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FSK-087/21 Vedtak: 
Formannskapet vedtar at detaljregulering for Jegertomta, plan-ID 2020006, med tilhørende 
plandokumenter datert 01.06.2021 skal legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11. 

 

 

16.06.2021 Behandling i Formannskapet 



 

 

FSK - møtebehandling: 
Forslag fra Gjermund Gjestvang (MDG): 
Det kan bygges 150 hybler med gradert og maksimalt 2 etasjer i vest og 4. etasjes høyde på blokken 
lengst mot øst. Det skal være minimum 3 bygningskropper. Eksisterende grøntstruktur av store trær 
skal ivaretas så langt det er mulig. 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens innstilling og Gjestvangs (MDG) 
endringsforslag ble kommunedirektørens innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme (Gjermund 
Gjestvang - MDG). 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

Formannskapet vedtar at detaljregulering for Jegertomta, plan-ID 2020006, med tilhørende 
plandokumenter datert 01.06.2021 skal legges ut til offentlig ettersyn.  

 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11. 

 

 
  



 

 

Utredninge 
 
Sammendrag 
Plan1 AS har på vegne av Campus Elverum AS fremmet privat planforslag for 5 ubebygde tomter 
langs Jegerstien på Vestad. Hensikten med planen er å legge til rette for blokkbebyggelse med 
studenthybler. Bakgrunnen for prosjektet er at utbygger ønsker å kunne tilby studenter et botilbud 
med høy bokvalitet. Det er skissert omkring 250 hybler i blokk samt 8-16 hybler/leiligheter i 
flermannsbolig (lavblokk/konsentrert småhusbebyggelse). Utbygger presenterte prosjektet for 
formannskapet den 16.09.2021. Administrasjonen orienterte samtidig om planstatus, rammer og 
føringer i byplanen samt anbefalte type prosess for prosjektet.  

 

I etterkant av formannskapsmøtet ble det besluttet at prosessen skulle følge planprosess etter kap. 
12 i plan- og bygningsloven for å sikre en god prosess og avklare viktige hensyn. Prosjektet er 
bearbeidet en god del i etterkant av at prosjektet ble presentert i formannskapet.  
 

Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 

Planområdet 
Arealet består av 5 ubebygde tomter på til sammen ca. 7,7 daa. Gjennom området er det 
opparbeidet en offentlig gang- og sykkelveg og det er enkelte stier som krysser området. Tomtene 
grenser til Jegerstien og eksisterende og framtidig næringsbebyggelse (Nordmo) i sør, ubebygd 
boligareal i vest og boligbebyggelse i nord og øst. I øst grenser planområdet til Trondheimsvegen, 
tidligere riksveg 3. Sør-øst for planområdet ligger Scandic Elgstua og Esso Basthjørnet. Planområdet 
ligger med dette i overgangen mellom næringsbebyggelse med store bygningsvolum og boligområde 
med frittliggende småshubebyggelse. Rett nord for planområdet er det i tillegg en ubebygd 
boligtomt.  

 



 

 

 

Planområdets avgrensning 

 

Planområdet ligger ca. 250 meter fra Terningen Arena og Høgskolen i Innlandet, 1 km fra 
skysstasjonen og 1,5 km fra Leiret. I nærheten har man Vestad skole, Nordmo barnehage og 
Terningen barnehage. Det er sammenhengende gang- og sykkelvegnett til alle disse målpunktene, 
med unntak av Elgvegen, Gaupevegen og Trondheimsvegen. Til orintering skal det bygges gang- og 
sykkelveg langs Trondheimsvegen fram til Grønvegen ved tidligere Joker Foseid. Dette prosjektet skal 
i tillegg sikre et bedre kryss inn mot Grønvegen.  

 

Området er utsatt for støy fra vegtrafikk og skytebanene på Terningmoen. Planområdet berører også 
offentlige vann- og avløpsledninger.  

 

Planstatus 
Tomtene er i reguleringsplanen for Nordmokvartalet, vedtatt i 2011, regulert til frittliggende og/eller 
konsentrert småhusbebyggelse. Dette innebærer enebolig, tomannsbolig, rekkehus o.l. Langs 
Jegerstien er det avsatt et areal for støyvoll med byggegrense på 11 meter fra vegen. Tomtene, 
sammen med det ubebygde arealet i vest, er flateregulert. Dvs. at det i plankartet ikke er vist 
tomteinndeling, nye interne kjøreveger, gangforbindelser, lekeareal o.l. Unntaket er at gang- og 
sykkelvegen som kobler Elgvegen og Jegerstien sammen er regulert.  

 



 

 

Bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan er mangelfulle på mange punkter. Det er ikke satt krav 
til maksimal tillatte byggehøyder, antall boenheter, tomtestørrelser, parkeringskrav, krav til 
lekeplasser osv. På reguleringstidspunktet i 2011 var fokuset i all hovedsak på utviklingen av Nordmo 
som næringsareal. Rammer og føringer for boligbebyggelsen ble gitt liten oppmerksomhet og det ble 
derfor besluttet at dette skulle avklares på et senere tidspunkt. Totalt sett gir dermed gjeldende 
reguleringsplan liten styring av hvordan arealet skal uvikles og bebygges, og uten en ny planprosess 
vil man ha lite forutsigbarhet for utnyttelsen av tomtene.  
 

I BYplan 2030, vedtatt i 2019, er arealet avsatt til nåværende boligbebyggelse. I tråd med 
bestemmelsene til byplanen innebærer dette frittliggende eller konsentrert småhusbebyggelse med 
en utnyttelse på %-BYA = 30 % for ene- og tomannsboliger og %-BYA = 35 % for konsentrert 
småhusbebyggelse. Ved nye byggeområder for konsentrert småhusbebyggelse er utnyttelsen satt til 
40 %. Planområdet ligger innenfor gul hensynssone for skytestøy, som betyr at avbøtende tiltak må 
vurderes før støyømfintlig bebyggelse kan føres opp.  

 

Byplanen setter videre føringer og rammer for tomtestørrelser, parkering, utearealer osv. og utfyller 
gjeldende reguleringsplan der hvor bestemmelsene i gjeldende plan er tause. Byplanen har ingen 
rammer for hva som tillates av byggehøyder, dette skal fastsettes gjennom de enkelte 
reguleringsplanene. For nye reguleringsplaner og byggeprosjekter ligger rammene og føringene i 
byplanen til grunn for nye bestemmelser.  
 

Planforslaget 
Planen legger til rette for blokkbebyggelse i differensierte byggehøyder – fra 2 etasjer i vest med 
opptrapping av byggehøydene til 5 etasjer med inntrukket 6. etasje i øst. Det er skissert 2 
frittstående flermannsboliger (felt BK i plankartet) og 3 blokker (felt BB) med tilhørende lekeplass 
(felt f_Lek).  

 

Delfelt BB: Blokkbebyggelsen er planlagt som 3 separate bygningskropper, men med gangbruer som 
binder disse sammen, slik at beboere har god tilgjengelighet til fellesrom og sosialt fellesskap. 3 
separate bygninger, sammenbundet med gangbruer, er planlagt for å unngå ett stort og 
dominerende bygg. Byggehøydene for dette feltet trapper opp fra vest mot øst: ett bygg i 3 etasjer, 
ett bygg i 4 etasjer og ett bygg i 5 etasjer med en inntrukket 6. etasje. Planen sikrer at bebyggelsen 
lengst øst henvender seg til næringsbebyggelsen og Scandic hotell med sine volumer ved at det 
høyeste bygget bygges lengst øst. Utformingen er planlagt slik at det er en myk overgang mellom 
store og små volumer i området. Gangbruene som er skissert mellom bygningene er et grep for å 
bryte opp fasaden, skape luft og redusere virkningen av høyder og volum. Under gangbruene er det 
skissert gangforbindelser som skal være åpne for allmennheten. Disse vil knytte boligbebyggelsen i 
nord sammen med næringsarealet i sør samt videre forbindelser til og fra sentrum. Det planlagt 
takterrasse over 5. etasje i forkant av den inntrukne 6. etasje.   

 

Til sammen er det anslått omkring 250 hybler. Hver hybel planlegges med eget bad og dusj og er 
anslagsvis på 13-14 m². De fleste enkeltromshyblene vil også ha plass til eget kjøkken. Felles kjøkken 
og oppholdsrom for noen av hyblene er i tillegg aktuelt. I hver etasje er det videre planer om sosiale 
fellesrom. For utbygger har det vært viktig at bebyggelsen henger sammen slik at alle beboerne har 



 

 

tilgang til et sosialt fellesskap.  

 

Delfelt BK: Mulighetsstudiet for planen viser 2 stk. flermannsboliger som kan bestå av enten 8 
leiligheter eller 16 hybler, evt. en kombinasjon av type boenheter. I planen er rammene for maksimal 
tillatt byggehøyde satt til 2 fulle etasjer med flatt eller skrånende tak. Volum og byggehøyder 
henvender seg mot eksisterende boligbebyggelse i nord, hvor de nye byggene ligger relativt tett på 
den nabobebyggelsen. Høyder og volum tilsvarer konsentrert småhusbebyggelse. 

 

Det legges til rette for at dette feltet kan fungere separat fra blokkbebyggelsen med egen adkomst og 
parkering, og andre evt. fellesfunksjoner. Adkomsten til disse kan tillates via Gaupevegen/Elgvegen i 
nord. Eventuelt kan adkomst og parkering løses sammen med feltet for blokkbebyggelse, hvor da 
adkomst skal være via Jegerstien. Mulighetsstudiet viser også at det kan opparbeides noe felles 
uteareal.   
 

Felles for begge delfelt: Det er planlagt parkeringskjeller for blokkene. Parkeringskravet per boenhet 
er foreslått lavere enn i byplanen. Parkeringsnormen er knyttet opp til størrelsene på boenhetene 
hvor kravet til hybel/leilighet under 35 m² er på minimum 0,25 og maksimum 0,35. I tillegg er det satt 
krav til noe gjesteparkering. Dersom det skal bygges større boenheter er parkeringskravet høyere. 
Det vurderes videre en bildelingsordning, og dersom det er aktuelt, er det lagt inn mulighet for å 
redusere kravet til parkering noe. Det er videre sikret krav til sykkelparkering for alle boenheter.  

 

Det er videre satt krav til privat uteoppholdsareal for boenheter med størrelser på eller over 55 m² 
BRA. Det skal i tillegg opparbeides flere felles utearealer/møteplasser innenfor delfeltene for bolig. 
Den offentlige gang- og sykkelvegen foreslås å reguleres ut, for å enklere kunne se og utnytte 
tomtene under ett. Offentlig gang- og sykkelveg skal erstattes av en gangforbindelse gjennom 
området. Renovasjon er planlagt som nedgravd system hvor renovasjonsbilen stopper i 
Elgvegen/Gaupevegen for henting av søppel.  

 

Lekeplass: Det er satt av et areal på 0,8 daa som skal opparbeides med lekeplass. Arealet vil også 
være en buffer mellom småhusbebyggelsen og blokkene og gi luft mellom eksisterende og ny 
bebyggelse.  

 



 

 

 

3D-illustrasjon/ mulighetsstudie, utarbeidet av Plan1 AS 

 

Det vises til plandokumentene og illustrasjonsmaterialet for mer informasjon. Det gjøres 
oppmerksom på at det er plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen som er de juridiske 
dokumentene, mens illustrasjonsmaterialet viser en mulig utnyttelse av tomtene. Endelig utforming, 
antall boenheter, størrelse og fordeling vil først avklares ved detaljprosjektering.  
  

Vurdering 
Kommunedirektøren vurderer planforslaget som i tråd med nasjonale forventninger og retningslinjer 
da prosjektet legger til grunn en høy arealutnyttelse i et sentrumsområde, har høyt fokus på 
miljøvennlige løsninger og bidrar til et mer variert boligtilbud i byen. Planforslaget anses å være i tråd 
med kommuneplanens samfunnsdel med mål om en bærekraftig utvikling og effektiv arealutnyttelse. 

 

Planforslaget strider med byplanens rammer for boligtype utenfor bykjernen, men 
kommunedirektøren vurderer de samfunnsmessige fordelene som såpass tungtveiende at det i 
denne saken er kurant å tilsidesette kravet om småhusbebyggelse. Planforslaget har for øvrig lagt til 
grunn kommunens overordnede planer.   

 

Bokvalitet og tomteutnyttelse 
Maksimal %-BYA er satt til 40 % som er i tråd med rammen i byplanen for utnyttelse for nye 
byggeområder. Det er sikret og illustrert løsning for nødvendige funksjoner for de som skal bosette 
seg – parkering, sykkelparkering, renovasjon, lekeplass, møteplasser/aktivitetsplass osv. Utnyttelsen 
av tomta er planlagt slik at man har tilgjengelig utearealer med gode solforhold hele dagen. 
Bokvaliteten anses som godt ivaretatt for beboerne.  
 

Plassering i byen 
Prosjektet er planlagt med hybler for studenter. Planområdet ligger svært nære Terningen Arena og 
Høgskolen i innlandet, hvor det er godt tilrettelagt for at studentene kan bruke gange og sykkel i sin 



 

 

hverdag, heller enn å bruke bil. Kommunedirektøren mener plassering av studenthybler er god, hvor 
den korte avstanden til høgskolen kan stimulere til lavere bilbruk. Dette er positivt for folkehelsa, 
nærmiljøet og klima. Med denne fordelen mener kommunedirektøren at det er kurant å legge til 
rette for en høy tetthet av boenheter i dette området. Beboerne har i tillegg andre servicefunksjoner 
i sitt nærmiljø, slikt som dagligvarebutikk.  

 

Kommunedirektøren støtter argumentet med at stydenhybler tett på studiestedet er positivt. 
Området er samtidig såpass sentrumsnært at andre viktige servicetilbud ligger i gang- og 
sykkelavstand. Kommunedirektøren finner det dermed riktig å tilrettelegge for studenthybler i dette 
området, med forutsetning av at bokvalitet samt andre viktige hensyn er ivaretatt.   

 

Barn og unge 
Tidlig i planprosessen var det planlagt at adkomsten skulle være via Elgvegen/Gaupevegen i nord. 
Dette ville medføre mer trafikk langs Grønvegen som er skoleveg og hvor det ferdes mye barn. I 
forbindelse med varsel om oppstart har mange uttrykt bekymring for trafikksikkerheten for barn og 
unge. Med bakgrunn i dette ble adkomsten vurdert på nytt og kommunedirektøren anbefalte 
utbygger å planlegge adkomsten fra Jegerstien. Hensynet til barn og unges trafikksikkerhet er 
vektlagt i denne vurdering. Med adkomst fra Jegerstien går ikke prosjektet på bekostning av barn og 
unges interesser, herunder trygg skoleveg og ferdsel. Den lille økningen av trafikk til feltet lengst i 
vest anses som såpass beskjeden og innenfor hva som er kurant økning på en kommunal boliggate.   
 

Det er avsatt et større lekeområde hvor kvalitetskrav til utforming er i tråd med byplanen. 
Lekeplassen skal være åpen for allmenn ferdsel. Alle barn i området kan med det ta i bruk 
lekeplassen, som anses å være positivt for alle barna som er bosatt i området. Lekeplassen ligger 
trygt og skjermet til fra vegtrafikk med gode solforhold.  
 

Hensynet til barn og unges interesser anses som godt ivaretatt.  
 
Støy 
Området er utsatt for støy fra vegtrafikk og skytebanene på Terningmoen. Støyen fra disse samt  
sumstøyen er utredet for. Med bakgrunn i at ny bebyggelse vil være berørt av sumstøyen fra 
vegtrafikk og skytebaner er det satt skjerpede krav til hva som kan aksepteres for vegtrafikkstøy. Der 
hvor kravene til skytestøy ikke kan oppnås skal grenseverdien for vegtrafikkstøy skjerpes med 3 dB. 
Det er i bestemmelsene sikret at alle boenheter skal ha innendørs støyivå som ikke overskrider 
grenseverdiene. Det er videre satt konkrete forutsetninger for at støyfølsom bebyggelse kan 
plasseres innenfor gul støysone. Dette er som følger i punkt § 1g):  

 

Ny støyfølsom bebyggelse og anlegg kan plasseres innenfor gul støysone forutsatt at en 

eller flere av følgende løsninger/tiltak gjennomføres: 

· Flest mulig boenheter/leiligheter skal være gjennomgående og ha en stille side, med 



 

 

minimum 50 % av rom til støyfølsomt bruksformål med vindu mot stille side, herunder 

minimum 1 soverom. Innglassede balkonger kan aksepteres som stille side. 

· Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot 

støyutsatt side, må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt 

side og som samtidig er soleksponert, skal ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling 

skal også vurderes. Dette gjelder også boenheter som har en størrelse som gjør at det 

ikke er mulig at de blir gjennomgående og kan ha en stille side. 
 

Det er regulert støyskjerm langs Jegerstien og Trondheimsvegen. Det er ikke krav til at støyskjerm 
langs Jegerstien skal opparbeides, men at bebyggelsen i seg selv kan være skjermende for støyen. 
Dersom det er behov for en støyskjerm er det satt krav til at denne skal være brutt opp med 
forskjellige materialer eller bruk av transparente felter, slik at den ikke framstår som en avvisende 
vegg langs Jegerstien.   

 

Kommunedirektøren anser hensynet til støy, herunder sumstøy fra veg og skytebane, som 
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.  
 

Parkeringsnorm 
Byplanen har konkrete rammer for parkeringsplasser. For boenheter i blokk utenfor bykjernen er 
kravet 1,2 parkeringsplass per boenhet. Ettersom det planlegges hybler, og dermed er rettet mot en 
spesifikk målgruppe, er det foreslått en lavere parkeringsnorm enn hva byplanen har som krav. 
Kommunedirektøren mener det er akseptabelt med en lavere parkeringsnorm ettersom det 
planlegges for hybler og at arealet ligger nært høgskolen, som er det viktigste målpunktet for 
beboerne. Kommunedirektøren mener det er positivt at utbygger vurderer å legge til rette for 
bildelingsordning og at dette er en framtidsrettet løsning.  
 

Miljø- og klimahensyn 

Utbygger ønsker å bruke tre som utstrakt bygningsmateriale, men med kombinasjon med andre 
materialer. I bestemmelsene er det satt krav til at bruk av tre skal utredes for, i tråd med nylig 
vedtatt Trestrategi for Elverum kommune.  

 

I planen er parkeringsnormen satt lavere enn i byplanen. Det kan bidra til redusert bilbruk, som er 
positivt. Det er satt krav til tilrettelegging for ladestasjon til både el-bil og el-sykkel. Krav til 
ladestasjon for el-bil er i tråd med byplanen og nasjonale føringer. Kommunedirektøren merker seg 
at det er positivt at det også er lagt inn krav til tilrettelegging for ladestasjon til el-sykler.   



 

 

 

Det er krav om påkobling til fjernvarmenettet, som er positivt for miljø og klima.  

 

Planforslaget berører ikke viktige naturtyper eller medfører byspredning og har dermed ikke negative 
konsekvenser for naturmangfoldet.  

 

Planforslaget anses å være i tråd med Trestrategien for Elverum kommune og kommunens klima- og 
energiplan. 

 
Naboforhold 
Rett nord for planområdet er det et etablert boligområde med ene- og tomannsboliger. Nærmeste 
nabo, Terningmoen Borettslag, samt Vestad Vel og andre privatpersoner har kommet med innspill til 
planen i forbindelse med oppstarten. Det foreligger protester til prosjektet med bakgrunn i type 
bolig, høyder, volum m.m. Oppsummering av disse innspillene samt utbyggers kommentarer til disse 
kan ses fra s. 28 i planbeskrivelsen.  

 

I etterkant av oppstarten har Terningmoen borettslag sendt flere merknader direkte til kommunen, 
som er rettet mot tidligere skisser. Disse er ikke merknadsbehandlet ettersom prosjektet har endret 
seg underveis i planprosessen og at merknadene gjelder tidligere skisser og ikke det ferdige 
planforslaget som er til behandling. Borettslaget setter seg generelt sett sterkt imot prosjektet. De 
mener at prosjektet vil føre til forringelse av bo- og nærmiljøet. De ønsker forutsigbarhet, hvor de har 
forventet småhusbebyggelse og mener at blokkbebyggelse ikke bør bygges på dette arealet.  

 

Etter oppstarten av planen og gjennom planprosessen er prosjektet endret en god del. Ved 
oppstarten av planen var det ønskelig med ett bygg som skulle romme alle planlagte hybler og være 
plassert på 3 av tomtene. Dette var tenkt i 4 etasjer med inntrukket 5. etasje. Arealene øst for dette 
var skissert med 2 blokker, hvor antallet boenheter var usikkert. Hybelbygget var planlagt med 
adkomst via nord og framstod som dominerende med en lang fasade mot naboene. Prosjektet er nå 
endret slik at de 250 hyblene fordeles på 4 av tomtene og antallet hybler fordeles på et større areal. 
Det legges ikke til rette for adkomst via nord og betydelig trafikk på boliggatene, som borettslaget 
reagerte på. For å hindre en negativ nærvirkning er bygget et brutt opp og etasjeantallet er redusert 
på det arealet som er nærmest naboene. 

 

Nærmeste bolig er ca. 26 meter fra planområdet (regnet fra husveggen). Hagearealet er sørvendt og 
naboene her har dermed innsyn til planområdet. Ved den nærmeste naboen er det foreslått 
flermannsboliger (lavblokker/konsentrert småhusbebyggelse) i 2 etasjer, hvor det så langt er 
illustrert 2 separate bygninger. Disse vil med tanke på høyder og volum framstå tilsvarende som for 
eksempel rekkehus. Dette er et bevisst grep i planen for at nærmeste nabo ikke skal få et stort og 
dominerende bygg foran sin hage. Høyder og volum tilsvarer konsentrert småhusbebyggelse, og er 
således i tråd med gjeldende reguleringsplan. Utbygger har på dette feltet tatt borettslagets ønsker 



 

 

om lavere bygg til etterretning.  

 

Den høyeste delen av bygningene er plassert lengst unna boligene i nord, som også er et bevisst grep 
for å skape rom mellom den eksisterende og nye bebyggelsen. Arealet mellom blokka og eneboligen i 
nord er på over 30 meter. Den 6. etasjen skal være inntrukket og kan maksimalt tilsvare 60 % av 
byggets totale fotavtrykk.  

 

Det er gjennomført sol/skygge-analyser som del av utarbeidelsen av planen. Disse viser at slagskygge 
fra planlagte bygg har liten betydning for nabotomtene. Kommunedirektøren kan med det ikke se at 
prosjektet gir konsekvenser for naboenes solforhold. Sol/skyggeanalyser ligger som vedlegg til saken.  

 

Kommunedirektøren har forståelse for at naboer reagerer på prosjekter med bekymring for 
solforhold, virkning av høyder og volum. Det vurderes at det er gjort mange grep underveis i 
planprosessen for å redusere konsekvensene for naboene og imøtekomme deres interesser.  

 

Når det gjelder naboenes ønske om at reguleringsplanen fra 2011 fortsatt skal gjelde og at arealet 
skal bebygges med småhusbebyggelse, vises det til at gjeldende reguleringsplan har lite rammer for 
hvordan arealet skal utnyttes. Gjeldende plan er 10 år gammel og i planmaterialet fra den gang vises 
det tydelig at det var lite tanker rundt hvordan dette arealet skulle bebygges. Bakgrunnen for at det 
ble valgt småhusbebyggelse kommer ikke fram av plandokumentene og er dermed usikkert. Arealet 
har siden den gang stått utbygd og det har i mellomtiden kommet skjerpete krav til hva som 
forventes av kommunene ved utvikling og boligplanlegging. Økt fokus på kompakte byer, høy 
utnyttelse av sentrumsnære områder, planlegging med sikte på lavere biltrafikk vurderes av 
kommunedirektøren som tungtveiende grunner til at man kan se på en ny type utnyttelse enn hva 
planen fra 2011 la til grunn. Dette med forutsetning av høy kvalitet på prosjektet, noe 
kommunedirektøren mener er ivaretatt i planforslaget. Med en reguleringsplan fra 2011 som gjelder 
for et uutviklet areal anses det som modent for en ny planprosess for å avklare rammer og føringer 
sett opp mot dagens intensjoner og mål.  
 

Byggehøyder og volum 
Prosjektet har som tidligere nevnt endret seg underveis i prosessen, hvor utbygger startet med ett 
hybelbygg på 4 etasjer med inntrukket 5. Hyblene var i tillegg planlagt på et mindre areal og det var 
usikkerhet rundt bruken av de østre tomtene. Administrasjonen vurderte denne utformingen og 
utnyttelse som lite egnet og tilrådde en bearbeidelse av planene. Prosjektet ble vurdert som for 
dominerende, stort, høyt og tett. Administrasjonens råd om å bryte opp bygningsmassen, trappe opp 
byggehøydene fra vest til øst, legge inn lekeareal mellom den høyeste bebyggelsen og nabotomt o.l. 
har utbygger tatt til etterretning og bearbeidet prosjektet etter disse anbefalingene. Samtidig har 
man tatt hensyn til merknadene om bekymring for barn og unges sikkerhet ved å endre adkomsten.  

 

Kommunedirektøren vurderer det første forslaget som lite egnet for området, men at det endelige 
planforslaget har en spennende arkitektur som kan løfte opplevelsen av Jegerstien. Videre anses 



 

 

prosjektet som positivt for Elverum og satsningen på høgskolen. Kommunedirektøren anser 
byggehøyder og volum som forsvarlig på dette arealet, hvor Jegerstien og søndre delen av 
Trondheimsvegen markerer overgangen mellom store og små bygningsvolum samt at dette området 
er en inngangsportal inn til sentrum.  

 

Prosjektet er ikke et typisk fortettingsprosjekt da det ikke omkranses av boliger i alle retninger. 
Tomta er ubebygd og ligger i skjæringspunktet mellom store og små volumer. Dersom tomtene lå 
inne i et boligområde, og ikke grenset inntil slik dette arealet gjør, mener kommunedirektøren at 
saken hadde stilt seg annerledes.    

 

Kostnader – drift og vedlikehold 
Jegerstien, Gaupevegen og Elgvegen er kommunale veger og kommunen står for drift og vedlikehold. 
Planforslaget legger ikke opp til at det skal bygges nye offentlige veger som skal overtas av 
kommunen etter endt utbygging. Offentlige vann- og avløpsledninger må legges om som konsekvens 
av utbyggingen, men dette skal gjennomføres av utbygger og er sikret i rekkefølgebestemmelsene. 
Tiltaket vil ikke gi økte økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 

Konklusjon 
Kommunedirektøren vurderer planforslaget som i tråd med nasjonale forventninger og retningslinjer 
samt kommunens intensjon og mål for vekst og utvikling. Kommunedirektøren anbefaler at 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 


