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1. Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Detaljregulering av boligområde (del av område B14 i kommunedelplanen, Byplan 2030, vedtatt i 

KS 28.08.2019), med veger og tilhørende grønn infrastruktur i form av friområde (-r) og lekeplass 

(-er). 

 
 
 

1.2 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller: TJ Eiendomsutvikling AS 

Plankonsulent: Arkitektbua AS 

Konsulent VA-løsning: Arealtek AS, Elverum 
 

 

1.3 Krav om konsekvensutredning 

Foreslått arealbruk samsvarer med overordnet plan (kommuneplan) og utløser jf. referat fra 

oppstartsmøte (se vedlegg), ikke krav om KU. 

 
 

1.4 Plandokumenter og vedlegg 

 
Plandokumenter 

- Planbeskrivelse, datert 28.04.2020 

- Reguleringsbestemmelser, datert 28.04.2020 

- Reguleringsplankart, datert 28.04.2020 

- Illustrasjonsplan, datert 26.04.2020 
 

Vedlegg 

- Rapport fra arkeologisk registrering, datert 29.01.2008 

- VA-plan Arealtek AS, datert 06.02.2020 

- Innspill planarbeid 

- Oppstartsvarsel, 03.04.2018 

- Referat oppstartsmøte 06.02.2018 
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2. Planprosessen 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 

 
 Planinitiativ innsendt til Elverum kommune 06.02.2018 

 Oppstartsmøte avholdt 19.02.2018. 

 Annonse i Østlendingen og brev til planmyndigheter/ høringsinstanser / naboer 

fredag 09.04.2018 med høringsperiode 09.04 - 14.05.2018. 
 

3 Planstatus og rammebetingelser 
 

 

Utsnitt av gjeldende kommunedelplan (Byplan 2030). 
 

 

3.1 Overordnede planer 

Kommunedelplan for Elverum byområde, Byplan2030, vedtatt av KS 28.08.2019 

Arealformålene i kommunedelplanen: 

- Byggeområde for boliger (gul farge) 

- Grønnstruktur (grønn farge) 

- LNF-område m/hensynssone friluftsliv (grønn farge skravert). 
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Følgende punkter hentet fra planbestemmelsene kommunedelplanen har føringer for 

planarbeidet: 

 

- Plankrav, utbyggingsavtale, energiløsning, rekkefølgebestemmelser, barn og unges 

interesser, uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse, parkering, miljøkvalitet 

(overvann, støy, luftkvalitet), estetikk og byggeskikk, vannmiljø, frittliggende 

småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, byggegrenser, veger, 

ledningsanlegg, krav til vann og avløp, snødeponi, grønnstruktur, LNF-område, 

hensyn friluftsliv. 
 

3.2 Tilgrensende planer 
 

Planområdet grenser inntil følgende planer: 
- Reguleringsplan Løvbergsmoen næringspark (planid: 2010006) 
- Reguleringsplan Smestadtoppen (planid: 2016012) 

 

Gjeldende reguleringsplaner. 
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3.3 Rikspolitiske retningslinjer/rammer/forventninger 

Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf §5-1 PBL/ Tilpasning klimaendringer/ 

Vurdering av virkninger for naturmangfold §§8-12 i Naturmangfoldsloven/ Universell 

utforming av uteareal og bygninger/ Krav om ROS-analyse (ny veileder DSB)/ Sikring av 

forsvarlige fellesløsninger for VA/ Tilstrekkelige og egnede uteoppholds arealer for barn og 

unge (T-2/08)/ Kartlegging og sikring mot støy (T-1442/2016)/ Utbygging tilpasset landskap 

og omgivelser, jf. den europeiske landskapskonvensjonen. 

 

 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger nordøst for bydelen Ydalir, med ca 2,6 km avstand (luftlinje) til 
sentrum (torget) og berører følgende gnr./bnr.: 95/39, 95/65 og 95/14. 

 

Oversiktskart med grov angivelse av planområdet. 

 

4.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 

Planområdet er på 52 daa og grenser mot Løvbergsmoen næringspark mot nord, 

Smestadtoppen boligområde mot vest og sør (se kart side 6) og mot et større 

sammenhengende LNF-område mot øst. 
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4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Dagens arealbruk er NLF-område. Det går en enkel landbruksveg gjennom området med 

forbindelse videre mot Langholsvegen (mot nord-øst). Denne vegen gir også adkomst til 

eiendommen gnr95/bnr65 bestående av en bolig og et næringsbygg (ombygd låve). 

Det går en sti i friområdet mot Løvbergsmoen næringspark 
 
 

 
4.4 Landskap 

Planområdet er tilnærmet flatt med en svak helling mot sør-vest med terrengfall ca. 1:20 på 

det meste. Litt markert høyde/rygg i område rundt tun og videre nordover. Her er også 

terrenget noe brattere (ca 1: 10 på det bratteste). Laveste punkt i planområdet ligger på ca. 

+217 moh og høyeste punkt på ca. +221 moh. 

 
Trevegetasjonen består i hovedsak av ren furuskog i hogstklasse 4/5 på middels bonitet. 

Skogen står såpass tett at det er usikkert om det tåles fristilling av enkelttrær (bør i tilfelle 

satse på flere trær i grupper). 

 

Ortofoto over planområdet 
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4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Hedmark fylkeskommune v/ arkeolog Kjetil Skare foretok feltbefaring i oktober 2007 og 

resultatet er oppsummert i brev/rapport datert 29.01.2008. Det ble registrert en 

jernutvinningsplass (ID 113711) bestående av flere enkeltfunn. Stor tetthet av kulturminner 

har resultert i at en har valgt å definere dette som et sammenhengende miljø. Denne figuren 

dekker i prinsippet nesten hele den aktuelle byggetomten (jf. kommuneplan). 
 

Registrerte kulturminner/-miljø innenfor planområdet 

 
Det er ikke registrert nyere tids kulturminner/ SEFRAK registrerte bygg innenfor 

planområdet 

 
 

4.6 Naturverdier, naturmangfold 

Et søk på www.naturbase.no , www.kilden.skogoglandskap.no og www.miljostatus.no 

avdekker ikke fredede/truede arter, verdifulle/fredede natur-/kulturlandskap eller MIS- 

figurer innenfor/ tett inntil planområdet. 

 
 
 

4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Det ligger eksisterende skiløyper rett i nærområdet med videre forbindelse til Svartholtet 

mot øst og mot Stavåsen mot nord. 

http://www.naturbase.no/
http://www.kilden.skogoglandskap.no/
http://www.miljostatus.no/


DETALJREGULERING DAMGAARD-TUNET, ELVERUM KOMMUNE - PLANID 2018003 

arkitektbua as april 2020 Side 10 av 33 

 

 

Det går 2 stier pluss eksisterende landbruksveg gjennom planområdet. Disse blir brukt av 

beboerne på Løvbergsmoen til turgåing i forbindelse med friluftsaktiviteter i de store 

områdene videre mot øst. 
 

Planområdet isolert sett vurderes ikke å ha spesiell interesse i frilufts sammenheng, men 

det blir viktig å ta vare på korridorer ut til naturområdene mot øst. 
 

Kart over viktig ski-/turløype (rød strek) og sykkelveg mot sentrum (stiplet fiolett strek). 

 

4.8 Landbruk 

Store deler av planområdet er angitt med potensial for oppdyrking og med middels bonitet 

med tanke på skogbruk. Avklaringer i forhold til landbruksinteresser forutsettes avklart i 

kommunedelplanen. 

 
 
 

4.9 Trafikkforhold 
Adkomst til planområdet er gitt via godkjent reguleringsplan for Smestadtoppen (se kart 

side 6). 

 
 
 

4.10 Teknisk infrastruktur 

Strøm og vannforsyning ligger klart for videre tilkobling via naboområdet Smestadtoppen. 
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4.11 Grunnforhold / vannveier 

Løsmassene i området består av breelvavsetning (sand-/grusmasser) med sannsynligvis stor 

mektighet. 

Planområdet er angitt i klasse «moderat til lav aktsomhet» mht radon. 
 

Kvartærgeologisk kart (Kilde NGU) 
 

 

NVE’s aktsomhetskart for flom 
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Angitt aktsomhetssone dekker hele planområdet. Dette er en datagenerert modell som 
delvis kan få veldig feil avgrensning. Det er ikke kjent flomhendelser innenfor planområdet. 
Sagåa ligger på kote +2013 (høydesjekk på 3D grunnlagskart, Arkitektbua AS) på laveste 
punkt sør for planområdet og laveste punkt innenfor planområdet er på ca kote +2017 
(høydesjekk på 3D grunnlagskart, Arkitektbua AS). 

 

Flomveier i og rundt planområdet. 
 

Det forutsettes at viste eksisterende flomveier blir ivaretatt i detaljprosjekteringen (se pkt. 
6.10 i planbeskrivelsen). 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plankart 

 

 

5.1 Hovedgrep 
Følgende punkter beskriver hovedgrepet i løsningen: 
- Tomter/vegløsning er sentrert rundt en felles oval lekeplass/uteoppholdsplass. 
- Det laget en miks av små eneboligtomter (0,6 – 0,9 daa, gjennomsnitt ca 0,67 daa) og tomer 

(0,8 – 3,4 daa) for konsentrert boligbebyggelse (type kjedehus, rekkehus og 4-6-manns bolig). 
- Det er lagt inn 2 lekeplasser, i tillegg muligheter for noe tilrettelegging for lek i friområde mot 

øst og nordøst (GF1). 
- Det er regulert vegetasjonsskjerm (GV) mot Løvbergsmoen Næringspark. 
- Eksisterende boligeiendom med påstående bolighus og låve/kontorer foreslås bevart, men 

delt med egen tomt for bolig og en egen tomt for «låven». 
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5.2 Planlagt arealbruk/Reguleringsformål 

Arealformål 

Reguleringsplanen har følgende arealbruksformål: 

 

§12-5 Nr 1 Bebyggelse og anlegg 

- BB, Boligbebyggelse frittliggende, 18,6 daa 

- BK, Boligbebyggelse konsentrert, 7,5 daa 

- BKB, Kombinert bebyggelse og anleggsformål, 1,0 daa 

- BE, Energianlegg, trafo, 0,05 daa 

- BLK, Lekeplass, 2,0 daa 

 

§12-5 Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- SKV, Kjøreveg, 3,8 daa 

- SGS, Gang-/sykkelveg, 0,3 daa 

- SVG, Annen veggrunn, 2,4 daa 

 

§12-5 Nr.3 Grønnstruktur 
- GT, Turveg, 1,1 daa 

- GF, Friområde, 12,2 daa 

- GV, Vegetasjonsskjerm, 2,5 daa 

 

§12-6 Hensynssoner 
- H140, Frisikt 

- H370, Høyspenningsanlegg, trafo 
 
 
 

5.3 Boligbebyggelse 
 

 
Perspektiv (inne i området) sett fra sør-vest 
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Det foreslås en miks av eneboligtomter (27 stk nye + 1 eksisterende) og tomter (4 stk) for 
konsentrert boligbebyggelse (type kjedehus, rekkehus og 4-6manns bolig). Ut fra hus-katalogen 
til Boligpartner er det lagt inn et utvalg av hustyper som vil kunne passe inn på de ulike tomtene. 
Dette er å betrakte som en illustrasjon av planenes potensiale og for å få inntrykk av tetthet og 
hvordan området kan se ut ferdig utbygd. Det er laget en miks av bygg med ulik takløsning (sal, 
pult, flatt) med bevisst gruppering for at dette skal framstå rimelig ryddig. 

 

Perspektiv (oversikt) sett fra sør-øst. 
 

Illustrasjonsplan 
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Perspektiv (oversikt), sett fra sør-vest 
 
 
 

5.4 Kombinert bebyggelse og anleggformål 
Dette er opprinnelig en eksisterende låve som er ombygd til bolig og kontor. Det foreslås at 

denne bruken kan opprettholdes og arealbruk foreslås som kombinert formål bolig/kontor/ 

forsamlingslokale for boligområdet. 

 
 

5.5 Trafikk / veg 
Kjøreveg 

 

Adkomstveg i boligområde (fartsgrense 30 km) ihht standard A1 ihht vegnormen til Elverum 

kommune, men det er benyttet 8m total regulert vegbredde (anbefalt 10m). 
 

Biladkomst til/fra planområdet skjer via Olav Sæters veg og nabo-området Smestadtoppen. 
 

Det foreslås kommunal veg inn i området. Den slutter i første vegkryss i sørvestre delen av 

planområdet. Resten av vegene er private. 
 

Gang-/sykkelveg 
 

Det er regulert gangvegforbindelse inn til sentrale deler av planområdet som igjen henger 

sammen med overordnet gang-/sykkelvegnett langs Olav Sæthers veg ihht Byplan 2030. 
 

Vesentlig for Damgaard-tunet boligområde er at det i tillegg er etablert sammenhengende 

offentlig GSV system igjennom Smedstadtoppen, Sagåa Øvre og Ydalir ned til Skole og 

barnehage. Dette er sikrere, kortere og bedre tilrettelagt for gående/syklende enn GSV som 

følger langs Olav Sæters veg. Denne GSV traseen har også en forbindelse ned til Sagåvegen og 

Gamle Trysilveg, som fører rett ned til sentrum. 
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½ 
Utsnitt av Byp/an 2030. Sort stip/et strek er eksisterende gang-/sykkelveger og r¢d stip/et er 

p/an/agte. 

 
 

5.6 Kulturminner 

Fylkeskommunen har etter en grundig vurdering konkludert med at de vii kunne anbefale at det 

b0r innvilges dispensasjon for kulturminnene. 

 

Eksisterende bebyggelse pa gnr95/bnr65 er ikke tidligere registrert med spesiell bevaringsverdi. 

Navcerende bebyggelse vii besta og inngar i den totale bebyggelse pa feltet. 

 
 
 

5.7 Friluftsliv 

Tilgang til omkringliggende friluftsomrader med stier og turl0ypene er ivaretatt i planforslaget 

ved at deter laget apninger mellom tomterekker (turveg). Tidligere sti som fortsetter nord-0st 

for eksisterende tun er regulert til turveg. 

 
 
 

5.8 Universell  tilgjengelighet 

I reguleringsbestemmelsene er stilt krav til at ved utbygging og utforming av anlegg skal det 

sikres god tilgjengelighet for alle (planbestemmelsene §lg). 

 
 

 

5.9 Barns interesser / lekeplass/ uteoppholdsarealer 

Foreslatte 2 lekeplasser pa henholdsvis 600 m2 og 1400 m2 dekker behovet bade mht avstand og 

st0rrelse for ncerlekeplass for eneboligtomtene og de minste tomtene for boliger konsentrert 
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(BKS3 og BKS4). Den største ovale lekeplassen kan også fungere som kvartalslekeplass. I tillegg er 

det krav om nærlekeplass for de minste ungene for områder med bolig konsentrert (BKS1 og 

BKS2). Disse foreslås opparbeidet som del av felles uteoppholdsplass (se illustrasjonsplan). 

 
 
 

5.10 Plan for vann- og avløp / overvann 

Plan for vann og avløp er utredet av Arealtek AS Elverum. 
 
 

 

Plan for vann, avløp og overvannhåndtering (Arealtek AS) 
 

 
Vanntilførsel 

Vanntilførselsanlegget planlegges med en VL225PE tilknyttet i eksisterende offentlig vannkum i 

Olav Sæters veg. Det etableres flere brannkummer sentralt plassert og godt tilgjengelig i 

adkomstvegene, inne på feltet og fordelingsanlegg ut fra disse. 

 
Avløps system 

Spillvannsanlegget planlegges med gravitasjonsanlegg tilknyttet ny kommunal pumpestasjon 

inne på feltet «Smedstadtoppen» 
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Overvann 
Overflatevann og takvann fra bygg håndteres lokalt ved hver enkelt tomt. Overflatevann ved 
veganlegg, og felles arealer, samt drenering fra vannverkskummer håndteres samlet i 
infiltrasjonssandfang og et nedgravd infiltrasjonsmagasin. Flomveger må sikres mot sør-øst og sør-
vest. 
 

Som følge av Elverum kommunestyres vedtak den 27.01.2021 utdypes overvannsbeskrivelsen med 
følgende tekst:  

 

Overvannstiltak vil ta utgangspunkt i prinsippet om lokal overvannsdisponering (LOD). Dette 
innebærer Norsk vanns treleddsstrategi der overvann skal sikres gjennom 1. Forsinket avrenning 
gjennom infiltrasjon, 2. Forsinket avrenning gjennom fordrøyning og 3. Trygg avledning til resipient.  

 

For å sikre forsinket avrenning gjennom infiltrasjon (trinn 1) skal takvann ledes via taknedløp og 
ut på terreng der det fordrøyes i grunnen. Ved større regn vil vannet ledes fra høyereliggende 
terreng til avskjærende våtsoner og veggrøfter langs eiendommen fra øst til vest, nord til sør og 
mot lekeplassen midt på område.  

 

For å ivareta forsinket avrenning gjennom fordrøyning (trinn 2) bør det etableres busker og 
beplantning. Dette har god funksjonalitet med hensyn på forsinkelse og fordrøyning. Andre tiltak 
inkluderer plantekasser og gressdekt uteareal. Vann fra harde flater og overløpsvann over terreng 
ledes til forsenkninger (våte soner) i terrenget, naturlige eller etablerte. Våtsonene etableres ved 
lekeplassen midt på området og ved lekeplassen øst, ved grøntområde nord og øst, for å avskjære 
og forsinke overvann mot eksisterende dam, samt boligtomter innenfor området. Ved behov kan 
det også etableres et infiltrasjonssandfang og det kan vurderes om adkomsten kan etablere med et 
permeabelt dekke. Det er viktig at boligtomtene håndterer mest mulig av overvannet internt og 
ikke slipper overvann til vegene. Vegarealene skal forsinke og fordrøye overvannet ved å lede 
vannet til veggrøfter samt forsenkninger i terrenget. Grøntområdene kan også brukes som 
fordrøyningsarealer ved større regn. Der det planlegges tomanns- eller firemannsboliger med 
større parkeringsarealer kan det planlegges med infiltrasjonssluk.  

 

Flomveger sikres i trinn 3 ved å etablere terrenget lokalt på eiendommen slik at vannet følger 
planlagte drenslinjer i henhold til tegningen flomvegkart. Vannet følger planlagte drenslinjer fra vest 
til øst og fra nord til sør. Drenslinjene må etableres slik at overvann ved ekstremt regn ledes bort fra 
bygninger internt på eiendommen samt sikre utilsiktet avrenning mot eksisterende dam. For å styrke 
infiltrasjon i grunnen ved en eventuell flom/store nedbørsmengder, må alle boligtomter håndtere 
overvann på egen tomt. 

 

 

5.11 EL-forsyning 

I samråd med Elverum E-verk foreslås plassering av 2 nye trafostasjoner. 
 
 

5.12 Renovasjon 
Renovasjon løses normalt ved den enkelte tomt for frittliggende boligbebyggelse og med krav 
om egne/felles oppsamlingspunkt for den konsentrerte småhusbebyggelsen. Det forutsettes at 
løsning avklares i samråd med renovasjonselskapet /SØIR) 

 

 

5.13 Krav om rekkefølgebestemmelser 

Det er laget rekkefølgebestemmelser for når div. planlegging og opparbeiding må være på plass 

for å få godkjent videre byggesøknader og ferdigattest (midlertidig og endelig). Bestemmelsene 

vurderes som uttømmende og kommenteres ikke ytterligere her. 
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5.14 Biologisk mangfold 

§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

  Ja Nei Kommentar/ 
 

Avbøtende tiltak 

 Artsforekomster  X  

 Prioriterte naturtyper  X  

 Verna vassdrag  X  

 Verneområder  X  

 Miljøregistreringer i skog  X  

 Kulturlandskapsområder  X  

§ 9 «FØRE-VAR» 

 Fare for irreversibelt skade på naturmangfoldet  X  
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 Fare for alvorlig skade på naturmangfoldet  X  

§ 10 SAMLET BELASTNING 

 Vil tiltak i henhold til planen i sum føre til for stor 

belastning på økosystemet 

 X  

§ 11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSE 

 Tiltakshaver dekker kostnader for å 

miljøforringelse 

 X  

§ 12 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODER 

 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  X . 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt gjennom sjekk av Artsdatabasen og 

Naturbasen (https://kilden.nibio.no og https://miljostatus.no, dato 03.03.2018). 

Miljøregistreringer i skog er sjekket i databasen: http://gardskart.nibio.no/. Det er ingen 

registrerte artsforekomster som er truet, nær truet eller sårbare innenfor planområdet. 

 
 

5.15 Forurensning 

Evt. støyproblematikk vil være knyttet til anleggsvirksomhet. I planbestemmelsene stilles det 

krav om at boligbebyggelsen skal ha innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA og tilgang til 

uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA (jf. støyretningslinjene i T-1442/2016). 

 
 

5.16 Mulige trusler som følge av klimaendringer 
Konsekvenser av klimaendringer vil i hovedsak dreie seg om mer nedbør og større nedbørs 

intensitet (mer vann pr. tidsenhet). Dette er ivaretatt gjennom krav om oppdimensjonering av 

stikkrenner (§ 1.l). Se også beskrivelse under pkt 6.10 Vann og avløp). 

https://kilden.nibio.no/
https://miljostatus.no/
http://gardskart.nibio.no/
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6 Risiko- og sårbarhets-analyse 
Metode 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 

planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. 
 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 
 

Svært sannsynlig/kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/forhold som er kontinuerlig tilstede i området 
 

Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/forhold som opptrer i lengre periode, flere 

måneder 
 

Sannsynlig/flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet 
 

Mindre sannsynlig/kjennet tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 
 

Lite sannsynlig/ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder 

Vurdering av konsekvenser for uønskede hendelser er delt i: 

Ubetydelig/ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye 
 

Mindre alvorlig/en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for enkeltpersoner. 
 

Betydelig/kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe personer. 
 

Alvorlig/farlig (4): (Behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner 
 

Svært alvorlig/katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige 

miljøskader. 
 

Konsekvens: 

 
Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig/ 

en viss fare 

3.Betydelig/kritisk 4.Alvorlig/ 

 
farlig 

5. Svært alvorlig/ 

 
katastrofalt 

5. Svært 

sannsynlig/kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget 

sannsynlig/periodevis, 

lengre varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/flere 

enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner tilfeller 

2 4 6 8 10 

1.Lite sannsynlig/ingen 

tilfeller 

1 2 3 4 5 

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 

Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 
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Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. 
 

Hendelse/ 
 

Situasjon 

Forhold som 

kartlegges 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ 

tiltak 

 

1 NATURRISIKO       

Skred/Ras/ 1. Er området utsatt for 

snø- eller steinskred 

Nei     

Ustabil grunn (snø, 

is, stein, leire, jord 

og fjell) 

  

2. Er området 

geoteknisk ustabilt? 

Fare for utglidning? 

Nei     

Flom 
3. Er området utsatt for 

springflo/flom i sjø? 

Nei     

 4. Er området utsatt for 

flom i elv/bekk, (lukket 

bekk?) 

Nei     

 5. Kan drenering føre til 

oversvømmelser i 

nedenforliggende 

områder? 

Ja 2 2  Viktig med 

fordrøyning av 

overvann 

Radon 
     

6. Er det radon i 

grunnen? 

Ja 5 1  Moderat til lav 

stråling, løses i 

byggesak 

Ekstremvær      

7. Kan området være 

ekstra eksponert for 

økende 

vind/ekstremnedbør 

som følge av endring i 

klima? 

Ja    En må forvente 

mer 

ekstremnedbør i 

årene som 

kommer 

Lyng/Skogbrann 
   

8. Vil 

skogbrann/lyngbrann i 

området være en fare 

for bebyggelse? 

Ja 2 3  Tørkesommer 

som i 2018 vil 

kunne være 

kritisk, men ikke 

mer utsatt enn 

mange andre 

steder 

Regulerte vann 9. Er det åpent vann i 

nærheten, med spesiell 

Nei     
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 fare for usikker is eller 

drukning. 

     

Terrengformasjoner 10. Finnes det 

terrengformasjoner som 

utgjør en spesiell fare 

(stup etc.) 

Nei     

2 

VIRKSOMHETSRISIKO 

      

Tidligere bruk 1.Er området 

påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomheter? 
 

Industrivirksomhet, 

herunder 

avfallsdeponering? 
 

Militære anlegg, 

fjellanlegg, 

piggtrådsperringer? 

 

Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc.? 
 

Landbruk, gartneri 

Nei     

Virksomheter med 

fare for brann og 

eksplosjon 

2.Er nybygging i 

området uforsvarlig? 

Nei 
 
 
 

Nei 
 
 
 
 
 

Nei 
 
 
 
 
 

Ja 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forutsettes at 

det er tatt høyde 

for tilstrekkelig 

kapasitet for 

dette bygge- 

området i 

kommunal VA- 

plan 

3.Vil nybygging legge 

begrensninger på 

eksisterende anleggs 

mulighet for 

videreutvikling? 

4.Vil nybygging utgjøre 

en økt brannrisiko for 

omliggende bebyggelse 

dersom spredning? 

5.Har området 

tilstrekkelig 

brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 
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Virksomheter med 

fare for 

kjemikalieutslipp 

eller annen akutt 

forurensning 

6.Er nybygging i 

nærheten uforsvarlig? 

Nei     

7.Vil nybygging legge 

begrensninger på 

eksisterende 

virksomhet? 

Høyspent 8.Går det 

høyspentmaster 

gjennom området som 

påvirker området med 

magnetiske felt? 

Nei     

9.Er det spesiell 

klatrefare i forbindelse 

med master? 

3 TRAFIKK       

Ulykkespunkt 1.Er det kjente 

ulykkespunkt på 

transportsnettet i 

området? 

Nei     

Farlig gods 2. Er det transport av 

farlig gods gjennom 

området? 
 

3. Foregår det 

fylling/tømming av farlig 

gods i området? 

Nei     

Myke trafikanter 4.Er det spesielle farer 

forbundet med bruk av 

transportsnettet for 

gående, syklende og 

kjørende innenfor 

området? 
 

Til barnehage/skole 
 

Til idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg 

Til forretninger 

Til busstopp 

Nei    Trafikksikkerhet 

er ivaretatt med 

trygge gang- 

/sykkel- og 

turvegløsninger 

både inne i og ut 

av området. 
 

Se også pkt 6.5 
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Støy og 

luftforrurensning 

5. Er området utsatt for 

støy? 
 

6. Er området utsatt for 

luftforurensning? 

Nei 
 
 
 
 
 

Nei 

    

Ulykker i 

nærliggende 

transportårer 

7.Vil 

utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan 

inntreffe på 

nærliggende 

transportsårer 

(industriforetak med 

mer) utgjøre en risiko 

for området? 

Nei     

 
Hendelser på veg 

  

 
Hendelser på jernbane 

  

 
Hendelser på 

sjø/vann/elv 

  

 
Hendelser i luften 

  

 
 

 

 
Ja 

Vanlig situasjon i 

denne type 

planer. 

8.Har nødetater bare en 

adkomstrute til 

området? 

4 

SAMFUNNSSIKKERHET 

      

Kritisk infrastruktur 1.Medfører bortfall av 

tilgang på følgende 

tjenester spesielle 

ulemper for området? 
 

Elektrisitet 

Tele 

Vannforsyning 

Renovasjon/spillvann 
 

Veier, broer og tuneller 

(særlig der det ikke er 

alternativ adkomst) 

Nei     

Høyspent 2.Vil tiltaket endre 

(styrke/svekke) 

Nei     
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 forsyningssikkerheten i 

området? 

     

Beredskapstiltak 3.Har området 

utilstrekkelig 

brannvannforsyning? 

(mengde og trykk) 

Nei    Løses med 

tilstrekkelig 

dimensjonering 

av ledninger og 

brannkummer. 
 

 4.Har området bare en 

mulig adkomstrute for 

brannbil? 

Ja  

Vanlig situasjon i 

denne type 

planer. 

Terror og sabotasje 5.Er det spesiell fare for 

terror eller kriminalitet i 

området? (ved 

plassering av utsatt 

virksomhet) 

Nei     

Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje/terrormål? 

 

Er det ev terrormål i 

nærheten 

 
 
 

Oppsummering av uønskede hendelser/tiltak 
 

Hendelser/forhold i gule felt: Planlagte brannsikringstiltak vil også ha positiv innvirkning på 

skadeomfang ved evt. skog-/ lyngbrann. 
 

Hendelser i grønne felt: Flom og ekstrem nedbør: Viktig fokus her er håndtering av overvann og 

prinsippet om fordrøyning på den enkelte tomt og spredning av vann fra veger via stikkrenner ut i 

grøntområder/fordrøyningsbasseng før det kommer til bekker/ vassdrag. 
 

Radon: Området er klassifisert med moderat til lav aktsomhet. Tiltak mot uheldig radongass i bygning 

løses i byggesak. 
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7 Innkomne innspill 
Her er det laget en skjønnsmessig oppsummering/ redigering av innspill til varslet oppstart av 

planarbeid. Alle innspillene i sin helhet følger med som vedlegg til planforslaget. 

 
 

7.1 Direktoratet for mineralforvaltning 
«Ut ifra oversiktskart kan DMF se at planområdet ligger i utkanten av en meget viktig lokal sand 

og grus ressurs, der planområdets nordvestlige hjørne kommer inn på den registrerte 

grusressursen. Både planområdet og de nærliggende områdene der forekomsten har sin 

utstrekning øst for Olav Sæters veg er i hovedsak avsatt til boligformål i kommuneplanens 

arealdel. Innenfor dette området anses dermed forekomsten å være båndlagt av 

utbyggingsformål og vil være vanskelig å utnytte. Vi anbefaler likevel at det i den videre 

planbehandlingen vurderes om den lokaleressursen kan utnyttes i forbindelse med opparbeiding 

av området før utbygging. For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende 

forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no.» 

 
 
 

Kommentar: Innspill tas til etterretning. 
 
 
 
 

7.2 NVE, 03.05.2018 

 

«Flom, erosjon og skred 
 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og 

skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet 

mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være 

behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også 

vurderes. 
 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 
 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 

skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 

NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt 

nok ivaretatt i planen. 
 

Energianlegg 
 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 

Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

http://www.dirmin.no/
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- NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg. 

- NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik 

at en unngår innsigelse. 

- NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og 

innarbeides i planen. 

- NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

- Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 
 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. Dersom 

planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legger 

til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I 

plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i 

planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle 

plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til 

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av 

brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor 

om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte 

saken.» 
 

Kommentar: Innspill ta til etterretning. 
 

 

7.3 Eidsiva Nett AS, 04.05.2018 
Eidsiva Nett AS (EN) har kun en enkel lavspentforsyning i planområdet. Dersom eksisterende 
bygninger med strømforsyning skal beholdes, må lavspent linje/kabel tas vare på. Må linje/kabel 
endres på, må dette bekostes av utbygger så sant det ikke foreligger annen avtale. En ønsker å bli 
kontaktet i god tid før utbygging slik at strømforsyningen til det nye utbyggingsområdet kan 
planlegges. Ut fra forventet strømbehov må det bl.a. vurderes om det er behov for å sette opp ny 

nettstasjon. 
 

Kommentar: Det er lagt inn 2 trafoplasseringer. 
 

 

7.4 Hedmark fylkeskommune 16.05.2018 

 
«Planfaglige forhold 

Sentralt for Fylkesdirektørens fagområder, utover kulturminnehensyn, er å påse at det finnes 

tilstrekkelige og egnede leke-, uteopphold- og grøntarealer, at hensynet til eksisterende og 

omkringliggende bebyggelse blir ivaretatt og at det etableres gode veg-, parkering- og 

adkomstløsninger som bygger opp under kollektiv-, sykkel- og gangtransport. Kommunen må 

også vurdere om det skal tas inn bestemmelser om funksjons- og kvalitetskrav til f.eks 

lekearealer, og om det skal stilles krav til rekkefølge på tiltak. Som nevnt skal barn og unges 

interesser ivaretas spesielt i planarbeidet i tillegg til universell utforming og folkehelse. Det 

forutsettes at retningslinje for behandling av støy T-1442/2016 legges til grunn for arbeidet. 

http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
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Kulturminnefaglige forhold 

 
Nyere tids kulturminner 

Fylkesdirektøren har ikke vært på befaring. Det var ikke vedlagt bilder av de to bygningene 

innenfor planområdet. Kulturminneverdiene bør vurderes gjennom planprosessen, og historien 

til stedet omtales. Vi forutsetter at kommunen tar hensyn til eventuelle kulturminneverdier. Det 

er mulig at bygningene og tunet kan bevares, noe som ville gitt særpreg til det nye boligfeltet. 

Bruk av eksisterende boliger er dessuten miljøvennlig. 

 
Automatisk fredete kulturminner 

Store deler av planområdet er dekket av en arkeologisk lokalitet id 113711. Lokaliteten ble 

registrert i 2007 i forbindelse med planlagt regulering av Løvbergsmoen/Damtjernet. Den østlige 

delen av planområdet er ikke registrert tidligere, fordi det ligger utenfor avgrensningen på 

planområdet fra 2007. Det er relativt gode laserdata over området, og de viser at det er en 

åkerrein også øst i planområdet. Det innebærer at den arkeologiske lokaliteten vil bli utvidet 

ytterligere uten at det blir foretatt noen befaring i felt. 

Den arkeologiske lokaliteten er så stor at det vil være svært små muligheter til å utnytte arealet 

til utbygging med mindre det gis dispensasjon for kulturminnene. Det er etter en grundig 

vurdering konkludert med at fylkeskommunen vil kunne anbefale at det bør innvilges 

dispensasjon for kulturminnene. Dispensasjonsspørsmålet vil behandles i forbindelse med at 

planen kommer på offentlig ettersyn.» 

 
Kommentar: 

Planforslaget sikrer gode og trafikksikre løsninger for gående og syklende (se kap. 6.5). 

For boliger konsentrert er det krav om at det skal avsettes felles og privat uteoppholdsareal, med 

minimumskrav pr. boenhet (§2.1 g,h,i). Innenfor planområdet er det regulert et eget område til 

felles uteoppholdsareal/lekeplass (§2.4). Dette vil være et skjermet areal som ikke er støyutsatt. 

Det er satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av arealet (§2) 

Angående støy stilles det krav til innendørs og uteoppholdsareal ihht T-1442/2016. 

Vann- og avløp, overvannshåndtering, veg- og parkeringsløsninger samt universell utforming 

er ivaretatt mht lekeplasser og øvrige trafikk- og byggeområder (§1g og §1v). 

Eksisterende bebyggelse tas vare på og integreres i den totale utnyttelsen av planområdet. 

Det søkes om frigivelse av arkeologisk lokalitet id 113711. 

 

7.5 Statens vegvesen, 14.05.2018 

 

«Boligområdet og trafikk 
 

Områdets beliggenhet gjør at det ligger godt til rette for redusert bruk av personbil. I slike 

områder er det viktig at det etableres gode interne forbindelser for gående og syklende, samt at 

det sikres gode parkeringsløsninger for sykkel. Det bør tilrettelegges slik at de interne 

gangforbindelsene knyttes til nærområdets gangveger til barnehage, skole, busstopp og andre 

målpunkt. Eksisterende atkomstveg fra fylkesveg 536 og riksveg 25 til dette boligområdet vil 

være via kommunal veg Olav Sæters veg. Olav Sæters veg er en meget sentral veg i det 
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framtidige skole og boligområdet rundt Ydalir. I reguleringsplan for Løvbergsmoen næringspark 

er det vist omlegging av vegsystemet med tilknytning til fylkesveg 536. Vi ber om at 

planforslagsstiller tar initiativ til å drøfte mulige atkomstløsninger underveis i 

reguleringsplanarbeidet. Det er viktig å ha oppmerksomhet på atkomst-/kryssløsninger og 

trafikksikre løsninger for gående og syklende. Dette er også kommentert og muligens 

gjennomført i planarbeidet for Smedstadtoppen. 
 

Utredningsbehov 
 

Med bakgrunn i at Olav Sæters veg er en så sentral forbindelse i området ved Ydalir vil vi be om 

at det foretas en vurdering av hvilke tiltak som bør gjøres for å sikre de myke trafikantene på 

hele strekningen fra boligområdet til ny skole. Den samme kommentaren er gitt for oppstarten 

av planarbeidet for Smedstadtoppen. Vi er usikre på om trafikkanalysen som bl.a. viser 

kapasitetsvurderinger i de aktuelle kryssene (f.eks. forlengelsen Olav Sæters veg x fv. 561) 

omfatter nye boliger i Damgaard-tunet. Det forutsettes at trafikkøkningen som følger av dette 

planarbeidet inngår i en slik analyse. Ivaretakelse av trafikksikkerhet må være sentralt i 

vurderingene. Dersom disse vurderingene konkluderer med at det er nødvendig med ytterligere 

tiltak i forhold til øvrige planer i området, for å sikre myke trafikanter og/eller kryssutbedringer, 

må tiltakene inntas som rekkefølgebestemmelser i planen, og inngå i utbyggingsavtalen med 

Elverum kommune. For eventuelle tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet skal det utarbeides 

gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. 
 

Forøvrig synes aktuelle utredningsbehov som angår Statens vegvesens interesser å være påpekt 

i oppstartsmøte med Elverum kommune. 
 

Kommentar: 
 

Innspill tas til etterretning. Spørsmål om trafikksituasjon utenfor planområdet er forelagt Morten 

Bjøntegaard i Arealtek som har vært sentral utarbeidingen av den omtalte trafikkanalysen, med 

følgende kommentar: 
 

«Uttalelsen bærer preg av å være skrevet i 2018, men er da etter ETS og EK valgte å bygge 

ferdig Olav Sætersveg, på denne tiden gikk vel omkjøringen av Trysilvegen på Olav Sætersveg og 

bru og kryssene ved Prestmyra var ikke endelig tatt i bruk. Infrastrukturtiltakene med 

Adkomstveger til skole og Bru og skole var ikke åpnet ennå, men er tatt med i rapporten, selv om 

ikke forlengelsen av Olav Sætersveg var tegnet inn i rapporten. Nå er ikke utbygging av 

Damtjernet boligområdet med i denne rapporten, men dette har jo ingen innvirkning. 

Smedstadtoppen var lagt inn med 300 boenheter. 
 

Vesentlig for Damgaard-tunet boligområde er at det er etablert sammenhengende offentlig GSV 

system igjennom Smedstadtoppen, Sagåa Øvre og Ydalir ned til Skole og barnehage. Dette er 

sikrere, kortere og bedre tilrettelagt for gående/syklende enn GSV som følger langs Olav Sæters 

veg, dette synes ikke som SVV er klar over i denne uttalelsen. Denne GSV traseen har også en 

forbindelse ned til Sagåvegen og Gamle Trysilveg, som fører rett ned til sentrum.» 
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7.6 Fylkesmannen i Hedmark 14.05.2018 

 

«Grønnstruktur 
 

Vi forventer at områder satt av til friområde eller annen grønnstruktur i kommunedelplan blir 

videreført i reguleringsplan. Dette er viktige forbindelseslinjer med stier og skiløyper fra 

boligområdene og ut i skog og natur, og er av stor betydning for friluftsliv og folkehelse. 
 

Fortetting 
 

Vi forutsetter at det blir lagt opp til en høy grad av utnytting og en effektiv arealbruk. 

Planområdet er innenfor akseptabel gang- og sykkelavstand fra sentrumsområdet i Elverum og 

det meste av naturlige målpunkter som skole og barnehage, butikker og arbeidsplasser. 

Prinsippene fra utbyggingen av Ydalir-området, som dette er en naturlig forlengelse av, forventes 

videreført i planarbeidet. Vi er skeptiske til en videre utbygging av eneboliger i dette området. 

Elverum har en relativt stor andel eneboliger i sin boligmasse og det bør være en målsetting å 

øke tettheten av boliger fremfor å bidra til å bre byen utover, jf. kommuneplanens samfunnsdel 

og Mjøsbyen-prosjektet og målsettingene om at trafikkvekst skal tas gjennom sykkel og gange. 
 

Overvannshåndtering 
 

Vi merker oss positivt at håndtering av overvann skal skje innenfor planområdet, jf. vedlagte 

referat fra oppstartsmøte. Vi minner om at det også må tas høyde for at det kan komme inn 

overvann fra omkringliggende områder ved ekstremnedbør, jf. utarbeidede kart over beregnede 

flomveier. Bebyggelse og infrastruktur må planlegges sånn at slike situasjoner kan håndteres og 

at det ikke oppstår uønskede skader. 
 

Generelt 
 

Vi viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, og forutsetter at 

forventningene følges opp i det videre arbeidet med planen. Videre minner vi om at 

planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer. Se her- Samlet oversikt over nasjonale 

føringer og forventninger 
 

Ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring skal oversendes 

Statens kartverk Hamar for kontroll.» 
 

Kommentar: 
 

Innspill tas til etterretning og er ivaretatt i planforslaget da det gjelder grønnstruktur (regulert 

friområde rundt byggeområdene mot nord og øst og turvegåpninger imellom tomterekker) og 

overvannshåndtering (se planbesk kap 6.10 og §1l). 
 

Mht arealutnyttelsen så foreslås deler av planområdet med konsentrert småhusbebyggelse 

(BKS1-4) med krav om skal det bygges tettere (min %-BYA=35%, maks %-BYA=40%). 
 

Når det gjelder anmodning om ikke å legge til rette for mer eneboliger svarer nok ikke 

planforslaget helt på det. Forslaget er et resultat av dagens markedssituasjon med stort tilbud av 
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leiligheter i sentrum og fortsatt etterspørsel etter eneboligtomter. Planområdet ligger i periferien 

av sentrum og i et område som normalt skulle kunne ha eneboliger. Formidlende forhold er jo at 

en ikke sløser med areal til eneboligtomter (har stort sett minimumsstørrelser ihht krav i 

Byplanen) og at deler av området foreslås med konsentrert boligbebyggelse. 

 
 
 

8 Avsluttende kommentar 

 
Planbeskrivelse med konsekvensvurderinger av div. fagområder inkl. ROS-analyse, sjekk av hensynet 

til naturmangfoldet og innspill til planarbeidet, har ikke avdekket alvorlige negative konsekvenser 

som tilsier at foreslåtte utbygging ikke skal kunne settes ut i livet. 

 
 

Trysil 28.04.2020 

P.A.R.



 

 

 


