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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for fortetting av en eksisterende 
boligeiendom.  

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er NORDBOLIG Hamar AS 
Plankonsulent var i første del av planprosessen Norlys Arkitektur AS. I siste del av 
planprosessen: Arealtek AS 
Grunneier er Flisriket AS 

1.3 Oppstartmøte 
Det ble holdt oppstartmøte i kommunen den 31.10.2018 

2 Planstatus og rammebetingelser  

2.1 Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsendringen gjelder to eksisterende planer: 

1 - Reguleringsplan for et område på Hanstad mellom riksveg 2 og Glomma (plankart 
fra 1965, bestemmelser fra 1988) 

2 - Gang- og sykkelveg ved riksveg 3 på Nordre Hanstad. 

3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

3.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger på Hanstad i et etablert boligområdet, syd for Norsk skogmuseum og 
mellom riksveg 2 Solørvegen og Glomma.  

 

 
 

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Eiendommen 28/87 er i dag bebygget med en enebolig. Eksisterende enebolig skal rives og 
erstattes av to tomannsboliger. I tillegg til denne eiendommen inkluderes også følgende 
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eiendommer i reguleringsendringen: adkomstveg (del av 207/26 eid av Statens vegvesen) 
og en eksisterende tomannsbolig fordelt på eiendommene 28/969 og 970. 

 
 

3.3 Stedets karakter 
Eksisterende bebyggelse i nabolaget består hovedsakelig av eneboliger, men 
det er også enkelte tomannsboliger og flermannsboliger. Bebyggelsen er i 1,5-
2etg. Det er antatt at området ble bygget ut etter at gjeldende plan ble vedtatt 
i 1965. det er i nyere tid gjort en del fortetting. 

3.4 Landskap 
Landskapet på Hanstad, vest for rv. 2 er relativ flatt. Det er gode solforhold fra 
morgen til kveld. 
Det er ikke kjent at det er spesielle klimaforhold på stedet. 
Planområdet har ingen spesiell estetisk eller kulturell verdi. 

3.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet 
Det er gjort søk på kartportalen Innlandsgis og det ble ikke gjort funn. 

3.6 Naturverdier 
 
Det er tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap (søk i Arealis og Artskart). 
Sjekkliste for naturmangfold er fylt ut og ligger vedlagt.  
 
Det er ikke registrert naturtypelokaliteter eller arter som kan defineres som spesielt viktige 
for biologisk mangfold innenfor planområdet eller i nærheten. Basert på tilgjengelig 
kunnskap legges det til grunn at tiltaket vil ha liten til ingen negativ konsekvens for 
naturmangfoldet, jf. Nml. §8.  
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Det foretas ingen nærmere vurdering etter §§ 9 til 12. De miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes å være oppfylt. 
 

3.7 Trafikkforhold 
Adkomstveg til Solørvegen 211 (28/87) og 215 (28/969) er fra felles adkomstveg fra 
Arnsteins veg. Adkomst til 28/970 er fra Arnsteins veg. 
 
Solørvegen ligger parallell med adkomstvegen og langs Solørvegen ligger det gang- og 
sykkelveg på vestsiden. Det er kort avstand fra avkjørsel ut til Arnsteins veg og videre mot 
Solørvegen med gang- og sykkelveg. Det er god sikt, men syklister kan komme brått, så det 
er en viss ulykkesrisiko ved påkjørsler på Solørvegen og passering av gang- og sykkelveg.  

 

 
 

3.8 Barns interesser 
Det er ca. 500m til Hanstad barne- og ungdomsskole og gang- og sykkelveg hele veien. Det 
er kunsgressbane og store lekeområder i tilknytning til skolen. Om vinteren lages det 
skøytebane og det er tilgang til liten hoppbakke. 
Det er ca. 650m til Skogmuseet med store friluftsområder og lekeplass. 
Gang- og sykkelvegnettet som grenser inntil planområdet er godt utbygd med forbindelser 
både nord- og sørover til bl.a. Elverum sentrum, Søbakken, Vestad, Ydalir og Heradsbygd. 
 

3.9 Teknisk infrastruktur 
Det er er god slokkvannskapasitet på eksisterende brannvannsforsyning. 
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VA  
VA-ledninger fra Solørvegen 211 går til påkoblingspunkt i Forstmester Barths veg. 
Ledningene eies av grunneier Solørvegen 211 og det er påkobling fra eiendom 28/315 
og 28/316. 
Ledningene i Forstmester Barths veg har følgende dimensjoner:  

• Vannledningen: 160mm (PVC) 

• Overvannsledningen: 160 (PPD) 

• Spillvannsledning: 160 (PVC) 
 

Illustrasjon under viser VA-nettet i tilknytning til eiendom 28/87: 
 

 
 
Grunneier har opplyst at avløpsledningen er på 110mm og at vannledningen er på 
32mm. Ledningene skal ligge under sålen på eksisterende hus med kjeller, antatt på 
2,5-3 meters dybde. 

3.10 Grunnforhold 
Grunnforholdene er vurdert ut fra NGUs løsmassekart. 
Kartet indikerer at løsmassene består av elve- og bekkeavsetninger. Området har liten til 
ingen marin påvirkning. Det er ikke foretatt nærmere undersøkelse av grunnen.  

 
Kart over infiltrasjonsevne indikerer at det er gode infiltrasjonsmuligheter for overvann. 
Tegnforklaringen viser at massene er svært godt egnet. Ref. ROS-analyse. 

3.11 Flom 
Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom fra Glomma, men utenfor og med 
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god avstand til flomsone for 200-årsflom. Planområdet ligger langt unna åpne bekker som 
potensielt kan medføre flomfare. Flomfaren anses derfor som liten. 
 

 
Kartkilde: NVE Atlas. Kartet viser aktsomhetsområde for flom og flomsone 

 
 

3.12  Støyforhold 
Av støysonekart fremgår det at planområdet ligger innenfor gul og rød støysone. Støykile 
er Solørvegen (rv. 2). Utbredelse av støysonene er som vist i illustrasjoner under: 
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Støysituasjon i 1,5 meters høyde. Ill: Arealtek AS 

 
Støysituasjon i 4,0 meters høyde. Ill. Arealtek AS 

 
Foran  BFS2 er det opparbeidet en voll, med gjerde på deler av strekningen, som antakelig 
tar noe av støyen fra Solørvegen: 
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Bilde av Solørvegen 215. Kilde: Google maps 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet ligger innenfor gul støysone for skytestøy fra Terningmoen. Det vises til 
temakart for risiko og sårbarhet utarbeidet i forbindelse med Byplan 2030: 
 

  
Kartkilde: Elverum kommune, Byplan 2030, temakart for risiko og sårbarhet. 

 

3.13 Luftforurensing 
Elverum kommune har på sin kartportal ikke kart som viser informasjon om 
luftforurensning innenfor planområdet.  
På nettstedet luftkvalitet.info er det funnet retningslinjer for behandling av luftkvalitet i 
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arealplanleggingen. Det anbefales å etablere luftforurensningssoner for å sikre at 
områder med luftforurensning synliggjøres. Luftsonekart for luftforurensning i form av 
svevestøv og nitrogenoksid skal utarbeides. Det står imidlertid at det i hovedsak vil være 
aktuelt i kommuner med byområder der største trafikkmengde er over 8000 ÅDT og/eller 
der hvor det er større punktutslipp. 
 
Ved Solørvegen 211 var ÅDT i 2018 på 8400. Trafikkmengden er dermed bare litt over 
grenseverdien. Det er ikke kjent at andre kilder medfører luftforurensning innenfor 
planområdet.  
Siden det skal bygges støyskjerm kan en forvente at den vil skjerme noe fra svevestøv. 
 
Siden overskridelsen av grenseverdien er såpass liten, andre kilder til luftforurensning 
ikke er kjent og det innarbeides tiltak i planen som kan redusere mengden svevestøv, 
antas luftkvaliteten innenfor planområdet å være tilfredsstillende for boligbygging.  

3.14 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Det er utført en ROS-analyse som vedlegges planen.  
Konklusjonen er som følger: 

 
 

3.1 og 3.4 Trafikk 

5a: Støy fra rv2:  
Ifølge støykart ligger planområdet innenfor gul og rød støysone. Det er utarbeidet en 
støyrapport i forbindelse med planarbeidet som viser at støyskjermer vil medføre at 
utendørs lydnivåene på boligeiendommene blir liggende innenfor akseptable 
grenseverdier. For å ivareta hensynet til støy tegnes det inn støyskjerm i plankartet og det 

Det er i Innlandsgis registrert trafikkuhell 
hvor en eller flere av de involverte har fått 
lettere skader.  
Det gjelder kryss mellom Arnsteins veg og 
Solørvegen og i kryss mellom Nordre 
Hanstad veg og Solørvegen. 
 
Det vurderes slik at det er biltrafikk fra 
planområdet (fra adkomstveg som ligger 
parallell med Solørvegen) til Solørvegen som 
utgjør den største faren for trafikkuhell. 
Avstanden fra adkomstveg i planområdet til 
Solørvegen er kort, bilen må svinges 90 
grader og gang- og sykkelveg må krysses for 
å komme ut på Solørvegen. Det er i 
Arnsteins veg god sikt til både gang- og 
sykkelveg og Solørvegen i sør- og 
nordgående retning. Det vil allikevel være 
en viss risiko for trafikkuhell.  
 

 
Illustrasjon fra Innalndsgis 
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knyttes rekkefølgebestemmelser til oppføring.  
 
5b: Støy fra skytefelt på Terningmoen: 
Planområdet ligger innenfor gul støysone fra skytefeltet på Terningmoen. Planområdet 
ligger i utkanten av gul støysone. Siden støyen er sporadisk og kortvarig anses det ikke som 
nødvendig å iverksette tiltak for støyskjerming.  
 
Konklusjon: 
Det er gjort funn i ROS-analysen som medfører at må gjøres tiltak i forhold til støy- og 
trafikksituasjonen.  
Det vurderes slik at funnene i ROS-analysen ikke er til hinder for utbygging så lenge 
foreslåtte tiltak iverksettes. 
 

 

4 Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Planlagt arealbruk 
Følgende formål er regulert inn i planen: 
Frittliggende boligbebyggelse (BFS), veg (SV) og renovasjonsanlegg (BRE). 
BFS er delt i to, hvor BFS1 er eiendom som skal fortettes og BFS2 består av to eiendommer 
som er bebygget med hver sin del av en tomannsbolig. SV er eksisterende adkomstveg til 
BFS1 og den ene boenheten innenfor BFS2. 
Planen er at det skal bygges to tomannsboliger innenfor BFS1 
 

4.2 Bebyggelsens plassering og utforming 
Illustrasjon under viser planlagt bebyggelse (på eiendom 28/87) samt eksisterende 
bebyggelse omkring: 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
For boligbebyggelse er maksimal mønehøyde 9m og maksimal gesimshøyde er 7,5m. 
For øvrig bebyggelse som carporter og boder er maksimal mønehøyde 5,5m og 
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maksimal  gesimshøyde 3,5m. Høydene skal måles over gjennomsnittlig planert 
terreng. 
Utnyttelsesgrad måles i %BYA. Maksimal utnyttelsesgrad er på 30%BYA. 
Innenfor BFS1 vil det bli 4 boenheter, fordelt på to tomannsboliger og innenfor BFS2 er 
det 2 eksisterende boenheter. 
 
Det er tegnet inn byggegrense innenfor hvert av boligformålene. Innenfor BFS1er 
byggegrense mot Solørvegen satt til 30m. Innenfor BFS2 er byggegrensen satt til 25m 
pga tomtens utforming og størrelse. Dersom byggegrensen innenfor BFS2 settes til 
30m vil det bli plass til bolig, men det vil bli for lite tilgjengelig areal til 
uteoppholdsareal mot vest. Byggegrense på 25m anses derfor som mest 
hensiktsmessig. 
Øvrige byggegrenser tegnes ikke inn, siden de vil forholde seg til PBL. 
 

4.3 Parkering 
Det stilles krav til minimum 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet. Det skal avsettes 
plass til minimum 2 sykler pr. boenhet. 

4.4 Trafikkløsning 
 

Som et tiltak for å bedre trafikksikkerheten, i 
krysset mellom Arnsteins veg og Solørvegen, 
er det i planen foreslått å lede trafikken fra 
adkomstvegen via Arnsteins veg, Fortmester 
Barths veg, Nordre Hanstad veg til 
Solørvegen. Trafikken skal reguleres ved at 
det settes opp et skilt ved utkjørsel til 
Arnsteins veg med påbud om å svinge til 
høyre. Oppføring av skilt er sikret i 
rekkefølgebestemmelsene, slik at det ikke 
kan gisbrukstillatelse før det er ferdig 
oppført. 
 
Siden avstanden mellom Forstmester Barths 
veg og Nordre Hanstad veg er betydelig 
lengre enn fra adkomstveg i planområdet til 
Solørvegen, vil trafikantene få bedre tid til å 
se an trafikken og faren for uhell vil dermed 
reduseres. 
 
En omlegging av trafikken vil medføre noe 
mer trafikk i følgende veger: Arnsteins veg, 
Forstmester Barths veg og Nordre Hanstad 
veg. Det er i disse gatene fartsgrense 30 
km/h og allerede en del trafikk til 
boenhetene i disse gatene. Det er vurdert 
slik at økningen i trafikk fra de 5 boenheter 
er marginal og det ikke vil redusere 
trafikksikkerheten i betydelig grad. 

 
Illustrasjon av planlagt trafikkmønster fra 
planbeskrivelsen 
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Det er valgt å regulere adkomstveg et 
stykke ut i Arnsteins veg. Årsaken er 
tilknytning til eksisterende 
reguleringsplan.  
Se illustrasjon til høyre.  
Det er i Arnsteins veg regulert gang- og 
sykkelveg inntil BFS2. Adkomstveien er 
regulert slik at den strekkes over gang- 
og sykkelvegen og ut til senterlinje i 
Arnsteins veg. Prosjekterte 
svingradiuser er i henhold til N100.  
Det er vist frisiktlinjer på illustrasjonen 
under til høyre; både i forhold til 
regulert gang- og sykkelveg i Arnsteins 
veg og for kjørebanen. Frisiktlinjene er 
tegnet inn i plankartet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til plankart med eksisterende plan 
for Solørvegen 
 

4.5 Støytiltak 
Retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442/16 legges til grunn for planforslaget. 
 
Når det gjelder støy fra vegtrafikk, har Arealtek AS utarbeidet en støyrapport (datert 
08.05.19) som danner grunnlag for løsninger/avbøtende tiltak i planforslaget. 
 

Trafikkstøy: 
I forhold til dagens støysituasjon ligger planområdet innenfor gul og rød støysone. 
Gul sone er en vurderingssone hvor det kan tillates bebyggelse dersom det gjøres 
avbøtende tiltak. 
 

  

Dagens situasjon 1,5m høyde Dagens situasjon 4m høyde 

 
Støyberegninger viser at støyen innenfor planområdet reduseres ved bygging av  
støyskjermer med beliggenhet i eiendomsgrensene til BFS1 OG BFS2. Støyskjermene har en 
høyde på 2m. 
Det er gjort beregninger i 1,5 og 4 meters høyde. 
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Støykart i 1,5 meters høyde, med støyskjerm ved BKS1 og 2. Ill. Arealtek AS 

 
Støykart med støy i 4,0 meters høyde, med støyskjerm ved BFS1 og 2. Ill. Arealtek AS 
 

 
I støykart under er det vist hvordan støysituasjonen innenfor planområdet blir dersom det 
bygges støyskjerm kun i eiendomsgrense ved BFS1. 
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Støysonekart som viser støyskjerm kun ved BKS1 

 
Støykartleggingen viser at støyforholdene innenfor BFS1, ved planlagt bebyggelse og 
uteoppholdsarealer, ikke blir påvirket på en negativ måte ved at det ikke bygges støyskjerm 
innenfor BFS2. Støyskjermene kan derfor oppføres uavhengig av hverandre.  
 

 
Det er regulert støyskjerm i formålgrense 
mot nordøst innenfor både BFS1 og BFS2.  
Illustrasjon til høyre viser forslag til 
plankart. 
Støykjermen innenfor BFS1 skal være ferdig 
oppført før det kan gis brukstillatelse 
innenfor formålet.  

 
Innenfor BFS2 stilles det krav til at det skal 
bygges støyskjerm ved oppføring av nye 
boliger innenfor formålet. 

 

 
 Forslag til plankart 

 
Oppsummering:  
Ved bygging av støyskjerm med høyde 2m og bygging i henhold til TEK 17, vil det oppnås et 
lydnivå innenfor private og felles uteoppholdsarealer og i rom for varig opphold, som er 
innenfor grenseverdiene i /1442/16. Siden støyforholdene innenfor BFS1 ikke påvirkes i 
negativ retning av om det er støyskjerm innenfor BFS2, er det kun nødvendig å stille krav til 
bygging av støyskjerm innenfor BFS1 ved utbygging av formålet.  
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Støysone Terningmoen skytefelt 
Skytefeltet på Terningmoen ligger ca. 1800m fra planområdet. Til tross for at skytefeltet 
medfører noe støy, er aktivitene på Terningmoen positive for kommunen. Aktiviteten 
bidrar til kommunen med arbeidsplasser, skatteinntekter til kommunen og bidrag i 
lokalsamfunnet. Skytestøyen fra Terningmoen er kjent og til stede i store deler av sentrum, 
men oppleves som akseptabel for de fleste i Elverum. 
 
Planområdet ligger i ytterkanten av gul støysone fra skytefeltet og det er kort vei til 
rekreasjonsområder (for både barn og voksne) som ligger utenfor støysonen. Eksempler på 
rekreasjonsområder er Hanstad Barne- og ungdomsskole (fotballbaner på sommeren, 
skøytebane om vinteren) og Svartholtet skogsområde (tilgjengelig både sommer og vinter).  
Andre viktige rekreasjonsområder i Elverum er Anno museums friluftsområder: Skogmuseet 
og Glåmdalsmuseet. Begge museumsområdene ligger delvis utenfor støysonen og delvis 
innenfor gul støysone. Disse områdene er av befolkningen i Elverum mye brukt til tur- og 
lekeområde på hverdager, helger og ferier, fra morgen til kveld.  
Illustrasjon under viser støysoner knyttet til skytestøy fra Terningmoen: 

 
Kartkilde: Temakart – risiko og sårbarhet, Elverum kommune. Vedlegg til Byplan 2030. 

 
I 2002 ble det i tilknytning til konsekvensutedning og kommuneplanvedtak gjennomført 
støyberegninger for virksomheten på skytefeltet (både militær- og sivil skyteaktivitet). 
Støyberegningen ble utført av Multikonsult. Samtidig ble det vurdert mulige tiltak for å 
begrense støyulempene utenfor feltet. Tiltakene omfattet både redusert aktivitet 
(overføringer av tung skyting til Regionfelt østlandet), redusert aktivitet kveld og natt, samt 
støyskjering og flytting av baner. 
 
I kommuneplanens arealdel for Elverum ble støysoner for gjennomsnittlig plagegrad (GP) 
på 40% og 50% lagt inn. Støysonene ble videreført i kommuneplanen I 2011. I forhold til 
denne støykartleggingen ligger planområdet utenfor støysonene for gjennomsnittlig 
plagegrad. 
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«Områdereguleringsplan for Terningmoen skyte- og øvingsfelt» (planID 2011008) ble 
vedtatt 03.04.2019.  
I planbeskrivelsen, s. 17 står det følgende:  
Internkontrollens klagelogg viser bare et fåtall klager og henvendelser på støy blant 
befolkningen i nærområdene til skytefeltet. Uten videre er ikke dette en indikasjon på at 
støyplagen blant befolkningen generelt sett er lav. F.eks. kan det være folk som ikke klager, 
men som likevel er plaget av støy. Forsvarsbygg mener likevel at omfanget av klager og 
henvendelser gir grunnlag for å hevde at støyplagen blant innbyggerne ikke er stor. 

 
I planbeskrivelsen til mindre reguleringsendring for Vestad syd (planID 198301-06), vises 
det til det ble gjort en vurdering av skytestøy fra aktiviteter på Terningmoen. Vurderingen 
ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av «Områdereguleringsplan for Terningmoen skyte- 
og øvingsfeltet». I vurderingen vises det til at oppdaterte beregninger for dagens aktivitet 
som tilsvarer GP på 40% og 50% har en langt mindre utbredelse enn de kotene som ligger 
inne i gjeldende kommuneplan. Disse kotene ligger å i hovedsak innenfor skytefeltgrensen, 
men unntak av et lite felt mot øst. De oppdaterte beregningene for GP=25% og 40% har en 
utbredelse som tilsvarer tidligere beregninger av GP=40% og 50%. Dagens GP=25% har en 
noe mindre utbredelse mot nord og vest, mens den har en noe større ubredelse mot sør og 
øst sammenlignet med beregnet kote for 40%. 
Rapporten konkluderer med at siden aktiviteten i skytefeltet nærmest er uendret siden 
kartleggingen i 2002, antas det at den opplevde støyplagen heller ikke er endret. Til tross 
for det viser det seg at utbredelsen av de oppdaterte kotene for gjennomsnittlig plagegrad 
har en betydelig mindre utbredelse. 

 
Gul støysone vist i “Temakart - risiko og sårbarhet”, utarbeidet av Elverum kommune, har 
en større utbredelse enn støysonene i gjeldende kommuneplan.  
I støyrapporten utarbeidet i forbindelse med «Områdereguleringsplan for Terningmoen 
skyte- og øvingsvelt» vises til at den generelle plagegraden har betydelig mindre utbredelse 
enn før. Siden plagegraden har avtatt betraktelig, vurderes det slik at støytestøy i liten eller 
ingen grad vil være til plage for beboere innenfor planområdet. 
 
Konklusjon 
Støysituasjonen innenfor planområdet består av to støykilder: en konstant (vegstøy) og en 
uregelmessig (skytefeltet). 
Siden planomorådet ligger i randsonen av den gule støysonen og skytestøyen ikke er 
konstant, er det antatt at vegstøyen som er mest til plage. Ved skjerming mot vegstøyen 
fjernes den primære støykilden fra planområdet. Det vil medføre en bedring av 
støyforholdene. Skytestøyen vurderes derfor å være lite belastende og medfører derfor 
ikke behov for støyskjermingstiltak. 

 

4.6 Tilgjengelig boenhet 
Boligene innenfor planområdet skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet.  

4.7 Uteoppholdsareal 
Det skal etableres et felles uteoppholdsareal mellom boenhetene innenfor BFS1. Arealet 
skal minst inneholde 1 sandkasse og 1 sittebenk. 

4.8 Plan for avfallshenting 
Der er regulert areal for renovasjonsanlegg så nært inntil Arnsteins veg som mulig. Der skal 
det være felles avfallsboder for alle boenheter med adkomst fra SV. Avfallsbodene tillates 
oppført helt inntil formålsgrensen, men takutstikk tillates ikke mot SV.  
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4.9 Vann, avløp, overvann, snøopplag 
Vann og avløp:  
Vannledning oppdimensjoneres til 50mm PE-ledning som deles i 4 stk. 32mm PE-ledning. 
For spillvann bør det legges 125mm PVC-ledning. 
For å unngå å grave opp ledning over eiendommene 28/721 og 28/315 foreslås at det 
legges en ny trasé rundt naboer og over eiendom mot nord.  
Eksisterende stikk og septiktank må saneres. 
 

 
Foreslått løsning 

 
Brannvann ivaretas fra eksisterende kommunalt anlegg. 
 
Overvann: 
Terreng  må planeres med fall slik at overvann renner bort fra bygningen. Fall fra 
bygningen, etter at tilbakefyllingsmassenen har stabilisert seg, skal være minst 1:50 i en 
avstand på minst 3m fra veggen. Alternativt kan terrenget planeres med fall langs veggen til 
lavereliggende terreng der forholdene ligger til rette for det. 
 
Takvann fra bygninger skal føres til terreng for infiltrasjon og fordrøyning i grunnen. 
 
For å ivareta overflateavrenning fra harde flater ved parkeringsareal kan det etableres 
infiltrasjonssandfang. 
 
Snøopplag: 
Det forutsettes at snøopplag langs adkomstveg løses ved bruk av grøfteareal langs vegen. 
Arealene til snøopplag skal utgjøre minst 30% av brøytet areal. 
For Solørvegen utgjør areal avsatt til snøopplag mer enn minstekravet. 
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Illustrasjon av areal avsatt til snøopplag 

 
 

4.10  Rekkefølgebestemmelser 
Følgende rekkefølgebestemmelser gjelder for planen: 

 
§ 2.1 Plankrav 
Følgende planer skal være utarbeidet og godkjent før rammetillatelse: 
a) Plan for vann- og avløp.  
b) Plan for håndtering av overvann.  
 
§ 2.2 Krav ved brukstillatelse 
§ 2.2.1 Bestemmelser for BFS1 
Før det kan gis brukstillatelse/ ferdigattest skal følgende tiltak være ferdig opparbeidet eller sikret 
gjennomført: 

a) Fellesanlegg for håndtering av renovasjon skal være ferdig bygd. 
b) Felles uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet parkmessig og minst inneholde 1 

benk og 1 sandkasse. Dersom boligene ferdigstilles i løpet av vinterhalvåret skal 
fellesarealer være ferdig opparbeidet senest 01.06. påfølgende vekstsesong. 

c) Innenfor BFS1 skal støyskjerm innenfor formålet være ferdig oppført og i henhold til 
bestemmelsene. 

d) Det skal settes opp et privat skilt innenfor f_SV med påbud om å svinge til høyre ut på 
Arnsteins veg. 
 

§ 2.2.2 Bestemmelser for BFS2 
Ved erstatning eller på bygging skal støyskjerm være oppført i henhold til reguleringsplanens §1f, 
før det kan gis brukstillatelse. 
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5 Vedlegg  
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