
Styringsgruppe for byplanen – dagsorden: 

Hensikt:  

Gjennomgang av sentralt innhold – til informasjon og gi muligheter for politiske 
signaler - før 1. gangs behandling og offentlig ettersyn.  

 

1. Innledning om byplanen – status og framdrift 

2. Sentrale tema i byplanen: 
– Transport – orientering 

– Grøntstruktur og folkehelse – presentasjon av temakart 

– Føringer og strategier for arealbehov – og vurdering av innspill 

– Handel – utkast til bestemmelser i byplanen 

– Gjenreisningsarkitekturen – informasjon og forslag til sone for bevaring.  

– Parkering, uteopphold og fortetting – utkast til bestemmelser. 

3. Oppsummering og avslutning 



Byplanen – som et puslespill 



Status og framdrift  
Siden sist: 

 30. november: BY:prat – Pecha Kucha  

 11. desember: BUK  

 13. desember: Regionalt planforum   

 15. februar: Eldrerådet 

 14. mars: Dialogmøte handel 

 Rapport om gjenreisningsarkitekturen 

 

Framdriftsplan:  

 25.april: Kommunestyret orienteres   

 15. juni: Politisk behandling i formannskapet  

 20. juni: Politisk behandling i kommunestyret   

 2. juli – 10. september: Offentlig ettersyn  

 28. november 2018: Sluttbehandling i 
kommunestyret, forutsatt uten innsigelser.  



Vedtak og føringer for byplanarbeidet   

Kommunestyret - november 2016: 

 Fagrapport areal- og transportutvikling, Vista 
utredning. 

 Notat arealbehov  

 Byanalysen 

 

Fagrapporter høsten 2017:   

 Handelsanalyse  

 Sykkelrapport 

 Ny bydel Vestad – mulighetsstudie    

 Gjenreisningsarkitekturen 

 
 

I samsvar med planprogram fra juni 2015 og notat februar 2017.  

 

 



Byplanen – tre delplaner 

1. Delplan for Byområdet – 
hele området vist 
innenfor rammen. 

2. Delplan for Leiret – grønt 
område. 

3. Delplan for Vestad – gult 
område. 

 

 Delplan for Vestad – behov 
for mer dialog/prosess, tas 
opp igjen til høsten.   



    

Byplanen 2018 - 2030 

1. Plankart:   

– Delplan Byområdet 

– Delplan Leiret  

2. Bestemmelser (med 
juridisk virkning)  

3. Planbeskrivelse:   
– Faktagrunnlag 

– beskrivelse 

– konsekvensutredning  

– vurdering av innspill  

4. Temakart (uten juridisk 
virkning) 

5. Byanalysen 

 

Plankart for Vestad – egen 
planprosess til høsten. 

Bykjernen/Leiret 2001  Byområdet 2011  



Transport  
Plankart: 
1. Omkjøringsveg legges inn som illustrasjonslinje – ny plassering  
2. Ny rv 2 legges inn som illustrasjonslinje (som dagens plan) 
3. Dagens kryss i Leiret: påskrift «stengt veg» - Bækbakken og Tinghusgata 

(som dagens plan) 
4. Kryssing av jernbanen – kun gs-veg (ikke kjøreveg)  
 
Generelt – møte med vegvesenet 28. november: 
 Omkjøringsveg – Statens vegvesen vil måtte forestå utredningen.       
 Administrasjonen vurderer kunnskapsgrunnlaget innen transport som 

tilstrekkelig for å utarbeide byplanen 
 Byplanen må forholde seg dagens vegnett i overskuelig framtid. Ikke 

tilgjengelig midler og ressurser for å kunne utarbeide reguleringsplaner 
eller opparbeide rundkjøringer ihht. vedtatt kommunedelplan overordnet 
vegnett. Bykjernens transportutfordringer må løses gjennom det 
vegsystemet som finnes i dag.  

 Videre samarbeid om kortsiktige tiltak  
 





Godspakke innlandet og tilsving i Elverum  

Godspakke Innlandet:   
 Mer gods fra veg til bane i NTP 2018-29 
 Samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer  (18 mrd., hvor 5,5 mrd. i første 

planperiode) 
 Effektiviserer skognæringens transport mot Sverige og Østfold, årlig reduksjon på 

57 mill. 
 Røros- og Solørbanen: Hamar – Elverum – Kongsvinger elektrifiseres, samt får økt 

kapasitet. 
 
Tilsving i Elverum – info fra Jernbanedirektoratet:  
 Sporforbindelse mellom spor fra Hamar til spor Kongsvinger  
 Må ha en viss kurveradius min 250-300 m. Nytt spor gjennom et område med 

delvis bolig og delvis næring, i området mellom de to banene og Terningmoen 
øvingsområde.    

 Uten planoverganger og vil bli støyskjermet (elektrisk støyer mindre)  
 Korridor på 15-20 meter inkludert støyskjerming, samt at noe av vegsystemet i 

området må legges om.    
 
 



Tilsving Elverum 

 God dialog med 
Jernbanedirektoratet  

 Jernbanedirektoratet bestiller 
utredning fra BaneNOR, 
planarbeid forventes å starte til 
høsten 

 Infomøte 3. mai – for beboere, 
næringsdrivende m.v. 

 Må avklares om mulig linjetrase 
eller sone skal vises i byplanen   



Grønnstruktur i byplanen 



Hva er grønnstruktur? 
Grønnstruktur er veven av små og store naturpregede områder i 

eller inntil byer og tettsteder. (Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 6-1994.)  

Grønnstruktur er et mangfoldig nettverk av:  
• parker, lekeplasser  
• idrettsparker, nærmiljøanlegg  
• badeplasser og friluftsanlegg- og områder  
• vann, bekker, elver, strandsone  
• løype- og turvegnett, gang- og sykkelvegdrag  
• små og store naturområder  
• jordbruksarealer  
• kirkegårder  
• private hager, grøntanlegg ved blokkbebyggelse  
• grøntanlegg ved offentlige bygninger, institusjoner og skoler  
• grøntområder langs veganlegg  
• buffersoner langs industri 
• gatetrær 



Mange ulike funksjoner og verdier! 

pKJERGERJKHG 

Hvorfor grøntstruktur? 



FOLKEHELSE 
• Fysisk helse – fysisk aktivitet 
• Psykisk helse – stress, smerte, m.m. 

 
• Friluftsliv og rekreasjon 
       - men også aktivitet i hverdagen! 
      «Gåing er undervurdert for folkehelsa» 
 
• «Vi blir fetere, latere og mer ensomme» 

Livsstilssykdommer 
 
       HELSEFREMMENDE PLANLEGGING! 

Sammenhengen mellom stress og afstand til nærmeste grønne 
område. Jo lavere værdi på stressindekset, jo mere stressede er folk. 

https://themindlessphilosopher.wordpress.com/2015/12/07/so-i-married-a-kant-murderer/ 

Hansen K,B og Sick Nielsen T. (2005 ) ”Natur og grønne områder forebygger stress” Skov & Landskab  



Naturen er for alle! 

UTJEVNER SOSIAL ULIKHET 

https://me.me/t/treadmill?since=1477998000%2C3505772%2C1.000000 

https://www.videoblocks.com/video/young-fit-
men-in-gym-working-out-with-weights-
hgyeaobbwj35vxghd 



ATTRAKTIVITET 
• Kamp om innbyggerne 
• «Mer kresne og kravstore» 
• Urbant og grønt er attraktivt 
• Estetikk, lukt, fuglesang… 
• Vi foretrekker grønne omveger 
 

http://tribecatrust.org/a-parklet-for-duane-street/ Kommunal – og moderniseringsdepartementet, (2016), «Byrom – en idehåndbok». 



LUFTKVALITET OG LOKALKLIMA 

Overvannshåndtering, infiltrasjon, flom, fordrøyning  

Vindskjerming, støyskjerming, m.m. 

Foto: Christian Bonvik, hentet fra «Grønnstrukturplan for Orkdal kommune 2010-2022» 



«Blomsten og bien» 

Biologisk mangfold 

 

DYR- OG PLANTELIV 

https://pixabay.com/no/bie-pollinering-pollen-insekt-1465260/ https://en.wikipedia.org/wiki/Gardens_by_the_Bay 



Hvordan? 

OBS! 

Under  

arbeid 

https://www.slideshare.net/urbed/ecobuild-2013-04-032013 



«Rullatoravstand» og barn i byen 

ULIKE BRUK, BRUKERE OG AVSTANDER 





byanalysen 

føringer 

Føringer i byanalysen 



• Prioritere grønnstrukturen! 

• Bevare grøntområder og grønne korridorer 

• Opprette og opprettholde grønnstruktur i 
framtidige planer  

• Ta vare på både store og små grønne områder for 
å sikre variasjon, nærhet og biologisk mangfold 

• Sikre at korridorer får god bredde 

• Sørge for helhetlige grønne soner langs elver og 
tjern (Legge inn manglende deler i byplanen) 

• Se nye gang- og sykkelveger i sammenheng med 
grønnstruktur   

• Temakart grønnstruktur 

 

OBS! 

Under 

arbeid 

I byplanen 



Føringer og strategier for arealbehov 

Føringer for vurdering av innspill til byplanen:  

1. I revidert byplan skal det planlegges for et variert boligtilbud med en stor 
andel fleremannsboliger og blokker 

 

 

Flere innspill i sentrumskjernen om  

utvikling i tråd med en strategi for  

fortetting i sentrum 



2. Områdene for 
boligbygging innenfor 
dagens 
kommunedelplan er 
tilstrekkelig i neste 
planperiode. Det legges 
ikke inn større nye 
områder.   
 

Smestadtoppen m.fl. 
Ca. 2-300 boenheter 



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.   
 
Avklaring av hvilken type 
handel som skal være hvor 
er hovedspørsmålet 
innenfor dette temaet.  



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 og samtidig ha god 
bokvalitet.  
 



Handel  
 Forskrift for rikspolitisk bestemmelse for 

kjøpesentre.  
 Hedmark er det eneste fylket uten en 

fylkesdelplan for varehandel.  
 Handelsanalysen, utarbeidet av Vista 

analyse og Rambøll:  
– foreslår å benytte Grenlandsmodellen og 

arealkrav på min 1800 m2 pr. forretning  
– I tillegg begrensninger på vareslag for 

utvalgsvarer som sport, klær, sko m.v., 
samt servering og dagligvare.   

 Oppland fylkeskommune - regional plan 
for attraktive byer og tettsteder i 
Oppland.  

 Senterstruktur bør defineres i byplanen. 
 







Handelsområdene – alternativer  

 Alternativ 1: Tillatt med handel og andre relaterte forretningsformål 
(uten begrensning på areal eller varetype).  

 Alternativ 2: Grenlandsmodellen (min 1800 m2) med flere 
dagligvareforretninger tillatt på Grindalsmoen . Kjøpesenter ikke tillatt 
(dvs. mer enn 3000 m2 som samlet framstår som en enhet, 
dagligvarer inngår).   

 Alternativ 3: Grenlandsmodellen (min 1800 m2) uten flere 
dagligvareforretninger tillatt. Kjøpesenter ikke tillatt.  

 Alternativ 4: Kun transport og plasskrevende tillatt som dagens 
bestemmelser. Kjøpesenter ikke tillatt.    

 



Aktuelle problemstillinger knyttet til nye 
handelsbestemmelser:  

1. Hvordan skal vi utvikle Elverum som et sterkt regionsenter for 
handel?  

2. Hvordan vil det gå med handel i sentrum om det åpnes opp for 
mer detaljhandel på Grindalsmoen?  

3. Hva skjer med Elverum om vi ikke åpner opp for mer detaljhandel 
på Grindalsmoen? 

4. Hvor mye av kjøpekraften vil kunne komme fra 
gjennomfartstrafikken, er det mulig å få mer kunnskap om dette?  

5. Hvordan vil etablering av dagligvare og detaljhandel på 
Grindalsmoen påvirke trafikkavviklingen øst- vest i byen? 

6. Dersom Grenlandsmodellen skal legges til grunn, vil krav på min 1 
500 m2 være mer riktig å benytte enn 1 800 m2 (som er mer i 
samsvar med bestemmelsene for både Grenland og Oppland)?  
 
 



Gjenreisningsarkitekturen 



Gjenreisningsarkitekturen 
 To kulturminne-/byplankvelder, filmen «Leiret 

reiser seg» , byvandring og kulturpunktapp m.v.  

 Rapport: Gjenreisningsarkitekturen i Elverum, 
av Anne-Kristine Kronborg  

 

 En av byplanens målsettinger: 
Byutviklingsstrategier som fastsettes skal 
bygge opp under Elverums identitet og 
attraktivitet, spesielt gjennom økt kunnskap 
og bevissthet om gjenreisningsarkitekturen.   

 

 Byer som lykkes med sin byplanlegging bygger 
opp under sitt særpreg og sin egenart. Kåret til 
Årets mest attraktive by: Fredrikstad og 
tidligere Kongsvinger.  

 

 



Anne-Kristine Kronborg skriver i rapporten 

 Begeistring over en så tidstypisk og intakt etterkrigsbebyggelse av så høy 
kvalitet  

 Tegn på en stor og voksende interesse for Elverums særpreg og byens 
arkitekturhistorie 

 Sjeldent fine representanter for modernismen slik den utviklet seg etter 
krigen  

 Elverum ble brutalt ødelagt, men omsorgsfullt bygd opp igjen  
 Bymiljø av nasjonal kulturhistorisk verdi, «NB!-registeret» hos 

Riksantikvaren:  
– Leiret har en karakteristisk og lite endret etterkrigsbebyggelse 
– Rådhuset særlig betydning som monumentalbygg av stor estetisk og kunstnerisk 

verdi 

 Ta ansvar for å ta vare på                                                                                
det verdifulle bymiljøet! 
 
 

Byplankveld 18. mars 2015 



Hvordan ta vare på Leiret? 

 Utfordring å bevare særpreget uten at det går på brukbarheten løs. Mulig, 
men krever omtanke og kunnskap.   

 Verdien ligger i helheten. 

 Noen bygg ekstra viktige: Rådhuset, hotel Central, Ekren og Rein -> Leiret «i et 
nøtteskall» + Skogbrukets hus. 

 

 Materialer – ved nybygg/rehabilitering bruke det samme  

 Vindusformer – opprinnelige må brukes  

 Taktekkingsmaterialer – opprinnelige må brukes 

 Farger – rekonstruere fargepalett?  

 Restriktive til ekstra etasjer og tilbygg – balanse og rytme i bybildet  

 Etterisolering – bør ikke forandre fasadeuttrykk 

 Byggelinje mot gate beholdes – interessante førsteetasjer/bymiljø   

 Balkonger – bevares – nye mot bakgården   

 





Parkering 

 Utgangspunkt i dagens krav og praksis 
 El-bil 10 % av plassene ved felles p-

anlegg 
 Krav til parkering i kjeller i sentrum 
 Sykkelparkering  
 Gjesteparkering 
 Enebolig og småhus: som dagens praksis 

– kun minimumskrav   
 Bolig lavblokk/høyblokk: 

– Utenfor bykjernen: min 1,2 p-plass  
– Innenfor: bolig under 55 m2: 0-1 p-plass 
– Innenfor: bolig over 55 m2 : 0,5-1 p-plass 

  Næring – romslige krav, maks i sentrum 



Uteopphold  
 Krav til MUA=minste uteoppholdsareal for 

alle boligtyper  
 Kravene baseres på dagens praksis og 

tilsvarende i andre kommuner (Gjøvik, 
Tønsberg).  

 Leiligheter lavblokk/høyblokk: min 20 m2  for 
leiligheter over 55 m2 , der min 8 m2  privat 
og min 8 m2 felles.   

 I sentrum: utbyggere kan oppruste 
nærliggende grøntanlegg/parker. 

 Nærlekeplass: kreves ved bygging av 8 
enheter eller flere, min 200 m2 . Eks. Solvang, 
Bjørk.  

 Områdelekeplass: Kreves ved 100 enheter 
eller flere, min 2000 m2 . Eks. 
Slåttmyrbakken, Sagåa øvre.    



Fortetting  
Krav ved enkeltfradeling: 

 Minimum størrelse eneboligtomt: 600 m2    

 Minimum størrelse tomannsbolig: 750-800 m2    

 Bestemmelser for seksjonering 

 Utnyttelsesgrad (prosent bebygd areal):                             
%-BYA=30 %   

 


