ved Skogmuseet. Viktig å
beholde mulighetene for lek og aktivitet i nærområdet. Enkelte tomter er fortettet / blir
fortettet, og da er det fremdeles viktig å opprettholde de grøntområdene som ikke er
nedbygd.

Ikke ønskelig å omdisponere lekeplasser til boligformål.
Avsatte områder for lek og opphold som ligger i eldre boligfelt bør opprettholdes som en
framtidig mulighet for framtidige beboere i området til å etablere felles aktiviteter for store
og små.
Tas ikke inn.
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Områdenavn

45. Gamle
Trysilveg
Innspill ID

Nr. (DOK )

Dagens arealformål: Friområde
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 170 m2
Jon Smitt-Amundsen ønsker en del av sin
eiendom omgjort fra friområde til
boligformål.

Tema

Konsekvens

Forklaring

Naturmangfold

Ingen kjente registreringer.

Kulturminner og
kulturmiljø
Friluftsliv og
grøntstruktur
Transport
(adkomst, GSveger,
transportbehov)
Samfunnssikkerhet
(Ros-analyse) inkl.
flom og klima
Andre relevante
forhold( jordvern,
folkehelse, barnog unges
oppvekstvilkår,
teknisk
infrastruktur)
Arealbehov og
føringer

Ingen kjente registreringer.

Samlet vurdering
Konklusjon

Området er en del av et større grøntstrukturområde knyttet sammen med Galgebertget.
Ligger i et etablert boligområde.

Ingen spesielle.

Ingen spesielle, dette er kun en mindre justering.

Føringene går på at en sikke skal gjøre om friområde til boligformål. Her vil endringen gi en
grei avgrensning av boligformålet som korresponderer med tilliggende eiendom mot øst.
Kan gi mulighet for fradeling av en mindre tomt senere.
Området er en mindre del av et stort friområde. Ansees som en justering for tilpasning til
omkringliggende eiendommer. Nedre del av eiendommen vil ikke bli omgjort til boligformål.
Tas inn.
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Områdenavn

46. Knippgrenda
Innspill ID

Nr.46 (DOK 5)

Dagens arealformål: LNF-område
Foreslått arealformål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 16 daa
Gbnr: 112/19
Sameiet von Ubisch ønsker å gjøre om
eiendommen 112/19 i Knippgrenda til
boligformål.

Planavgrensningen for byplanen endres slik
at innspillet blir liggende utenfor
plankartet. Innspillet blir derfor ikke
vurdert videre.

Del av plankartet som tas ut av planen:

6. Oppsummering av innspill som ikke knyttes til arealer i
kommunedelplan for Elverum byområde 2016 – 2030
Høringsinstans

Tema for
innspill

Oppsummering

Vurdering
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Høringsinstans
Jernbaneverket
DOK 29

Hedmark
fylkeskommune
(DOK 44 )

Fylkesmannen
(DOK 51 )

Statens
vegvesen
(DOK 60 )

Norges
vassdrags-

Tema for
innspill

Oppsummering

Vurdering

Positiv til
utvikling av
Skysstasjonen.
Vil ikke ha
boliger på sine
arealer ved
stasjonen.

Jernbanestrekningene i Elverum har et potensial
for økt godstransport, spesielt ved eventuell
elektrifisering. Arealene må sikres med tanke på
behovene ved en elektrifisering. Avstand til
linjene i forhold til støy og vibrasjoner er viktig.
Byggegrense er 30 m. Positiv til utvikling av
Elverum skysstasjon. Mener at aksen mellom
sentrum og jernbanestasjonen må forsterkes.
Etablering gav ny e boligfelt må ikke føre til økt
bruk av eksisterende planoverganger.

Vurdering av arealbruk ved skysstasjonen tas i
egen prosess for utvikling av Vestad. Kommunen
har dialog med Bane NOR (tidligere
Jernbaneverket) om dette.

Fortettingspote
nsialet,
lokalisering av
handel, næring
og
arbeidsplasser,
kulturminner og
gjenreisningsark
itekturen som
identitetsskaper
.

Fortettingspotensialet bør sees på, slik at man
forhindrer byspredning. Parkeringskapasitet kan
være et virkemiddel. Planen bør være et verktøy
for lokalisering at handel, næring og
arbeidsplasser. Bykjernen og byområdet bør
defineres, og det bør legges til rette for variasjon
i boligtyper og ulike sentrumsformål. Behovet for
medvirkning og spesielt i forhold til barn og unge
påpekes. Arbeidet med kulturminner bør
inkluderes og gjenreisningsarkitekturen som
identitesskaper bør inngå. Utarbeiding av
byanalyse er positivt.

Tas til orientering. Innspillet fra
Fylkeskommunen er i all hovedsak ivaretatt i
planforslaget.

Vektlegger
fortetting og
grønnstruktur.

Mer kompakte byer er positivt for mennesker og
miljø, underforutsetninger om godt bomiljø med
hensyn til uteområder, møteplasser m.m. Økt
tetthet kan og gi mindre transportbehov og
dempe presset på infrastruktur. Viktig at Elverum
beregner potensialet for fortetting i byen. Mener
en må prioritere fortetting fremfor å ta inn nye
byggeområder i byplanen. Ved fortetting er det
viktig at ny bebyggelse tilpasses eksisterende på
en god måte.
Elverum er Folkehelsebyen og det forplikter.
Viktig at blå-grønne forbindelseslinjer videreføres
etterhvert som byen vokser. Bør vurdere å lage
en grønnstrukturanalyse. Det påpekes også
behovet for medvirkning, utarbeidelse av ROSanalyse, vurdering av støy og at det må settes av
tilstrekkelig uteoppholdsareal for barn og unge.

Tas til orientering. Forholdene som er påpekt er i
stor grad fulgt opp i planforslaget.

Kommentarer til
fortetting,
utfordringer i
forhold til
dagens vegnett
og transport.

Fortetting og utvikling av området ved
skysstasjonen på Vestad vil bidra til å redusere
transportarbeidet i byområdet. Anbefaler at det
foretas en analyse av fortettingspotensial i byen
før det legges til rette for nye store
utbyggingsområder.
Kommunens arbeid med transportutredningen
for byen bør ha både en kortsiktig og en
langsiktig horisont. Hvordan skal en tilrettelegge
bedre for gående og syklende i sentrum ? Viktig
med sammenhengende gang- og sykkelvegnett i
hele sentrum. Mener ny bru over Glomma vil
være viktig for å løse dagens
transportutfordringer i byen. Anbefaler
utforming av temakart for å vise de ulike
trafikkstrømmene i byen.

Gjennom kommunedelplan for overordnet
vegsystem er riksvegsystemet gjennom byen
fastsatt. Gjennom fagrapport for areal og
transportutvikling er det også fastsatt strategier.
Det legges ikke inn vesentlig nye
utbyggingsområder. Sykkelrapport er utarbeidet
og sykkelbyarbeidet i samarbeid med
vegvesenet og fylkeskommunen vil fortsette i
tida framover.

Flom og
ekstremnedbør

Flom må tas hensyn til i byplanen, det finnes
flomsonekart for Glomma. Det må også tas
hensyn til klimaendringene, der det forventes

Flomsoner tas hensyn til i planen og legges inn
tilsvarende dagens plan. Utfordringer knyttet til
klimaendringer og spesielt til
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Høringsinstans

Tema for
innspill

Oppsummering

Vurdering

mer nedbør og hyppigere episoder med
styrtregn. Utfordringer omkring Sagåa /
Lunkebekken påpekes. må vurderes i forhold til
økte nedbørsmengder.

Sagåa/Lunkebekken inngår i byplanen, men må
også tas opp i tilknytning til reguleringsplaner
som har tilknytning til vassdraget.

Viktig med
tilgjengelighet.
Medvirkning.

Er opptatt av universell utforming. Viktig at
Elverum kommunale råd for likestilling for
funksjonshemmede får medvirke i prosessen.

Tas til orientering. Universell utforming vil bli
hensyntatt og HFK råd for likestilling og
funksjonshemmede vil få byplanen på høring.

Foreslår
eldreboliger og
leiligheter
samlokalisert
med
omsorgstjeneste
r.

Kommunen må tenke nytt for utforming av pleieog omsorgstjenestene. Etablering av private
seniorboliger / leiligheter samlokalisert med
kommunale omsorgstjenester er et
framtidsrettet konsept.

Tas til orientering. Byplanen vil legge til rette for
dette, og det må følges opp ved de videre
reguleringsprosessene.

Anbefaler
boligbygging på
Vestad og mot
vest fra
Svartbekken og
Midtskogen.

Med bakgrunn i at det er mye arbeidsplasser og
mange som pendler vestover ser han for seg at
det bør være mer boligareal på vestsiden av
Glomma fra Svartbekken mot Midtskogen slik at
en slipper å trafikkere over bruene på veg til og
fra jobb.

Utviklingsretningen for boligbebyggelse i byen er
østover mot Ydalir/Løvbergsmoen og sentralt i
byområdet, jf. notat om arealbehov.
Boligutbygging fra Svartbekken til Midtskogen er
ikke aktuelt.

Ansvar for
knutepunktutvik
ling rundt
jernbanestasjon
er. Støtter
utvikling på
Vestad. Fokus
på kollektiv,
gange og
sykkelveger.

Slutter seg til de mål og synspunkter som
fremkommer i planprogrammet. Støtter
kommunens intensjon om Vestad som en
bymessig utviklet bydel. Viktig med tett
utbygging ved kollektivknutepunktene. Dette er
viktigere enn byutvikling mot øst i byen. Viktig
med gode tilbringerløsninger til skysstasjonen, og
en godt plassert sentral jernbanekryssing under
jernbanen mot vest.

Vurdering av arealbruk ved skysstasjonen tas i
egen prosess for utvikling av Vestad. Kommunen
har dialog med Bane NOR (tidligere ROM
eiendom) om dette.

Kollektivsatsing,
ladestasjoner,
alternativ veg til
Rena (ikke rv 3).
Støtter
boligutvikling
mot øst (unngå
nærområdet til
Terningmoen).
Støysoner.

Ønsker at kommunen skal være pådriver for god
kollektivdekning mellom Elverum og Rena, og
legge til rette for pendlerparkeringer. Viktig at
kommunen tar høyde for alternativ veiakse
mellom Elverum og Rena. Ønsker utbygd flere
ladestasjoner for el-bil. Støtter utbyggingsretning
østover. Viktig å ikke legge til rette for ny
boligbebyggelse tett opp til Terningmoen.
Oppdaterte støysoner bør ligge til grunn for nytt
planforslag.

Det legges ikke opp til ny bebyggelse tett på
Terningmoen.
Støysoner er utarbeidet, disse vises både i selve
plankartet for delplan byområdet, og er en del
av temakart risiko og sårbarhet. Innenfor
støysonene må dette følges opp ved
reguleringsplaner og byggesøknader.
Dagens vegsystem er uendret i planforslaget, slik
at tilgjengelighet og mulighet for transport på
østsiden av Glomma mellom Elverum og Rena er
uendret. Ved ny rv 25 ved Grindalsmoen vil det
bli etablert pendlerparkering.

Unngå ny bru
over Glomma.
Tanker om
byens perler
(Museumsrunde
n, sykkel- og
turstier,
utfartsparkering
m.m.)

Ønsker ikke nye riksvegbruer i sentrum. Peker på
flere gode sykkel- og turstier som bør bevares /
videreutvikles. Ønsker sykkelsti langs
Vestsidevegen. Viktig å ta vare på mulighetene til
å komme ut i marka dersom en legger til rette for
nye boligområder. Bevare flere eldre
boligområder, spesielt ta hensyn til kulturminner.
Viktig med utfartsparkeringer. Fortetting ved
skysstasjonen og utbygging av
kollektivtransporten med elbusser.

Innspillene tas til orientering. Tilrettelegge for
turmuligheter er i samsvar med byplanen.
Sykkelsti langs Vestsidevegen er nylig tatt opp i
dialog med Statens vegvesen, men dette er
uaktuelt p.g.a. den lave trafikkmengden.

og energidirektorat
(NVE)
(DOK 60 )

HFK Rådet
for
likestilling
for
funksjonshemmede
(DOK 21 )

Terningen
nettverk

(DOK 27 )

Arne
Foskum
(DOK 28)

ROM
eiendom
(DOK 30)

Forsvarsbygg
(DOK 35)

Sidsel
Mørck Lund
(DOK 36)
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Tema for
innspill

Oppsummering

Vurdering

Mål og
retningslinjer for
fortetting
etterlyses.

Mener nye boligområder må bygges ut mot øst.
Planen må fokusere på fortetting, det gir god
samfunnsøkonomi. Bør definere hvilke områder
som skal forbli som de er, og heller åpne andre
områder for fortetting. Viktig å få på plass gode
retningslinjer for fortetting. Dette gir god
forutsigbarhet for utbyggere. Viser til
fortettingsprosjekter i Stange. Må bygge mer i
høyden. Evt. eneboligtomter bør være små, men
da kan en legge mer i felles lekeområder.

Føringer for fortetting er tatt inn i ny byplan for
å kunne gi rammer for fortettingsprosjektene.
Dette vil være nyttig ved behandling av mindre
reguleringsendringer og byggesøknader. Det har
imidlertid ikke vært mulig å gå inn å se på
muligheter for fortetting og mer detaljerte
bestemmelser for konkrete områder. Dette må i
så fall må gjøres som et eget arbeid i en egen
prosess i etterkant av byplanen.

Interessegruppa
ønsker klarere
mål for mange
av målene i
planprogramme
t. Skisser til ulike
trafikkmodeller
ligger vedlagt,
samt en større
rapport «Innspill
til byutvikling
for Elverum i et
regionalt og
lokalt
perspektiv,
10.04.2015».

Poengterer at kommunen må sørge for gode
medvirkningsarenaer. Mener det er flere
motstridende forhold i planprogrammet.
Moderne byutvikling handler mye om å
tilrettelegge for trivsel. Skal fortettingen nær
kollektivknutepunkt fokusere på næringsarealer,
boliger eller begge ? Interessegruppa ønsker
klare og målbare mål i planprogrammet. Kontakt
med Glomma er viktig for hele byområdet.
Turveger langs Glomma må sikres for
allmennheten. Elverum må ta vare på en del av
den gamle trehusbebyggelsen.
Kulturvernutredningen må dekke behovene i
byplanen. Hvordan kan overordnet vegnett tas
inn i planen når dette ikke fremmer bærekraftig
utvikling ? Perspektivene bør gå til minst 2050.
Vil ha ny kartlegging og nye mål for byens
transportsystemer. Mener det må legges opp til
omkjøringsveger for gjennomgangstrafikken.
Mener at eldre trafikkutredninger bygger på feil
forutsetninger. Hvordan forholder kommunen
seg til de nye føringene om utforming av
riksveger fra Samferdselsdepartementet ?

Tas til orientering. En del av innspillene er
kommentert tidligere av Statens vegvesen i
forbindelse med kommunedelplan for
overordnet vegsystem. IBB ble også invitert til
møte med administrasjonen og Vista utredning i
forbindelse med utarbeidelsen av fagrapport for
areal- og transportstrategi.

Hensyn til
biologisk
mangfold og
bevaring av
sandfuruskog i
og rundt
Elverum by.

De minner om naturmangfoldloven og hensyn til
biologisk mangfold, og at føre-var-prinsippet bør
legges til grunn. Påpeker at det er viktig å bevare
sandfuruskog og de sjeldne artene som finnes
der. (Strandbygda, Søbakken-Løbergsmoen).

Elverum sopp- og nyttevekstforening har
verdifull kunnskap om sandfuruskog i Elverum.
Naturmangfoldloven og biologisk mangfold
vurderes og tas hensyn til både i byplanen og i
reguleringsplanene. For de nye områdene som
omdisponeres til utbygging blir dette vurdert og
det legges ikke inn områder som i vesentlig grad
svekker det biologiske manfoldet.

Kirsten
Gracey
(DOK 45)

Elverunden,
opplevelser
langs Glomma
m.m.

Elverunden ved museene påpekes som Elverums
kvalitet, og innspillet inneholder noen konkrete
forslag til mer aktiviteter på vegen. Ide om å
bygge en daVinci bru (tilsvarende Vebjørn Sand, i
Ås) over rv. 2, og at Elverum må få en ishall.

Tas til orientering. Innspillet handler mest om å
få mer aktivitet i byen og vil ikke få
konsekvenser i byplanen.

Tretorget
(DOK 54)

Fokuserer på
bruk av tre i nye
prosjekter.

Kommunen kan sette mål om reduksjon av
klimautslippene og CO2 lagring i byggenes
livsløp.
Elverum kommune bør bli en ispirator for andre
utbyggere ved utvikling av innovative bygg med
bruk av tre. Nye bruer må planlegges som
trebruer.

Målsetningen om økt bruk av tre i nye
byggeprosjekter er tema i byplanen, og må i
tillegg ha stort fokus i
reguleringsplanprosessene, samt i kommunens
egne byggeprosjekter.

Elverum
Kvinne- og
familielag

Fokus på
folkehelse, gode
møteplasser og
svømmehall.

Folkehelse med tilrettelegging av fysisk aktivitet
og møteplasser er viktig, bl.a.torget og
biblioteket. Torget bør ferdigstilles. Svømmehall
med varmtvannsbasseng er folkehelse. Gode
gang- og sykkelstier over Glomma er viktig.
Området ved skysstasjonen på Vestad må
utvikles med mer butikker og service.

Folkhelse, gode møteplasser og øvrige tema som
tas opp i innspillet omfattes av byanalysen og
byplanen.

Høringsinstans
John Rune
Hellebekke
n
(DOK 37)

Interessegruppa for
bedre
byutvikling
(IBB)
(DOK 40)

Elverum
sopp- og
nyttevekstforening
(DOK 42)

(DOK42)
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Høringsinstans

Tema for
innspill

Oppsummering

Vurdering

Østerdalsporten AS
(DOK 103)

Utvikling av
handel med
dagligvarer
Grindalsmoen
vest.

Østerdalsporten ønsker å utvikle Grindalsmoen
vest med dagligvarer på maks 7000 m2 for å
kunne tilby et godt og variert utvalg av varer og
tjenester til lokale og regionale kunder, samt
forbipasserende. Etablering av et COOP
dagligvarekonsept vil kunne gi 50-100 nye
arbeidsplasser.

Gjeldende plan legger kun til rette for etablering
av plass- og transportkrevende varer. Gjennom
bestemmelser til byplanen settes det endrede
rammer for etablering av handel basert på
handelsanalysen. Disse rammene bestemmer
hvorvidt det vil være mulig å etablere
dagligvarer på Grindalsmoen vest.

Luftforurensning
, trafikk, samt
barn og unge.

Luftforurensning bør måles og vurderes som
grunnlag for byplan og planer for nytt vegsystem.
Barn og unges kommunestyre bør involveres i
planarbeidet. Gjenomgangstrafikk bør ledes
utenom sentrum.

Målestasjon for luftkvalitet ble satt opp etter at
dette innspillet kom inn. Barn og unge er også
involvert flere ganger undervegs i planarbeidet.
Riksvegsystemet er vedtatt gjennom
kommunedelplan for overordnet vegsystem.

Eldrerådet
(DOK 71)
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