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1. Bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende boligområde. Det er ønske om
å tilby sentrumsnære boliger på deler av eiendommen gnr. 29, bnr. 9 i Elverum kommune.
Planforslaget fremmes av Arealtek AS på vegne av Bjølseth Eiendom AS.
Det er konkludert med at tiltaket ikke faller inn under vilkårene for konsekvensutredning iht. plan- og
bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning. Videre er det vurdert at
planforslaget kan behandles som en mindre endring av eksisterende reguleringsplan i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-14, 2. ledd.
Konsekvenser for miljø og samfunn som følge av planforslaget redegjøres for i planbeskrivelsen.

2. Planstatus og rammebetingelser
2.1

Overordnede planer

Den aktuelle tomta inngår i kommunedelplan for Elverum byområde som eksisterende boligområde.
Kommunedelplanen er gjeldende frem til 2030 og ble vedtatt 28.8.2019. Planområdet ligger innenfor
henynssone for støy fra Terningmoen.

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, delplan for Elverum byområde, planområdet merket med rød pil.

Nord for eiendommen finner man Norsk skogmuseum (område med særskilt allmennyttige formål).
Utover dette er eiendommen omgitt av eksisterende boliger samt et område avsatt til friområde og
grenser på tre sider til veg (P. Chr. Asbjørnsens veg, Forstmester Mejdells veg og nyetablert adkomstveg til
boligområdet «Lykkebo»).
Området er tidligere regulert.
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2.2

Gjeldende reguleringsplan

Det finnes en eldre reguleringsplan for området; Hanstad, vest for rv. 2 som ble vedtatt i 1967.

Figur 2 Gjeldende reguleringsplan for området

2.2

Tilgrensende planer

Planområdet grenser til utbyggingen «Lykkebo» som
også er en del av eksisterende reguleringsplan for
Hanstad vest for rv. 2 (planID 16-04). Denne endringen
ble vedtatt 24.5.2017.
Utbygging av området er i ferd med å ferdigstilles.
Ferdig utbygd består området av 5 eneboliger.
Det er i vedtatt reguleringsplan vist adkomst til gnr. 29,
bnr. 9 via dette området. Denne adkomsten vil ikke
videreføres.

Figur 3 Utsnitt som viser nylig vedtatt reguleringsplan for
naboområde «Lykkebo».
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2.3

Kommunale temaplaner

Klima og energi i Elverum 2020-2024
Planen er vedtatt i kommunestyret 27.05.2020 og har vært et interkommunalt samarbeid mellom
Regionrådet for Sør-Østerdal. Klima‐ og energiplan har retningslinjer mht. energi til oppvarming.
Strategisk plan for Folkehelsearbeid i Elverum 2019 ‐ 2023
Planen ble vedtatt 28.8.2019. Livsløpsperspektiv og langsiktighet er viktig i folkehelsearbeidet.
Samfunnets innsats koblet til dette bør være å tilrettelegge for at enkeltindividet gjør gode og
helsefremmende valg i hverdagen. Kommunen skal 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.
Trafikksikkerhetsplan
Trafikksikkerhetsplan 2008 ‐ 2017 for Elverum kommune, vedtatt 27.02.2008.
Hovedplan for vann og avløp
Hovedplan for vannforsyning og avløp 2015-2024, vedtatt 30.09.2015. Inneholder de tekniske kravene
kommunen har vedtatt for å kvaliteten på VA-anleggene som kommunen skal eie, drive og vedlikeholde.

2.4

Rikspolitiske retningslinjer og nasjonale føringer

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.
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.
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3

3.1

Beskrivelse av området

Beliggenhet

Figur 4 Planområdets beliggenhet og avgrensning

Planområdet er markert med rødt omriss på kartutsnitt i figur 4. Planområdet er på litt over 3 daa. Det
står en enebolig og en garsje på eiendommen i dag som har gbnr. 29/9. Det er en grunneier på området.
Hanstad barne- og ungdomsskole ligger ca. 1 km fra planområdet. Det samme gjelder for barnehage.
Det er kort avstand til nærbutikk på Hanstad, ca. 1 km. Sentrum med alle sine tilbud ligger kun 1,5-2 km
unna. Kollektivknutepunkt med togforbindelse er lokalisert på Vestad ca. 2 km fra planområdet, og
lokalbussene har i tillegg stoppested i sentrum. Alle viktige målpunkt i Elverum sentrum kan fint nås med
sykkel innenfor 10 minutter.

3.2

Dagens arealbruk

Planområdet ligger i et etablert boligområde med rv. 2 i øst og Glomma i vest. Det er et eldre boligområde
med store tomter og lav tetthet av boliger. Boligene har i tradisjonell utforming med saltak og har inntil 2
etasjer. Det er gjennomført en fortetting rett sør for planområdet.
Det ligger et lekeområde på motsatt siden av Forstmester Mejdells veg med oppsatt gapahuk, benker og
mulighet for ballspill, se fig. 5. Om vinteren kan området islegges og brukes som skøytebane. Det er videre
kort vei til alle fasilitetene ved Skogmuseet og til badeplass ved Glomma. Uteområdet ved Hanstad barneog ungdomsskole gir muligheter for leke og aktivitet for litt større barn.
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Figur 5. Område avsatt til lekeplass i kommuneplanen. Foto H. Smedstad, Arealtek.

3.3

Landskap

Tomta som skal videreutvikles er relativ flat. Det er små høydeforskjeller i terrenget. Siden dette er et
eldre boligområde med relativt store tomter er det en del større trær i nabolaget. Skogmuseet med
relativt tett vegetasjon ligger vis a vis tomta mot nord.

Figur 6. Dronebilde over planområdet, august 2018. Alle trær på tomta er nå felt. Foto: L. Mosnes, Arealtek

3.4

Kulturminner og kulturmiljø

3.5

Teknisk infrastruktur

Det er ikke registrerte kulturminner innenfor tomta. Dersom det i forbindelse med tiltaket oppdages
automatisk fredede kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekningen det
berøre kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes Innlandet
fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd.

I forbindelse med utbygging av tomtefelt sør for eiendommen er det etablert et privat VA-anlegg med
avsatt stikkledning inn mot tomten. Det er avsatt VL dim 32 mm PE og SP dim 110 mm PVC. Frem til siste
kum ligger det VL dim 50 mm og SP dim 110 mm.
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Tilbakemelding fra Eidsiva Nett AS viser
et effektbehov på 40KW. Det må settes
opp en ny nettstasjon med 630 kVAtrafo i området og legges stikkledning
frem til nye boenheter, ca. 100 meter.
Jf. skisse i figur 7 mottatt fra Eidsiva
Nett AS.
Planområdet ligger innenfor
konsesjonsområdet for fjernvarme.

Figur 7. Utsnitt av skisse fra Eidsiva Nett AS.

3.6

Grunnforhold

Planområdet ligger på en elve- og bekkeavsetning (fluvial avsetning). Infiltrasjonsevnen i slike masser er
god.

Figur 8. Kartutsnittet viser løsmasseavsetningene i Elverum og innenfor planområdet. Kartutsnitt fra InnlandsGIS. Kilde NGU

Det er usikker hvor grundig radonforekomst er undersøkt i området. Det er betydelige områder i Elverum
kommune med høy aktsomhetsgrad for radon, men akkurat innenfor planområdet og de
elvenæreområdene er aktsomhetsgraden vurdert å være moderat til lav.
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Figur 9. Utsnitt over radonforekomst i Elverum by. Kartutsnitt fra InnlandsGIS, kilde NGU.

3.7

Støy

Trafikkstøy
Solørveien, rv. 2, ligger med en avstand på ca. 200 m fra planområdet. Planområdet berøres hverken av
rød eller gul støysone. Det er ikke behov for ytterlige støyutredning med hensyn til kravene i T-1462
knytte til trafikkstøy.

Figur 10. Støysone i tilknytning til rv. 2. Kilde InnlandsGIS
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Støy fra Terningmoen skytefelt
Planområdet kommer innenfor de nye støysonene til Terningmoen skytefelt. Bruken av Terningmoen
endres ikke, men det har kommet nye støykrav.

Figur 11. Skytestøy fra Terningmoen. Kartkilde: Elverum kommune, Byplan 2030, temakart for risiko og sårbarhet.

Eiendommen ligger i ytterkant av støysonene. Den ligger videre skjermet fra annen støy slik at man ikke
opplever en sumvirkning.

4

Planprosessen

Det ble avhold oppstartsmøte 15.8.2018. På møtet var utbygger, konsulent og kommunen representert.
Referat fra møtet er datert 21.08.2018. Det ble avholdt nytt møte med kommunen i forbindelse med at
det er ny eier på eiendommen og vært dialog om tilpasning av prosjektet.
Planen behandles som en mindre endring av eksisterende reguleringsplan med begrenset høring, jf. planog bygningslovens §12-14 2. ledd. I henhold til paragrafens tredje ledd skal saken forelegges regionale
myndigheter, i dette tilfellet Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og
NVE, andre berørte parter samt naboer og gjenboere til uttalelse. Deretter oppsummerer kommunen
innkomne merknader og gjør eventuelle endringer før saken vedtas.
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5

5.1

Beskrivelse av planforslaget
Planlagt arealbruk og reguleringsformål

Planområdet ligger sentralt og flott til utenfor Elverum sentrum. Planforslaget legger opp til en mer
effektiv utnyttelse av et sentrumsnært boligområde.
Planområdet er på totalt 3,1 daa fordelt på reguleringsformålene:
Formål
Feltnavn
Boliger – frittliggende småhusbebyggelse
BFS
Annen veggrunn
f_SVG
Sum

5.2

Areal (m2)
2961,3
162,7
3124,0

Planlagt bebyggelse og uteoppholdsareal

Det planlegges for frittliggende småhusbebyggelse i form av to tomannsboliger og en enebolig.
Eksisterende enebolig skal bestå.
Ny bebyggelse planlegges med saltak, med en takvinkel mellom 18 og 30 grader, maks mønehøyde på 8 m
og gesimshøyde 6,5 meter. For annen frittliggende bebyggelse er maksimal mønehøyde 5,5 og maksimal
gesimshøyde 3,5m.
Laveste nivå på gulvhøyde (plate på mark) er kote 183,75 på grunn av spillvannsutstikk.
Utnyttingsgrad er %-BYA=35 %, tilsvarende som for naboområdet som nylig er regulert.
Kravene til parkering i kommunedelplan for sentrum er for frittliggende småhusbebyggelse min. 1,5 pplasser per boenhet for tomannsboliger og 2 p-plasser for eneboliger. I tillegg skal det ved utleie være en
ekstra biloppstillingsplass.
Det settes av tilstrekkelig grøfteareal mot offentlig areal. Snøopplag ivaretas innenfor tomtegrensene.
Det skal tilrettelegges for en liten lekeplass for de minste barna med sandkasse/ lekeapparat og
sittegruppe i tilknytning til område BFS3. Det blir i tillegg privat uteoppholdsareal i form av mindre
vestvendt veranda/terrasse for tomannsboligene og egen hageflekk for planlagt enebolig. I tillegg til
uteoppholdsareal i tilknytning til den enkelte boenhet er det avsatt felles grønnstruktur på 1,5 daa (gbnr.
30/1). Området er avsatt til nærlekeplass i kommunedelplanen. Dette området, sammen med mindre
lekeplass innenfor BFS3, gir en god og variert løsning for lek- og uteopphold for nye boliger innenfor gbnr.
29/9.

5.3

Trafikkløsning og tilgjengelighet for gående og syklende

I forbindelse med planarbeidet er det gjort tilpasning av avkjørsler for å bedre trafikksikkerheten og gi
bedre bokvalitet. Adkomst til nye tomannsboliger planlegges fra Per Chr. Asbjørnsens veg. Avkjørsel til
eksisterende enebolig fra Per Chr. Asbjørnsens veg saneres. Det samme gjelder dagens avkjørsel som er
plassert i krysset mellom Per Chr. Asbjørnsens veg og Forstmester Mejdells veg. Ved å flytte den noe
sørover bedres trafikksikkerheten i krysset. Ny enebolig får egen avkjørsel fra Forstmester Mejdells veg.
Avkjørsel helt i sør saneres slik at det ikke blir flere avkjørsler på denne veistrekningen. Planforslaget
bidrar til en opprydding i avkjørsler.
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Utkjøring på rv. 2 vil skje via Per Chr. Asbjørnsens veg eller Nordre Hanstad veg hvis man skal sørover. Det
er relativt stor trafikk på Solørvegen, 10 000 ÅDT inn mot Elverum, men utkjøringene er oversiktlige.
Skiltet fartsgrense på strekningen er 60 km/t.

Figur 12. Utkjøring fra Per Chr. Asbjørnsens veg på Solørvegen, rv. 2 sett fra nord. Foto fra Google maps

Innenfor selve boligområdet er trafikken liten og skiltet med lav fart, 30 km/t. For gående og syklende er
det Skoginspektør Kiærs veg som gir trafikksikker adkomst til skole og aktivitetsområder (fig. 11). Det er
videre sammenhengende gang- og sykkelvei inn til sentrum, og det er kulvert under rv. 2 ved Spar
Hanstad/ Hanstad skole litt lenger sør.

Figur 13. Kryssing ved Skoginspektør Kiærs veg og rv. 2 sett fra sør. Foto fra Google maps

5.4

Planlagte offentlige anlegg

5.5

Universell utforming

5.6

Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Det planlegges ikke med offentlige anlegg i forbindelse med utbyggingen.

Krav om universell utforming for felles og offentlige områder og krav om tilgjengelighet for private
områder er i henhold til teknisk forskrift (TEK17).

Vann og avløp
Vanntilførselsanlegget planlegges tilknyttet offentlig brannkum 24742 med en VL 50 mm PE.
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Eksisterende offentlige brannkummer i Forstmester Mejdells veg, BK24698 og BK24742, ligger tilstrekkelig
nært og tilfredsstiller krav til tilgjengelig slukkevann.
Eksisterende SP stikkledning til dagens enebolig på gnr. 29, bnr. 9 kommer i konflikt med nytt bygg og må
derfor legges om.
Spillvann for søndre tomannsbolig tilknyttes eksisterende innstikk i kum 24089. Det er i dag satt av 3
tilknytninger til denne SP 110 mm ledningen. Totalt etter tilknyttet planlagt bebyggelse vil det være 7
enheter på denne 110 mm SP-ledningen. Stikkledningen vil gi tilfredsstillende kapasitet og selvrens.
For eksisterende enebolig på gbnr. 29/9, ny enebolig og nordligste tomannsbolig tilknyttes de spillvann i
kum 24736.

Figur 14. Alternativ for tilknytning av vann og avløp. Kartutsnitt tilsendt fra Elverum kommune.

Overflatevann og takvann fra bygg håndteres lokalt på tomta. Takvann føres til terreng. Det etableres
infiltrasjonssandfang ved lavbrekk inne på tomta.
Energi
Det er eksisterende el-installasjoner i nærområdet med tilkoblingsmuligheter. Det er tidligere vurdert at
det vil være behov for ny trafo ved etablering av 5 nye boenheter. Detaljer rundt tilknytning avklares med
Elvia AS.
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Planområdet ligger innenfor
konsesjonsområdet for fjernvarme. I
henhold til bestemmelsene i
kommunedelplan for Elverum er det
tilknytningsplikt innenfor
konsesjonsområdet. Per Chr.
Asbjørnsens veg ligger et stykke unna
eksisterende fjernvarmenett på andre
siden av rv. 2. Det vurderes ikke
aktuelt å koble seg på
fjernvarmenettet med dette
fortettingsprosjektet med 5 planlagte
boenheter. Dette følges opp videre
med Eidsiva Bioenergi AS som har
konsesjon for bygging og drift av
fjernvarmeanlegg i Elverum.

Figur 15 Utsnitt av konsesjonsområde for fjernvarme og eksisterende fjernvarmenett. Kilde: NVE

5.7

Plan for avfallshåndtering

Avfallshenting faller inn under Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap (SØIR) sine rutiner. Det
planlegges med egne avfallsdunker innenfor den enkelte tomt.
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6

Konsekvenser av planforslaget

6.1

Forholdet til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven

6.2

Støy

Området inngår i Kommunedelplan for Elverum byområde 2030 og er avsatt til boligformål. Det er i tråd
med føringene i kommunedelplanen med fortetting innenfor eksisterende boligområder, men det må
gjøres med kvalitet. En arealeffektiv og god utnyttelse av sentrumsnære arealer bidrar til mer miljøvennlig
boligutvikling. Planområdet ligger med så kort avstand til alle viktige funksjoner at man her også vil klare
seg uten egen bil.

Det er tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap (søk i Naturbase og Artskart).
Kommunens sjekkliste er fylt ut og ligger vedlagt. Tiltaket påvirker ikke naturmangfoldet i nevneverdig
grad, jf. Nml. §8. Det foretas ingen nærmere vurdering etter §§ 9 til 12.

Støy fra veg
Planområdet ligger skjermet for og i tilstrekkelig avstand fra den trafikkerte Solørveien slik at de nye
boligene ikke vil bli nevneverdig påvirket av trafikkstøy. Fartsgrensen på de kommunale vegene er kun 30
km/t noe som sammen med begrenset trafikkmengde begrenser trafikkstøyen fra de kommunale veiene.
Støy fra Terningmoen skytefelt
Det er i forbindelse med områdereguleringsplan for Terningmoen skyte- og øvingsfelt utarbeidet nye
støyberegninger iht. T-1442/16. Gul støysone dekker nå et større område av sentrumsbebyggelsen enn
tidligere. Per Chr. Asbjørnsens veg ligger i ytterkant av gul støysone.
Retningslinje T-1442 fraråder at det etableres ny støyfølsom bebyggelse i rød støysone. I gul sone bør
boliger først etableres når det kan oppnås tilfredsstillende lydforhold. Gul sone er en vurderingssone og
ikke som forbudssone for etablering av ny bebyggelse.
Nærmeste skytefelt/bane på Terningmoen ligger ca. 1500 m fra planområdet. Til tross for at skytefeltet
medfører noe støy, er aktiviteten på Terningmoen positiv for kommunen. Aktiviteten bidrar med
arbeidsplasser, skatteinntekter og er et bidrag i lokalsamfunnet. Skytestøyen fra Terningmoen er kjent og
til stede i store deler av sentrum, men oppleves som akseptabel for de fleste i Elverum.
Planområdet ligger i ytterkanten av gul støysone fra skytefeltet og det er kort vei til rekreasjonsområder
(for både barn og voksne) som ligger utenfor støysonen. Eksempler på rekreasjonsområder er Hanstad
Barne- og ungdomsskole (fotballbaner på sommeren, skøytebane om vinteren) og Svartholtet
skogsområde (tilgjengelig både sommer og vinter). Andre viktige rekreasjonsområder er Anno museums
friluftsområder hvor Skogmuseet er nærmeste nabo til planområdet. Både Skogmuseets og
Glomdalsmuseets uteområder ligger delvis utenfor støysonen og delvis innenfor gul støysone. Disse
områdene er av befolkningen i Elverum mye brukt til tur- og lekeområde.
«Områdereguleringsplan for Terningmoen skyte- og øvingsfelt» (planID 2011008) ble vedtatt 03.04.2019.
I planbeskrivelsen, s. 17 står det følgende:
Internkontrollens klagelogg viser bare et fåtall klager og henvendelser på støy blant befolkningen i
nærområdene til skytefeltet. Uten videre er ikke dette en indikasjon på at støyplagen blant befolkningen
generelt sett er lav. F.eks. kan det være folk som ikke klager, men som likevel er plaget av støy.
Forsvarsbygg mener likevel at omfanget av klager og henvendelser gir grunnlag for å hevde at støyplagen
blant innbyggerne ikke er stor.
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Det legges vekt på at eiendommen ligger helt i ytterkant av støysonene. Den ligger videre skjermet fra
annen støy slik at man ikke opplever en sumvirkning. Støyen fra Terningmoen er kjent og til stede i store
deler av sentrum. Siden støyen er sporadisk og kortvarig og undersøkelser viser at den for de fleste
vurderes å være lite belastende anses det ikke som nødvendig å iverksette tiltak for støyskjerming.

6.3

Teknisk infrastruktur

Offentlig vann- og spillvannsnett har tilstrekkelig kapasitet og feltets tilknytning vil ikke medføre endret
situasjon for VA-nettet. Det er vanntilgang tilstrekkelig for slokkevannsuttak.
Området kobles til ny trafo fra Per Chr. Asbjørnsens veg.

6.4

Barns interesser i planleggingen

Tiltaket medfører ikke negative konsekvenser for barn og unge. Boligområdet anses å ha en barnevennlig
lokalisering. Det er kort vei til både badeplass, etablerte turområder og tilrettelagte aktivitetsområder.
Videre er det kort veg til barnehage og skole.
Det er relativt lite trafikk på de nærmeste vegene og tilrettelagt for trafikksikker gang- og sykkelvei til
skole og sentrum samt kryssing av rv. 2 via kulvert ved Hanstad skole.
Det er god plass for lek og uteopphold innenfor den enkelte tomt for de minste barna. Innenfor tomt,
BFS3 for tomannsbolig settes det av et område for felles lek. I tillegg er det kort vei til område avsatt til lek
i kommuneplanen (gnr. 30, bnr. 1), til friområdene ved Skogmuseet og til badeplass ved Glomma.

6.5

ROS-analyse

Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Denne ligger
vedlagt i sin helhet. Nedenfor er gjengitt en oppsummering av registrerte hendelser.
Konsekvens:
Sannsynlighet:
5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

1.Ubetydelig

2.Mindre
alvorlig

1.6, 3.1

3.Betydelig/
kritisk

3.4

4.Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

1.9

Figur 16. Oppsummering av uønskede hendelser og behov for tiltak; I rød sone er tiltak nødvendig, i gul sone gjøres en
nyttekostnadsvurdering, mens rimelige tiltak gjennomføres i grønn sone. I dette tilfellet ivaretas hendelser i gul sone av bestemmelser
til planen og gjeldende forskrifter.

1. Naturrisiko
6. Er det radon i grunnen?
Ikke registrert i dette området, men på andre siden av riksvegen. Vurdert å være moderat til lav. Dette blir
ivaretatt gjennom bestemmelser i TEK17.
1.9 Er det åpent vann i nærheten, med spesiell fare for usikker is eller drukning?
Glomma ligger ca. 150 meter fra eiendommen. Med åpent vann vil det alltid være en viss fare forbundet.
Dette er tilsvarende som for alle boligeiendommer med relativ nærhet til Glomma. Det vurderes ikke
aktuelt med avbøtende tiltak knyttet til planforslaget.

16

Mindre endring av reguleringsplan Hanstad, vest for rv. 2

3. Trafikk
3.1.Er det kjente ulykkespunkt på transportsnettet i området?
Det er registrert 2 hendelser i krysset Solørvegen x Per Chr. Asbjørnsens veg de siste 10 årene med lettere
skade. Selve boligområdet ligger med noe avstand til den mest trafikkerte veien.
3.4 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for gående, syklende og kjørende innenfor
området?
Barn og unge ferdes både til fots og på sykkel i området. Trafikkuhell mellom kjøretøy og mye trafikanter
kan få alvorlige følger. Det er i Innlandsgis registrert trafikkuhell i krysset med rv. 2 Solørveien hvor en
eller flere av de involverte har fått lettere skader. Det er tilrettelagt med gang- og sykkelvei langs Rv. 2 til
sentrum og til nærmeste barne- og ungdomsskole. Det er eksisterende fotgjengerovergang sør for
planområdet. Per Chr. Asbjørnsens veg er adkomstveg til Elverum camping, utover dette anses området å
være et lite trafikkert og farten er lav. En opprydding i avkjørsler bidrar til et mer oversiktlig gatebilde.
Eksisterende tiltak vurderes å gi tilstrekkelig trafikksikkerhet.
3.5.Er området utsatt for støy?
Støy fra veg
Planområdet ligger skjermet for og i tilstrekkelig avstand fra den trafikkerte Solørveien slik at de nye
boligene ikke vil bli nevneverdig påvirket av trafikkstøy.
Støy fra Terningmoen skytefelt
Det er i forbindelse med områdereguleringsplan for Terningmoen skyte- og øvingsfelt utarbeidet nye
støyberegninger iht. T-1442/16. Gul støysone dekker nå et større område av sentrumsbebyggelsen enn
tidligere. Per Chr. Asbjørnsens veg ligger i ytterkant av gul støysone fra skytefeltet.
Retningslinje T-1442 fraråder at det etableres ny støyfølsom bebyggelse i rød støysone. Gul sone er en
vurderingssone og boliger bør primært bare etableres når det kan oppnås tilfredsstillende lydforhold.
Støyen fra Terningmoen er kjent og til stede i store deler av sentrum. Siden støyen er sporadisk og
kortvarig, og undersøkelser viser at den for de fleste vurderes å være lite belastende, anses det ikke som
nødvendig å iverksette tiltak for støyskjerming. Retningslinje T-1442/16 gjøres gjeldende for planområdet,
men med åpning for at støy fra skytefeltet på dagens nivå er akseptabelt.
Avsluttende kommentar
Reguleringsplanen vil i liten eller ingen grad endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i
negativ retning, jf. fig. 14 som er en oppsummering av gjennomført ROS-analysen. Det anses ikke
nødvending å iverksette tiltak utover det som ivaretas gjennom bestemmelser til planen og gjeldende
forskrifter.
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