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KS-141/20 Vedtak: 
 
 
Elverum kommunestyre vedtar detaljregulering for vedlikeholdstiltak Fv. 210 Glomdalsmuseet  

revidert 22.10.2020.   

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- -12. 

 

 
16.12.2020 Behandling i Kommunestyret 

KS
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 



 

 

FSK-192/20 Vedtak: 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 16.12.20: 
 
Elverum kommunestyre vedtar detaljregulering for vedlikeholdstiltak Fv. 210 Glomdalsmuseet  

revidert 22.10.2020.   

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- -12. 

 

 
09.12.2020 Behandling i Formannskapet 

Avstemming: 
 

 
 
 

 innstilling 
 
Elverum kommunestyre vedtar detaljregulering for vedlikeholdstiltak Fv. 210 Glomdalsmuseet  

revidert 22.10.2020.   

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- -12. 

 

 
  



 

 

Utredning 
 
Bakgrunn 

Statens vegvesen og vegeier Innlandet fylke har utarbeidet et forslag til en detaljreguleringsplan for  
vedlikeholdstiltak tilknyttet Fv. 210 Glomdalsmuseet  Skjefstadfossen. Planforslaget ble utarbeidet 
gjennom samarbeid med representanter for Elverum kommune og  Innlandet fylkeskommune. I 

- og bygningsloven fremmes planen etter avtale med Elverum kommune. 
Vedtatt reguleringsplan gir Innlandet fylkesko

avtale om grunnerverv med hver enkelt grunneier. 

e brev datert 16.03.2017. Her ble 
det registrert 8 innspill til planen. Offentlig ettersyn ble avholdt i perioden 15. juni 2020 til 07. august 
2020 der det kom en innsigelse fra Fylkesmannen i Innlandet. Innsigelses rettet seg mot mangelfull 
ivaretaking av hensynet til viktige vassdrags- og naturverdier. Gjennom intern kommunikasjon og 

n 5 merknader.  

Planforslaget faller ikke under noen av KU-
 

 

 

renner langs 
hele strekningen. Det er noe industri- -

vegen et stykke og sporet krysser vegen.  Planforslage
grustak (Hagen Vesterhaug).  

 



 

 

 

 

Planstatus 

Kommuneplanens arealdel for Elverum legger ramme
-, natur-  

 

- .10.2020  23.11.2020.  
Heradsbygd Trafo: vedtatt: 07.10.1983.  
Hagen Vesterhaug massetak: vedtatt: 13.12.2018.  
Vestenga Vamping: Ikrafttredelsesdato: 13.11.1989.  
Prestfoss fabrikker: Ikrafttredelsesdato: 17.08.1976.  
Vestad syd: Ikrafttredelsesdato: 14.03.1985.  

- 10.08.2020  
Toftsaga: Ikrafttredelsesdato: 06.09.2004. 

Planforslaget 



 

 

 

 

- og 
a. 7 km av fylkesvegen. Forslagstiller viser til at planforslaget vil legge til rette 

for en blanding av vedlikeholdstiltak, trafikksikkerhetstiltak og utbedringstiltak. De viktigste 
av farlig sideterreng og 

avskoging, som vil bedre sikt- 

tiltak over tid der hovedhensikten me
Vegens horisontal-  

Eksisterende kollektivplasser skal i utgangspunktet vurderes etter sikt  og trafikksikkerhetshensyn 
og et skal sikres tilstrekkelig areal for at disse kan bygges universelt utformet. Eksisterende 
kollektivplass ved oppstart av prosjektet, atkomst til Skjefstadfossen; Fossveien, opprettholdes, men 
forlenges/oppdateres i henhold til dagens krav. Begge eksisterende kollektivplasser ved Vesterhaug 

 

 

Merknader til planforslaget etter offentlig ettersyn  

Det ble registrert 5 merknader i forbindelse med offentlig ettersyn. Disse er oppsummert og enkelt 



 

 

kommentert i vedlagt notat: 

27.06.2020 Bane NOR 
02.07.2020 Ola Magne Granlund 
10.07.2020 Fylkesmannen i Innlandet 
10.08.2020 Frode Hjerpseth 
01.10.2020 Innlandet Fylkeskommune Samfunnsutvikling  

av Innlandet fylkeskommune; Samferdsel. 
 

 

Endringer gjort i etterkant av offentlig ettersyn 

 

 har Statens vegvesen gjort flere endringer i planen. 
 

 

Plankartet: 

-  

 

Planbestemmelsene: 

 og biologisk mangfold 

 

 

3.1.1 Siktsone 

4.1 Midlertidig bygge-  

 

Det er i tillegg gjort en del justeringer av planbeskrivelsen slik at denne tar opp i seg de endringene 
som er gjort i plankart og bestemmelser. 

Vurderinger av konsekvenser av tiltaket 

Tilsving 



 

 

planforslaget og detaljregulering for Tilsving  Vestad (sak 18/2478) der ny adkomst til Vindheia skal 

planforslaget.  

 

ROS-analyse 

-

ble vurdert som mindre sannsyn
er innarbeidet i planforslaget og beskrevet i planbeskrivelsen.  

 

Trafikk- og samfunnssikkerhet  

taket som 
positiv i sin helhet da den bidrar til en forbedret vegsituasjon. Forslagstiller viser til at planforslaget 
vil legge til rette for en mer trafikksikker veg, med en reduksjon av skadeomfang dersom ulykken er 
ute. Dette er tenkt gjennom sikring av 

kningen.  

 

Folkehelse  

Planforslaget vil i liten grad bidra til negative konsekvenser for folkehelsen. En utbedring og 

rt 

utredning med beregninger i dette prosjektet.  

 

Barn og unge 

Planforslaget har ingen negativ effekt for barn- 

trafikantgrupper. 

 

 

 er det flere temaer som er vurdert. Forslagstiller viser ikke direkte til hvordan 



 

 

Ettersom planforslaget i stor grad omfatter trafikksikkerhetstiltak anser ikke kommunen dette som 
negativt for klimaet. Gjennom ROS-

 
 

 

 

Landskap 

Planlagte tiltak vil kun bety mindre endringer i landskapsbildet. Estetiske hensyn til landskapet er et 

ever vegen fra omgivelsene.  

 
eksisterende terreng. 

 

Landbruk 

jordbruksareal blir midlertidig beslaglagt. Matjordkvalite

 

 

 

ket.  Disse vil det bli gitt dispensasjon for slik at de 

videre arkeologisk gransking. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk 

 

 

Massedisponering 

Massebalansen i prosjektet vurderes videre i byggeplan/byggefasen. Sprengstein skal ikke benyttes 
 



 

 

 

Overvann og flom 

byggeplanfasen. Her vil d

en vurdering av tilstand og dimensjon. Hovedsakelig skal det etablereres et dreneringssystem 

rekningen er vurdert og beregnet etter NVE 
sine retningslinjer, og det viser at det ikke er fare for flom. 

 

 

Det forutsettes at Innlandet fylkeskommune dekker alle kostnader i forbindelse med planen. Dermed 
 

 

Konklusjon 

samfunnssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt. Planforslaget kan godkjennes og Kommuned
anbefaler at forslag til Detaljregulering for vedlikeholdstiltak Fv. 210 Glomdalsmuseet  
Skjefstadfossen plan-ID 2017003, revidert 08.09.2020 og 22.10.2020, sluttbehandles.  

 

 


