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1. Bakgrunn for planendringer 
 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å justere formålsgrensene mellom to boligtomter og Vestad skole. Når 

området ble regulert i 2012 (vedtatt i 2018) ble usikre eiendomsgrenser lagt til grunn ved 

utarbeidelsen av plankartet. Disse eiendomsgrensene samfaller ikke med den faktiske 

arealbruken, hvor deler av kommunens eiendom benyttes av tilgrensende boligtomter. 

Hensikten med planendringen er å gjøre endringer i formålsgrensene slik at plankart samsvarer 

med faktisk bruk og hva som naturlig tilhører boligtomtene. Endringen vil ligge til grunn ved 

kjøp/overdragelse av tomtearealer slik at to eiendommer har mulighetene til å kjøpe et 

tilleggsareal til sine tomter.  

 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 
Forslagsstiller er Elverum kommune v/Eiendomsstaben. 

Elverum kommune v/enhet for arealplan har utarbeidet plandokumentene. 

Grunneiere innenfor planendringen er som følger: 

- Gbnr. 13/356: Elverum kommune 

- Gbnr. 13/574: Wenche lilleengen og Rolf Martinsen 

- Gbnr. 13/13/1149: Rolf Næsbak 

 

1.3 Planprosess og medvirkning 
Oppstartsmøte ble avholdt den 31.10.2019 hvor føringer og rammer ble gått gjennom. Tidlig i 

prosessen har Eiendomsstaben, som forslagsstiller, ført dialog med de berørte grunneierne. 

Planendringen vil varsles i tråd med saksbehandlingsreglene for mindre reguleringsendringer og 

alle berørte parter skal varsles med mulighet for uttalelse før planen behandles.  
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2. Planstatus og rammebetingelser 
 

2.1 Overordnede planer 
Planendringen ligger innenfor Kommunedelplan for Elverum byområde, Byplan 2030, som ble     

vedtatt 2019. Området er avsatt til eksisterende boligområde og offentlig/privat tjenestetyting. 

Området omfattes av gul hensynssone for støy fra Terningmoen skytefelt. 

2.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planforslaget berører gjeldende områdeplan Vestad skole med tilliggende boligområder, plan-ID 

20122004, vedtatt den 2.5.2018. Området er regulert til offentlig tjenesteyting – undervisning og 

frittliggende boligbebyggelse i form av ene- eller tomannsboliger. Jegerstien, som er adkomstvegen 

til boligene, er regulert til kjørbar gang- og sykkelveg 

 
 

 

Figur 1 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan med angitt plangrense 
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2.3 Tilgrensende planer 

Som del av prosjektet med ny rv. 3/25 er det under planlegging miljø- og sikkerhetstiltak på 

gamle  rv. 3 (Trondheimsvegen). En detaljregulering for vegstrekningen fra Elgstua – Grønvegen 

er under arbeid og er planlagt sluttbehandlet vinteren 2020/2021, hvor Statens vegvesen er 

forslagsstiller. Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for ny gang- og sykkelveg på 

vestsiden av Trondheimsvegen med enkelte miljøtiltak langs vegen. Vegbredden skal reduseres 

til normalen for boliggater. Trondheimsvegen skal bygges ned fra riksvegstandard til en lokal 

kjøreveg og bedre miljø og sikkerhet i området.  

3. Beskrivelse av planområdet og eksisterende forhold 

3.1 Beliggenhet og dagens arealbruk 
Planområdet ligger på Vestad langs med Trondheimsvegen (tidligere riksveg 3). 

Endringen omfatter 2 eksisterende boligtomter og deler av Vestad skoles uteområder. 

Samtidig dekker planen deler av Esperantogata som er en kjørbar gang- og sykkelveg, 

hvor de to boligtomtene har sin adkomst. Det er i tillegg en gangadkomst fra gang- og 

sykkelvegen til skolen. Begge boligomtene er bebygd med enebolig. På gbnr. 13/1149 

står det i tillegg en større garasje med tilbygg som tidligere er benyttet som verksted.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2 Oversiktskart med angitt plangrense 
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3.2 Stedets karakter og landskap 
Eksisterende bebyggelse i nabolaget består av ene- og tomannsboliger i varierende alder. 

Bebyggelsen er bygd med saltak i 1-2 etasjer. Langs med Trondheimsvegen er det opparbeidet en 

støyvoll. Området omfattes som et tradisjonelt boligfelt med romslige tomter. 

Verkstedsbygningen skiller seg noe ut fra resterende bebyggelse med flatt tak og relativt stort 

volum.   

 

 

Figur 3 Oversiktsbilde med angitt planområde 

 

3.3 Kulturminner og kulturmiljøer 
Det er ingen registrerte automatiske fredede kulturminner innenfor planområdet eller i de 

tilgrensende arealene.  

Ingen bygninger innenfor planområdet eller i de tilgrensende områder er SEFRAK-registrert.  
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3.4 Naturverdier og landbruk 
Det er ikke registrert rødlistede arter, viktige naturtyper e.l. innenfor planområdet. Egen 

sjekkliste med vurdering av §§ 8-12 i naturmangfoldloven følger likevel planforslaget. 

Endringen berører ingen landbruksområder.  

3.5 Trafikkforhold 
Adkomst til boligtomtene er fra Esperantogata via Trondheimsvegen. Esperantogata en offentlig 

kjørbar gang- og sykkelveg. Det er opparbeidet en gangadkomst fra gata til skolen og er dermed å 

anse som en skoleveg. Kjørende til skolen har adkomst via Grønvegen nord for planområdet og 

skolens områder med egen parkeringsplass. 

 

Vest for planområdet går Trondheimsvegen, som skal nedgraderes fra riksvegstandard (tidligere 

rv. 3) til en lokal kjøreveg. Det er en pågående planprosess for dette hvor det blant annet skal 

tilrettelegges for ny gang- og sykkelveg på vestsiden av Trondheimsvegen. ÅDT på denne vegen 

er beregnet til 4000.  

  

3.6 Barn og unges interesser 
Planområdet grenser til Vestad skole med store utearealer for lek og opphold. Det er 

opparbeidet en gangadkomst via Esperantogata til disse utearealene. Skoleområdet er registrert 

som et svært viktig friluftsområde. For større barn er det relativt kort veg til sentrum hvor det er 

flere fasiliteter/tilbud samt at det er tilrettelagt for forskjellige aktiviteter på Terningen Arena, ca. 

500 meter fra området i gang- og sykkelavstand. Totalt sett anses barn og unges interesser i 

området som godt dekket og oppvekstvilkårende er gode med kort ved til skole, barnehage 

(Terningen Arena), sentrum og aktivitetsareaner. Esperantogata er lite trafikkert og det er god 

sikt langs strekningen.   

 

3.7 Teknisk infrastruktur 
Vann- og avløpsledninger er lagt under Esperantogata og krysser den søndre delen av 

skolearealet.  

Det er ingen høyspentledninger i området og det er ingen trafostasjon innenfor planområdet.  

 

3.8 Grunnforhold 
I følge NGUs registreringer består massene i all hovedsak av breelvavsetninger. Den østre delen 

er registrert med elveavsetninger. Det er registrert moderat til liten grad av radon i grunnen. 

Planen omfatter to energibrønner (innenfor gbnr. 13/1149 samt på grensen mot skoleområdet).  

Det er ikke registrert forurenset grunn i området eller fare for skred.  

 

3.9 Flom og overvann 
Planområdet ligger utenfor NVEs aktsomhetsområde for flom og i følge NGUs registreringer er 
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området innenfor marin grense, men med liten eller ingen marin påvirkning. Det er modelert en 

mindre dreneringslinje innenfor planområdet, men denne berører skolens uteområder og 

berører ikke bebyggelsen i området.  

 

3.10  Støyforhold 
I forbindelse med prosjektet for ny rv. 3/25 ble trafikkberegninger for Trondheimsvegen kalkulert 

til en ÅDT på 4000 (med framskrivning til 2040 med ÅDT på 4811) etter at ny riksveg ble åpnet. I 

forbindelse med planarbeidet for ny gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen er denne 

trafikkmengden lagt til grunn for en støyutredning. Beregninger (1,5 meter over bakken) viser at 

boligen nærmest Trondheimsvegen samt skolens uteområder i øst er berørt av gul støysone samt 

av boligtomta delvis er berørt av rød sone. Med støytiltak i form av støyvoll, som allerede er 

opparbeidet, er skolens uteområder utenfor gul sone, mens boligtomta fortsatt er berørt av gul 

sone. Vest for boligen er hage- og utearealer skjermet for støy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Utsnitt av støyberegning, 1,5 meter over bakken uten tiltak 
Figur 4 Utsnitt av støyberegning for 1,5 meter over bakken uten tiltak 
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Figur 6 Utsnitt av støyberegning, 1,5 meter over bakken med tiltak 

 

Planområdet ligger for øvrig innenfor gul 

hensynssone for skytestøy (35 Lden), som 

ble beregnet i forbindelse med at det ble 

utarbeidet en ny byplan for Elverum. 

Skytestøyen ble ikke beregnet når den 

gjeldende planen ble utarbeidet, og det var 

derfor ikke kjent på reguleringstidspunktet, 

men man forholdt seg til tidligere 

beregninger hvor støykravet var lavere. 

Boligene ligger helt i ytterkant av gul 

hensynssone. Ved flere kilder for støy skal 

virkningen av sumstøyen samt avbøtende 

tiltak vurderes ved etablering av nye 

boliger.   

 
Figur 7 Utsnitt av Byplan 2030 - gul hensynssone er vist med 
skravur 
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3.11 Luftforurensning 
Trondheimsvegen kan være kilde for luftforurensning, spesielt på våren med svevestøv i 

forbindelse med snøsmelting. Vegen er derimot under grensen for utredningsbehov, hvor ÅDT 

4000 er lagt til grunn (etter nyåpning av ny rv. 3/25). Ved vurdering av luftforurensning i 

forbindelse med arbeidet med miljøtakene langs Trondheimsvegen beskrives det at erfaringsvis, 

ved tilsvarende trafikkmengde og fartsgrense, er vurderingssonen for tiltak langs vegen mindre 

enn 10 meter fra vegkanten. Sonen hvor tiltak er påkrevd er 5 meter fra vegkanten. Innenfor 

disse 5 meterne er det ikke arealbruk med som er ømfintlig for luftforurensning. Videre er de 

opparbeidede utearealene på skolen ligger vendt mot øst og er derimot skjermet for eventuell 

forurensning fra vegtrafikken. Boligene er også vendt slik at utearealene er noe skjermet. Videre 

vil støyvollen begrense faren for svevestøv, samt at det er vegetasjon mellom skolebygg og veg 

som kan fange opp noe av den potensielt farlige forurensningen.  

 

3.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
En risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført. Denne avdekker at det er fare for trafikkulykker i 

området (langs Trondheimsvegen), og at området er utsatt for støy (både vegtrafikkstøy og 

skytestøy) samt at det kan være fare for luftforurensning i området.   

4. Beskrivelse av planforslaget 

 

4.1 Planavgrensning 
Avgrensningen av planendringen følger eksisterende eiendomsgrenser mot Trondheimsvegen og 

mot tilgrensende nabotomter. Mot øst ligger plangrensen i formålsgrensen for en gang- og 

sykkelveg som ikke er opparbeidet. I nord følger grensa de nye eiendomsgrensene, i tråd med 

planens intensjon og det er lagt til noe av skolens områder for å kunne endre på byggegrensene 

mellom boligene og skolen.  

4.2 Endringen av formålsgrenser og ny arealbruk 
Hensikten med planendringen er å endre på formålsgrensene mellom offentlig tjenesteyting og 

boligformål i tråd med slik arealene disponeres og nye eiendomsgrenser. Formålsgrensen for 

offentlig tjenesteyting er dermed trekt ca. 5-6 meter nordover, i linje med eksisterende gjerde, 

og dette arealet omdisponeres til boligformål. Ny formålslinje ligger til grunn for at grunneierne 

av boligtomtene kan erverve et tilleggsareal som allerede er disponert.  

Kjøreadkomst til denne boligen ligger inne på kommunens eiendom, og ved å flytte 

formålsgrensen vil adkomsten ligge på egen grunn. Ny formålsgrense er tilpasset vegadkomsten 

med tilhørende grøftearealer.  

Det er bygget et uthus inne på det som i gjeldende plan er regulert til offentlig tjenesteyting. Ny 

formålsgrense tilsier at uthus ligger på egen grunn.  
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4.3 Byggegrenser 
Byggegrenser mellom boligene og skolens arealer reguleres bort. Uthuset som er oppført på 

gbnr. 13/574 er da i tråd med de nye eiendomgrensene, hvor man kan oppføre bygg på inntil 50 

kvm 1 meter fra tomtegrensa. Ved å fjerne byggegrensene legger man samtidig til rette for flere 

muligheter for grunneierne dersom nye uthust/garasjer er aktuelt. Byggegrenser mot 

Trondheimsvegen (15 meter fra midtlinje veg) og Esperantogata (5 meter fra ytterkant grøft) 

videreføres.  

 

4.4 Veg/adkomst 
Esperantogata er en kommunal kjørbar gang- og sykkelveg og dette videreføres i planendringen 

etter gjeldende plan. Gang- og sykkelvegen skal opparbeides etter kommunens vegnormer. 

Adkomst til boligene er vist med adkomstpiler i plankartet og er i tråd med dagens situasjon. I 

gjeldende plan er det regulert en snuhammer. Med bakgrunn i at formålsgrensene er forskyvet 

nordover er også snuhammeren justert lengre nord, som anses som mer hensiktsmessig. 

Boligarealet på gbnr. 13/574 blir noe større i det nord-østre hjørnet.   

I plankartet og bestemmelser er det sikret at det skal opprettholdes en gangadkomst til skolen. 

  

Figur 8 Oversiktskart med ny omtrentlig eiendomsgrense/formålsgrense 
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4.5 Rammer for boligbebyggelsen 
Boligtomtene kan bebygges med ene- eller tomannsbolig. For gbnr. 13/574 er det tillatt med 
maksimalt 2 boenheter per tomt, i tråd med BYplan 2030. I bestemmelsene er det lagt til rette 
for at gbnr. 13/1149 kan fradeles. Denne tomten er på ca. 3,4 daa og størrelsen tilsier at det er 
rom for å dele inn arealet i nye tomter. Bestemmelsene åpner for totalt 4 boenheter på 
eiendommen og det er satt krav til tomtestørrelser. Grad av utnyttelse er videreført fra den 
gjeldende planen, hvor maksimal utnyttelse på gbnr. 13/574 (B1) er %-BYA = 30 %. For gbnr. 
13/1149 (B2) er utnyttelsesgraden 35 %. Maksimalt tillatte byggehøyder også videreført fra de 
gjeldende rammene hvor det er gjort forskjell på tomtene langs Trondheimsvegen og gbnr. 
13/1149. Maksimale høyder på gbnr. 13/574 er 11 meter mønehøyde og 9 meter gesimshøyde. 
For gbnr. 13/1149 er det satt maksimale kotehøyder på kote 205 m.o.h. for mønehøyde og kote 
203 m.o.h. for gesimshøyden.  

Parkeringskravet på 2 parkeringsplasser per enebolig er videreført. For tomannsboliger er kravet 
satt til 1,5 per boenhet, i tråd med byplanens rammer. Sekundærleilighet har krav til 1 
parkeringsplass.   

4.6 Rammer for offentlig tjenesteyting – undervisning 

Rammer for utnyttelse og høyder er videreført fra den gjeldende planen med %-BYA = 40 % og 

maksimal mønehøyde på kote 205 m.o.h. og gesimshøyde på kote 203 m.o.h.. Bestemmelsen for 

arealbruken er mer spesifisert hvor arealet kan benyttes til undervisningslokaler samt kontorer, 

lager og uteområder. Det er lagt inn en begrensning slik at parkering ikke er tillatt, ettersom 

dette er løst på eget område og i tråd med den gjeldende reguleringsplanen for hele området.  

 

4.7 Hensynssone for vann og avløp 
Det er lagt inn hensynssone for vann- og avløpsledningene som krysser skolens område. Innenfor 

sona, som er på 10 meter, er ikke faste innstallasjoner eller bygninger tillatt. Det er satt krav til at 

ledningene skal være tilgjenglelig for inspeksjon og vedlikehold.  

4.8 Støyforhold  
Det er gjennomført støytiltak per i dag med støyvoll langs med Trondheimsvegen. Det er ikke satt 

krav til at denne skal utbedres ettersom tomtene allerede er bebygd. Det er derimot satt krav i 

bestemmelsene at støyen må utredes på nytt ved (ny)oppføring av boliger. Ut ifra beregningene 

gjort i forbindelse med reguleringsplanen for ny gang- og sykkelveg er boligtomta nærmest 

Trondheimsvegen fortsatt innenfor gul sone, selv om det er skjermet. Det er derfor viktig i planen 

å sikre at, dersom det skal bygges nye boliger, må det dokumenteres at rammene for støy er 

overholdt. Støyvollen er trolig ikke tilfredsstillende etter dagens krav. I bestemmelsene er det 

derfor lagt inn krav til ny støyutredning i forbindelse med igangsettingstillatelse og krav til at 

støytiltak er gjennomført før det kan gis brukstillatelse for nye boliger.  

 

Bestemmelsene åpner opp for at det kan tillates boliger innenfor gul hensynssone for skytestøy. 

Sumstøyen av vegtrafikkstøy og skytestøy skal vurderes samtidig i ny støyutredning. Tiltakene 
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skal ses i sammenheng med de to støykildene. Det vil f.eks. være aktuelt at nye boliger skjermer 

utearealene for støy og at støyvollen må oppgraderes.  
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5. Konsekvensvurdering 

 
5.1 Stedets karakter og landskap 
Det er ikke planlagt nye tiltak som oppføringer av nye boliger e.l. innenfor området. Planendringen vil 

dermed ikke gi noen endringer på karakter eller landskapsbildet. Det er derimot, i tilfelle ved 

oppføring av nye bygninger, satt krav til takform og takvinkler som er en videreføring fra gjeldende 

plan.  

5.2 Kulturminner og kulturmiljøer 
Planendringen medfører ingen konsekvenser for automatiske fredede eller nyere tids kulturminner 

ettersom dette ikke er berørt. 

 

5.3 Naturverdier 
Planendringen medfører ingen konsekvenser for naturverdier da det ikke er aktuelle registreringer i 

området. Dette kommer også fram i egen sjekkliste i vurdering av §§8-12 i naturmangfolden.   

 

5.4 Trafikkforhold 
Planendringen medfører ingen endringer i trafikkmønster eller adkomster. Adkomst til boliger og 

skolen er videreført og sikret i planen. Endringen vil ikke gi noen endringer i trafikkmengden. 

 

5.5 Barn og unges interesser 
Planendringen berører ingen arealer for lek- og opphold i området. Det arealet som i dag er regulert 

til undervisningsformål inngår ikke som en naturlig del av skolens område ettersom det disponeres 

av tilgrensende boliger. Skolens uteområder vil derfor ikke innskrenkes som del av planendringen. 

Skoleveg eller gangadkomst til skolen endres ikke.  Interessene for barn og unge anses som ivaretatt i 

planendringen.  

 

5.6 Teknisk infrastruktur 
Det skal ikke gjøres inngrep som berører eksisterende vann- og avløpsledninger innenfor 

planområdet. Videre sikrer hensynssonen at bygg og anlegg ikke plasseres oppå ledningene som er til 

hinder for vedlikehold og inspeksjon.  

 

5.7 Grunnforhold 
Planendringen vil ikke medføre endringer i grunnforholdende. Byggegrunnen anses som god.  
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5.8 Flom og overvann 
Området ligger langt fra Glomma og er ikke berørt av flom. I henhold til overvann vil det i liten grad 

oppstå endringer i henhold til dagens situasjon. Overvann skal håndteres på egen grunn, som er 

sikret i bestemmelsene. Det kan bemerkes at en oppgradering av Trondheimsvegen vil håndtere 

overvann noe bedre på planområdets østside. 

 

5.9 Støyforhold  
Boligene og skolens arealer er skjermet med støyvoll. Det gjøres ingen endringer på de støytiltakene 

som er gjort. I planbestemmelsene er kravet til utendørs og innendørs støy videreført. I tråd med 

byplanen er det lagt inn hensynssone for skytestøy. Med bakgrunn i dette og at den ene boligtomta 

ligger innnenfor gul sone fra vegtrafikkstøy, tross støyvollen som er opparbeidet er det satt krav til ny 

støyutredning dersom det skal oppføres nye boliger. Denne skal vise hvordan summen av støy 

påvirker området samt eventuelle nødvendige tiltak.  

 

Skolens uteområder er områder åpent for aktivitet og opphold utenom skoletidene. Områdene kan 

benyttes og vil være et «stille område» som er tilgjengelig for beboerne i området.  

5.10 Luftforurensning 
Planendringen medfører ingen økt trafikkmengde som vil ha betydning for luftforurensningen i 

området. Ømfintlig bebyggelse/utearealer for luftforurensning ligger utenfor sonen på 5 meter hvor 

tiltak er påkrevd.  

 

5.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
ROS-analysen avdekker at det er delvis utsatt fra vegtrafikkstøy. Videre er hele området berørt av gul 

hensynssone for skytestøy. Området er allerede bygd ut. Ved oppføring av nye boliger skal 

sumstøyen vurderes samt eventuelle nødvendige avbøtende tiltak. Videre framkommer det at 

Trondheimsvegen er kilde for eventuell luftforurensning. Med byggegrense på 15 meter mot 

Trondheimsvegen ligger ømfintlig arealbruk utenfor sone med påkrevde tiltak. Krav til videre 

utredning eller tiltak anses derfor som ikke aktuelt.  

 
ROS-analysen avdekker at det er farlige punkt i vegtrafikksystemet utenfor planområdet og langs 

Trondheimsvegen. Dette berører ikke planendringen direkte, men det har betydning for ferdselen i 

området. Statens vegvesens planer for miljø- og sikkerhetstiltak vil kunne bedre trafikksikkerheten i 

området og det legges opp til tiltak som sikrer bedre sikkerheten for myke trafikanter.  

6. Konklusjon 
En mindre endring i områdeplanen for Vestad skole med tilliggende boligområder vil i liten grad 

endre eksisterende forhold. Formål for bolig og undervisning er avklart i gjeldende plan og i tråd med 

BYplan 2030. Endringsforslaget omfatter en justering av en eiendomsgrense/formålsgrense i samsvar 

med faktisk arealbruk og snuhammeren er justert 4 meter lenger nord. Hensynet til støy, med 

innarbeidede krav til utredning, anses som styrket i planendringen.  


