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1.  Bakgrunn 

Gjeldende reguleringsplan er vedtatt 09.02.2005; «Reguleringsplan for Grindalsmoen sør», plan-ID: 

200409. Planen legger til rette for utbygging med forretning i form av plasskrevende forretning (bil- og 

møbelsalg, plantesalg, mv.) og nødvendig kontor- og lagerlokaler som er knyttet til virksomheten. 

Maksimal mønehøyde er på 10 m og gesimshøyde på 8 m.  

 

Detaljregulering for Grindalsmoen sør ble i første omgang sendt ut som en mindre endring av 

eksisterende reguleringsplan med begrenset høring, jf. plan- og bygningslovens §12-14 2. ledd. Men 

Statsforvalteren fremmet innsigelse til planforslaget, samt at Statens vegvesen og Innlandet 

fylkeskommune mener at det ikke kan tas som mindre endring uten full prosess. Utsendelsen av mindre 

endringen datert 01.02.2021 sees som et varsel om oppstart, og planforslaget behandles etter § 12-14 

første ledd. 

 

Hensikten med endringen er å tilrettelegge for forretning og privat tjenesteyting i form av innendørs 

padelbaner innenfor område A1 i gjeldende reguleringsplan «Reguleringsplan for Grindalsmoen sør». 

Plankart og planbestemmelser er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk, samt nylig vedtatt 

kommunedelplan og det er utarbeidet planbeskrivelse og ROS-analyse for området.  

2.  Beskrivelse av området 
Figur 1. Planområdets beliggenhet og avgrensning 
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Planområdet er på ca. 23,4 daa og omfatter gnr./bnr.: 13/875 og 13/990 som eies av YC Eiendom AS. 

Planforslagets yttergrense er bestemt av grensesnittet mot tilgrensende reguleringsplaner.  

 

Området ligger innenfor eksisterende byområde og nært boligområder på Vestad. Området er tidligere 

regulert og avsatt til forretning (felt F9) for plass- og transportkrevende varer i kommunedelplan for 

Elverum byområde, vedtatt høsten 2019. Det er ca. 2,5 km til Elverum sentrum og kun 2 km til 

stasjonsområdet. Planområdet ligger langs riksveg 25 og i nærheten til ny riksveg 3. 

 

Eksisterende bebyggelse består av forretningsbygg med relativt store volumer. Det er ikke noe boliger 

rundt planområdet.  

 

Selve planområdet er relativt flatt 

 

2.1 Kulturminner, naturmiljø, landbruk og friluftsliv 
 
 
 
 
Kulturminner 

Det er ikke registret kulturminner innenfor 

planområdet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturmiljø 

Det er tatt utgangspunkt i eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap (søk i Naturbase og Artskart). 

Det er registrert Grynløpkule som er en sopp. 

Funndato er 13.08.1990. Det er registrert 

Småospebladbille, funndato 21.06.1978. Disse 

defineres ikke som spesielt viktige for biologisk 

mangfold innenfor planområdet.  

 

Basert på tilgjengelig kunnskap legges det til grunn 

at tiltaket ikke vil ha negativ konsekvens for 

naturmangfoldet, jf. Naturmangfoldlovens §8. Det 

foretas ingen nærmere vurdering etter §§ 9 til 12.  

 

Landbruk 

Figur 2. Oversiktskart kulturminner. 
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Arealet er registrert som dyrkbar jord, men er fra før regulert til forretning. Området ligger innenfor 

eksisterende forretningsområde og får ikke 

konsekvenser for landbruksinteresser.  

 
Friluftsliv 

Området berører ikke viktig friluftsområder. Det 

ligger med kort veg til større, sammenhengende 

natur- og friluftsområde. Elverum Turforening sitt 

løypenett for ski- og gående starter i samme 

område, samt nærheten Grindalsmoen har til 

omliggende bebyggelse. Løypemaskinen på 

Grundset kjører også løypene for Terningmoen, 

det er sammenhengene løypenett i området forbi 

planlagt padelsenter, både på nord- og sørsiden. 

 
 

 
 
 
 
 

2.2  Grunnforhold  
Det foreligger geoteknisk notat for eiendommen, utarbeidet av Løvlien Georåd AS, datert 10.11.2020. Det 

vil derfor i den videre vurderingen bli lagt vekt på geoteknisk notat og NGUs kartdatabase for løsmasser. 

 

Grunnen består av vindavsetning (Eolisk avsetning) og av flygesand med tykkelse mer enn 0,5 m.  

 
Figur 5. Utsnitt av løsmassekart fra NGU 

Figur 3. Oversiktskart naturmiljø. 

Figur 4. Eksisterende løypenett tilgrenset planområdet. 
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Løvlien Georåd AS har laget et geoteknisk notat, datert 10.11.2020. Det ble utført 2 prøvegravinger 

innenfor planområdet. Det ble påvist ensgradert fast sand, ikke fyllmasser innenfor planområdet. Vedlegg 

2 viser at dette er en svært ensgradert middelssandig finsand i telegruppe T1, ikke telefarlig. Gravingen 

ble avsluttet på ca. 3,4 meters dybde uten at dybde til fjell ble registrert og uten at grunnvannstanden var 

nådd. 

 

I henhold til NGU er infiltrasjonsmuligheter middels egnet for overvann. Men notat fra Løvlien Georåd AS 

viser at det er meget gode masser innenfor planområdet for infiltrasjon. 

 

Det er varierende radonforhold i kommunen. Tomtearealet ligger i et område med moderat til lav 

aktsomhet. Sikkerhet knyttet til radon ivaretas gjennom TEK17.  

 

2.3  Forurensning 
Grunnforurensning 

Det er ikke foretatt undersøkelser av grunnen med hensyn til forurensning. Planområdet er del av et 

større forretningsområde, Grindalsmoen i Elverum kommune. Området har ikke tidligere vært bebygd. 

Det er ikke kjent at det er drevet næringsvirksomhet/industri i nærheten av området som kan ha medført 

grunnforurensning. Kommunens kartbase viser ikke forurenset grunn innenfor planområdet. 

 

Støy 

Planområdet ligger delvis innenfor rød og gul støysone hvor støyen kommer fra rv.25. Støykartet er ikke 

oppdatert med nyåpnet riksveg. Se figur 5. Det er utarbeidet støyutredning for ny rv.25. Denne viser at 

planområdet ligger delvis innenfor rød og gul støysone, se figur 6. Det skal ikke tilrettelegges for 

støyømfintlig bebyggelse.  

 

 
Figur 6. Utsnitt fra InnlandsGIS viser støysoner langs rv. 25. 
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Figur 7. Utsnitt fra Støysoner langs rv. 25 utarbeidet av Statens vegvesen. 

Planområdet ligger innenfor gul sone for skytestøy fra Terningmoen. 

 

Luftforurensning 

Forretning og privat tjenesteyting i form av innendørs padelbaner ligger nært opp til rv. 25. 

Luftforurensningen vil i hovedsak knytte seg til trafikken på denne vegen.  

 

Elverum kommunen har utplassert egen målestasjon for luftkvalitet. Denne er plassert på østsiden av 

Glomma ved rundkjøringen med riksveger som fører til Hamar, Trysil (rv. 25) og Kongsvinger (rv. 2). Det 

måles tre typer forurensning;  

 store partikler som asfalt-, bremse- og dekkslitasje, strøsand, vedfyring, industri og 

langtransportert bidrag.  

 små partikler i lufta som vedfyring, eksosutslipp, industri og langtransportert bidrag. 

 gassen NO2 kommer fra eksos. 

Målingene som er foretatt siden oppstarten i 2017 har vist at det er tilfredsstillende luftkvalitet i 

kommunen (under kravene satt i forurensningsforskriften, kilde: Elverum kommune), men at det tidvis 

(vinter) og stedvis (langs de mest trafikkerte vegene) kan forekomme luftforurensning med potensialt 

negative helseeffekter. 

 

2.4  Teknisk infrastruktur  
Veg 

Planområdet avgrenses av rv.25 i sør og Torolf Storsveens veg i nord som har en fartsgrense på 50km/t. 

Planområdet har adkomst via Torolf Storsveens veg. Det er adkomst fra kommunal veg til 

forretning/kontor/tjenesteyting.  

 

Byggegrense mot rv. 25 i sør er 40 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane. Byggegrense mot 

Torolf Storsveens veg er 5 meter fra formålsgrense. 

 

Gang- og sykkelveg 

Det går helhetlig gang- og sykkelveg/fortaurute fra Elverum sentrum til planområdet. Rekkefølgekrav for 

bygging av gang- og sykkelveg langs Torolf Storsveens veg videreføres fra gjeldende plan.  

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/luftkvaliteten-i-elverum-er-bra
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El 

Det er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende installasjoner for ny bebyggelse. Energiforsyningen til området 

er allerede avklart. 

 

Fjernvarme  

Eidsiva Bioenergi AS er gitt fjernvarmekonsesjon for bygging og drift av fjernvarme i Elverum. 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet. Det ligger ledninger i Torolf Storsveens veg. Byplanen 

setter krav til fjernvarme ved oppvarmet bruksareal over 500 m². Det er satt krav i bestemmelsene om 

tilknytningsplikt. 

 
VA 

 
 

 

Det er ledningsnett i Torolf Storsveens veg og i tomtegrensen mot gbnr. 13/1033. Dimensjoner langs 

tomtegrensen er:  

Overvann: OV160PVC 

Spillvann: SP160PVC   

Vann: VL160PVC  

 

Langs Torolfs Storsveens veg ligger følgende dimensjoner:  

Figur 8. Eksisterende VA 



 
9 Detaljreguleringsplan for           Padelsenter Grindalsmoen sør 

Overvann: OV250PVC 

Spillvann: SP200PVC  

Vann: VL160PVC  

 

Det ligger en brannkum langs Torolf Storsveens veg som grenser til planområdet. 

 

Renovasjon 

Planområdet faller innenfor SØIR – Sør- Østerdal interkommunale renovasjonsselskap sitt ansvarsområde.  

Løsning for renovasjon skal håndteres på egen tomt, sikres gjennom bestemmelser og skal vises på 

situasjonsplan ved byggesøknad. 

 

2.5 Sosial infrastruktur 
Planområdet ligger med kort veg til høyskole, forsvaret, boligområder, skole og barnehager. Noen 

servicefunksjoner er etablert på vestsiden av Glomma, det er kort veg til disse. Servicefunksjoner i 

sentrum ligger ca. 2,5 km fra planområdet. 

3. Planstatus og nasjonale føringer 

3.1 Kommuneplan  
Kommunedelplan Elverum byområde  

Kommunedelplan Elverum byområde – Byplan 2030 gjelder for området. Området er avsatt til 

«Forretninger, F9». Kommunedelplanen ble vedtatt 28.8.2019.  

 
 Figur 9. Utsnitt gjeldende kommunedelplan. Planområdet er vist med rød ring 
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I samfunnsdelen for gjeldende kommunedelplan ønsker kommunen å legge til rette for vekst basert på 

byens egenart og identitet, slik at Elverum kan utvikle seg som et attraktivt regionsenter, samtidig som 

Elverum kan inngå i en større region mot Hedmarken og Mjøsbyene (regionsamarbeidet Mjøsbyen). 

Elverum er regionsenter i Sør-Østerdal og del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion sammen med 

kommunene på Hedmarken og kommunene rundt Mjøsa. En regionforstørring pågår, drevet fram av 

teknologi, forbedrede samferdselsløsninger og et arbeidsmarked i endring og utvikling.  

 

Byplanen har som mål å ha en by som er et levende og attraktivt regionsenter. Og en videre strategi med 

å drive aktivt og vedvarende attraktivitetsarbeid for Elverum og regionen for å stimulere til 

næringsutvikling, bosetting og besøk. Elverum kommune vil sikre arealer til ulike typer næringsvirksomhet 

innenfor byområdet. 

 

Planområdet for den mindre endring omfattes av arealer avsatt til forretning i form av plass- og/eller 

transportkrevende varegrupper. Formål for privat tjenesteyting omfattes ikke av dette formålet. I BYplan 

2030 er rammen for delfelter som følger i bestemmelsene, punkt 2.5.4:  

Innenfor disse områdene tillates etablert bedrifter innenfor handel, lett industri, entreprenørvirksomhet og 

verksted med nødvendige kontor og lagerlokaler. Det tillates etablert næringsvirksomhet som ikke bør 

lokaliseres innen bykjernen med hensyn til støy eller annen ulempe for omgivelsene. 

 

3.2  Nasjonale føringer og retningslinjer 
Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 

Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og 

utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Ved behov for økt transportkapasitet skal 

mulighetene for å løse transportbehovet med et effektivt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel 

og gange utredes. 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 
Regjeringen vil formidle den nasjonale prioriterte politikken på en tydelig måte, slik at planleggingen i 

fylkeskommuner og kommuner kan skje effektivt og til beste for innbyggerne i hele landet. Samtidig 

styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at fylkeskommunene og kommunene 

får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. Regjeringen ønsker at regional og lokal 

samfunns- og arealplanlegging skal være basert på åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar. 

Et viktig skritt på veien er de nasjonale forventningene. 

 

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 
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De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det 

gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av deres viktigste 

verktøy. 

 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske 

hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 

bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T-2/08) 

Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen av det fysiske miljø. Retningslinjene skal 

trygge arealer som brukes av barn og unge ved at de sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 

helsefare. Planprosessen skal legge til rette for deltakelse av barn og unge. Retningslinjene slår fast at det 

ved omdisponering av arealer som benyttes til lek og opphold, skal skaffes til veie fullbyrdige 

erstatningsarealer. 

 

Universell utforming i plan- og bygningsloven 

Krav om universell utforming er gjennom formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§1-1) lovfestet, og 

skal ligge til grunn for all arealplanlegging. Det er en overordnet målsetning om bedret tilgjengelighet for 

alle. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det er 

bygninger, uteareal eller transportmidler. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/16)  

Hovedformålet er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. 

Forebygging gjennom riktig arealbruk anses å være det mest kostnadseffektive tiltaket mot støy og 

ambisjonen er at alle boenheter får minst en stille side og tilgang til uteoppholdsareal med 

tilfredsstillende støyforhold.  

 

NVEs veileder for flom- og skredfare 

Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det 

fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i 

byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en 

del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og 

skredfare i arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er 

kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas. 

 

Folkehelsearbeid i Elverum 2019-2023 

Beskriver at livsløpsperspektivet og langsiktighet er viktig i folkehelsearbeidet, og samfunnets innsats 

koblet til dette bør være å tilrettelegge for at enkeltindividet skal gjøre gode og helsefremmende valg i 

hverdagen sin. Det er også viktig at kommunen samarbeider om tiltakene med innbyggerne. Kommunen 

har gjennom den et lovpålagt ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og 

utjevner sosiale helseforskjeller. Det lokale folkehelsearbeidet handler derfor blant annet om å utvikle 

miljøer som beskytter mot helsetrusler, fremmer sosial inkludering og legger til rette for sunne levevaner. 

Videre fremgår det i Plan- og bygningsloven at alle planer som kommunen utarbeider, skal inneholde en 

vurdering om hvordan planen påvirker folkehelsen.  

 

VA-norm - Elverum kommune 
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Denne normen inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med 

hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde 

anlegget. Den vil også bli lagt til grunn for krav i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen. Et VA-

anlegg må foruten å tilfredsstille disse kravene også tilfredsstille kravene i Plan- og bygningsloven om 

godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også underlegges plan- og 

bygningsmyndighetenes saksbehandling. 

 

Vegnorm – Elverum kommune 

Elverum kommune sin vegnorm skal følges ved bygging av veger, gang- og sykkelveger, fortau m.m. Ved 

detaljprosjektering og arealplanlegging skal normen legges til grunn.  

 

Veileder - Trebyen Elverum  

Denne veilederen forutsettes å kunne gi økt kunnskap om bruk av tre samt muligheter/ prioriteringer mht 

den videre utvikling av Elverum som den moderne trebyen i Innlandet. Veilederen sammen med 

foreslåtte retningslinjer, gir en anbefaling som gjennom videre innarbeiding i kommunale arealplaner 

(kommuneplan, reguleringsplan) kan bli et juridisk redskap for gjennomføring.   
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4. Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan for området er «Grindalsmoen sør» (PlanID 200409) som ble vedtatt 

09.02.2005.  

 
 

 

Planen omfatter forretningsområde, gate med fortau, gang/ og sykkelveg, parkbelte, anlegg for forsvaret 

og vegserviceanlegg.  

 

Planen grenser i vest til reguleringsplan «Grindalsmoen vest», plan-ID: 200505-01, i nord mot 

reguleringsplan «Industriområde Grindalsmoen III», plan-ID: 198706 og 198706-01, «Industriområde 

Grindalsmoen II», plan-ID: 197608 og i sør og øst mot reguleringsplan «Rv.3 Løten grense - Grundset, 

Rv.25 Åkroken – Basthjørnet» plan-ID: 2012001. 

 

Figur 10. Gjeldende reguleringsplan, plan-ID: 200409 
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5. Planprosessen 

Planinitiativ ble sendt inn til kommunen 25.11.2020. Det ble avholdt oppstartsmøte 07.12.2020. På møtet 

var plankonsulent, utbygger og kommunen representert. Det har vært jevnlig dialog med kommunen i 

planprosessen frem til varsel om oppstart. 

 

Før oppstartsmøte har Statens vegvesen (SVV) blitt kontaktet angående etablering av padelhall med 

hensyn til trafikale utfordringer. SVV støttet kommunen om at dette bør tas som endring av 

reguleringsplan. I første omgang mente SVV at det ikke er noe i veien for en etablering av en padelhall ut 

ifra trafikale hensyn. Men påpekte at det bør synliggjøres hva dette tiltaket vil medføre av trafikk og 

samtidig beskrive hvordan det er godt tilrettelagt for gående og syklende og kollektiv. Dette vil vel være 

en aktivitet hvor det bør kunne gå an å komme seg til uten å bruke bil som fremkomstmiddel for lokale 

brukere. 

 

Detaljregulering for Grindalsmoen sør ble i første omgang sendt ut som en mindre endring av 

eksisterende reguleringsplan med begrenset høring, jf. plan- og bygningslovens §12-14 2. ledd. For å sikre 

medvirkningen i planprosessen ble endringen varslet i avis, Østlendingen, og på 

Figur 11. Gjeldende reguleringsplaner. Endring av plan vist med rød ring. 
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kommunens/plankonsulentens hjemmeside. Planendringen ble sendt ut til naboer og andre berørte 

parter. Men Statsforvalteren fremmet innsigelse til planforslaget, samt at Statens vegvesen og Innlandet 

fylkeskommune mener at det ikke kan tas som mindre endring uten full prosess. Utsendelsen av mindre 

endringen datert 01.02.2021 sees som et varsel om oppstart, og planforslaget behandles etter § 12-14 

første ledd. I forbindelse med varsel om oppstart kom det uttalelser fra Statens vegvesen, 

Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og NVE. Uttalelsene er oppsummert og 

kommentert i kapitel 8. 

 

6. Beskrivelse av reguleringsforslaget 

Planområdet er lokalisert på Grindalsmoen, som er et etablert forretningsområde i Elverum kommunen. 

Området er avsatt til forretningsformål i kommunedelplanen. Planforslaget legger opp til en effektiv 

utnyttelse av et forretningsområde. Planforslaget skal regulere fra forretning til forretning og privat 

tjenesteyting.  

  

6.1 Arealbruk og reguleringsformål 
Planområdet er på ca. 23,4 daa fordelt på reguleringsformålene:  

Formål Feltnavn Areal (daa) 

Bebyggelse – Forretning/tjenesteyting BKB 23,4 

Hensynssone – Krav vedrørende infrastruktur H410_1 0,7 

Sum  23,4 
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Figur 12. Plankart for reguleringsendring Grindalsmoen sør.  

 

 

6.2 Planlagt og eksisterende bebyggelse  
Det planlegges med kombinert bebyggelse og anleggsformål i form av forretning og privat tjenesteyting i 

form av innendørs padelbaner.  

 

Forretning/Kontor 

For forretning tillates det med «bedrifter innenfor handel, lett industri, entreprenørvirksomhet og verksted 

med nødvendige kontor og lagerlokaler. Det tillates etablert næringsvirksomhet som ikke bør lokaliseres 

innen bykjernen med hensyn til støy eller annen ulempe for omgivelsene. Samt tillates det for plass- 

og/eller transportkrevende varegrupper som møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, 

landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler, hagesentre. Nødvendig 

kontor- og lagerlokale som er knyttet til virksomheten tillates». Dette er i henhold til nylig vedtatt 

kommunedelplan.  

 

Formålet forretning videreføres fra gjeldende plan og nylig vedtatt kommunedelplan. Forretning for plass- 

og/eller transportkrevende varegrupper blir hovedaktiviteten innenfor planområdet. 

 

Nødvendig kontor- og lagerlokale som er knyttet til virksomheten tillates. 

 

Prosent bebygd areal (%BYA) er 80%. Maksimal gesims- og mønehøyde er 13 meter. Tekniske 

installasjoner, trappehus og heis skal legges inntrukket min. 2 meter på takflaten, og være maks. 3 meter 

over angitt maksimal høyde.  

 

Privat tjenesteyting i form av innendørs padelbaner  

For privat tjenesteyting i form av innendørs padelbaner er det planlagt å bygge ca. 2400 m2 stor padelhall 

med tilhørende teknisk infrastruktur og parkering. Det er satt krav til maksimalt tillatt 2400m2 BRA 

innendørs padelhall innenfor planområdet for å begrense utbyggingen. Med et maks. krav til BRA for 

innendørs padelhall sikrer kommunen at ikke hele planområdet blir bygget ut med dette formål. 

 

Det planlegges for seks padelbaner, banemålene må være  20 x 10 meter omringet av 4 meter høye 

vegger. Padel er en kombinasjon av tennis og squash. Padel krever stor takhøyde for en god 

spilleopplevelse, derfor ønskes det en økning av tillatte høyder fra maks. 8 meter gesimshøyde til maks. 

13 meter gesimshøyde. Byggets utforming og volum er lik planlagt forretning og etablert 

næringsvirksomhet innenfor Grindalsmoen. Fasadene skal ikke ha vinduer, unntatt inngangspartiet. Det er 

mulig at inngangspartiet til padelhallen bygges i mindre skala sammenlignet med resterende bygg. 

Forskjellig skala av bygningsmassen gir bygget et luftigere preg. Fasade mot riksveg 25 må ha innslag av 

tre. På Grindalsmoen er det tillatt med store bygninger med store volumer og det vurderes i dette tilfellet 

at padelhallen vil fremstå med samme estetiske uttrykk og utnyttelse som resten av området.  

 

Det er en helkommersiell virksomhet som ikke baseres seg på frivillighet. Brukergruppen er først og 

fremst voksne fra rundt 20 år. Det tilrettelegges ikke for publikum eller besøkende. Ved bestilling av 

padeltime får brukeren en kode for å komme inn i anlegget. Belysningen for banen tennes 10 min før 

padeltimen starter. Det er begrenset adkomst inn i padelhallen. 
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Figur 13. Eksempel på padelhall. 

Figur 14. Eksempel på padelbane. 
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Forretning/tjenesteyting (BKB) 

 

Parkeringsplasser skal opparbeides innenfor planområdet. Parkeringsarealet inngår ikke i BRA ved 

beregning av krav til parkering. Parkering skal beregnes etter følgende normer: 

 Byggeområde for forretning/kontor/tjenesteyting skal ha parkeringsdekning minimum 1 p-plass 

per 100 m2 BRA. Minimum 3% av plassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede.  

 Ved felles p-anlegg skal min 5 % av p-plasser være avsatt for elbil med lademulighet og være 

tilrettelagt for sambruk. 

 Byggeområde for forretning/kontor/tjenesteyting skal ha sykkelparkeringsdekning minimum 1 

p-plass per 100 m2 BRA. Sykkelparkering skal løses på egen grunn og skal ligge hensiktsmessig i 

forhold til inngangspartiet på bakkeplan. 

 

Byggegrense mot riksveg 25 i sør er 40 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane. Mot Torolf 

Storsveens veg i nord er byggegrense 5 meter. Mot gang- og sykkelvegen i øst er byggegrensen 2 meter og 

mot naboeiendommen er byggegrensen 4 meter.  

 

Planområdet er relativt lang, ca. 220 meter. Det er derfor lagt opp til tre adkomster fra Torolf Storsveens 

veg. Det er ca. 70 meter mellom avkjørselspilen. Adkomstpilene kan sideforskyves. Nøyaktig plassering og 

utforming av adkomst og dennes kryssing av gangvei skal fremgå av utomhusplan i forbindelse med 

søknad. Avkjørsler og frisikt skal anlegges iht. Håndbok, veg- og gatenormaler N100 eller de til enhver tid 

gjeldende veg- og gatenormaler. Ved etablering av adkomst skal det anlegges stikkrenner, i tråd med 

kommunal vegnorm. Innenfor sone for frisikt tillates ikke vegetasjon eller annet sikthindringer høyere enn 

0,5 meter over tilstøtende vegers plan. 

Varelevering/renovasjon skal ikke skje fra offentlig gate eller gang- og sykkelveg. Den skal heller ikke 

komme i konflikt med adkomstsoner. Løsning for varelevering/renovasjon skal vises i situasjonsplan. Det 

skal ikke være egen varelevering for padelhallen. 

Innenfor planområdet skal moderne bruk av tre i kombinasjon med andre materialer utredes for fasaden 

på nybygget, j.f. gjeldende veileder for bruk av tre i Elverum. Da en ikke vet hva slags bygg som kommer 

innenfor planområdet, skal vurderingen av bruk av tre gjøres i forbindelse med byggesøknad. Dette 

vurderes å være mer hensiktsmessig da en da vet mer om bygget og dets kvaliteter. Riksveg 25 er en 

hovedåre inn til Elverum byområde. Derfor vurderes det til at innslag av tre i fasade mot riksvegen må 

sikres i planbestemmelsen. Det er satt krav om innslag av trefasader mot rv. 25 for å skape en mer 

levende fasade.  

For oppsetting av skilt og reklame gjelder Elverum kommunes bestemmelser og ellers vegloven der denne 

kommer til anvendelse.  

Iht. bestemmelsene skal søknad om rammetillatelse inneholde situasjonsplan, utomhusplan og 

fasadetegninger. Fasadetegninger skal vise høyder, utforming, byggemateriale og farge. Situasjonsplanen 

skal illustrere hele planområdet med tiltenkt bebyggelse med kotehøyder, nye bygg i forhold til 

omgivelsene, adkomst, frisiktlinjer, parkeringsløsninger, løsninger for renovasjon, terrengsnitt, eventuelle 

støttemurer og varelevering. Utomhusplanen skal vise utforming av utomhusarealene for hele 

planområdet med terrengbearbeidelse, beplantning, belegg og belysning. Planene skal foreligge og 

godkjennes samtidig som søknad om tillatelse. 
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I forbindelse med søknad om rammetillatelse/byggetillatelse skal det foreligge en utredning av 

overvann. Utredningen skal redegjøre for fremtidig situasjon med flomveier med klimaframskrivning 

og eventuelle avbøtende tiltak. Utredningen skal redegjøre for hvordan hensynet til overvann skal 

håndteres og at ny bebyggelse, veganlegg og omkringliggende bebyggelse ikke står i fare for skader 

knyttet til overvann. 

Ved nybygging og ombygging skal det legges til rette for universell utforming av utearealer og byggverk. 

Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som 

mulig. Utformingen skal være i samsvar med anbefalte løsninger i de til enhver tid gjeldende rundskriv, 

veiledninger og forskrifter. Det vises bl.a. til TEK kap. 8 og 12. 

 

Planområdet ligger innenfor Elverum fjernvarmes konsesjonsområde og nye bygninger skal tilknyttes 

fjernvarme. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten, der det dokumenteres at 

bruk av alternative energiløsninger for tiltaket vil være bedre enn tilknytning. Det skal vektlegges miljø- og 

ressursvennlige løsninger ved valg av utforming, materialbruk og utnytting av området, samt oppvarming 

utover det som genereres av egen drift. 

 

Følgende rekkefølgekrav er innarbeidet i bestemmelsene: 

- Det er krav om at tekniske planer for veg, vann og avløp skal godkjennes av kommunen før 

utbygging kan iverksettes. 

- Det samme gjelder plan for overvann og alternative flomveger. 

- Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge godkjent riggplan som viser hvordan man ivaretar 

kjørende, gående og syklende under hele anleggsperioden. Det skal sikres god og trafikksikker 

framkommelighet for myke trafikanter. Gang- og sykkelveg nord for området tillates ikke brukt 

for anleggsmaskiner. 

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for bebyggelse i planområde må følgende 

være opparbeidet iht. «Detaljregulering for Grindalsmoen sør»: 

- o_gang- og sykkelveg langs Torolf Storsveens veg. 

- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis før tekniske anlegg som er nødvendig for 

utbyggingen av området er etablert og godkjent, herunder vann- og avløpsanlegg, og eventuelt 

fjernvarme. 

- Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene være ferdig opparbeidet. Dersom 

bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart det er mulig 

påfølgende vår, senest 1. juni. Utearealene skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 

ferdigattest. 

 

6.3 Renovasjon 
Avfallshenting faller inn under Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap (SØIR) sine rutiner.  
 
Løsning for renovasjon skal vises på situasjonsplan ved søknad om tillatelse. Renovasjon skal ikke skje fra 

offentlig gate eller gang- og sykkelveg. Den skal heller ikke komme i konflikt med adkomstsoner. Løsning 

for renovasjon skal vises i situasjonsplan. 
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6.4 Trafikkløsning og tilgjengelighet for gående og syklende 
Ny bebyggelse har adkomst fra Torolf Storsveens veg som er kommunal veg. Torolf Storsveen veg og 

gang- og sykkelveg er allerede regulert i gjeldende plan. Vegen og gang- og sykkelvegen reguleres ikke i 

denne planendringen, men rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelvegen videreføres.  

  

 
 
 

 
Det er etablerte sammenhengende gang- og sykkelveger/fortau fra planområdet til Elverum sentrum og 

østover til Terningen arena, Høyskolen og Terningmoen leir. Det er også sammenhengende gang- og 

sykkelveger/fortau fra planområdet til boligområdene på vestsiden av Glomma. Øst for planområdet er 

det nylig etablert gang- og sykkelveg som går under riksvegen og leder en videre i en sammenhengende 

gang- og sykkelveg nett fra planområdet og videre østover til Elverum sentrum. 

 

 

6.5  Kollektivtilbud  
Planområdet har to stk.-bussholdeplasser i tilknytning eller i nærheten.  

 Bussholdeplass «Grindalsmoen» som ligger sør for planområdet langs fv.25. Der stopper bussene 

105, B63, 696, 697 og 823. Fra Elverum torv går det tre avganger i timen til bussholdeplass 

«Grindalsmoen». Bussholdeplassen er i direkte tilknytning til planområdet. Denne 

bussholdeplassen har ruter fra tilgrensende kommuner Åmot, Løten, Hamar etc., jmf. figur 8. 

 Bussholdeplass «Svartbekkvegen» stopper bussene B63 og 9063. B63 har avgang en gang i timen 

fra Elverum Torv. 9063 er en bestillingsrute der en kan ringe og avtale hentetid på tlf. senest 1 

time før ruteavgang. Det er ca. 580 meter fra bussholdeplassen, figur 8. 

 Ca. 1,2 km fra planområdet ligger bussholdeplass «Basthjørnet», som har avganger 4 ganger i 

timen. Fra bussholdeplassene er det tilrettelagt med gang- og sykkelveger/fortau frem til 

planområdet, figur 8. 

Figur 15. Torolf Storsveens veg og gang- og sykkelveg frem til tomtegrense. Kilde: Google maps. 
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6.6  Teknisk infrastruktur  
El 

Det er ledig kapasitet på eksisterende nettstasjoner som ligger mot naboeiendommen i nord som 

området kan kobles til. 

 

Fjernvarme 

Planområdet ligger innenfor Elverum fjernvarmes konsesjonsområde og nye bygninger skal tilknyttes 

fjernvarme. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten, der det dokumenteres at 

bruk av alternative energiløsninger for tiltaket vil 

være bedre enn tilknytning. 

 

Vann og spillvann 

Vann og spillvann kan kobles i Torolf Storsveens veg 

eller ved nabogrensen i vest. Det er etablert 

brannkummer i Torolf Storsveens veg.  

 
Overvann 

Figur 17. Dreneringslinjer og forsenkninger gjennom og i planområdet. Kilde: Elverum kommune & InnlandsGIS 

Figur 16. Bussholdeplasser i tilknytning til planområdet. Planområdet vist med rød ring. Kilde: InnlandsGIS 
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Elverum kommunes kartløsning og InnlandsGIS
viser dreneringslinjer og forsenkninger i og
gjennom planområdet. Dreneringslinjene tar
utgangspunkt i høydekurver som ligger i
kartdatabasen. Ved utbygging av ny riksveg 3 har
planområdet blitt fylt opp av masser. Kartene er
ikke oppdatert med riktige høydekurver. Kartene
kan ikke brukes for vurdering av overvann og
dreneringslinjer.

Arealtek AS har befart eiendommen og målt inn
terrenget for å kunne lage nye dreneringslinjer i
og rundt planområdet vist i figur nedenfor.
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Dagens situasjon
Avrenning i dagens situasjon er vurdert ut fra terreng hentet fra felles kartdatabase (FKB) samt
innmålinger av terreng. Analysen er gjennomført med dråpeanalyse i AutoCAD. Analysen viser
avrenning/tilrenning fra vest mot østog en mulig vannsamling sørvest for planområdet.

Ny situasjon
Tiltaket vil føre til endringer som påvirker drenslinjene vesentlig. Overvann vil ha påvirkning på fremtidige
bygninger og omkringliggende omgivelser som ved dagens situasjon. Det er derfor viktig at det etableres
avskjærende tiltak som sikrer utilsiktet avrenning/tilrenning mot eiendommen i sør, og kommunal veg i
nord og fra eiendommen i vest og øst.

Løvlien Georåd AS har laget et geoteknisk notat, datert 10.11.2020. Det ble utført 2 prøvegravinger
innenfor planområdet. Det ble påvist ensgradert fast sand, ikke fyllmasser innenfor planområdet. Vedlegg
2 viser at dette er en svært ensgradert middelssandig finsand i telegruppe T1, ikke telefarlig. Gravingen
ble avsluttet på ca. 3,4 meters dybde uten at dybde til fjell ble registrert og uten at grunnvannstanden var
nådd.

Det er en forutsetning at overvannshåndtering i hovedsak skal håndteres lokalt eiendommen.
Infiltrasjonsevne i området er meget god og det anbefales å etablere infiltrasjonssandfang og/eller
våtsoner på fremtidige parkeringsareal og mulig i areal avsatt til interne veger. Terrenget må etableres slik
at dreneringslinjene ikke føres mot eksisterende/fremtidige bebyggelse eller til vegarealer. Det er mulig å
bruke infiltrasjonsmagasin innenfor planområdet. Overvann håndteres lokalt innenfor området med
infiltrasjon. Overvannstiltak anbefales dimensjonert med et klimapåslag på 50 %. Krav om detaljert
overvannsplan ved nye tiltak er sikret i bestemmelsene.

Ved ekstrem nedbør vil flomvegene ledes mot kulvert under riksveg 25. Kulverten ligger noen meter
under planområdets terreng og det blir naturlig at flommen ledes mot lavere punkt. Terrenget må
etableres slik at eksisterende og fremtidige bygninger og vegarealer ikke påvirkes av flomvegene.

Vurdering av overvannstiltak tar utgangspunkt i
prinsippet om lokal overvannsdisponering (LOD),
herunder Norsk vanns treleddsstrategi –
1. Forsinket avrenning gjennom infiltrasjon.
2. Forsinket avrenning gjennom fordrøyning.
3. Trygg avledning til resipient.

7. Konsekvenser ved planforslaget
Detaljreguleringsplan for Padelsenter Grindalsmoen sør anses i liten grad å medføre vesentlige endringer
sammenlignet med gjeldende regulering. Planforslaget legger opp endring av arealformål fra forretning til

Figur 18. Drenslinjer i dagens situasjon. Gult kryss viser hvor vannet rinner ifra. Kilde Arealtek AS

Figur 19-Treleddsstrategi -Norsk vann
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forretning, kontor og privat tjenesteyting i form av innendørs padelbaner. Planforslaget legger opp til en 

høyere utnyttingsgrad i henhold til nylig vedtatt kommunedelplan, fra BYA% = 60% til BYA% = 80% for 

planområdet. 

 

Planforslaget setter krav til maksimalt tillatt 2400m2 BRA innendørs padelhall innenfor planområdet for å 

begrense utbyggingen. Med et maks. krav til BRA for innendørs padelhall sikrer kommunen at ikke hele 

planområdet blir bygget ut med dette formål. Ved at det er begrenset antall baner og begrenset 

åpningstid kommer ikke en åpning for denne type padelhall, som ikke er tilrettelagt for publikum, til å føre 

til mer trafikk enn annen forretningsvirksomhet. Padel har krav til banestørrelse og dermed blir 

bygningens størrelse en begrensning for hvor mange baner som kan etableres innenfor planområdet. Det 

skal her etableres 6 padelbaner med tilhørende inngangsparti og garderobe med dusj og toaletter. 

 

Endringen medfører ikke krav om konsekvensutredning. 

 

7.1 Plassering av padelhall på Grindalsmoen 
I kommunedelplanen for Elverum byområde er området avsatt til forretning, F9. Der det tillates «etablert 

bedrifter innenfor handel, lett industri, entreprenørvirksomhet og verksted med nødvendige kontor og 

lagerlokaler. Det tillates etablert næringsvirksomhet som ikke bør lokaliseres innen bykjernen med hensyn 

til støy eller annen ulempe for omgivelsene. For handelsområdene på Grindalsmoen (F9- F10) tillates 

følgende: Forretning tillates for plass- og/eller transportkrevende varegrupper som møbler og hvitevarer, 

biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler, 

hagesentre. Nødvendig kontor- og lagerlokale som er knyttet til virksomheten tillates». Det tillates 

etablert næringsvirksomhet som ikke bør lokaliseres innen bykjernen med hensyn til støy eller annen 

ulempe for omgivelsene.  

Hensikten med siste setningen er å ta høyde for at annen etablering eller virksomhet, som ikke er ønskelig 

innenfor bykjernen, kan tillates på deler av Grindalsmoen. Etablering av padelhall er å anse som en slik 

type etablering. Kommunen vurderer derfor at formålet med planendringen er i strid med overordnet 

plan, men er i tråd med unntaket for hva som ikke bør plasseres i bykjernen. Kommunen vurderer at 

hensikten med bestemmelsen forutsetter en skjønnsmessig vurdering, hvor kommunens skjønn skal 

vektlegges. 

Grindalsmoen er i Byplan 2030 avsatt som et handelsområde og et supplement til Leiret, dette for å 

understøtte en vital bykjerne. Under prosessen for kommunedelplanen ble ikke plasskrevende innendørs 

idrettsaktivitet, i form av padel- eller racketsport, drøftet eller vurdert. I byplanen er det derfor ikke lagt til 

rette for slik virksomhet og det er svært utfordrende å ta høyde for alle typer etableringer som kan 

komme i fremtiden i en byplan. Overordnet er det vurdert etablering av forretninger, næring, utvikling av 

bykjernen, boligområder samt transportsystem i kommunen. Den type virksomhet, som det nå ønskes å 

etablere, faller ikke inn under formålene/arealene hverken for kommunedelplanen for Leiret eller 

byområdet, med unntak av Terningen Arena med mindre arealer for tjenesteyting. Arealene i byplanen 

som er avsatt til tjenestyting er hovedsakelig områder for sosial infrastruktur i form av skoler, barnehager, 

sykehus m.m. Underformål, slikt som padelhall, er utfordrende å innarbeide på et overordnet plannivå, 

spesielt når det er snakk om små arealer.  

En padelhall har samme volum, utforming og størrelse som eksisterende bygninger på Grindalsmoen. 

Virksomheten er volum- og plasskrevende og kommunen mener derfor det er naturlig å se denne type 

bebyggelse, basert på bygningsmassens størrelser, i sammenheng med andre lignende 

bygningsstrukturer. I byplanen ligger det ikke til rette for slike volumbaserte virksomheter innenfor 
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bykjernen eller tett på. Av de arealene som er avsatt til tjenesteyting har man ikke ledige arealer da disse 

allerede er bebygd.  

Grindalsmoen Næringspark samt Østerdalsporten ligger i byplanen som eksisterende og framtidig 

næringsområde. Dette innebærer at det på et overordnet nivå ligger til rette for plass- og 

transportkrevende forretninger. Sammenlignet med forretninger som tillates oppført og en padelhall vil 

trafikkbelastningen samlet sett bli mindre enn hva gjeldende plan og byplanen legger til rette for. Ved at 

det er begrenset antall baner og begrenset åpningstid kommer ikke en åpning for denne type virksomhet, 

som ikke er tilrettelagt for publikum, til å føre til mer trafikk enn annen forretningsvirksomhet.  

Det finnes ikke andre arealer som kan være aktuelle for denne typen aktivitet i selve «bykjernen». En 

padelhall er et bygg av relativt stort volum og det vurderes som uheldig og mulig konfliktfylt å etablere en 

slik type bygning i eller rett ved et etablert boligområde.  

Tomten må være av en viss størrelse for å ha plass for bygg, interne veger, grøfter, byggegrenser, sykkel- 

og bilparkering, arealer for vedlikehold av bygningsmassen, mm, noe som innebærer en tomtestørrelse på 

minimum 4,5 daa. Basert på ovennevnte behov for tomtestørrelse har utbygger, før planarbeidet startet, 

hatt kontakt med grunneiere av Terningen Arena om en eventuell etablering av padelhall på området 

(figur 20). Med bakgrunn av at det i dag allerede er et tilbud for friidrett, tennis og sandvolleyball på dette 

området, har grunneier ikke ønsket etablering av padelhall, men ønsker å reservere arealet til annen type 

tjenesteyting.  Det er i bysammenheng kort avstand fra den aktuelle tomten på Terningen Arena til angitt 

planområdet, ca. 500 meter (figur 20). Det vurderes derfor at planområdet i idrettssammenheng er en 

supplering til Terningen arena og at padelaktiviteten vil inngå som et helhetlig tilbud også for brukere ved 

Terningen Arena inkl. forsvaret.  

På Vestad er det betydelig aktivitet og byområdet er under stadig utvikling. Nord for Grindalsmoen er det 

et større boligområde på Vestad som har vært under utvikling de siste årene. Beboerne her vil få svært 

kort veg til anlegget. Det er en voksende bydel på Vestad, noe som også tilsier at denne aktiviteten kan 

ligge nettopp Figur 20- Planområdet (rød ring), Aktuell tomt - Terningen Arena (blå ring). 
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på vestsiden av Glomma. 

 

 

Planforslaget legger opp til privat tjenesteyting i form av innendørs padelbaner innenfor planområdet. I 

samråd med kommunen er det kommet frem til at det ikke finnes andre arealer som egner seg for denne 

type formål. 

 
 
 

Det er gjort en vurdering av alternative plasser der det kan tenke seg padelhallen bygget i Elverum 

kommune. Det er tatt utgangspunkt i at padelhallen trenger nok høyde, 13 meter og nok areal ca. 2400 

m2. Tomten må være av en viss størrelse for å ha plass for bygg, interne veger, grøfter, byggegrenser, 

sykkel- og bilparkering, arealer for vedlikehold av bygningsmassen, m.m. noe som innebærer en 

tomtestørrelse på minimum 4,5 daa.  Det er ikke avsatt arealer i kommunedelplanen for slik virksomhet.  

 

Som tidligere beskrevet har ikke byplanen tatt høyde for en etablering av innendørs plasskrevende 

virksomhet i form av en padelhall, racketsport eller tilsvarende innenfor Elverum byområde eller 

bykjernen. En slik etablering i Leiret anses ikke som ønskelig, da det vil beslaglegge viktige og sentrale 

arealer som bør bebygges med kontorer, boliger, forretning og annen publikumsrettet virksomhet og for 

flere brukergrupper. Behovet for volum tilsier at dette vil gå på bekostning av verdifulle arealer som er 

avsatt til sentrumsbebyggelse. Av de ubebygde arealene som ligger i byplanen er det ingen egnede tomter 

for padelhall med bakgrunn i at det er plasskrevende. Kommunen anser derfor bykjernen som lite 

realistisk for en padelhall og at konsekvensen av at arealer beregnet for sentrumsbebyggelse bygges ned 

som uheldig i byutviklingssammenheng. Det vises da til bestemmelse punkt 2.5.4 i byplanen.   

Figur 21. Utsnitt Kommunedelplan for Elverum Byområde. Kilde: Elverum kommune 

Sentralidrettsplatsen 

Områderegulering for 

Vestad skole 

Fylkesidrettsplass 

Restvold 

Planområdet 

Vestad nord 

Prestmyrbakken 

Terningen arena 

Fjeldmora øst 
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I planbeskrivelsen for Byplanen2030 står det følgende om idrett, «Det er flere idrettsplasser i Elverum som 

gir mulighet for forskjellige aktiviteter. I sentrum tilbyr sentralidrettsplassen fotballbaner og 

fotballstadion. Ved Terningen Arena er det tilbud for friidrett, tennis og sandvolleyball». 

 

«Fylkesidrettsplassen, mest kjent som Fylken, er en idrettsplass som benyttes som skøytebane vinterstid».  

 

«Byanalysen(1) framhever Restvold som byens grønne indrefilet, som bør utnyttes til allsidig utendørs 

idretts og friluftsaktivitet». 

 

Det er ikke aktuelt å bygge ned Restvold eller Fylken da disse benyttes til allsidig utendørs idrettsaktivitet. 

Kommunen er grunneiere for Restvold og Fylken og har ingen planer om å etablere en padelhall. 

Sentralidrettsplassen har etablert fotballstadion. 

 

Under redegjøres for det som kunne vært alternative plasseringer:  

 Terningen arena jmf. figur 20: Redegjort for tidligere 

 Prestmyrbakken jmf. figur 22: Er ikke iht. til gjeldende formål eller Byplan, og er dårlig egnet til 

formål

et.  

 

 F

jeldmo

ra øst 

jmf. 

figur 

23: 

Områd

et er 

avsatt 

til 

tjenest

eyting. 

Regule

rt til 

næring

/konto

r/tjenesteyti

ng. Aktuell 

tomt er ikke stor nok. 

 

 

 

Figur 22- Alternativ plassering Prestmyrbakken. 
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 Ny bydel Vestad, jmf. figur 24: Avsatt til sentrumsformål, men det kreves en kommunedelplan 

innenfor området før en kan starte regulering. Kommunedelplan for Vestad er ikke startet enda 

og blir en lang prosess før den er vedtatt. Det er usikkert om det blir prioritert arealer for en 

padelhall innenfor 

denne framtidige 

delen av 

sentrumskjernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23- Alternativ plassering – Ved Helsehuset 

Figur 24- Alternativ plassering – Ny bydel Vestad 
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 Områderegulering for Vestad skole jmf. figur 25: Område avsatt til tjenesteyting. Men arealet er 

tiltenkt for barnehage, undervisning, helse- og omsorgsinstitusjoner. Eies av Elverum kommune 

og kommunen har behov for arealet som en reserve for etablering av andre typer formål for 

kommunens egen virksomhet.   

 

 

 

Redegjørelsen/vurderingene over belyser at det ikke foreligger alternative plasseringer som er bedre 

egnet for denne typen aktivitet. Med tanke på høydekravene og bygningsmassen for padelhall er 

Grindalsmoen en god plassering. Det ligger i nærheten av Terningen arena som blir et supplement av 

idrettstilbudet på vestsiden av Glomma.  

7.2 Konsekvenser for forretningsarealer 
Elverum kommune har ikke mangel på ledig areal for plasskrevende handel på Grindalsmoen. 

Planområdet for endringen er totalt på ca. 24,3 daa, deler av planområdet er ikke byggbart iht. 

byggegrenser mot veger og naboer, 0,7 daa er avsatt til hensynssone «krav vedrørende infrastruktur». 

Innenfor planområdet er det etablert bilforretning med tilhørende teknisk infrastruktur, parkering, grøfter 

m.m. på 4,9 daa. Etter at padelhallen er etablert gjenstår det er et areal på 13,7 daa for plasskrevende 

handel. Østerdalsporten har fortsatt ca. 180 - 200 daa avsatt til forretning/kontor/industri. I tillegg 

kommer da tomter som delvis er bebygd. Tilgrensende planer i øst har ca. 20 daa tilgjengelige arealer og 

det er ca. 9 daa areal tilgjengelig på Prestmyrbakken. Grundsetmoen Næringspark samt næringsarealer 

sør for Vindheia, Løvbergsmoen Næringspark, tatt i betraktning, er det ikke mangel på arealer for 

næringsbebyggelse/industri i byen. Totalt sett vurderes det at det er store reserver for næring/forretning, 

både i og utenfor bykjernen, som gjør kommunen godt rustet for framtiden. En etablering av padelhall, 

med areal på 4,5 daa, vil ha liten betydning for kommunens arealreserver. Det bemerkes også da at 

Figur 25- Alternativ plassering – Områderegulering Vestad skole 
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bygningsvolumene til padelhallen kan gjenbrukes til forretning/næring ved behov. 

 

7.3 Trafikkforhold 
Det er planlagt å bygge padelhallen med seks baner. Med fire spillere per bane vil det på det meste være 

24 spillere i gang i senteret samtidig. Det går å bestille en bane mellom 1 – 2 timer per gang. 

Hovedtidspunktet for spill er mellom 17:00-21:00 på kveldstid. Trafikkøkningen blir begrenset med åpning 

for privat tjenesteyting i form av innendørs padelbaner. Hovedtidspunktet er på kvelden da det er mindre 

trafikk over Glomma. Aktiviteten tilknyttet en padelhall er ikke besøksintensiv, da det maksimalt tillates 

24 spillere samtidig.  Erfaring fra liknende anlegg for øvrig i landet tilsier også at det svært sjeldent 

oppstår full samtidighet, selv om dette blir tatt høyde for. Padel har krav til banestørrelse og dermed blir 

bygningens størrelse en begrensning for hvor mange baner som kan etableres innenfor planområdet. Det 

skal her etableres 6 padelbaner med tilhørende inngangsparti og garderobe med dusj og toaletter. Padel 

er ingen publikumsrettet aktivitet, det er kun brukerne av senteret som kommer å være der samtidig. Det 

skal ikke tilrettelegges for tribuner eller plass for besøkende. Det er en helkommersiell virksomhet som 

ikke baseres seg på frivillighet. Brukergruppen er fremst voksne samt ungdommer. Det tilrettelegges ikke 

for publikum eller besøkende. Ved bestilling av padeltime får brukeren en kode for å komme inn i 

anlegget. Belysningen for banen tennes 10 min før padeltimen starter. Det er begrenset adkomst inn i 

padelhallen. 

 

Padel er fortsatt en liten sport i Norge og det er gjort en kundevurdering over potensielle padelspillere. 

Vurderingen konkluderer med at kundegrunnlaget kun fra Elverum blir for lite. Ved å etablere seg på 

Grindalsmoen åpner det opp for mulige spillere fra Stange, Hamar, Løten og Rena. Gjennom nye 

motorvegen til Elverum er Grindalsmoen best mulig plassering for en padelhall. Gjennom nylig vedtatt 

kommunedelplan ønsker kommunen å legge til rette for at Elverum skal være for vekst basert på byens 

egenart og identitet, slik at Elverum kan utvikle seg som et attraktivt regionsenter, samtidig som Elverum 

kan inngå i en større region mot Hedmarken og Mjøsbyene (regionsamarbeidet Mjøsbyen). Elverum er 

regionsenter i Sør-Østerdal og del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion sammen med kommunene 

på Hedmarken og kommunene rundt Mjøsa. En regionforstørring pågår, drevet fram av teknologi, 

forbedrede samferdselsløsninger og et arbeidsmarked i endring og utvikling. Nyetablert riksveg 3 kobler 

kommunene sammen på en effektiv måte. Padelhaller er ikke et standardtilbud i alle byer og tettsteder og 

kan dermed gi Elverum et konkurransefortrinn og være et bidrag til en attraktiv by for innbyggere og 

næringsutviklere. En etablering på vestsiden av Glomma vil styrke Elverum kommune som et attraktivt 

regionsenter, dette er iht. intensjonen i byplanen. Det er gode forbindelser for buss og bil til og fra 

planområdet. Det er trafikksikre løsninger for gående og syklende fra Vestad og fra østsiden av Glomma. 

Med nylig oppgradert vegsystem, med hovedadkomst fra riksveg 25 og/eller Jegerstien, ligger det godt til 

rette for lokal og regional trafikk. Logistikken til og fra området anses derfor som god. 

 

På dagtid er det anslått at største andelen spillere vil være studenter ved Høgskolen og forsvarets 

rekrutter. Høgskolen og forsvaret er allerede på samme side av Glomma og har ca. 500m til planområdet. 

Disse brukergrupper kommer mest sannsynlig gå eller sykle til og fra planområdet. Kundevurderingen 

viser også at en stor andel av spillerne vil komme fra Stange, Hamar, Løten og Rena. Disse spillene skaper 

ikke mer trafikk over Glomma. Ved at det er begrenset antall baner og begrenset åpningstid kommer ikke 

en åpning for padelhall føre til mer trafikk enn annen forretningsvirksomhet på Grindalsmoen. I dette 

tilfellet genererer padelhallen mindre trafikk. 
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Det går sammenhengende gang- og sykkelveg/fortau fra Elverum sentrum til planområdet. Det skal 

bygges gang- og sykkelveg langs med planområdet som kobler rutene sammen. Det er gode muligheter 

for sykkel og gange til planområdet. Øst for planområdet er det nylig etablert gang- og sykkelveg som går 

under ny riksveg 25 i kulvert. Det er en trafikksikkerløsning for myke trafikanter. Kommunen har laget en 

handlingsplan for Sykkelbyen Elverum. Kommunen har som mål om å øke sykkelandelen. Det er godt 

tilrettelagt for brukene å bruke sykkel eller gange til nytt padelsenter.  

 

I 2018 ble det laget rapport «Sykkelundersøkelse 2018 i Region øst» av Sintef. Rapporten konkluderer 

med at Elverum hadde høyest andel bruk av sykkel siste året. Elverum har en gjennomsnittlig avstand per 

sykkeltur på 4,4 km. Planområdet ligger innenfor denne avstanden fra Leiret. Elverum kommune har en 

relativt høy sykkelandel sammenlignet med resten av landet, samt at en økning av el-sykkel bruk gjør det 

enda enklere å velge sykkelen når en skal trene padel. Sikkerheten tilknyttet dette er begrunnet ovenfor 

og ivaretatt ved etablering i planområdet. 

En etablering på Grindalsmoen vil nødvendigvis ikke medføre et økt transportbehov utover hva gjeldende 

reguleringsplan allerede legger til rette for. Det er etablert sammenhengende gang- og sykkelveger fra 

Leiret til planområdet, jmf. figur 26 og 27. Det er også sammenhengende gang- og sykkelveger fra 

kollektivholdeplasser til planområdet jmf. figur 16, på lik linje med at det for øvrig også er 

sammenhengende gang- og sykkelveger fra Leiret og ut til de forskjellige bydelene i kommunen. 

Separering av myke trafikanter og tung- biltransport øker trafikksikkerheten og er i stor grad ivaretatt. 

Langs planområdet er det manglende tilbud for gående og syklende, men opparbeidelse av gang- og 

sykkelveg langs denne strekningen er sikret som rekkefølgekrav i planendringen. Sammenliknet med 

andre plasskrevende forretninger ved Grindalsmoen og ikke minst nyeste etableringen til Mc Donald`s, så 

blir det lavere total aktivitet tilknyttet padel enn det som allerede er der i dag og hva det ligger til rette for 

i gjeldende plan. 

 

Det er registrert at det i andre byer er normal praksis med å etablere volumbasert virksomhet, som ikke 

innbefatter forretning, utenfor bykjernen og som del av næringsparker o.l. Fra et planfaglig perspektiv er 

kommunen av den oppfatning av at dette er en etablert praksis, også i nyere tid, rundt om i norske byer. 

Det er etablert padelhall i nyere tid i flere kommuner, hvor det også er tydelig at slik virksomhet etableres 

utenfor og ikke innenfor bykjernen.  

 

Figur 26- Sammenhengende gang- og sykkelvegen fra planområdet til Leiret. 
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Det er et større boligområde på Vestad som har vært under utvikling de siste årene som vil få kort veg til 

anlegget jmf. figur 28 og 29. Det er et veletablert boligområde på vestsiden av Glomma. Det er en 

voksende bydel på Vestad, noe som også tilsier at denne aktiviteten kan ligge nettopp på vestsiden av 

Glomma. Statens vegvesen regulerer ny gang- og sykkelveg langs gammel riksveg 3 som kobler 

eksisterende og fremtidig bebyggelse med sammenhengende nett frem til padelhallen. Med relativt kort 

avstand til eksisterende/fremtidig bebyggelse er plassering av padelhallen i tilknytning til boligområdene 

på Vestad en god løsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27- Sammenhengende gang- og sykkelvegen fra planområdet til Leiret. 

Figur 28- Sammenhengende gang- og sykkelvegen fra planområdet til Vestad skole. 



 
33 Detaljreguleringsplan for           Padelsenter Grindalsmoen sør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfaring fra etableringen av McDonalds er at antall gående, syklende og kollektivpassasjerer ut til 

Grindalsmoen har økt. Erfaringer fra Terningen Arena viser at det er en stor andel som bruker sykkel, 

gange eller kollektiv. Det er etablert tennisbaner ca. 500 meter fra planområdet der en stor andel kommer 

med sykkel for å spille. Mest sannsynlig kommer tennisspillerne prøve padel og det er godt tilrettelagt for 

bruk av sykkel til og fra planområdet. Planområdet ligger nært store boligområder på Vestad, samt at 

Vestad Nord skal utvikles med høy boligtetthet. Basert på disse erfaringer vurderes det til at planområdet 

er innenfor sykkel-, gange- og kollektivavstand. I tillegg har Elverum kommunen en høy sykkelandel som 

sykler lange turer, tilsier det at plasseringen ikke vil være kun bilbasert. Etableringen totalt sett skaper 

ikke mer biltrafikk over Glomma enn ved en annen tillatt etablering på Grindalsmoen, heller mindre. 

 

Adkomst til området er via kommunal veg. Det er god sikt begge veger. Planforslaget legger opp til tre 

adkomster. Planområdet er relativt lang, ca. 220 meter. I planforslaget er det ca. 70 meter mellom 

adkomstene. Da en ikke vet hva som kommer at etableres på resterende areal sees det som positivt å 

legge til rette for tre adkomster. Det er god sikt mellom adkomstene og trafikksikkerheten er ivaretatt. 

Det er satt krav i bestemmelsene at, «Avkjørsler og frisikt skal anlegges iht. Håndbok, veg- og 

gatenormaler N100 eller de til enhver tid gjeldende veg- og gatenormaler. Innenfor sone for frisikt tillates 

ikke vegetasjon eller annet sikthindringer høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers plan». 

 

7.4 Stedets karakter og estetikk 
Grindalsmoen består av forretningsbebyggelse. Eksisterende bebyggelse har store volumer og relativt 

høye bygg. Planlagt ny bebyggelse innpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til volum og høyder. 

Riksveg 25 er en hovedåre inn til Elverum byområde. Derfor vurderes det til at innslag av tre i fasade mot 

riksvegen må sikres i planbestemmelsen. Det er satt krav om innslag av trefasader mot rv. 25 for å skape 

Figur 29- Sammenhengende gang- og sykkelvegen fra planområdet til Vestad nord 
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en mer levende fasade. 

 

 

 
 

Figur 30. Eksisterende bebyggelse, nord for planområdet. 

Figur 31. Eksisterende bebyggelse, nord for planområdet. 
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Padelhall krever høyt til tak for en god spilleopplevelse, derfor er det foreslått 13 meter høyde for bygget. 

Bygget som skal inneholde seks padelbaner vil bli ca. 2400 kvm stort. Padelhallen krever store arealer og 

høyde. Bygget endrer ikke karakter i en forretning/industriområde. Tomten må være av en viss størrelse 

for å ha plass for bygg, interne veger, grøfter, byggegrenser, sykkel- og bilparkering mm, noe som 

innebærer en tomtestørrelse på minimum 4,5 daa.  

 

 
 

  
Det er ikke noe boliger i nærheten som påvirkes negativt ved å tillate høyere gesimshøyde. Det er heller 

ikke lekeområder eller grøntarealer som utsettes for mer skygge ved en høyere tillatt gesimshøyde. 

Figur 32. Eksisterende bebyggelse, øst for planområdet. 

Figur 33. Eksempel på padelhall. 
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Områdets karakter blir ikke tilsidesatt da det allerede er etablert store forretningsbygg med store 

volumer. 

7.5 Gjenbruk og klimaavtrykk 
Padelhallen trenger relativt store arealer, ca. 2400 m2 og en høyere gesimshøyde for en god 

spilleopplevelse. Bygget samsvarer med andre bygg på Grindalsmoen. Bygget kan dermed gjenbrukes for 

tillatt forretningsformål innenfor Grindalsmoen, F9, dersom padelaktiviten skulle bli lagt ned. Kommuner 

må planlegge for å minske klimaavtrykket og en tilrettelegging for gjenbruk bidrar til mindre klimapåvirke 

i kommunen. 

 

7.6 Barn og unges interesser i planleggingen 
Tiltaket anses ikke å medføre negative konsekvenser for barn og unge. Det er tilrettelagt med gang- og 

sykkelveg fra Elverum sentrum helt frem til planområdet. Det er satt rekkefølgekrav for bygging av gang- 

og sykkelveg langs hele planområdet i nord. Det er gode sammenhengende gang- og sykkelveger til og fra 

planområdet som øker trafikksikkerheten. Det er nylig etablert kulvert under rv. 25, som sikrer en trygg 

kryssing av riksvegen. Det vurderes at aktiviteten også er et positivt tilskudd for barn og unge. 

 

7.7  Konsekvenser for Leiret/Elverum byområde 
For å bygge og etablere en padelhall må det sees på noen konstanter som er vanskelig å endre på.  

 Undersøkelser av andre padelhaller etablert i Sverige viser at bygget krever en høyde på 13 meter 

for en god spilleopplevelse. Det kan ikke etableres vinduer som åpner opp fasadene, dette 

forringer spilleopplevelsen. I stedet er det satt krav til bruk av tre for å bryte opp fasadene. Leiret 

ønsker å ha åpne og aktive fasader for å få liv i byen og samspill mellom byrommene og 

aktivitetene i bygningene. 

 Banemålene må være 10 m x 20 m, omringet av 4 meter høye vegger. Det kreves et visst antall 

baner for å kunne drive kommersiell virksomhet, i dette fallet er det tenkt 6 baner. 

 Det er ikke aktuelt å bygge flere etasjer i høyden.  

 På grunn av krav til banestørrelser og antall baner, sammen med inngangsparti, garderobe med 

dusj og toalett, interne veger, grøfter, parkeringskrav i Byplanen, arealer for vedlikehold av 

bygningsmassen må tomten være minimum ca. 4,5daa. I Byplanen er det ikke tilrettelagt for slike 

volumbaserte virksomheter for få brukergrupper innenfor bykjernen eller tett på. 

 Det er en helkommersiell virksomhet som ikke basere seg på frivillighet eller dugnad. 

 Padel er ikke besøksintensiv virksomhet. En må ha bestilt bane for å komme inn i hallen. Det er 

begrenset med baner og det er begrensede åpningstider. Det er maksimalt 24 spillere samtidig i 

hallen. Det skal ikke tilrettelegges for publikum eller besøkende. Det er mulig å spille 1-2 timer 

per gang. Padelspillerne er oftest voksne og ungdommer. Kommunen ønsker at Leiret skal ha 

publikumsrettet virksomhet som er for flere brukergrupper enn padel legger opp til. 

 Ved å tilrettelegge for padel i Leiret som ikke er besøksintensiv virksomhet og for få 

brukergrupper, men krever store arealer, blir andre virksomheter valgt bort. Det er allerede 

knapphet på ledige arealer i sentrum er det ikke riktig å beslaglegge viktige arealer for få 

brukergrupper. Det er ikke økonomisk lønnsomt å avsett store arealer i Leiret for relativt få 

brukere og ikke noe publikum eller besøkende. 
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7.8  Etablering av padelhaller i Norge 
Det er registrert at det i andre byer er normal praksis med å etablere volumbasert virksomhet, som ikke 

innbefatter forretning, utenfor bykjernen og som del av næringsparker o.l. Fra et planfaglig perspektiv er 

plankonsulenten av den oppfatning av at dette er en etablert praksis, også i nyere tid, rundt om i norske 

byer. Det er etablert padelhall i nyere tid i flere kommuner, hvor det også er tydelig at slike virksomhet 

etableres utenfor og ikke innenfor bykjernen, det vises til vedlegg «Padelsenter i Norge». Det er 

undersøkt 9 padelsenter som er etablert samt 1 lekeland. 

Konklusjonen er at alle nye etableringer av padelsenter i Norge er etablert i industriområder (lilla-

områder) eller langt fra eksisterende bebyggelse. Det er ikke etablert nært boligområder som er avsatt for 

formålet. Og de fleste av padelsenterne i Norge er ikke avklart gjennom en egen planprosess. 

 

7.9 Kulturminner 
Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor det aktuelle området. Dersom det likevel 

skulle oppdages automatisk fredede kulturminner i forbindelse med tiltak i marken skal arbeidet på 

området stanses og melding om funn straks sendes fylkeskommunen, i henhold til Lov om kulturminner § 

8, annet ledd. 

 

7.10 Støy og luftforurensning 
Forslag til fortetting vil i liten grad endre støyforholdene i området eller medføre økt forurensning til luft. 

Planområdet berøres av gulstøysone. Da det ikke er planlagt virksomhet med støyfølsom bebyggelse 

innenfor området, vil ikke dette være problematisk.  

 

Det er satt krav i bestemmelsene at «Det tillates ikke etablert bedrifter som vil øke ulempen vesentlig for 

beboerne i omkringliggende boligområde, ved støy, støy fra kjøletårn og tekniske installasjoner, andre 

forurensninger eller trafikk.  Støyforskriften T-1442/2016 eller til senere utgaver som erstatter denne skal 

følges». 

 

7.11 Teknisk infrastruktur 
Offentlig vann- og spillvannsnett har tilstrekkelig kapasitet og den planlagte fortettingen vil ikke medføre 

endret situasjon for VA-nettet. Det er registrert brannkummer nord for eiendommen. Overvann 

håndteres lokalt på tomta. Overvann sikres som et rekkefølgekrav. 

 
 

7.12 Samfunnssikkerhet og beredskap  
Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Denne ligger 

vedlagt.  

 

Reguleringsplanen vil i liten eller ingen grad endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i 

negativ retning, jf. tabell 1 som er en oppsummering av gjennomført ROS-analysen. Den viser at nærheten 

til rv. 25 og mulige hendelser knyttet til riksvegen kan utgjøre en risiko for både nye etableringer langs 

riksvegen. Forbi planområdet skal det etableres gang- og sykkelveg på strekningen og hastigheten er 60 

km/t for rv. 25 og 50 km/t for Torolf Storsveens veg. Det anses at risikoen er akseptabel og tilstrekkelig 

ivaretatt. Foreslått utbygging vil i liten grad medføre endring i risiko eller være av en slik art at området 

ikke bør bygges ut.  
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Tabell 1. Oppsummering av gjennomført ROS-analyse 

Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3.Betydelig/ 
kritisk 

4.Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

     

4. Meget sannsynlig/periodevis, 
lengre varighet 

 3.5, 3.6    

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 
 

 1.4    

2. Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller 1.2, 3.2, 3.3 1.5,3.1 3.4, 3.7   

1.Lite sannsynlig/ingen tilfeller 
 

     

 
1.4 Kan drenering føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder 
Beskrivelse: 
Det er gode dreneringsforhold innenfor planområdet. Det viser rapport utført Løvlien Georåd AS. Men 
ved en utbygging blir det mer tette flater innenfor planområdet og økt avrenningshastighet på 
overflatevannet.  
Vurdering av avbøtende tiltak:  
Det er satt krav til at overvann skal håndteres på egen tomt. Det må utarbeides en egen plan for overvann 
ved søknad om tiltak. Overvannsplanen må vise hvordan overvannet skal håndteres på egen tomt og som 
beskriver og viser alternative flomveger. Flomveger skal ikke føres mot eksisterende/fremtidig bebyggelse 
og/eller vegarealer. Ved at det er gode infiltrasjonsmuligheter innenfor planområdet som Løvlien Georåd 
AS viser til kan overvannet håndteres på egen tomt med eksempelvis etablerte våtsoner, 
overvannsmagasin, infiltrasjonssandfang o.l.  
 
 
3.4 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for gående/syklende/kjørende 

Beskrivelse:  

Adkomst skjer fra Torolf Storsveens veg som er en kommunal veg. Det er etablert gang- og sykkelvei til 

sentrum fra planområdet. Det er etablert en kulvert under riksvegen i øst som sikrer en trygg kryssing av 

rv. 25. 

Vurdering av avbøtende tiltak: 

Det skal bygges gang- og sykkelveg langs hele planområdet i nord. Det blir sammenhengende gang- og 

sykkelveg nett fra Elverum sentrum til planområdet. Det er også etablert kulvert under riksvegen som 

forbedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 

3.5 Er området støyutsatt 

Beskrivelse:  

Planområdet berøres av trafikkstøy fra rv. 25. 

Vurdering av avbøtende tiltak: 

Det er ikke planlagt virksomhet med støyfølsom bebyggelse innenfor området som krever avbøtende 

tiltak. Innendørs støynivå ivaretas gjennom teknisk forskrift og henvisning til NS8175:2012. Det skal ikke 

være uteoppholdsarealer eller lekeplasser innenfor planområdet. 

 

3.6 Er området utsatt for luftforurensning 

Beskrivelse:  

Planområdet berøres av luftforurensning fra vegtrafikk langs rv. 25. Det er sannsynlig at det tidvis (vinter) 

og stedvis (langs rv. 25) kan forekomme luftforurensning med potensialt negative helseeffekter. 

Vurdering av avbøtende tiltak: 
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Målingene som er foretatt av kommunen siden 2017 har vist at det er tilfredsstillende luftkvalitet i 

kommunen (kilde: Elverum kommune). Ut fra planlagt aktivitet vurderes forholdene å være akspetable. 

 

3.7 Vil ukontrollerte hendelser på nærliggende transportårer (veg/jernbane/vann/luft) utgjøre en risiko 

for området 

Beskrivelse: 

Trafikkuhell på rv. 25 vil i verste fall kunne berøre planområdet. 

Vurdering av avbøtende tiltak:  

Riksveg 25 er nylig oppgradert til 4-felt. Trafikksikkerheten er forbedret med tiltaket. Planområdet har 

adkomst fra Torolf Storsveens veg. Det er kun registret en ulykke fra 1996. Det skal bygges gang- og 

sykkelveg langs med hele planområdet. Det anses ikke aktuelt med ytterligere tiltak knyttet til 

trafikksikkerheten. 

 
 

7.13  Økonomiske konsekvenser for kommune 
Den planlagte fortettingen anses ikke å få økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

8. Oppsummering av innkomne merknader og 

kommentarer 

Statsforvalteren i Innlandet, datert 23.02.2021 

Statsforvalteren viser til rundskriv H-6/17, Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og 

matrikkellova, hvor grunnlaget for reguleringsendring med forenklet prosess er nærmere beskrevet. I 

denne konkrete saken mener Statsforvalteren at formålet med endring av reguleringsplanen berører 

nasjonale og viktige regionale interesser i en slik grad at det kan være grunnlag for å fremme innsigelse til 

et planforslag slik dette er beskrevet i plandokumentene. Dette tilsier at endring av reguleringsplanen ikke 

kan behandles etter forenklet planprosess. Vi viser til våre merknader under knyttet til samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging. 

Planområdet er avsatt til plasskrevende varehandel i byplan for Elverum (2019). Statsforvalteren mener 

generelt at det er uheldig å fremme planforslag i strid med føringer i overordna plan av nyere dato. I 

referat fra oppstartsmøte går det fram at kommunen forventer at avstand til sentrum og beliggenhet i 

byen vurderes/begrunnes godt. Vurderingene må være på et overordnet nivå og konsekvenser for 

byplanen må belyses. Statsforvalteren kan ikke se at det er gjort en nærmere vurdering av konsekvenser 

av at man etablerer idrettsanlegg på bekostning av areal avsatt til plasskrevende varehandel. Gjennom å 

åpne for etablering av idrettsanlegg i området reduseres planreserven for plasskrevende varehandel. 

Dette kan føre til mangel på areal til dette formålet, og dermed press på utvidelse av nye byggeområder i 

dette området vest for Glomma. Vi savner videre en overordnet vurdering knyttet til byplanens 

forutsetninger om framtidig utvikling av Grindalsmoen. Hva innebærer det for utviklingen av 

Grindalsmoen, og for Elverum sentrum, at det legges til rette for besøksintensive aktiviteter som 

idrettsanlegg i dette området. 

Statsforvalteren savner en vurdering av om kombinasjonen idrettsanlegg og plasskrevende varehandel er 

en god funksjonsblanding. Plasskrevende varehandel skaper både biltrafikk for de handlende og tyngre 

trafikk knyttet til varelevering. Et idrettsanlegg vil trolig i tillegg skape økt gangog sykkeltrafikk. 

Trafikksikkerhet er et naturlig tema som må vurderes særskilt. Idrettsanlegg er å anse som besøksintensiv 

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/luftkvaliteten-i-elverum-er-bra
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virksomhet, og bør derfor ha god tilgjengelighet med kollektiv, gange og sykkel. Gang- og sykkelveitilbudet 

mellom planområdet og sentrum er godt beskrevet. Kollektivtilbudet er ikke beskrevet. Nærmeste 

bussholdeplass ligger langs fv. 25. 

Statsforvalteren mener at det vil være uheldig å legge til rette for idrettsanlegg på Grindalsmoen slik det 

er foreslått i endring av reguleringsplan for Grindalsmoen sør. Vi mener at en plassering av idrettsanlegg i 

dette området vil medføre et økt transportbehov, og at beliggenheten tilsier at mye av transporten vil bli 

bilbasert. Idrettsanlegg bør primært plasseres i tilknytning til boligområder, sentrumsområder eller 

kollektivknutepunkt. Den foreslåtte plasseringen er slik vi ser det i strid med føringer i Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi viser til Rundskriv T-2/16 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens 

innsigelsespraksis, pkt. 3.4 Klima. Etablering av idrettsanlegg på Grindalsmoen vil være i strid med flere 

forhold som kan gi grunnlag for innsigelse. Statsforvalteren legger særlig vekt på at etablering av 

idrettsanlegget ikke bidrar til kompakte byer med korte avstander, og dermed ikke bidrar til å styrke 

gange og sykkel som transportform. Statsforvalteren mener videre at alternative areal for plassering av 

anlegget burde vært vurdert grundigere. Statsforvalteren fremmer innsigelse til forslag til endring av 

reguleringsplan for Grindalsmoen sør. 

Statsforvalteren mener at forslag til endring av reguleringsplan for Grindalsmoen sør slik dette er lagt ut 

til høring, er i strid med nasjonale føringer, og at dette gir grunnlag for å fremme innsigelse til 

planforslaget. Planforslaget oppfyller dermed ikke kravene knyttet til å gjennomføre planendringen med 

forenklet planprosess jf. pbl § 12-14 andre ledd. Vi anser derfor oversendelsen datert 01.02.2021 som et 

varsel om oppstart, og forventer at planforslaget behandles etter § 12-14 første ledd. 

Kommentar: 

Planforslaget skal ikke lenger behandles som en mindre endring. Oversendelsen sees som varsel om 

oppstart, da det ble kunngjort på kommunens/plankonsulentens hjemmeside og i avis, Østlendingen. Samt 

direkte brev til naboer og andre berørte parter. 

Planforslaget har endret arealformål fra kombinert bebyggelse og anleggsformål i form av forretning og 

innendørs idrettsanlegg til forretning/kontor/tjenesteyting i form av privat tjenesteyting innendørs 

padelbaner. Padelhallen er en helkommersiell virksomhet og baserer seg ikke på frivillighet. Arealformålet 

presiseres og konkretiseres til innendørs padelbaner slik at annen virksomhet som kan være besøksintensiv 

etableres på Grindalsmoen. 

Det er redegjort for konsekvensene for Elverum bykjerne og Grindalsmoen ved en etablering av padelhall 

på Grindalsmoen i tidligere kapitel. Konklusjonen er padelhallen ligger i nærheten til eksisterende 

boligområder på vestsiden av Glomma. Det er nye boligområder som er under utvikling og Vestad nord 

skal utvikles til en ny sentrumskjerne med stor boligtetthet. Padel er ikke besøksintesiv virksomhet da det 

kun skal bygges 6 baner med maksimalt 24 spillere samtidig i hallen. Det skal ikke tilrettelegges for 

tribuner eller besøkende. Padel er for få brukergrupper og ikke publikumsrettet. En må ha bestilt time for å 

komme inn i hallen.  

Det er god kollektivdekning til og fra planområdet. Det er sammenhengende gang- og sykkelveger/fortau 

til Leiret og videre til bydelene, samt fra planområdet og boligområdende på vestsiden av Glomma. 

Erfaringer fra Terningen arena viser at ikke alle kommer med bil for å trene. Erfaringer med etablering av 

McDonalds viser at flere går, sykler eller tar kollektiv til Grindalsmoen. Dette tilsier at en stor andel 

kommer bruke sykkel, gange eller kollektiv for å komme til og fra hallen. 
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Planområdet planforslaget omfattes av arealer avsatt til forretning i form av plass- og/eller 

transportkrevende varegrupper. Formål for idrettsanlegg omfattes ikke av dette formålet. I BYplan 2030 er 

rammen for delfelter som følger i bestemmelsene, punkt 2.5.4: 

Innenfor disse områdene tillates etablert bedrifter innenfor handel, lett industri, entreprenørvirksomhet og 

verksted med nødvendige kontor og lagerlokaler. Det tillates etablert næringsvirksomhet som ikke bør 

lokaliseres innen bykjernen med hensyn til støy eller annen ulempe for omgivelsene.  

Hensikten med siste setningen er å ta høyde for at annen etablering eller virksomhet, som ikke er ønskelig 

innenfor bykjernen, kan tillates på deler av Grindalsmoen. Etablering av padelhall er å anse som en slik 

type etablering. Kommunen vurderer derfor at formålet med planendringen er i strid med overordnet plan, 

men er i tråd med unntaket for hva som ikke bør plasseres i bykjernen. Kommunen vurderer at hensikten 

med bestemmelsen forutsetter en skjønnsmessig vurdering, hvor kommunens skjønn skal vektlegges.   

Grindalsmoen er i Byplan 2030 avsatt som et handelsområde og et supplement til Leiret, dette for å 

understøtte en vital bykjerne. Under prosessen for kommunedelplanen ble ikke plasskrevende innendørs 

idrettsaktivitet, i form av padel- eller racketsport, drøftet eller vurdert. I byplanen er det derfor ikke lagt til 

rette for slik virksomhet og det er svært utfordrende å ta høyde for alle typer etableringer som kan komme 

i fremtiden i en byplan. Overordnet er det vurdert etablering av forretninger, næring, utvikling av 

bykjernen, boligområder samt transportsystem i kommunen. Den type virksomhet, som det nå ønskes å 

etablere, faller ikke inn under formålene/arealene hverken for kommunedelplanen for Leiret eller 

byområdet, med unntak av Terningen Arena med mindre arealer for tjenesteyting. En padelhall har 

samme volum, utforming og størrelse som eksisterende bygninger på Grindalsmoen. Virksomheten er 

volum- og plasskrevende og kommunen mener derfor det er naturlig å se denne type bebyggelse, basert 

på bygningsmassens størrelser, i sammenheng med andre lignende bygningsstrukturer. I byplanen ligger 

det ikke til rette for slike volumbaserte virksomheter innenfor bykjernen eller tett på. Av de arealene som 

er avsatt til tjenesteyting har man ikke ledige arealer da disse allerede er bebygd. 

Det finnes ikke andre arealer som kan være aktuelle for denne typen aktivitet i selve «bykjernen». En 

padelhall er et bygg av relativt stort volum og det vurderes som uheldig og mulig konfliktfylt å etablere en 

slik type bygning i eller rett ved et etablert boligområde.  

Tomten må være av en viss størrelse for å ha plass for bygg, interne veger, grøfter, byggegrenser, sykkel- 

og bilparkering mm, noe som innebærer en tomtestørrelse på minimum 4,5 daa.  Basert på ovennevnte 

behov for tomtestørrelse har utbygger, før planarbeidet startet, hatt kontakt med grunneiere av Terningen 

Arena om en eventuell etablering av padelhall på området. Med bakgrunn av at det i dag allerede er et 

tilbud for friidrett, tennis og sandvolleyball på dette området, har grunneier ikke ønsket etablering av 

padelhall, men ønsker å reservere arealet til annen type tjenesteyting.   

Det er ikke mangel på ledig areal for plasskrevende handel på Grindalsmoen. Planområdet for den mindre 

endringen er på ca. 24,3 daa, hvor det er et areal på 13 daa som gjenstår etter at padelhallen er etablert 

Østerdalsporten har fortsatt ca. 180 - 200 daa avsatt til forretning/kontor/industri. 

Kommunen registrerer at det i andre byer er normal praksis med å etablere volumbasert virksomhet, som 

ikke innbefatter forretning, utenfor bykjernen og som del av næringsparker o.l. Fra et planfaglig perspektiv 

er plankonsulenten av den oppfatning av at dette er en etablert praksis, også i nyere tid, rundt om i norske 

byer. Det er etablert padelhall i nyere tid i flere kommuner, hvor det også er tydelig at slike virksomhet 

etableres utenfor og ikke innenfor bykjernen. De fleste padelhallene i Norge har ikke avklart formålet 

gjennom en planprosess, uten er plassert i industriområder. 
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Innlandet fylkeskommune, datert 16.02.2021 & 02.02.2021 

Reguleringsendringen vil etter det vi kjenner til ikke få noen betydning for automatisk fredete 

kulturminner. Vi viser for øvrig til fylkeskommunens tidligere uttalelse i saken. Varslingsplikten er tatt med 

i forslag til planbestemmelsene. 

Fylkeskommunen viser til Statens vegvesen sin uttalelse til Byplan Elverum fra 2018 hvor det ble lagt til 

grunn etablering av plasskrevende varehandel på Grindalsmoen felt F9. Idrettshall er ikke innenfor dette 

segmentet, og planforslaget er således i strid med overordna plan. Fylkeskommunen er skeptisk til at det 

etableres idrettsanlegg på areal som er avsatt til plasskrevende varehandel, og savner en vurdering av 

samlede konsekvenser av et slikt grep. 

Er det riktig å etablere en virksomhet her som vil basere seg på en målgruppe som trolig i stor grad ikke er 

bilbasert? Fylkeskommunen savner en vurdering av hvordan kombinasjonen plasskrevende varehandel og 

idrettshall vil påvirke trafikksikkerheten i området. Plasskrevende varehandel er i stor grad bilbasert, med 

tilhørende store vogntog i forbindelse med varelevering. Padel er en type aktivitet som kan komme til å 

tiltrekke seg et publikum som enten går, sykler eller tar kollektivt. 

Vi merker oss for øvrig at rekkefølgekrav for gang- og sykkelveg i gjeldende reguleringsplan videreføres i 

denne planen. 

Slik vi ser det bør kommunen gjennomføre en ny alternativsvurdering. Kravet om detaljregulering for å se 

på muligheten for etablering på Terningen er ingen unnskyldning for at en slik virksomhet ikke skal 

plasseres der. Fylkeskommunen mener på generelt grunnlag at idrettsanlegg bør lokaliseres i nærheten av 

der hvor folk bor eller i nærheten av sentrumsområder. Vår vurdering er at Grindalsmoen ikke ligger 

innenfor disse kriteriene. 

Fylkeskommunen vil uttrykke en generell bekymring for utviklingen på Grindalsmoen. Vi merker at det på 

Grindalsmoen stadig vokser frem konsepter som utvendig ligner på lager- eller industribygg 

(plasskrevende varehandel), mens de innvendig i stor grad omfatter en vareomsetning som ligner mye på 

tradisjonell detaljhandel og kjøpesentra. Er det en slik utvikling Elverum kommune vil være bekjent av på 

Grindalsmoen? Bør kommunen styre utviklingen av F9 på Grindalsmoen i den retning Byplan Elverum har 

lagt opp til? Sånn sett er heller ikke idrettshall i tråd med en slik utvikling overordna plan skisserer. 

Kommentar: 

Merknad for automatiske fredete kulturminner tas til orientering.  

Se tidligere kommentar til Statsforvalteren i Innlandet om arealformål og plassering på Grindalsmoen. 

Tomten må være av en viss størrelse for å ha plass for bygg, interne veger, grøfter, byggegrenser, sykkel- 

og bilparkering mm, noe som innebærer en tomtestørrelse på minimum 4,5 daa.  Basert på ovennevnte 

behov for tomtestørrelse har utbygger, før planarbeidet startet, hatt kontakt med grunneiere av Terningen 

Arena om en eventuell etablering av padelhall på området, Med bakgrunn av at det i dag allerede er et 

tilbud for friidrett, tennis og sandvolleyball på dette området, har grunneier ikke ønsket etablering av 

padelhall, men ønsker å reservere arealet til annen type tjenesteyting. 

Arealformålet endres fra idrettsanlegg til privat tjenesteyting, innendørs padelbaner. Padel er 

helkommersiell virksomhet og baserer seg ikke på frivillighet. Brukergruppen er for det meste voksne. Det 

er sammenhengende gang- og sykkelveger/fortau helt fra planområdet til Leiret og bydelene i Elverum. 

Det er også sammenhengene gang- og sykkelveger/fortau fra planområdet til boligområdene på vestsiden 

av Glomma. Myke trafikanter er separert fra biltrafikken og tungtransporten. Separeringen bidrar til økt 

trafikksikkerhet og gjør det enklere for myke trafikanter å gå eller sykle til og fra planområdet. Padelhallen 
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skal ikke ha varelevering. Tilgrensende planer har gjeldende bestemmelser for sikt og avkjørsler. Avkjørsler 

må ha god frisikt og oversiktlige avkjørsler. 

Se tidligere kommentar og beskrivelse om plassering av arealkrevende padelhaller i Elverum. 

Statens vegvesen, datert 03.03.2021 

Forslaget er nå sendt ut som en mindre endring av plan med en forenklet planprosess. Slik saken nå 

fremstår mener vi at dette er en altfor stor endring til å kunne tas som en forenklet planprosess. Her må 

en omregulering til med en tilhørende større prosess. Vi viser her også til Statsforvalteren høringsuttalelse 

der de viser til at tiltaket kan være i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser som kan gi 

grunnlag for innsigelse. Endringen kan være i strid med Statlige retningslinjer for samordnet areal, bolig 

og transportplanlegging. 

1. Alternativ plassering av idrettsanlegget. Her pekes det på at en har søkt andre plasseringer, men 

at arealbehov og høyder gjøre det vanskelig med en plassering nære andre idrettsanlegg. 

Terningen arena pekes på som en mulighet, men her kreves omregulering. Etter vår oppfatning 

bør denne muligheten forfølges som et bedre alternativ. Krav til omregulering bør ikke gjøre at 

denne plasseringen velges bort dersom den er bedre enn den som nå fremmes. Dersom denne 

reguleringsplanen videreføres, ber vi om at alternative plasseringer belyses bedre. 

2. Den foreslåtte plasseringen vil medføre et idrettsanlegg midt inne i et rent nærings- og 

handelsområde. Vi mener konsekvensene av dette må belyses bedre. Dette må gjøres av hensyn 

til idrettsanlegget og brukerne - inklusive transport, men en må også se på konsekvensene av at 

areal avsatt til næring/handel fjernes og hva slags press dette kan gi på slik virksomhet andre 

steder. 

3. Virksomheten antas på få begrenset besøk som rene treningshaller med et mindre antall 

personer samtidig, det er anslått 24 samtidig spillende personer. Dersom området blir avsatt til 

kombinert idrettsformål og næring, vil det imidlertid i fremtiden kunne komme andre typer 

idrettsformål i stedet for eller i tillegg. Dette kan være anlegg med flere samtidige brukere og 

publikum og som også er mer direkte rettet mot barn og unge. 

4. Selv om det skal anlegges gang- og sykkelveg helt fram til området, er området et typisk område 

med handel i «big box»-formater med store arealer for kjøring og parkering som er dårlig 

tilrettelagt for gående og syklende, og særlig vanskelig for barn. Området er også preget av 

virksomheter med et vareutvalg som ligger i grenseland mellom, eller har en blanding av 

detaljvare og større varer og som medfører mye trafikk. Denne problemstillingen bør drøftes i 

planen. 

5. Presedensvirkningen bør vurderes. Har først et anlegg fått anledning til å etablere seg i strid med 

overordnet plan gjennom en forenklet prosess, kan dette skape presedens for andre større 

etableringer. 

Kommentar: 

1. Se tidligere kommentar til Statsforvalteren og fylkeskommunen.  

2. Arealformålet er endret fra idrettsanlegg til privat tjenesteyting i form av innendørs padelbaner. 

Padel er helkommersiell virksomhet som ikke baserer seg på frivillighet eller dugnad. De fleste 

brukerne er voksne eller ungdommer. Padelhallen skal ikke ha varelevering. De forskjellige 

trafikantgruppene er separert med sammenhengende gang- og sykkelveger/fortau fra 

planområdet og til de forskjellige bydelene både på øst- og vestsiden av Glomma. Se tidligere 

kommentar til Statsforvalteren om arealbehov. 
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3. Arealformålet er endret og konkretiseres fra Innendørs idrettsanlegg til privat tjenesteyting i form 

av innendørs padelbaner. Padel er en helkommersiell virksomhet som ikke baserer seg på 

frivillighet eller dugnad. Brukergruppen er fremst voksne samt ungdommer. Det tilrettelegges ikke 

for publikum eller besøkende. Ved bestilling av padeltime får brukeren en kode for å komme inn i 

anlegget. Belysningen for banen tennes 10 min før padeltimen starter. Det er begrenset adkomst 

inn i padelhallen. Og det er vanlig å spille 1-2 timer per gang.  

4. Vareutvalget i mange handelskonsepter har en spredning mellom plasskrevendevarer og 

detaljvarer som kan lede til økt trafikk enn om konseptet holder seg til en varegruppe. Ved at det 

er begrenset antall baner og begrenset åpningstid kommer ikke en åpning for padelhall føre til 

mer trafikk enn annen forretningsvirksomhet på Grindalsmoen. I dette tilfellet genererer 

padelhallen mindre trafikk. Presiseringen av bestemmelse knyttet direkte til privat tjenesteyting i 

form av innendørs padelhall gjør at det ikke åpnes opp for andre aktiviteter som kan være direkte 

knyttet til barn og unge. Padel er en helkommersiell virksomhet og brukergruppene er til største 

andelen voksne. Det er trafikksikre løsninger til og fra planområdet for myke trafikanter. 

Adkomster i tilgrensende planer er sikret med frisikt bestemmelser som øker trafikksikkerheten. 

Det går sammenhengende gang- og sykkelveg sør for rv.25 helt frem til planområdet. Denne har 

en god separering fra tungtrafikken. Gang- og sykkelveger/fortau til boligområdene på vestsiden 

av Glomma er godt tilrettelagt med sammenhengende separering av trafikantgrupper. 

5. I byplanen er det derfor ikke lagt til rette for slik virksomhet og det er svært utfordrende å ta 

høyde for alle typer etableringer som kan komme i fremtiden i en byplan. Overordnet er det 

vurdert etablering av forretninger, næring, utvikling av bykjernen, boligområder samt 

transportsystem i kommunen. Den type virksomhet, som det nå ønskes å etablere, faller ikke inn 

under formålene/arealene hverken for kommunedelplanen for Leiret eller byområdet, med unntak 

av Terningen Arena med mindre arealer for tjenesteyting. Arealene i byplanen som er avsatt til 

tjenestyting er hovedsakelig områder for sosial infrastruktur i form av skoler, barnehager, sykehus 

m.m. Underformål, slikt som padelhall, er utfordrende å innarbeide på et overordnet plannivå, 

spesielt når det er snakk om små arealer.  

 

En padelhall har samme volum, utforming og størrelse som eksisterende bygninger på 

Grindalsmoen. Virksomheten er volum- og plasskrevende og kommunen mener derfor det er 

naturlig å se denne type bebyggelse, basert på bygningsmassens størrelser, i sammenheng med 

andre lignende bygningsstrukturer. I byplanen ligger det ikke til rette for slike volumbaserte 

virksomheter innenfor bykjernen eller tett på. Av de arealene som er avsatt til tjenesteyting har 

man ikke ledige arealer da disse allerede er bebygd. Ved å tilrettelegge for padel i Leiret som ikke 

er besøksintensiv virksomhet og for få brukergrupper, men krever store arealer, blir andre 

virksomheter valgt bort. Det er allerede knapphet på ledige arealer i sentrum er det ikke riktig å 

beslaglegge viktige arealer for få brukergrupper 

 

NVE, datert 23.02.2021 

NVE savner en konklusjon i den geotekniske vurderingen som tydelig bekrefter at tiltaket, med eventuelle 

anbefalte risikoreduserende tiltak, anses gjennomførbart og at tilstrekkelig områdestabilitet vil kunne 

oppnås, i henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 § 7-3. Den geotekniske vurderingen må 

kunne dokumentere at planforslaget oppfyller og ikke strider mot disse kravene. 

Ifølge NVE Atlas kan deler av området være utsatt for flom, da arealet omfattes av aktsomhetsområde 

flom. NVE forutsetter at det gjøres en vurdering av om området kan være utsatt for flom. Det vises i 

denne forbindelse til NVEs veileder 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 22.05.2014). Tiltak 
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jf. pbl. § 1-6 omfattes av sikkerhetskrav (jfr. pbl. § 28-1) gitt i byggteknisk forskrift (TEK17) og krever 

dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot flom. 

Det er positivt det settes krav til håndtering av overvann med alternative flomveier. Vi anmoder om at det 

i denne sammenheng foreslås metoder for lokal overvannshåndtering (infiltrasjon, fordrøyning og sikker 

bortleding av overflatevann). Dette vil danne grunnlag for arealutnyttelsen og plassering av ulike tiltak 

innenfor planområdet. Dette vil da sørge for at de arealene som er best egnet til overvannshåndtering, og 

som trolig er avgjørende for en sikker vannhåndtering, ikke blir bebygd. Overvannstiltak bør vises i 

illustrasjonsplan, og fordrøyningsanlegg og flomveger bør tas inn i plankartet til reguleringsplanen. Areal 

hvor det er planlagt tiltak for overvannshåndtering bør reguleres til eget formål, f.eks. grønnstruktur med 

underformål infiltrasjon/fordrøyning/avledning (jfr. plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 3). Alternativt kan 

areal som skal tilrettelegges for flomvei, fordrøyning eller infiltrasjon og som krever ny teknisk 

infrastruktur markeres som hensynssone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type 

infrastruktur (jfr. pbl. § 11-8 bokstav b). Det bør i tillegg tas inn bestemmelser med krav til infrastruktur til 

hensynssonen (jfr. pbl. § 11-9 nr. 3 og 4). Vi mener at en slik bruk av reguleringsformål, hensynssoner og 

bestemmelser er avgjørende for å sikre gjennomføringen av tiltak. 

Kommentar: 

Rundt planområdet er det god kjennskap til grunnforholdene. Statens vegvesen har bygget ny firefelts veg 

langs planområdet. Det er etablerte bedrifter rundt planområdet. Og det er startet bygging for nytt bygg 

innenfor planområdet, som det geotekniske notatet viser til. Løvlien Georåd AS har bekreftet at det går å 

bygge innenfor planområdet med eventuelle anbefalte risikoreduserende tiltak. Og at områdestabilitet vil 

kunne oppnås når nye tiltak innenfor planområdet skal gjennomføres. 

Det finnes ikke lukkede bekker rundt planområdet. Det er god kjennskap til område Grindalsmoen. 

Planområdet eller tilgrensende eiendommer har ikke hatt større overvannsproblematikk eller 

flomproblematikk. Nærmeste bekker er ca. 400 meter fra planområdet. Det er krav om at terrenget må 

bearbeides slik at flomvegene ikke treffer eksisterende eller nye bygninger. Det er derfor viktig at det 

etableres avskjærende tiltak som sikrer utilsiktet avrenning/tilrenning mot eiendommen i sør, og 

kommunal veg i nord og fra eiendommen i vest og øst. 

I kapitel 6.6 overvann er det foreslått aktuelle tiltak og håndtering av overvann ved nye tiltak. Da en ikke 

vet hvor nye tiltak skal plasseres eller hvor interne veger, parkering, grøfter m.m. skal være er 

overvannshåndteringen sikret i planbestemmelsene. Hele planområdet antas å være sand og grus med 

meget god infiltrasjonskapasitet i grunnen, ref. Løvlien Georåd AS sitt notat. Bestemmelsene sikrer at 

Overvann skal håndteres på egen tomt. Det må utarbeides en egen plan for overvann ved søknad om 

tiltak. Overvannsplanen må vise hvordan overvannet skal håndteres på egen tomt og som beskriver og 

viser alternative flomveger. Flomveger skal ikke føres mot eksisterende/fremtidig bebyggelse og/eller 

vegarealer. Mulige løsninger er å etablere infiltrasjonssandfang og/eller våtsoner på fremtidige 

parkeringsareal og mulig i areal avsatt til interne veger og/eller grøfter. Terrenget må etableres slik at 

dreneringslinjene ikke føres mot eksisterende/fremtidige bebyggelse eller til vegarealer. Det er mulig å 

bruke infiltrasjonsmagasin innenfor planområdet. Overvann håndteres lokalt innenfor området med 

infiltrasjon. Overvannstiltak anbefales dimensjonert med et klimapåslag på 50 %. Krav om detaljert 

overvannsplan ved nye tiltak er sikret i bestemmelsene. 
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9. Konklusjon 

Byplan 2030 gir fysiske rammer som søker å legge opp til en bærekraftig byutvikling for Elverum fremover 

mot 2030 og skal legge til rette for vekst slik at Elverum kan utvikle seg som et attraktivt region- og 

bysenter. Utviklingen endrer seg raskt og fordrer at det i enkelte saker må gjøres tilpasninger av byplanen 

uten at det går på bekostning av planens hovedrammer. Etablering av plasskrevende innendørs 

virksomhet i form av padelsenter kommer som en konsekvens av utviklingen med tilhørende etterspørsel 

i befolkningen. Med bakgrunn i arealbehovet, volum, unngå nedbygging av arealer i Leiret for annen type 

bebyggelse anses Grindalsmoen med sin utvikling som godt egnet for denne type etablering. Volumbasert 

bebyggelse kan gi konflikter i bykjernen, hvor det er mye verneverdig bebyggelse og mindre tomtearealer. 

Etablering av slike virksomheter anses videre som uheldig og ikke ønskelig tett på boligbebyggelse. 

Vedlegg 
 ROS-analyse 

 Situasjonsplan 

 Løvlien Georåd AS -  RIG01 

 Padel i Norge 
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