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KS-074/19 Vedtak: 
 
Elverum kommunestyre vedtar områderegulering for Heradsbygd, arealplan-ID 2014004 med 
tilhørende plandokumenter, sist revidert 27.05.2019.   

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

 

19.06.2019 Behandling i Kommunestyret 

KS - møtebehandling: 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme (Martin Løken - MDG) 
 
 

FSK-085/19 Vedtak: 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 19.06.19: 

Elverum kommunestyre vedtar områderegulering for Heradsbygd, arealplan-ID 2014004 med 
tilhørende plandokumenter, sist revidert 27.05.2019.   

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 



 

 

 

 

12.06.2019 Behandling i Formannskapet 

FSK - møtebehandling: 
Avstemming: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

Elverum kommunestyre vedtar områderegulering for Heradsbygd, arealplan-ID 2014004 med 
tilhørende plandokumenter, sist revidert 27.05.2019.   
 

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

 
  



 

 

Utredning 

 
Saksopplysninger 
Elverum kommune har siden 2014 arbeidet med en områderegulering for Heradsbygd, med hensikt å 
legge til rette for bolig- og tettstedsutvikling i sentrale deler av bygda. Regulering av et større område 
i Heradsbygd er forankret i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Hensikten med planen er 
hovedsakelig å legge til rette for nye boliger i Teaterbyen, Tassåsen, Kvithammarberget og ved 
Garverløkkevegen.  
 

De viktigste milepælene i saken er som følger: 

· Formannskapet vedtok rammer for planarbeidet den 18.06.2014, sak 075/14.   
· Formannskapet vedtok den 24.06.2016, sak 120/16 at planforslag datert 10.06.2016 skulle 

legges ut til offentlig ettersyn. 
· I forbindelse med offentlig ettersyn rettet Bane NOR (da Jernbaneverket) innsigelse til 

planforslaget, brev datert 12.08.2016.  
· Kommunen ønsket ikke å imøtekomme innsigelsen og formannskapet besluttet den 

16.03.2018, sak 042/18 at det skulle mekles i saken.  
· Mekling skjedde hos Fylkesmannen den 14. juni 2018, hvor Bane NOR og kommunen kom 

til enighet om en løsning som begge parter kunne akseptere.  
· Kommunestyret vedtok den 13.12.2018, sak 166/18, en avtale mellom kommunen og Bane 

NOR vedrørende anleggsbidrag til ny undergang.  
· Bane NOR har trukket innsigelsen, og kommunen kan sluttbehandle planen.  
· Begrenset offentlig ettersyn våren 2019.  

Rådmannen anbefaler planen sluttbehandlet og vedtatt.  
 

Hensikten med planen 
Hovedmålet med planen er å legge til rette for boligbygging i Heradsbygd, i tråd med 
kommuneplanens arealdel 2011-2022 og samfunnsdelen kap. 5. Det er lagt til rette for en moderat 
fortetting i områdene Tassåsen, Teaterbyen og ved Garverløkkevegen med 26 nye enkeltstående 
boligtomter. Det er ett felt ved Garverløkkevegen som åpner opp for inntil 4 nye tomter, men hvor 
inndelingen ikke er vist (B2 i plankartet). For både eksisterende og framtidige boligtomter er rammen 
ene- eller tomannsbolig.  
 

I området Kvithammarberget er det lagt til rette for et nytt boligfelt med en relativt høy boligtetthet. 
Boligtomtene her har også som ramme at det skal bygges ene- eller tomannsboliger, til sammen 33 
tomter. Ett felt (B1) kan deles inn i 4 tomter. Det er i tillegg to felt hvor det er åpnet for enten 
rekkehus eller kjedede eneboliger, med inntil 10 boenheter. Ettersom det er lagt til rette for en høy 
arealutnyttelse i Kvithammarberget er det avsatt flere arealer for lek og opphold.  
 

Tomtene er i varierte størrelser og følger opp målet om valgfrihet til boform, livsstil og store 
boligtomter, jmf. samfunnsdelen. 
 

Et av undermålene i planprosessen var at økningen av boligtomter ikke skulle resultere i behov for ny 
infrastruktur, spesielt knyttet til jernbanen. Det var opprinnelig ingen planer om å gjøre tiltak på 
Solørbanen, annet enn å stenge 3 overganger for gående og syklende. Det var derimot sikret areal for 



 

 

en ny gangforbindelse mellom Garverløkkevegen og Stasjonsvegen for å bedre framkommeligheten 
for gående og syklende innenfor planområdet.  
 

I utarbeidelsen av planen har flere momenter vært styrende for arealbruken, herunder forholdet til  
turveger, kulturminner, naturtyper, dyrka mark, skiløyper, trafikksikkerhet, barnetråkkregistrering 
m.m.  
 

Det vises til saksutredningen ved 1.gangsbehandling og kapittel 3 (dagens situasjon) og 5 (planlagt 
arealbruk) i planbeskrivelsen.  
 

Offentlig ettersyn 2016 
I 2016 vedtok formannskapet at planforslaget som kommunen hadde utarbeidet skulle legges ut til 
offentlig ettersyn. I forbindelse med høringen mottok kommunen 23 uttalelser. 4 av disse omhandlet 
Lillemoen skole og tilgrensende boligområder. Disse uttalelsene ble behandlet sammen med 
sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Lillemoen skole og kommenteres derfor ikke videre i 
saken. Kort oppsummert dreier de private uttalelsene seg om: 

· Motforestillinger til at det som i dag er kommunale veger nedklassifiseres til privat/felles 
veger.  

· Det er ikke ønskelig å stenge planoverganger for gående og syklende. 
· Ønske om flere nye boligtomter i planen.  
· Ny forbindelse mellom Garverløkkevegen og Stasjonsvegen bør være kombinert kjøreveg 

og gang- og sykkelveg. Det er også ønskelig å justere den sørøstre delen av traséen.  
· Mulighet for justering av tomtegrenser. 
· Endring av skiløypetrasé som strekker seg gjennom planområdet.   

Rådmannen anbefaler enkelte endringer i planen basert på uttalelsene og innspillene fra de private.  

Fra Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen har ikke kommunen 
mottatt uttalelser som tilsier noen vesentlige endringer i planen.   
 

Uttalelsene er oppsummert og kommentert i eget notat og følger som vedlegg i saken.  
 

Innsigelse og mekling 
I forbindelse med offentlig ettersyn rettet Bane NOR innsigelse til planforslaget på to punkter: 

· Utvidet bruk av eksisterende planoverganger ved Lykkjegutua (myke trafikanter) og ved 
Nøtåsvegen (kjørende og myke trafikanter). 

· Mangelfulle bestemmelser knyttet til stenging av resterende planoverganger og utydelig 
merking av disse i plankartet.  

Begrunnelsen for innsigelsen var at Bane NOR anså sikkerheten rundt planovergangene som 
utilstrekkelig vurdert. Spesielt gjaldt det planovergangen ved Lykkjegutua og ved Nøtåsvegen, som 
kommunen ønsket å opprettholde i sitt planforslag ved offentlig ettersyn. Bane NOR viste til at 
Solørbanen skal elektrifiseres, noe som gir flere tog per døgn gjennom planområdet, og Bane NOR 
kunne ikke tillate mer trafikk i plan over jernbanen.  



 

 

 

Kommunen og Bane NOR var i utgangspunktet ikke enig i vurderingene rundt sikkerheten for 
planoverganger. Man greide heller ikke komme til enighet gjennom dialog. Det ble derfor bestemt av 
formannskapet at det skulle mekles i saken. Meklingen fant sted hos Fylkesmannen i juni 2018. 
Under meklingen la Bane NOR fram en løsning for at de skulle kunne trekke innsigelsen. Dette gikk ut 
på at alle overganger for gående og syklende skulle stenges og at det legges til rette for en ny 
undergang for de myke trafikantene som ferdes i området. Det ble i tillegg signalisert at kommunen 
kunne få et anleggsbidrag for å kunne gjennomføre tiltakene. Kommunen godtok Bane NORs vilkår 
for at de skulle trekke innsigelsen.  
 

I etterkant av meklingen har det vært dialog mellom kommunen og Bane NOR for å finne de 
detaljerte løsningene i planen. Dette har dreid seg om gjerding, rekkefølgekrav, bestemmelser m.m. 
Kommunen har bearbeidet planforslaget i tråd med forutsetningene til Bane NOR, som har trukket 
innsigelsen. For at området skal kunne utvikles med nye boliger er det en forutsetning at 
planoverganger stenges, at det gjerdes langs jernbanen og at ny undergang bygges. Konsekvensen av 
endringene er derfor at det må gjøres tiltak knyttet til jernbanen før nye boliger kan bygges. 
Endringene basert på mekling og dialog med Bane NOR er som følger: 

· Alle 4 krysningspunkter over jernbanen for gående og syklende innenfor planområdet skal 
stenges. Det skal samtidig gjerdes langs med jernbanen for å unngå villkryssing. Eventuelle 
bruksrettigheter må slettes.  

· Det skal bygges en undergang for myke trafikanter i området ved den gamle 
stasjonsbygningen.  

· Det er knyttet rekkefølgekrav til når overgangene skal stenges og når gangkulverten skal 
bygges.  

· Mindre justeringer av bestemmelsene i tråd med Bane NORs krav.  



 

 

Oversikt over tiltakene etter mekling.  
 

Gjennomføring 
For at planen skal kunne være realistisk å gjennomføre har Bane NOR og kommunen inngått en 
avtale om anleggsbidrag fra Bane NOR på 1,5 mill.kr. mot at kommunen bygger undergangen innen 
1. oktober 2021. Avtalen ble behandlet i kommunestyret i desember 2018. Denne legger til grunn 
ansvarsfordeling, eierskap, kostnader m.m. for gjennomføringen av de tiltakene partene er kommet 
til enighet om.    
 

Siden det er en forutsetning at overganger skal stenges, undergangen bygges og det skal gjerdes 
langs jernbanen er det satt krav i planens bestemmelser for når tiltakene skal gjennomføres. Dette 
har betydning for når den enkelte boligtomt kan bygges ut. I grove trekk vil det bety: 

1. Kvithammarberget: både kjørende, gående og syklende til bygdesenteret forventes at vil 
krysse jernbanen i plan ved Nøtåsvegen, selv når gangkulverten er bygd. Elever bosatt i 
Kvithammarberget har en trygg skoleveg hvor Skolegutua (ren gang- og sykkelveg) krysser 
jernbanen planfritt. Derfor legger planen til rette for at det kan bygges inntil 10 boliger i 
Kvithammarberget uten at gangkulverten ved Stasjonsvegen bygges. Når det derimot skal 
søkes om den 11. boligen må gangkulverten være bygd. 

2. Tassåsen: ingen boliger kan bygges før gangkulverten er bygd. 
3. Teaterbyen: planoverangen ved Lykkjegutua og Høverdalsgutua må stenges og det må 

samtidig gjerdes langs jernbanen. Sanering av overgangen medfører også sletting av 
rettigheter for enkelte grunneiere. Sletting av rettigheter og sanering av overgangen 
forutsetter at gangkulverten er bygd.  

4. Garverløkkevegen: eksisterende overgang i plan må stenges og det må gjerdes langs 
jernbanen før man kan bygge nye boliger her.  De som ønsker å bygge på tomter som 



 

 

grenser til jernbanen må i tillegg sørge for tilstrekkelig gjerding langs deres tomtegrenser. 

 
Oversikt over rekkefølgekrav til de enkelte boligområdene 
 

Begrenset høring 2019 
De endringene som er gjort ble ansett som såpass store at det var behov for en ny høringsrunde for 
de nye endringene. Nytt endret planforslag ble derfor sendt til grunneiere, offentlige myndigheter og 
andre berørte parter med mulighet for uttalelse før kommunen skulle sluttbehandle planen. 
Kommunen har mottatt 6 uttalelser, hovedsakelig fra offentlige instanser.  
 

Statens vegvesen utrykker misnøye med at de ikke har vært involvert i prosessen med tilrettelegging 
av ny undergang, siden gående og syklende må følge Nøtåsvegen fram til riksvegen. Nøtåsvegen 
anses ikke som godt nok tilrettelagt for myke trafikanter. Vegvesenet ber derfor om at det legges inn 
rekkefølgekrav til belysning langs strekningen hvor de myke trafikantene skal gå langs Nøtåsvegen 
fram mot rv. 2. Administrasjonen tar kritikken på alvor og er enig i at prosessen ikke har vært ideell, 
hvor vegvesenet burde vært bedre involvert i plassering av kulverten og eventuelle avbøtende tiltak. 
Rådmannen tilrår å følge vegvesenets anbefaling om at den strekningen som er berørt får belysning. 
Dette er innarbeidet i rekkefølgebestemmelsene.  
 

De nye merknadene er oppsummert og kommentert sammen med uttalelsene fra 2016. 
 

Endringer i planforslaget 
Det er gjort endringer i plankart og bestemmelser med bakgrunn i mekling, uttalelser og innspill som  
kommunen har mottatt i forbindelse med begge høringsrundene. Kommunen har i tillegg gått 
gjennom bestemmelser og plankart og gjort endringer basert på en generell vurdering. De viktigste 



 

 

endringene er som følger: 

· Det er regulert inn en undergang ved jernbanen for gående/syklende i området ved den 
gamle stasjonsbygningen. Det er knyttet rekkefølgekrav til gjennomføring. 

· Det forutsettes at alle krysningspunkt for myke trafikanter stenges, dette gjelder også for 
kjørende til gbnr. 63/53. Stengesymbol er vist på begge sider av jernbanen i plankartet. Det 
er knyttet rekkefølgekrav til gjennomføring. 

· Høverdalsgutua, Lykkjegutua og deler av Tassåsvegen foreslås beholdt som kommunale 
veger, i tråd med dagens situasjon. 

· Der hvor boligtomtene var uhensiktsmessig store og dekker mye terreng, som ikke egner 
seg til boligbebyggelse, er det lagt inn grønnstruktur. Dette gir ikke utslag i bruken av 
eiendommene eller ved avregning av utnyttelsesgraden. Alle eiendommer dette gjelder 
kan fortsatt bebygges med 200 kvm + 50 kvm, uavhengig av tomtas størrelse. Parkering på 
barmark tillates utenom dette.  

· Byggegrensen langs Nøtåsvegen var foreslått til 50 meter fra midtlinje veg ved offentlig 
ettersyn. I vegnettplanen for fylkesveger er Nøtåsvegen definert som funksjonsklass E – 
lokalveg og holdningsklasse Lite streng. Byggegrensen i vegnettplanen er satt som 15 
meter. I reguleringsplanen for Heradbygd er derfor bestemmelsen om byggegrenser endret 
slik at planen samsvarer med vegnettplanen, dvs. 15 meter regnet fra midtlinje veg.  

· Det er tilbakeført noe arealer som er skogsteiger, men som feilaktig var vist som 
eksisterende boligtomter. Dette gjelder deler av gbnr. 40/1 i Kvithammarberget.  

· Det er lagt inn 4 ekstra tomter i området Tassåsen, 1 ekstra tomt i Teaterbyen og mulighet 
for 2 ekstra boligtomter ved Garverløkkevegen. Å legge til rette for noen ekstra tomter er 
avklart med Bane NOR, som aksepterer den moderate økningen av tomter i planen.  

· Rekkefølgekrav knyttet til omlegging av eksisterende turveg gjennom Kvithammarberget 
når området skal utvikles.  

· I tråd med vegvesenets anbefaling om belysning langs en mindre strekning av Nøtåsvegen, 
er det lagt inn krav til dette under bestemmelse § 2.2 d).  

· Justering av gang- og sykkelvegen mellom Garverløkkevegen og Stasjonsvegen. Den sør-
østre delen er lagt i tomtegrensene mellom gbnr. 63/55 og 63/34.  

· Gbnr. 52/95 var feilaktig vist som eksisterende boligformål ved offentlig ettersyn, dette er 
en landbrukseiendom som ikke er ment omregulert. Formålet er derfor endret til landbruk, 
i tråd med dagens bruk.  

· Gårdene Opsal nordre og Opsahl søndre var foreslått til vern ved offentlig ettersyn, hvor 
det var presisert at våningshusene ikke tillates revet. For å styrke vernet og landskaps- og 
kulturmiljøhensynet anbefales det at også de andre verneverdige byggene på tunene skal 
bevares, siden det ikke er våningshuset alene som gir et verneverdig kulturmiljø.  

· For å få en bedre styring på de eksisterende boligtomtene og hindre utilsiktede fradelinger, 
som ikke er i tråd med planens intensjon, er det lagt inn regulerte parseller mellom 
tomtene i plankartet og bestemmelser om at fradeling ikke tillates på de eksisterende 
boligtomtene.  

· Gbnr. 56/78 og 55/54 er gjort om fra landbruk til boligformål, i tråd med dagens bruk.  
· Frigitte kulturminner er angitt i bestemmelsene og i plankartet med bestemmelsesområde.  
· Mindre justeringer av formåls- og eiendomsgrenser, adkomster o.l. i plankartet.  
· Formål blå/grønnstruktur er lagt inn ved eksisterende overvannskanal ved den nye 

kulverten og vassdraget som strekker seg gjennom planområdet.  
· Mindre tekstlige endringer i bestemmelsene. Endringene anses ikke å ha noen nevneverdig 

betydning for planen.  

Vurdering 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, hvor planen legger til rette 
for vekst og utvikling i Heradsbygd. Det legges til rette for boligbebyggelse i sentrale deler av bygda, 
med nærhet til skole, butikk, rekreasjon og friluftsliv, organisert aktivitet m.m. Viktige hensyn som 



 

 

naturmangfold, kulturminner, turdrag, jordvern, trafikksikkerhet m.m. anses å være ivaretatt. Med 
utvidet og nyoppusset skole, nye uteområder på skolen, flerbrukshall og nye ballbaner er det lagt til 
rette for et attraktivt boligområde med gode oppvekstvilkår for barn og unge. Hovedtyngden av nye 
boligområder er lagt i gang- og sykkelavstand til både skolen og bygdesenteret.  
 

Det vises til kap. 6 i planbeskrivelsen for en fullstendig vurdering av planen.  
 

Trafikksikkerhet  
Rådmannen vurderer de grepene som er gjort i planen som positive for å bedre sikkerheten for de 
myke trafikantene. Stenging av planoverganger, samtidig som at det gjerdes, hindrer villkryssinger i 
plan samtidig som at beboerne i området ledes mot en trygg undergang. Sånn sett er sikkerheten 
bedre for beboerne i området.  

 

Undergangen, med sine tilførselsveger, reguleres til turveg (vis som o_T i plankartet). Dette 
innebærer at stigningen på tilførselsvegene til kulverten prosjekteres og dimensjoneres deretter - 
med turvegstandard. Etter teknisk forskrift blir turvegen ikke å regne som universelt utformet. Til 
tross for at turvegen har en noe lavere standard enn gang- og sykkelveg er den prosjektert slik at det 
skal være mulig med vintervedlikehold og sikre framkommelighet året rundt. Standarden for 
gangkulverten med tilførselsvegene er valgt ut i fra at det er begrenset med areal å ta av samt at 
kostnaden av å bygge en fullverdig gang- og sykkelveg, som er universelt utformet, er i såpass 
omfang at det ikke er realistisk for kommunen og gjennomføre planens hensikt. Løsningen er 
foreslått og forhåndsgodkjent av Bane NOR. Ingen offentlige myndigheter har innvendinger til 
løsningen som er valgt.    

 

Ved offentlig ettersyn ble det lagt inn nye strekninger for gang- og sykkelveg, spesielt Nøtåsvegen er 
vudert som lite trafikksikker hvor flere skolebarn ferdes. Det også lagt inn gang- og sykkelveg mellom 
Garverløkkevegen og Stasjonsvegen, samt at krysset ved Stasjonsvegen/Nøtåsvegen skal strammes 
opp. Planen legger til rette for at alle skolebarna skal ha trygg skoleveg. Når planen er realisert er det 
to muligheter i området hvor man kan krysse jernbanen planfritt.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Kommunen drifter og vedlikeholder Kvithammarvegen, Stasjonsvegen, deler av Tassåsvegen, 
Lykkjegutua, Høverdalsgutua og Garverløkkevegen per i dag. Ved offentlig ettersyn foreslo 
kommunen en nedklassifisering av 3 av disse vegene (Tassåsvegen, Lykkjegutua og Høverdalsgutua). 
Med hensyn til oppsitterne i området anbefaler rådmannen at drift og vedlikehold fortsetter slik som 
i dag, og at de 3 vegene forblir kommunale.  
 

De økonomiske konsekvensene av planendringene med grunnlag i meklingen (ny undergang), er 
utredet i tråd med avtalen om anleggsbidrag. Det er estimert en investering på brutto ca. 9 millioner 
kr. inkl. mva. (prosjektering på går og kalkyler er under løpende utvikling). 
 

Som en følge av meklingen skal også overganger stenges, gjerde langs jernbanen skal etableres og 
det skal bygges en ny adkomstveg til Solørvegen 210. Dette er et pågående arbeid mellom 



 

 

kommunen og Bane NOR, hvor kostnadene fordeles. Kommunens utgifter knyttet til disse tiltakene 
tas over normalt drifts- og investeringsbudsjett.   
 

Planen legger til rette for en ny gang- og sykkelvegforbindelse mellom Garverløkkevegen og 
Stasjonsvegen. Det foreligger ingen konkrete planer for når denne skal bygges, men drift og 
vedlikehold for denne ved utbygging anslås å ligge på kr. 144.000 per år.  
 

Konklusjon 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor Heradsbygda er en av tre 
bygdesentre som skal satses på. Rådmannen vurderer at planen legger til rette for god bokvalitet i 
sentrale deler av bygda.  
 

Rådmannen anbefaler planen sluttbehandlet og vedtatt, med de endringene som er beskrevet.  

 
 

 


