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1 Sammendrag 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Planen har som hensikt å omregulere planområdet fra forretning og parkering/gårdsplass til bolig og 

sentrumsformål. På nivå med Storgata foreslås det etablert forretning og bevertning. Atkomsten for 

gående og syklende blir fra Storgata over gatetunet som etableres rundt Storgata 5 (Gimle) - som er 

regulert til bevaring. Gatetunet blir en utvidelse av Storgata og vil gi en tydelig og markert adkomst 

med kontaktflate med byens liv i samvirke med butikker og funksjoner i Storgata. Fra 2. etasje og 

oppover etableres det boliger, ev næring. Boligene legges i randsonen av eiendommen og vil skape et 

indre gårdsrom som skjermes for støy samtidig som åpninger mellom byggene gir gløtt ut mot 

Glomma. Uterommet gjøres tilgjengelig for offentligheten og det etableres trapp og heis fra 

gatetunet som kan nås fra Storgata.  

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
 
Forslagsstiller:  
Garvergården AS, 
Storgata 7, 2408 Elverum 
v. Vivi Lunke, tlf.: 913 11 422, e-post: lunke@me.com 
Birger Lunke, tlf.: 901 09 785, e-post: birger@lunke.com 
 
Plankonsulent: 
HRTB AS Arkitekter MNAL 
St. Olavs gate 28, 0166 Oslo 
v. Kjell Beite, tlf.: 91758779, e-post: kbe@hrtb.no 
Helene Forbech Havre, tlf.: 407 29 633, e-post hha@hrtb.no 
Bendik Aursand, tlf.: 909 62 038, e-post bau@hrtb.no 
 
Eierforhold: 
Planområdet omfatter hele: 
Gnr. 28 / bnr. 50:  Garvergården AS 
Gnr. 28 / bnr. 587:  Garvergården AS 
Gnr. 29 / bnr. 3:  Garvergården AS 
Gnr. 28 / bnr. 1136:  Lunkegården AS 
Gnr. 29 / bnr. 27:  Lunkegården AS 
 
Og deler av: 
Gnr. 29 / bnr. 1 
Gnr. 29/bnr. 23 
Gnr. 29/ bnr. 32 
Gnr. 29 / bnr. 39 
Gnr. 29/ bnr. 41 
Gnr. 29 / bnr. 51 
Gnr. 29 / bnr. 52 
Gnr. 29 / bnr. 55 
Gnr. 29 / bnr. 56 
Gnr. 30 / bnr. 22 
Gnr. 30 / bnr. 1008 
Gnr. 30 / bnr. 1243 

mailto:lunke@me.com
mailto:birger@lunke.com
mailto:kbe@hrtb.no
mailto:hha@hrtb.no
mailto:hha@hrtb.no


Gnr. 207 / bnr. 28 
Gnr. 208 / bnr. 9 
 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
I Formannskapsmøte 17.06.20 ble følgende vedtak fattet: 

«Formannskapet er positive til prosjektet på Garvergården og et høyere antall etasjer enn hva 
Byplan 2030 har som norm. Formannskapet forutsetter følgende ved utarbeidelsen av planforslaget: 

1. Utgangspunktet for videre planarbeid er maksimalt 8 etasjer, tilsvarende kotehøyde 216 
moh. Planen må sikre en begrensning på hvor mye av bygningsmassen det gjelder og 
plasseringen innenfor planområdet. Toppetasjer skal være tilbaketrukket. Formannskapet 
ønsker ikke mer enn ett bygg i 8 etasjer. God redegjørelse/dokumentasjon for byggehøyder 
forutsettes ved behandling av planforslaget. 

2. Bestemmelse §§ 1.13.1 og 1.13.4 i Byplan 2030 skal spesielt vektlegges i vurdering av høyder, 
volum, stedstilpasning m.m.. Planforslaget skal redegjøre for hvordan disse bestemmelsene 
er ivaretatt. Virkningen på bebyggelse som er regulert til bevaring, herunder 
gjenreisningsbebyggelsen, skal dokumenteres og redegjøres for. 

3. Rådhusets funksjon som monumentalbygg og landemerke skal ikke 
forringes. Galgebergparkens preg på bybildet skal ivaretas som del av landskapssilhuetten. 

4. Bygulv, byrom og parkanlegg/uteoppholdsarealer skal være tilgjengelig for allmennheten. 
Planen må sikre at tilgjengelighet til uteoppholdsarealer over første plan er god. 

5. Rådhusparken kan tjene som områdelekeplass med forutsetning om god og trygg 
tilgjengeligheten til og fra parken for barn og unge. 

6. Ny bruk av pipa til det gamle garveriet bes vurdert, eventuelt ved gjenbruk av materialet 
i byrom som fortellende element for områdets historie. 

7. Det henstilles om at det benyttes så mye tre som mulig i prosjektet, spesielt i fasader.» 

Planforslaget forholder seg på følgende måte til de vedtatte punktene: 

1. Tas delvis til følge. Det foreslås ett hus med åtte etasjer, de øvrige er lavere. Dette huset har 
toppkote 217,8, og har, som eneste nye hus i planen, ikke tilbaketrukket toppetasje. Det er 
vurdert at dette huset, som det mest sentrale mtp plassering i byen, får en tydeligere form 
og en mer eksplisitt urban karakter ved å ikke trekke toppetasjen tilbake. Huset er dessuten 
det eneste med inngang fra det sentrale gatetunet, og vil oppfattes som «hovedhuset» i 
planområdet.   

2. Byplanen har vært førende for utarbeidelsen av planforslaget. Dette blir nærmere redegjort 
for i kapittel 6. 

3. Volumoppbyggingen hensyntar hhv Galgebergparkens silhuett og Rådhusets 
monumentalitet. To av husene bygger høyere enn øverste terrengnivå i Galgebergparken, 
men ettersom trærne i parken er så pass høye, vil ikke den planlagte bebyggelsen utfordre 
parken som det tydeligste landskapselementet i sentrum. Bebyggelsen trappes ned mot sør – 
mot Rådhuset – og ved å bygge fem hus, vil ikke prosjektet «konkurrere» med Rådhusets 
massive og monumentale karakter.  

4. Alle bygulv, parkanlegg og uteoppholdsarealer vil være tilgjengelig for allmennheten – tilgang 
til arealene over første etasje sikres med trapp og heis fra byrommet sør for Lunkegården. 

5. Mot Storgata etableres bilfrie – med unntak av for nyttetrafikk – gatetun. Dette styrker 
områdets tilknytning til gata, og videre dets tilknytning til Rådhuset og Rådhusparken. På 
nedre plan etableres ganglinjer over gårdsplassen – til undergangen i YC-gården, som leder 
videre til rådhusparken.  



6. Bevaring av pipa er vurdert, og det er konkludert med at bevaring i for stor grad vanskeliggjør 
realisering av det planlagte prosjektet, særlig mtp logistikken i parkeringskjelleren og 
næringsetasjen, og ved at den bygningstekniske prosjekteringen blir vesentlig mer 
komplisert. Avhengig av om materialene i pipa er i god stand, vil gjenbruk bli vurdert ved 
riving – særlig ny bruk i form av utsmykkings- og formidlingselementer i det felles 
uterommet, ev i gatetunene. 

7. Det foreslås utstrakt bruk av tre som fasademateriale på gateetasjen, og som innslag i 
fasadene videre oppover. Bruk av tre i konstruksjonene skal vurderes ifm søknad om 
rammetillatelse.  

2.4 Utbyggingsavtaler 
Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtale, men det er behov for kommunalteknisk avtale. 

2.5 Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget er i dialog med kommunen vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. 
Planens er ikke av en slik størrelse at den utløser KU ihht til forskriftens § 6, samtidig er den i tråd 
med overordnede planer i kommunen. Planforslaget inneholder en konsekvensvurdering og en ROS-
analyse.  

3 Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess 
Oppstartsmøte ble avholdt 16 oktober 2019. Det ble sendt ut varslingsbrev til naboer og offentlige 

instanser 25.11.19. Planen ble varslet på kommunens hjemmesider 25.11.19 og i Østlendingen 

25.11.19. Frist for varslingsuttalelse var 20.12.19. Det kom inn 6 uttalelser som er oppsummert, 

vurdert og kommentert. Det er avklart med NVE at flomsikker kote for kjelleretasjens gulv settes til 

c+183,3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Planstatus og rammebetingelser 
 

4.1 Overordnede planer 
 
Kommunedelplan Leiret, Byplan 2030, vedtatt høsten 2019 

 
Utsnitt fra kommunedelplanens arealkart med planområdet markert med rød sirkel. 

 
Planområdet inngår i kvartalet S5 og er i kommunedelplanen regulert til sentrumsformål med krav 
om detaljregulering. Det foreslåtte formålet - sentrumsformål, er i tråd med dette. Planområdet 
omfatter også hensynssoner for flomfare, VAO/Sagåa og bevaring av kulturmiljø. Byplanen skisserer 
en gangakse nord-sør gjennom området, denne fravikes med grunnlag i at gangtrafikken føres via 
Storgata. Gjennom dialog med NVE er det avklart at nedre flomsikre kote er c+183,3. Ingen deler av 
bebyggelsen ligger under denne. Planen omfatter ikke hele kvartal S5 – området sør for planområdet 
består av relativt nyere bebyggelse med andre eiere, og det er vurdert at det ikke foreligger spesielle 
grunner til å detaljregulere hele kvartalet samtidig. Det resterende kvartalet er ellers underlagt en 
nylig vedtatt kommunedelplan.  
 
Delplanen legger opp til en kvartalsstruktur hvor Solørvegen/rv. 2 inngår som en del av det interne 
gatenettet i bykjernen mellom Glåmbrua og Gammelbrua og Elvarheimgata utgår. I dialog med 
kommunen er man kommet fram til at planforslaget må forholde seg til at Elvarheimgata blir 
værende og det blir ikke aktuelt å legge bebyggelsen i grensen for byggeområdet som er vist mot 
Solørvegen på plankartet. 
 
Innenfor kommunedelplanen skal det tilstrebes en variert byggehøyde. Normen er byggehøyde med 
2 – 6 etasjer og gesimshøyde maksimalt 21 m over gjennomsnittlig terreng / gatenivå. Planforslaget 
er ikke i tråd med dette og foreslår hovedsakelig fra 5-7 etasjer, med et punkthus på 8 etasjer.  
 
Kommunedelplanens krav til parkeringsplasser og MUA oppfylles.  
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 

Reguleringsplan for Storgata – Elvarheimgata – Bækbakken, Plan nr. 8/1993 



 

Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan med planområdet markert med rød sirkel. 

 

Planområdet er regulert til Byggeområde forretning, felles parkering og gårdsplass, gang-/sykkelvei, 

fortau.  

Plankartet viser at Elvarheimgata opprettholdes og byggelinje ligger med 3m avstand til 

Elvarheimgata. 

Maksimal utnyttingsgrad for kvartalet er BYA 62% og TU 180%. For felt F1 og F2 er regulerte høyder 4 

etasjer fra kote +181 og 2 etasjer for F6. 

Krav om 1 p-plass pr. boenhet og 1 p-plass pr 50 kvm gulvoverflate for forretning. 

Planforslaget er ikke i tråd med formål, utnyttingsgrad og regulerte høyder i gjeldende regulering og 

vil erstatte gjeldende regulering på planområdet. Elvarheimgata blir opprettholdt som vist i 

gjeldende regulering og byggelinje i en avstand på 3m fra Elvarheimgata opprettholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Tilgrensende planer 
 

 

Oversikt tilgrensende planer  

 

Reguleringsplan for Sentrum Park 

 
Utsnitt av plankart for Sentrum Park  

Nord for planområdet ligger Sentrum Park – et bolig- og næringsprosjekt regulert i 2014. Av spesiell 

relevans for Garvergården er planens omtrent tilsvarende tetthet og dens bestemmelse vedr 

flomsone. Prosjektet består av tre blokker på mellom 4 og 7(inkl sokkel) etasjer.  



Reguleringsplan for Leiret sentrum nord 

 
Utsnitt av plankart for Leiret Sentrum Nord 

Denne planen, fra 1990, regulerte Gimle til bevaring, og la opp til forhøyet gangfelt i forlengelsen av 

Storgata nordover.  

 

Reguleringsplan for Pedersenkvartalet 

 
Utsnitt av plankart for Pedersenkvartalet 

Reguleringsplan vedtatt i 1995, kombinert formål bolig/forretning langs Storgata. 

 

 



Planinitiativ for Galgeberg 1 

 
Utsnitt fra planinitiativ for Galgeberg 1 

Planinitiativ innsendt i mars 2020. Det ønskes lamellbebyggelse langs Elvarheimgata i 6-7 etasjer. 

 

Oppriss fra Elvarheimgata og skogen 

Reguleringsendring av YC-kvartalet 
 
Endring av veigeometrien sør for planområdet. 
 



 
 

4.4 Temaplaner 
 
Klima- og energiplan for Elverum, 27.05.20 
Hovedmålene er å redusere kommunens klimagassutslipp og binde mer CO2. Et av hovedmålene for 

arealplanleggingen er å ha et miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster som reduserer CO2- 

utslipp fra den lokale biltrafikken.  

Planforslaget er i tråd med planen ved å foreslå en utbygging og fortetting i bykjernen. 

 

Gatebruksplan 
Gir føringer for vegetasjon, møblering, belysning samt utforming av gater og føringer for belegg i 
vegbane og på fortau. 
 

Folkehelseplan 2019-2023, godkjent i kommunestyret 28. august 2019 
Formålet med denne planen er å vise de særskilte og prioriterte målene og strategiene for 
folkehelsearbeidet og å uke kunnskapsnivået om folkehelsearbeid. I planen defineres 
folkehelsearbeid som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, og 
beskytter mot helsetrusler». 
 
Planforslaget bidrar til god folkehelse ved å: 

 Etablere gode uterom som er lett tilgjengelige for beboerne. Gårdsrommet skjermes for støy 
og luftforurensning og i til dette har alle leilighetene private uteplasser som skjermes mot 
støy. 

 Etablerere sosiale møteplasser som vil ha en positiv innvirkning på folkehelsen.  

 Bidra til å redusere skader og ulykker ved å tilrettelegge for gående og syklende og stenge 
Elvarheimgata for gjennomgangstrafikk til Storgata ettersom krysset Storgata – 
Elvarheimgata er ulykkesbelastet. 

 Bidra til økt fysisk aktivitet ved å tilrettelegge for næring i sentrumskjernen, i gangavstand for 
mange. 

 



 
Trafikksikkerhetsplan 
Planen er fra 2008, og skulle opprinnelig bli revidert ila 2019. Dette har foreløpig ikke skjedd. Det 
mest konkrete trafikksikkerhetstiltaket i planen er stengningen av gjennomkjøringen av 
Elvarheimgata over torget som ligger i forlengelsen av Storgata. 
 
 
Vegnorm 
Normen vil bli lagt til grunn for all prosjektering av samferdeselsarealer i planen. 
 
 
VA-norm 
Det er satt en hensynssone for VA i den søndre delen og det er lagt inn bestemmelser som sikrer at 
offentlige VA-ledninger som er berørt av planen er tilgjengelige og at de legges i varerør. Dette anses 
å i nødvendig grad ivareta VA-normen i reguleringssammenheng. Et godt samarbeid med 
kommunens enhet for VA vil bli viktig når planen skal gjennomføres. 
 
 
Vedtekter for tilknytning til fjernvarme 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Byplanens §1.4.1 krever tilknytning 
ved tiltak større enn 500 kvm, men åpner for at alternative energikilder kan brukes der det kan 
dokumenteres at bruk av disse vil være energi- og miljømessige bedre enn tilknytning til fjernvarme. 
 
Veileder for bruk av tre 
Veilederen har som målsetting å utvikle Elverum som den moderne trebyen i Innlandet og at 
moderne bruk av tre skal prege bebyggelsen i sentrum. Torvet med omkringliggende områder er med 
på listen over prioriterte bydeler / områder for utvikling av «trebyprosjekter». Det oppgis at moderne 
bruk av tre kan være en brobygger mellom eksisterende trehus og nye bygg. 
 

4.5 Statlige planretningslinjer / rammer / føringer 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 26.09.2014 
 
Om barn og planlegging, T-2/08 
 
Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2016 
 
Retningslinjer for luftforurensning i arealplanlegging, T-1520 
 
Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, vedtatt ved kongelig 
resolusjon 14.05.2019.  
 
De overordnede retningslinjene for planleggingen av små og mellomstore byer er samstemte i sine 

anbefalinger – høyere utnyttelse av sentrumssonene nær kollektivknutepunktene, større andel 

boliger i sentrum, mer tilrettelegging for barnefamilier og for myke trafikanter.  



5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1 Beliggenhet 
 

Beliggenhet 
Planområdet er lokalisert i sentrum i Elverum, i Leiret og ligger like ved Torvet mellom Storgata og 
Elvarheimgata. Det har en viktig posisjon i bybildet og representerer et sentralt tyngdepunkt ved 
adkomsten til Elverum: De to broene for biltrafikk gjør Garvergården til et knutepunkt og definerer 
stedet. 
 

 
Satellittbilde fra gulesider med planområdet markert med sort sirkel. 

 
Avgrensning og størrelse på planområdet  
Planområdet avgrenses av ytterkant vei Elvarheimgata i nord og vest. I øst avgrenses planområdet av 
eksisterende bygg i Storgata 6 og av fortauskanten foran Lunkegården. I sør avgrenses planområdet 
av Elvarheimgata 12 og 14, men slik at atkomstplassen inkluderes i planområdet. Planområdet er på 
10,5 daa og er vist med sort stiplet strek.  



 
Avgrensning av planområdet 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 

 
Planområdet markert på skråfoto hentet fra 1881. 

Kvartalet som planområdet inngår i er bebygd med næringsbygg og består av asfalterte flater og en 

stor andel overflateparkering. 

I nord og vest grenser eiendommen mot trafikkert areal med Trysilvegen og Lundgaardvegen i nord 

og Solørvegen og Elvarheimgata i vest. Planområdet ligger langs Storgata i øst og sør for planområdet 



ligger YC-gården og Kvartalet med nærings-, forretnings- og boligbygg. Den direkte tilgrensende 

bebyggelse er, langs Storgata, en treetasjes forretningsgård fra 60-tallet, lik Lunkegården i 

materialbruk og arkitektonisk uttrykk. Bebyggelsen som grenser til den nedre gårdsplassen og 

gatetunet sør for det nye prosjektet, er en nærings- og forretningsgård bygget i flere omganger fram 

til 90-tallet – bestående av to høye etasjer. 

5.3 Stedets karakter 
 

Struktur og estetikk / byform 
Bebyggelsen langs Storgata (Gimle og Lunkegården) er trukket ut mot gaten og bidrar til å 
tydeliggjøre Storgata som en bygate. Den øvrige bebyggelsen er ustrukturert plassert og fremstår 
som lite bymessig og som en bakside. 
 

Eksisterende bebyggelse 
Storgata 5 – Gimle: Trehus fra siste kvartal av 1800-tallet, oppført i 3 etasjer med saltak. Huset er 

regulert til bevaring kulturmiljø og tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at 

eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til dokumentert tidligere utseende. Er nylig innvendig 

modernisert og fremstår i relativt god stand. 

Bygget ligger plassert i enden av Storgata, ved lokket over Trysilvegen og i nær tilknytning til Storgata 

1 og 2 og Lundgaardveien 14 og 16, som også er regulert til bevaring kulturmiljø.  

Storgata 7 og 9 – Lunkegården: Bygg i 4 etasjer med flatt tak, den sørligste delen er i kun to etasjer – 

bygget i 1963. Forretningslokaler og glassfasader på 1. etasje mot Storgata, Kontorarealer og boliger 

på 2. og 3. etasje med fasade i tegl. Øverste etasje er kledd med platekledning. Bygget er trukket ut 

mot Storgata og har en bymessig fremtoning og inngår som en del av bebyggelsesstrukturen i gaten.  

Bygget fremstår i relativt god stand. Etasjehøydene er dog en utfordring mtp moderne forretnings- 

og kontordrift, og etter hvert også for boliger – 1. etg har bruttohøyde 3,3 meter, og de øvrige hhv 

brutto 2,75, 2,85 og 2,6 meter. Dette vil på sikt gjøre det vanskeligere å leie ut attraktive forretnings-, 

kontor-, og boliglokaler. 

 

 

Snitt av Lunkegården 

Elvarheimgata 18: Bygg i 2 etasjer som inntil sommeren 2020 har hatt Kiwi forretning og ulike 

helse/livstilstilbud. Bygget inngår ikke i noen overordnet bygningsstruktur og fremstår som lite 

bymessig.  Bygget er fra 70-tallet og er i relativt dårlig stand. 



 

 
Storgata 5 (Husfliden) og Storgata 7 og 9 (Lunkegården). 

 
Elvarheimgata 18 med Storgata 5 og Lunkegården i bakgrunnen 

 

5.4 Landskap 
 

Topografi og landskap 
Eiendommen er preget av en vesentlig nivåforskjell på omtrent 4 meter mellom Elvarheimgata og 
Storgata og det er etablert to nivåer: et nedre nivå med parkeringsplasser og inngang til Kiwi og 
Lunkegården og et øvre nivå på nivå med Storgata med innganger til den øvrige bebyggelsen. 
Nivåene er forbundet med en rampe for gående og syklende. 
 
Planområdet består hovedsakelig av asfalterte flater og en stor andel overflateparkering og har ingen 
naturverdier. Planområdet har imidlertid en spennende posisjon i landskapsrommet og ligger mellom 
to sterke landskapselementer: Glomma og Galgebergparken. 
 
 
 



Solforhold 
Planområdet har gunstige solforhold ettersom det ligger mot Glomma i vest og ikke har noen 
bebyggelse som tar ettermiddags/kveldssolen. Bebyggelsen langs eiendomsgrensen i sør er relativt 
lav og kaster lite skygge på planområdet. 

 
Solstudie for planområdet, dagens situasjon 1. mai kl. 10-20. 

 
 
Lokalklima 
Det er generelt relativt kalde vintre og mye snø i Elverum, men utover dette er det ikke noe spesielt 
lokalklima. 
 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Storgata 5, Gimle, er regulert til bevaring kulturmiljø og ligger nord på planområdet i nær tilknytning 

til Torvet - med flere bevaringsverdige bygg. Bygget bevares og fremheves ved at det dannes et 

gatetun rundt bygget. Tunet knytter seg på Storgata og danner atkomsten til forretningene og 

boligene. Lunkegården og den tilgrensende forretningsgården Storgt. 11-13, «Kvartalet», utgjør 

sammen med gjenreisningsbebyggelsen et tidstypisk småbymiljø fra etterkrigstiden.  

     
Utsnitt fra temakart - kulturminner og kulturmiljøer.             Bilde av Gimle, Storgata 5. Storgata 5 er markert med rød sirkel 



 

5.6 Naturverdier 
Planområdet er dominert av asfalterte overflater og parkering og det er ikke vurdert å ha 

naturverdier. I miljødirektoratets naturbase kart er det ikke registrert noen naturtyper eller arter av 

nasjonal forvaltningsinteresse innenfor planområdet. 

 

5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 
Eiendommen benyttes i liten grad til rekreasjon i dag og har ingen rekreasjonsverdi utover det sosiale 

livet som spiller seg ut langs Storgata.  

 

5.8 Landbruk 
Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark innenfor planområdet. 

 

5.9 Trafikkforhold 
 

Kjøreatkomst og vegsystem 

 

Planområdet ligger rett øst for Glåmbrua, mellom Storgata og Elvarheimgata med kjøreatkomst fra 

Storgata til parkeringsplassen på øvre nivået og avkjøring fra Elvarheimgata til det nedre nivået. Det 

går en rampe fra det øvre nivået ned til det nedre som gir en forbindelse for gående og syklende. 

 

Trafikksikkerhet for mye trafikanter, kollektivtilbud og ulykkessituasjon 
 



 
 
Det er fortau langs Storgata i øst. Nord for planområdet er det fortau som går over i en rampe som 
fører ned til det nedre nivået. Krysset mellom Elvarheimgata og Storgata er ulykkesbelastet. 
Planforslaget foreslår, etter dialog med kommunen og stenge delen av Elvarheimgata mellom 
Storgata og der den svinger opp mot Lundgaardvegen, dette gjøres for å bedre trafikksikkerheten. 
Utover dette er trafikksikkerheten for myke trafikanter god. Ref. trafikkanalyse.  
 
Det er to bussholdeplasser i nærheten av planområdet: Rådhuset og Elverum torv. Planområdet 
ligger ca. 850 m fra togstasjonen og Elverum Skysstasjon på Vestad. 
 
Trafikkmengde 
Understående figur viser trafikktall for tilliggende veier. For utdypende beskrivelse, se vedlagte 
trafikkanalyse. 
 

 
Dagens døgntrafikk (ÅDT) med tungtrafikkandel 



5.10 Barns interesser 
I dag brukes ingen deler av planområdet til friområde, lek eller oppholdsareal. Nærmeste lekeplass er 

i Rådhusparken som ligger ca. 200 m fra planområdet. Ca. 400 m fra planområdet ligger Elverum 

ungdomsskole, med et tilhørende stort og populært anlegg opparbeidet med skateramper og andre 

fasiliteter for mer aktiv utfoldelse. Det er også kort vei til Elverum svømmehall, Elverumshallen, 

Rolfshallen og idrettsbaner like nord for planområdet. Galgebergparken ligger i umiddelbar nærhet.  

 

5.11 Sosial infrastruktur 
 
Skolekapasitet og barnehagedekning 
 

 
Skoler og barnehager  

 
Planområdet ligger i Elverum sentrum og det er kort avstand til skoler og barnehager.  
 
Omtrent 1 km sør/sørøst for planområdet ligger Sorenskrivergården barnehage. Ca. 1,5 km vest for 
planområdet, på Vestad, ligger Terningen arena barnehage. 
 
Planområdet ligger mellom Elverum ungdomsskole som ligger ca. 400 m nord for planområdet og 
Elverum videregående skole ca. 700 m sør for planområdet. Frydenlund barneskole ligger ca. 550 m 
sørøst for planområdet. På Vestad ligger Vestad barneskole og Høgskolen i Innlandet, Terningen 
arena, begge i underkant av 1,3 km fra planområdet. Alle avstander er oppgitt i luftlinje. 
 
Offentlige og private servicefunksjoner 
Planområdet ligger midt i sentrum i Elverum og har følgelig et godt tilbud av både offentlige og 
private servicefunksjoner, forretninger og bevertning. Planområdet ligger langs Storgata og er i 
umiddelbar nærhet til forretnings og bevertningstilbudene i gata. På Torvet og i området rundt er det 
også flere bevertningstilbud. Ytterligere tilbud dekkes av kjøpesentrene Amfi Elverum ca. 280 m nord 
for planområdet og Kremmertorget ca. 550 m sør for planområdet. Det har inntil nylig vært en Kiwi 
butikk på planområdet, og rett nord for planområdet ligger Amfi Elverum, med OBS. 
 



Rekreasjonsområder 
Det er flere rekreasjonsområder i nærheten med av planområdet, med Glomma like vest for området 
og Galgebergparken og Christianfjeld festning. Litt lenger unna (ca. 1,5 km) ligger Svartholtet med 
fine turmuligheter sommer som vinter. På andre siden av Glomma ligger Jernbaneparken og 
Gesellparken og friluftsområdet Skansen (ca. 750m unna i luftlinje) med et gammelt forsvarsanlegg 
med skyttergraver. Skogmuseet og Glomdalsmuseet er også attraktive tilbud. 
 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Det er en vesentlig nivåforskjell på planområdet mellom Storgata som ligger omtrent på kote +186 og 
nivået på parkeringsplassen foran Kiwi som ligger omtrent på kote +182. Det er etablert en rampe 
som forbinder de to nivåene, men denne har en stigning på omtrent 1:10 og ivaretar ikke universell 
tilgjengelighet. 
 

5.13 Teknisk infrastruktur 
 

Vannforsyning 
Prosjektområdet er tilkoblet offentlig vannledningsnett via stikkledninger. Det er flere 
tilknytningspunkt. Storgata 5 er koblet til med anboring vest for kum 9960 og Garvergården er antatt 
knyttet til kum 6911, dimensjoner på stikkledninger er ukjent. Kommunal vannledning har dimensjon 
160mm PVC. Elverum kommune bekrefter at det er tilfredsstillende trykk i ledningsnettet, med en 
minimumskapasitet på 5-6 bar statisk trykk.  
 

 
Vannledninger  

Spillvann 
Det kommunale spillvannsnettet har dimensjon 250mm PVC sør for planområdet og munner ut i 
hovedledningen i Elvarheimgata med dimensjon 315mm PVC. Garvergården er antatt tilkoblet 



kommunalt nett i kum 6909, ukjent dimensjon på dagens stikkledning. Storgata 5 er koblet til med 
grenrør vest for kum 9959. Stikkledningen har utløp til kommunal spillvannsledning 200mm PVC, 
ukjent dimensjon på stikkledning. Se figur 3 for oversiktskart kommunal VA. 
 
Overvann 
Overvannet internt på området håndteres på overflaten. Området består i dag av hovedsakelig tette 
flater som har dårlig evne til å infiltrere og forsinke vannet. Kapasiteten til eksisterende 
overvannssystemet antas til å være begrenset. Overvannet fanges opp i sluk og føres til kulverten, 
som går gjennom Garvergården. Det er ikke registrert noe system for forsinkning innenfor 
prosjektområdet. 
 
Trafo 
Det er trafo på området. Denne må flyttes ifm gjennomføring av prosjektet, og detaljprosjektering 
gjøres i samråd med Elvia.  
 

 
Kartutsnitt fra Eidsiva  

 
Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  
 

5.14 Grunnforhold 
 

Stabilitetsforhold 
I henhold til data fra Norges geologiske undersøkelser ligger området innenfor marin grense og 
tidligere havdekte områder og det er elveavsetning over berggrunnen. Berggrunnen består av 
øyegneis, granitt og foliert granitt.  
 
 
 
 
 



5.15 Støyforhold 
 

 
Temakart for flom fra kommunedelplanen for Elverum byområde. 
 

Temakartet for støy fra kommunedelplanen viser at trafikken fra Solørvegen og Trysilvegen gir rød 

støysone i vest og nord. Støyen brer seg innover planområdet og en stor del av planområdet ligger i 

gul sone. 

Det er gjennomført støyanalyse som viser støysonene i planområdet i større detalj: 

 



 

5.16 Luftforurensning 
I henhold til data fra Norges geologiske undersøkelser har planområdet moderat til lav 

aktsomhetsgrad for radon.  

NILU har på forespørsel fra HRTB vurdert luftsoner i henhold til T-1520/2012 (Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging), se Tabell 1. Vurderingen er basert på måleresultater fra 
målestasjonen Leiret på nordsiden av Trysilvegen vis á vis Garvergården på sørsiden av Trysilvegen. 
Målestasjonen ligger i overkant av 10 m fra Trysilvegen, mens fasadene for de eksisterende 
bygningene i Garvergården ligger 20 m fra Trysilvegen. Den sørligste delen av utbyggingsområdet 
ligger 85 m fra Trysilvegen. 
 
De viktigste lokale kildene til utslipp er vegstøv, eksospartikler og vedfyring. Målestasjonen ligger i 
rød sone. Dersom måleresultatene justeres med avstand og korrigeres for en lavere konsentrasjon av 
kilder som ikke er vegstøv, indikerer dette at det er rød luftsone 1-2 m inn i planområdet ved 
nordkanten, og gul luftsone videre til mellom 40 og 45 m inn på planområdet. 

 

Tabell1  

 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
 

Fra ROS-analyse: 
Faresituasjonen i dag preges i hovedsak av risikoforhold knyttet til flom, støy- og luftforurensing og 
kjent ulykkespunkt.  
 
Flom 
Vestre del av planområdet mot Solørvegen er registrert som lavpunkt i NVE sin kartløsning. Lavpunkt 
er områder som ligger lavere enn beregnet flomvannstand, men som ikke har direkte forbindelse til 
elva og som derfor er særlig utsatt for oversvømmelser ved gjentetting av kulverter, og ved intens 
nedbør og flom i sidebekker/elver (NVE) (Figur 4). Sagåa ligger i rør/kulvert gjennom tiltaksområdet 
(Figur 5). Ved brudd, tilstopping eller underkapasitet kan det by på utfordringer i Elverum sentrum. 
Det ble utført beregninger for Sagåa i 2013 i forbindelse med et prosjekt lengre øst, som viser at 
røret har kapasitet til normalnedbør, men ikke til å ta unna en 200-årsflom. 
 



 
Temakart for flom fra Byplan 2030 
 

 
Plassering av overvannsledning (Sagåa) i planområdet 

 
Støy 
Området er støyutsatt fra vegtrafikken og støyforurensning er utarbeidet. Årsdøgntrafikken ligger på 
om lag 14400 biler pr døgn langs Trysilvegen og 14800 biler pr døgn langs Solørvegen. Planområdet 
ligger innenfor avviksområdet for støy i byplanen (rød og gul støysone), og er utredet i 
henhold til T1442/ 2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging i forbindelse med 
planforslaget. 
 



 
Temakart for støy fra Byplan 2030. 

 
Luftforurensning  
NILU har på forespørsel fra HRTB vurdert luftsoner i henhold til T-1520/2012 (Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging), se Tabell 1. Vurderingen er basert på måleresultater fra 
målestasjonen Leiret på nordsiden av Trysilvegen vis á vis Garvergården på sørsiden av Trysilvegen. 
Målestasjonen ligger i overkant av 10 m fra Trysilvegen, mens fasadene for de eksisterende 
bygningene i Garvergården ligger 20 m fra Trysilvegen. Den sørligste delen av utbyggingsområdet 
ligger 85 m fra Trysilvegen. 
 
Kjent ulykkespunkt 
Krysset Elvarheimgata/Storgata er ulykkesbelastet og farlig for myke trafikanter. Det er registrert 
trafikkulykker med lettere skadde, og kommunen vurderer derfor å stenge Lundgaardvegen/ 
Elvarheimgata. 
 

 
Trafikkulykker 2009 – 2018 (kilde: Nasjonal vegdatabank) 

 



6 Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planlagt arealbruk 
 

 

Illustrasjonsplan  

Planområdet reguleres til sentrumsformål, samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

herunder fortau, gatetun, gårdsplass og kjøreveg 

6.1.1 Reguleringsformål 

Planområdet utgjør totalt ca. 10,49 dekar og av dette utgjør: 

 Bebyggelse og anleggsformål: 

o Sentrumsformål: 4 930 kvm 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: tot. 5 560 kvm hvorav: 

o Kjøreveg: 2 488 kvm 

o Fortau: 1 152 kvm 

o Gatetun: 1 020 kvm 

o Gårdsplass: 895 kvm 

I tillegg er det følgende hensynssoner: 

 Bevaring av kulturmiljø 

 Flom 



 VA 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 

6.2.1 Sentrumsformål 

 

Ca. 4,9 dekar er foreslått regulert til bebyggelse og anlegg – sentrumsformål - fordelt på tre felt, Felt 

BS1, Felt BS2 og Felt BS3. Maks utnyttelsesgrad er 15 250 kvm BRA og er oppgitt samlet for feltene. 

Innenfor planområdet tillates det etablert en underetasje med hovedsakelig parkering, boder og 

tekniske rom. Denne tar opp høydeforskjellen mellom det nedre nivået (på nivå med Elvarheimgata i 

sør) og det øvre nivået (på nivå med Storgata nord og øst på planområdet). Underetasjen blir 

liggende med fasade mot sør og vest, men blir liggende helt under terreng mot nord og øst. 

Innkjøring til parkeringen legges fra regulert felles adkomstplass i sør og opprinnelig avkjøring fra 

Elvarheimgata opprettholdes. Gulvplanet i underetasjen etableres på kote +183,3 – flomsikkert nivå 

mht 200-års flom. 

På nivå med Storgata er det regulert inn en sokkeletasje/1.etasje som strekker seg under alle feltene 

og med regulert kotehøyde +192,3. I denne etasjen tillates kun utadrettet virksomhet / 

sentrumsformål i form av forretning / kontor / bevertning / tjenesteyting. Adkomst for kjørende er 

fra Elvarheimgata i sør via parkering i underetasje mens adkomst for gående og syklende er fra 

Storgata og det nye torget som etableres på begge sider av Lunkegården. 

Fra andre etasje og opp skal det hovedsakelig etableres boliger (ev kontorlokaler) og disse får 

uteoppholdsareal på lokk over forretningsetasjen. 

Felt BS2 omfatter Gimle, og felt BS3 omfatter Lunkegården. Gimle omfattes av hensynssone for 

bevaring, og huset skal bestå i sin nåværende form og uttrykk.  

 



Det planlegges på sikt for et mulig nybygg som erstatning for Lunkegården. Det planlagte huset har et 

mindre areal enn dagens, men etasjehøyder som er tilpasset framtidens behov for forretnings- og 

næringslokaler i sentrum.  

Lunkegården var opprinnelig bygget med inntrukken toppetasje, men denne har med tiden blitt 

innglasset. Fjerde – øverste – etasje i planlagt bebyggelse trekkes 2,5 meter inn fra fasadelivet langs 

Storgata - gesimsen mot gata blir derfor noe lavere enn dagens.  

Det planlagte huset er tenkt å videreføre noen av Lunkegårdens karakteristiske arkitektoniske 

særtrekk. Mot Storgata beholder fasaden sitt preg av puss-innfattede teglflater, og den horisontale 

vindusrytmen (1 meter tettfelt/1,25 meter vindu) gjenskapes med høye vinduer i tre etasjer. Slik 

åpnes huset opp, og vil framstå mer «offentlig» og urbant enn det dagens hus gjør, med sitt relativt 

lukkede uttrykk i 2. og 3. etasje.  

 

Opprinnelig tegning og nytt forslag – fasade mot Storgata 

På felt BS1 skal bebyggelsen over sokkeletasjen splittes opp i 5 bygningsvolumer over sokkeletasjen 

og det er planlagt boliger eller kontorer fra 2. etasje og opp.  

 

 

 

 

 

 



6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

6.3.1 Bebyggelsens plassering 

 

Bebyggelsen i felt BS1 trekkes ut mot eiendommens randsone for å skjerme et indre gårdsrom for 

støy og forurensning. Gårdsrommet med boligenes uteareal blir liggende på lokk over 1. etasje. 

Mellombygget på Lunkegården søndre side foreslås revet for å åpne opp og etablere en siktlinje fra 

Storgata til Glomma.  

Første etasje foreslås inntrukket for å gi plass til en mesanin som skaper en gangforbindelse rundt 

byggene på Storgata-nivå. Boligene får innganger fra denne gangsonen slik at adkomsten for gående 

og syklende hovedsakelig blir fra Storgata mens adkomsten for kjørende blir fra Elvarheimgata. 

Bygningsvolumene splittes opp i flere bygg for å gi uterommet og bakenforliggende leiligheter gløtt 

ut og visuell kontakt med Glomma. 

 

6.3.2 Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsen foreslås etablert som flere mindre bygningskropper med varierte høyder, framfor som 

én sammenhengende bygningsmasse. Dette gjøres for å skape et mer dynamisk og variert preg på 

byens profil – både sett fra Glomma og fra Storgata. Dette vil også åpne for at bebyggelsen nærmest 

Storgata gis innsmett og siktlinjer mot vest. 

Bebyggelsen er lavest mot sør-vest, hvor bygget liggende mot gårdsplassen er foreslått med 4 etasjer 

over underetasje/kjeller. Byggene trapper seg oppover mot nordøst. Etasjehøyden på 8 etasjer er 

kun angitt på ett bygg, som er tenkt som "signalbygget" - som ønsker velkommen til Elverum som by, 

i tråd med forrige byplan. De øvrige byggene er lavere og utformet slik at det skapes "luft" og 



åpninger som gir uteoppholdsarealet og bakenforliggende boliger visuell kontakt med Glomma, 

Galgebergparken og omkringliggende områder.  

En generell variasjon i høyder (også innenfor hvert enkelt hus) og at ett punkt trekkes noe høyere 

opp enn de resterende byggene bidrar til å gi området en formal spenning og vil fremheve dette 

punktet som et viktig punkt i bybildet.  

Planområdet egner seg for høyere byggehøyder enn angitt i kommunedelplanene av flere grunner: 

 Beliggenhet: Tomten representerer et sentralt tyngdepunkt ved adkomsten til Elverum. To 

broer gjør Garvergården til et knutepunkt og definerer stedet. Bygningene kan med fordel 

bidra til å markere dette som et viktig sted i Elverum: i form av et signalbygg eller en 

adkomstmarkør. 

 Sol og skygge: Planforslaget har gode sol- og skyggeforhold med de foreslåtte høydene. 

Gårdsrommet er solbelyst størstedelen av dagen og et stort antall gjennomgående leiligheter 

og hjørneleiligheter gjør at leilighetene får gode solforhold og sol på ulike fasader i løpet av 

dagen. Foreslått bebyggelse forringer ikke solforholdene for omgivelsene i vesentlig grad, 

ettersom det hovedsakelig kaster skygge på trafikkarealet i vest og nord. Forslaget øker ikke 

det skyggelagte arealet nevneverdig, hverken på Torvet eller Storgata, før relativt sent på 

ettermiddagen.  

 Høydene i forhold til Galgebergparken: Størstedelen av den foreslåtte bebyggelsen er lavere 

enn Galgebergparken, med unntak av de høyeste punktene som overstiger høyden på 

Galgebergparken med hhv ca 5 og 3 meter på det høyeste. Det høyeste bygget er allikevel 

vesentlig lavere enn silhuetten av Galgebergparken - som dannes av tretoppene. 

 

 

 



6.3.2 Grad av utnytting 

Regulert samlet BRA er 15 250 kvm. I BRA medregnes ikke teoretiske plan eller underetasje.  

 

6.3.3 Næringsarealer 

Planforslaget viser 3 900 kvm handels- og næringsarealer i 1. etasje, inkludert eksisterende 

bebyggelse som bevares. Dersom det ev blir etablert nærings-/forretningsarealer utover i 1.etasje i 

felt BS1 kommer dette i tillegg. 

 

 

Skissert gateplan (Storgata) med gangadkomst til oppgangene til boligene/inngangene til handelsarealet 



6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Det viste planforslaget medfører ca. 90 nye leiligheter hvorav ca. 24% under 50 kvm, 19% 50-54 kvm, 

32% 50-79 kvm og 25% på 80 kvm eller større. I eksisterende, foreslått bevart bebyggelse, finnes i 

dag 22 leiligheter, hvorav ca. 10 stk er mellom 40 og 50 kvm store, 6 stk mellom 60 og 70 kvm, og de 

øvrige i spennet mellom 80 og 130 kvm. 

 

 

 

Skissert leilighetsfordeling forutsatt boliger fra 2. et og oppover på felt BS1. 

 

6.4 Boligmiljø / bokvalitet 
Planforslaget legger til rette for et boligmiljø med høy bokvalitet, sentralt plassert i hjertet av 

Elverum, like ved elvebredden, med tilgang til et skjermet uteareal og utsikt til Glomma.  

Planbestemmelsene sikrer at bebyggelsen over 1. etasje skal splittes opp i flere hus, noe som er en 

viktig forutsetning for bokvaliteten, ved at det gir en særdeles høy andel hjørneleiligheter med mye 

fasade og lys fra to eller tre sider.   

At bebyggelsen splittes opp i flere mindre hus øker også bokvaliteten ved at utearealet og 

bakenforliggende leiligheter får gløtt ut og visuell kontakt med Glomma. Analyser gjort i 

Spacemaker(et analyseverktøy for planlegging av bebyggelse) viser at 50% av fasadene på boligene 



vil ha utsikt til Glomma og at alle leilighetene, med unntak av to av de nederste leilighetene på Hus D, 

vil kunne se Glomma fra balkongen sin. 

Mange av leilighetene vil også kunne se Galgebergparken - analyser fra Spacemaker viser at 24% av 

fasaden på boligene vil ha utsikt til Galgebergparken. 

Alle nye leiligheter får balkonger, og solstudiene viser gode solforhold på balkongene. For 

leilighetene ut mot Trysilvegen og Solørvegen vil balkongene være støyutsatte og vil innglasses. 

Balkonger her vurderes likevel å ha høy kvalitet, ettersom de vil få flott utsikt utover Glomma og 

ettermiddags-/kveldssol. Ved å glasse inn disse balkongene øker bruksmulighetene, og så lenge de 

kan åpnes tilstrekkelig ved behov, anses det å være en fordel. 

Tomten er støyutsatt og rød støysone strekker seg så pass langt inn på tomten at planforslaget ikke 

ville vært gjennomførbart dersom det ikke ble tillatt å bygge boliger i gul og rød støysone. 

Planområdet ligger innenfor avviksområdet - der det er lov å bygge i rød og gul støysone som er 

definert i KDP for Leiret. Ved å glasse inn balkonger vil det imidlertid oppnås tilfredsstillende støynivå 

på balkonger slik at oppholdsrom kan lufte mot balkong. På den måten anses bokvaliteten ivaretatt 

tross i en utfordrende støysituasjon.  

 
Analyse fra Spacemaker som viser boligfasader med utsikt til Glomma. 



 
Analyse fra Spacemaker som viser boligfasader med utsikt til Galgebergparken. 

På gateplan skal den nye bebyggelsens fasade primært bestå av tre og glass, mens fasadene oppover 

i etasjene er planlagt utformet i tegl og puss, og med innslag av tre.   

 

Fra Elvarheimgata 1 



 

Fra Elvarheimgata 2 

 

Sett fra Storgata mot vest  



 

Sett fra vest for Gimle sørover 

 

6.5 Parkering 
Parkering etableres i underetasje med innkjøring fra gårdsplassen i sørvest, én etasje under nivået på 

Storgata. Grunnet terrengforskjellen mellom Elvarheimgata i sør og Storgata i nord / nordøst får 

underetasjen fasade mot gårdsplassen i sørvest, samt noe fasade mot Elvarheimgata i vest før den 

forsvinner inn under terreng mot vest, nord og øst.  

I reguleringsbestemmelsene stilles det krav om 0,5 p-plass per. boenhet større enn 55 kvm BRA og 

krav om 1 p-plass pr. 100 kvm BRA for forretning/kontor/bevertning. 

Det stilles krav om minimum 1 sykkelparkeringsplass pr. boenhet og 1 sykkelparkeringsplass pr. 100 

kvm BRA for forretning / kontor / bevertning.  

I planforslaget er det vist en gangforbindelse i ytterkant av bebyggelsen på nivå med Storgata og 

inngangene til boligene, samt rom med sykkelparkering lagt mot denne gangsonen. Sykkelparkering 

for boligene vil legges enten på første etasje som vist i planforslaget eller alternativt i underetasjen. 

Sykkelparkering til næringsvirksomheten på første etasje vil legges i underetasje. Det tillates etablert 

sykkelparkering for besøkende på areal regulert til sentrumsformål og areal regulert til gatetun.  

 



 

Skissert parkeringskjeller. 

 

6.6 Tilknytning til teknisk infrastruktur 
Tilknytning til lokal EL-infrastruktur, med tilhørende detaljprosjektering av plassering av ev ny trafo, 

fortrinnsvis i fasaden mot gårdsplassen, gjøres i samråd med Eidsiva Energi. De skriver i sin merknad 

til varsling av oppstart av regulering at de vil komme med konkrete råd og krav i sin uttalelse til 

offentlig høring.  

Det settes som dokumentasjonskrav i bestemmelsene at plan for tilknytning til VA-nettet skal være 

godkjent av Elverum kommune og før første rammetillatelse innenfor felt BS1 kan gis, med unntak av 

for mindre byggesaker vedr eksisterende bebyggelse.  

 

6.7 Trafikkløsning 
 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Kjøreatkomst til planområdet opprettholdes fra eksisterende felles avkjørsel fra Elvarheimgata i 

sørvest, inn på delfelt f_SVT1 – felles gårdsplass. Det kjøres videre direkte inn i en underetasje med 

hovedsakelig parkering, boder og tekniske rom. Det tillates nyttekjøring i gatetunene.  

 



6.7.2 Utforming av veger 

Vegene innenfor planen – o_SKV1og o_SKV2 skal utformes i samsvar med Elverum kommunes 

vegnorm, med tilhørende krav til belysning og siktforhold ved avkjørsler. 

 

6.7.4 Varelevering 

Varelevering for ny bebyggelse legges til felles adkomstplass i sørvest - med varemottak i 

underetasjen. For virksomhetene i Storgata tillates varelevering fra Storgata. 

 

 

Varelevering –kjøremønster f_SVT1 

 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

I dag er det en gangforbindelse i langs østsiden av Elvarheimgata hvor det går en rampe som leder fra 

det øvre til det nedre nivået. Det opprettholdes en gangforbindelse her, i ytterkant av bebyggelsen - 

regulert inn på plankartet som fortau, og med tilfredsstillende stigningsforhold - maks stigning 1:20. 

Det to etasjer høye mellombygget sør for Lunkegården forutsettes revet. Dette åpner en siktlinje fra 

Storgata til Glomma. Det etableres et gatetun på hver side av Lunkegården med inngang til et 

innvendig torg og forretningene/næringsfunksjonene på første etasje. Gatetunene forbindes av 

gangsonen som legges i ytterkant av bebyggelsen. Det foreslås etablert en trapp fra gatetunet i sør 

som forbinder Storgata-nivået med nivået på Elvarheimgata i sørvest og gangpassasjen gjennom 

Kvartalet/YC-gården - som antydet i kommunedelplanen for Leiret.  



 

Gangtrafikk og trapper mellom nivåer  

 

 

Siktlinje mot Glomma og sentrum på vestsida – etter riving av mellombygg sør for Lunkgården 



Elvarheimgata stenges for kjøring nord for planområdet, og erstattes av et nytt, bilfritt gatetun. Dette 

skal skape en trygg passasje for gående og syklende i nord/sør-retning i byen. Samtidig vil det, 

sammen med felles gatetun f_SGT1 og det mellomliggende fortauet, danne et nytt, prominent 

plassrom i forlengelsen av fortauet langs Storgata.  

 

Nytt gatetun nord for Gimle  

 

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

I gjeldende regulering for Kvartalet Storgata, Elvarheimgata og Bækbakken er det regulert inn felles 

adkomst sør på planområdet. Denne foreslås opprettholdt. Gårdsplassen innenfor har delt eierskap – 

den ligger delvis på hhv gnr/bnr 29/1, 29/51 og 29/52. Tinglyst veirett foreligger. 

 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Det skal bygges nytt fortau langs Elvarheimgata, og nytt gatetun nord for Gimle. 

 

6.9 Miljøoppfølging 
Bestemmelsene stiller krav til overordnet plan for overvannshåndtering for planområdet. Det legges 

opp til en minimumsdekning innenfor kravet til parkeringsplasser – for å bidra til framtidsrettet 

arealbruk, og for å øke bruken av beina, sykkelen og kollektivtransporten på dette sentrale punktet i 

byen. Prosjektet har en ambisjon om BREEAM-sertifisering av både bolig- og næringsdelen. Fossilfri 

byggeplass skal vurderes.  

 

6.10 Universell utforming 
Den planlagte bebyggelsen får uterom på tre nivåer – i plan med Elvarheimgata i vest, i plan med 

Storgata i øst og nord, og takhage over handelsarealene. Nytt fortau langsmed Elvarheimgata 



etableres med maksimal stigning 1:20. Dette sikrer tilfredsstillende forhold for gangtrafikken mellom 

Storgata-nivået og gårdsplassen. Det etableres trapp ned til gårdsplassen i vestenden av det søndre 

gatetunet, og trapp og heis mellom gatetunet og takhagen. Bestemmelsene stiller krav til egen plan 

for UU ifm rammesøknaden. Denne skal redegjøre for adkomst- og parkeringsforhold, vegetasjon, 

material- og fargebruk og ev andre relevante tema. 

 

6.11 Uteoppholdsareal 
Boligene i planlagt ny bebyggelse får felles uteoppholdsareal på lokk over 1. etasje. Boligene 

plasseres i ytterkant og skjermer et indre gårdsrom for støy og forurensning. Gårdsrommet blir 

hovedsakelig liggende i hvit støysone, og ettersom bebyggelsen splittes opp i flere mindre hus får det 

utsikt til Glomma i vest samt mindre gløtt ut mot Galgebergparken og omkringliggende områder. 

Gårdsrommet blir tilgjengelig for allmenheten ved at det etableres en trapp opp fra torget sør for 

Lunkegården. 

Som illustrert i planforslaget har boligene ca 1 200 kvm uteoppholdsareal på lokk over 1. etasje. 

Reguleringsbestemmelsene sikrer størrelsen på uteoppholdsarealet ved at det skal etableres 

minimum 8 kvm felles uteoppholdsareal pr. boenhet under 55 kvm og at boenheter over 55 kvm skal 

ha minimum 20 kvm uteoppholdsareal - hvorav minimum 8 kvm skal være felles uteoppholdsareal og 

minimum 8 kvm privat uteoppholdsareal. Foreslått plan viser ca 12,5 kvm felles uteoppholdsareal per 

boenhet.  

Som del av det felles uteoppholdsarealet skal det opparbeides en nærlekeplass. 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at det skal opparbeides en lekeplass på minimum 200 kvm, samt at 

den skal opparbeides parkmessig med belysning og inneholde minimum 3 lekeapparater og 2 

sittegrupper med benker og bord. Lekeplassen skal være universelt utformet.  

Rådhusparken fungerer som områdelekeplass for alle boliger innenfor planområdet. 

Alle nye leiligheter har privat uteoppholdsareal på balkong/terrasse og alle nye leiligheter, med 

unntak av to av de nederste leilighetene på hus D, vil ha utsikt til Glomma fra balkongen.  

 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger  
Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark innenfor planområdet. 

 

6.13 Kollektivtilbud 
Planområdet er sentralt lokalisert i sentrum av Leiret like ved Storgata og torvet. Det er to 
bussholdeplasser i nærheten av planområdet: Rådhuset og Elverum torv. Planområdet ligger ca. 850 
meter fra togstasjonen og Elverum Skysstasjon på Vestad. 
 

6.14 Kulturminner 
Storgata 5 - Gimle - er i dag regulert til bevaring kulturmiljø. Denne reguleringen videreføres og 

bygget tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret 

eller føres tilbake til dokumentert tidligere utseende.  

Lunkegården ligger utenfor hensynssonen for gjenreisningsbebyggelsen i Storgata, men kan sees i 

sammenheng med denne.  Bygningen er i relativt god stand, men er nesten 60 år gammel (bygd 



1963), og det må sannsynligvis regnes med store inngrep og utgifter for holde bygningens tekniske 

standard i samsvar med framtidige krav. Etasjehøydene er lave – fra brutto 2,6 til 3,3 meter – og det 

medfører at det på sikt blir vanskelig å kunne tilby attraktive forretnings- og kontorlokaler i 

bygningen.  

Det foreslås å tillate at Lunkegården kan erstattes av ny bebyggelse, men at enkelte arkitektoniske 

særtrekk ved bygningen skal videreføres. Dette gjelder særlig dagens materialbruk – lys puss og tegl – 

og samspillet mellom materialene. Teglfeltene, som skal utgjøre mesteparten av fasaden mot 

Storgata, skal omgis av en ramme av lys puss. Tilbaketrukken toppetasje skal – som opprinnelig 

bygget – ha teglfasade mot Storgata. Den horisontale vindusrytmen mot Storgata skal – som i dag – 

bestå av tette felter, med 1 meters bredde, sammen med vinduer med bredde 1,25 meter. Videre 

skal nord- og sørfasadene være i lys puss.  

Bevaring av pipa sentralt på planområdet er vurdert, og det er konkludert med at bevaring i for stor 

grad vanskeliggjør realisering av det planlagte prosjektet, særlig mtp logistikken i parkeringskjelleren 

og næringsetasjen, og ved at den bygningstekniske prosjekteringen blir vesentlig mer komplisert. 

Materialer fra pipa vil bli gjenbrukt – i form av utsmykkings- og/eller formidlingselementer i det felles 

uterommet, ev i gatetunene. 

 

6.15 Sosial infrastruktur 
Ved en full utbygging av planlagt bebyggelse vil det anslagsvis bo 20 barn i barnehage- og 

grunnskolealder innenfor planområdet. Dette antas ikke å skape utfordringer for kapasiteten i 

kommunen. Det kan ventes en liten økning i antallet arbeidsplasser i området, men dette er av 

mange grunner svært usikkert, særlig mtp tendensen til økende automasjon i detaljvarehandelen.  

 

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett / Flomplan 
Hele planområdet er omfattet av hensynssone for VA og forhold knyttet til flom i Sagåa. Det stilles i 

bestemmelsene krav til egen VA-plan, som skal godkjennes av kommunen, før det kan gis 

rammetillatelse. Planen skal redegjøre for hvordan ledningsnettet under eksisterende og ny 

bebyggelse ivaretar ev flomsituasjoner i hhv Glomma og Sagåa, og hvordan det sikres tilgang til 



nettet for inspeksjon og vedlikehold/utbedring/utskifting. 

 

Innmålt eksisterende kulvert 

 

Innmålt trasé for eksisterende kulvert 

 

6.17 Plan for avfallshenting 
Det legges opp til nedgravde søppelkontainere på ett eller flere steder i planområdet. Etter dialog 

med SØIR forslås det to aktuelle plasseringer – som vist på tegning. Det stilles i bestemmelsene krav 

til detaljert utomhusplan, med tilhørende krav til redegjørelse for valgt renovasjonsløsning.  



 

Mulig plasseringer av nedgravde søppelkontainere – i rødt – med foreslått kjøremønster 

 

6.18 Avbøtende tiltak / løsninger ROS 
Under følger en oppsummering av aktuelle forhold og hensyn som er tatt i planarbeidet: 

Flomfare 

Hensynssoner (Flom og VA) som setter krav til laveste kote på kjellerplanet, og som setter krav til 

kulverten som går gjennom planområdet: «Området er utsatt for flom i Sagåa – som renner i kulvert 

gjennom planområdet. Ved etablering av ny bebyggelse i BS1, skal det sikres at kulverten er 

dimensjonert for å tåle 200-års flom – med gjeldende klimapåslag ved prosjekteringstidspunktet. 

Kulverten må gjennom utbyggingen hensyntas på en slik måte at det vil være mulig å kunne 

vedlikeholdes, rehabolitieres og/eller skiftes ut hele eller deler av kulverten, på en hensiktsmessig 

måte, også etter at utbyggingen er ferdigstilt.»  

Støyforurensning 

Planområdet ligger delvis innenfor rød og gul støysone. Tilfredsstillende støyforhold inne og utenfor 

lufteåpninger sikres i egen bestemmelse. 

Luftforurensning 

Planområdet er stedvis utsatt for luftforurensning. Anbefaling om høy plassering av luftinntak er tatt 

med i bestemmelsene, i form av dokumentasjonskrav til rammesøknad. 

 



Kjent ulykkespunkt 

Krysset Elvarheimgata/Storgata er ulykkesbelastet og farlig for myke trafikanter. I samråd med 

kommunen foreslås det å stenge Lundgaardvegen/Elvarheimgata i strekningen rett nord for Gimle. 

Forurenset grunn 

Eiendommen har tidligere vært brukt til industrivirksomhet (Garveri). Løsmassene på tiltakådet er 
lett forurenset med metaller (arsen, krom, sink og kvikksølv), PAH og PCB. Det må tas supplerende 
prøver etter riving av eksisterende bygningsmasse, og det stilles i bestemmelsene krav om tiltaksplan 
for forurensede masser. Det stilles i bestemmelsene også krav om miljøsaneringsplan og avfallsplan 
for samtlige bygg på eiendommen før rivetiltak startes. 
 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene er delt i tre kategorier. Før det kan gis rammetillatelse, før første 
igangsettingstillatelse og før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 
Rekkefølgebestemmelsene er ihht kommunedelplanen og oppstartsmøtereferatet. 
 
Kravene gjelder for ny bebyggelse i feltene BS1 og BS3. 
 
Før det gis rammetillatelse, med unntak av for mindre tiltak vedr eksisterende bebyggelse, skal 

følgende foreligge: 

1. Godkjent situasjonsplan og utomhusplan – inkl redegjørelse for UU, samt redegjørelse for 
material- og fargebruk– ref § 3.1.2 

2. Detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg, inkl kulvert for Sagåas forløp gjennom 
planområdet.  

3. Godkjent detaljplan for offentlige trafikkområder.  
4. Miljøtekniske undersøkelser med tilhørende godkjent tiltaksplan for håndtering av 

forurensede masser, samt miljøsanerings- og avfallsplan for samtlige bygg på eiendommen 
før rivetiltak startes. 

5. Geotekniske grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering.  
6. Støyvurdering som dokumenterer at støyforholdene er ivaretatt.  
7. Dokumentasjon på at adkomst og vannforsyning for brannvesen jf. PBL 12-7 nr. 4 er ivaretatt, 

skal være godkjent. 
 

Før det gis igangsettingstillatelse, med unntak av for tiltak vedr eksisterende bebyggelse, skal 

følgende foreligge: 

1. Godkjent byggeplan for kommunal kjørevei og fortau.  
2. Riggplan 

 

Før ny bebyggelse kan tas i bruk skal følgende være oppfylt: 

1. Felles uteoppholdsareal – for boligene i bebyggelsen som tas i bruk - skal være ferdig 
opparbeidet ihht utomhusplan, med unntak av ev sesongmessige arbeider, med frist 
påfølgende 15. juni. 

2. Offentlige trafikkområder – o_SF1, o_SF2, o_SF3, o_KV1, o_KV2 og o_SKG1 - skal være ferdig 
opparbeidet ihht byggeplan godkjent av Elverum kommune,  

3. Anlegg for VA, overvannshåndtering og Sagåa skal være ferdig opparbeidet.  



4. Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg) være 
gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og godkjent.  

5. Opparbeidelse av gatetun samt stengsel for kjørende inn mot f_SGT1 skal være ferdig. Fortau 
langs denne strekningen skal være ferdig opparbeidet.   

6. Evt. avbøtende tiltak for støy skal være utført. 
7. Felles gårdsplass – f_SVT1 - skal være ferdig opparbeidet ihht utomhusplan. Riving av 

mellombygget på eiendom 29/32 skal være utført. 
8. Baldakinen på Lunkegården skal være revet eller tilbakeført til opprinnelig takutstikk. Kravet 

gjelder ikke for ev ny bebyggelse som erstatter Lunkegården. 
9. Renovasjonsanlegg, sykkelparkering og gangforbindelse mellom f_SGT2 og f_SVT1 skal være 

opparbeidet. 
 

7 Virkninger / konsekvenser av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 
Reguleringsforslaget vurderes å være i samsvar med overordnede planer, spesifikt kommunedelplan 

for Leiret – vedtatt i 2019. Videre vurderes forslaget å være i samsvar med prinsippvedtaket i 

17.06.20 – som åpner for å avvike fra høydenormen i kommunedelplanen; for ett hus med inntil 8 

etasjer. Forslaget avviker også delvis fra kommunedelplanens kartfestede forslag til gang- og 

sykkelforbindelse gjennom planområdet – foreslått sentralt i området. Det er vurdert som bedre å 

styrke Storgata som gangakse, og samtidig åpne for en tverrforbindelse mellom Storgata og 

Elvarheimgata - ved rive mellombygget sør for Lunkegården. Alle hus, unntatt det høyeste, får 

inntrukken øverste etasje.  

 

Foreslått gang- og sykkelrute stiplet rødt 

7.2 Landskap 
De viktigste landskapselementene i nærheten av planområdet er Glomma og Galgebergparken. Det 

planlegges en «porøs» bebyggelsesstruktur – med fem enkeltstående hus over en sokkel - som åpner 

for sol og utsikt gjennom kvartalet. Bebyggelsen underordener seg høydedraget i Galgebergparken, 

med unntak av det høyeste huset, som planlegges ca 5 meter høyere enn toppunktet i parken, og 

den øvre delen av det nest høyeste huset, som vil bygge ca 3 over. Disse husene vi imidlertid 

oppfattes som vesentlig lavere enn trekronene som utgjør Galgebergets horisont. Det vurderes at 

planen og god mtp opplevelsen av byens landskap, og at den ved etablering av ny tverrforbindelse 



fra Storgata til Elvarheimgata vesentlig reduserer barrierevirkningen av terrengspranget mellom 

Storgata og dagens parkeringsplass langs Elvarheimgata.  

 

7.3 Stedets karakter 
Planområdet er et av de mest sentrale i Elverum, men er i dag splittet mellom en bymessig side – 

langs Storgata, og en mer suburban side – preget av parkeringsplasser og trafikk – langs 

Elvarheimgata. Som konsekvens av planforslaget vil området framstå som mer eksplisitt bymessig. 

Storgatas karakter av delvis gågate videreføres inn i planområdet i form av to gatetun hhv nord og 

sør for Lunkgården, og gangpassasjen i sokkelens ytterkant sikrer at ingen deler av gateplanets 

fasade framstår som bakside. Det vurderes at planen styrker stedets karakter som bysentrum, 

spesielt mtp tilgjengeliggjøringen at byrom som i dag brukes som parkeringsplasser. 

7.4 Byform og estetikk 
Gitt områdets sentralitet i byrommet, er det enighet (med administrasjonen og politikerne) om at en 

bebyggelsesstruktur som bygger fra 5 til 8 etasjer er et relevant svar på spørsmålet om hva som er en 

passende byform i Elverums absolutte sentrum. Som konsekvens av planen blir gatetunene hhv nord 

og vest for Gimle, et naturlig urbant tyngdepunkt i byen – og stedet der en bygning med 8 etasjer 

passer inn. Videre bidrar planen til en mer finmasket kvartalsstruktur, ved at det åpnes for en 

tverrforbindelse for gående mellom Storgata og Elvarheimgata – sør for Lunkegården. Bebyggelsen er 

tenkt oppført i tråd med prinsippene for den nordiske modernismen – med fokus på tydelig lesbare 

hovedformer, konsekvent materialbruk ifm sprang og tilbaketrukne bygningselementer, og enkle, 

stramme detaljer. Gateplanets fasade skal ha trekledning – i tråd med kommunens eksplisitte mål 

om at Elverum skal bli «Trebyen». De øvrige fasadene skal utføres i lys puss og tegl, med innslag av 

tre - og skal tilpasses sine nabobygg. Det vurderes at planen styrker Elverum sentrums karakter av 

bysentrum – særlig ved de planlagte husenes eksplisitte urbane karakter, (vesentlig mindre 

foravtrykk enn de mer suburbane lamellblokkenes, og med sprang i plan og snitt) og ved åpningen av 

ny gangforbindelse mellom Storgata og Elvarheimgata.  

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev verneverdi 
Gimle er regulert med hensynssone for bevaring, som en videreføring av gjeldende regulering. Deler 

av pipa vil gjenbrukes i form av utsmykkingselement i utearealene for ny bebyggelse. Det vurderes at 

konsekvensen for kulturminnene hovedsakelig er positiv – Gimle blir omgitt av nye bilfrie byrom, og 

Lunkegården tilbakestilles til sin tidligere tilstand - uten baldakin. Gjenreisningsbebyggelsen langs 

Storgata berøres i liten grad av den planlagte utviklingen. Lunkegården tillates revet, og i dens sted 

planlegges det på sikt å etablere ny bebyggelse. Det stilles krav til at ny bebyggelse viderefører 

enkelte karakteristiske arkitektoniske elementer fra dagens hus – deriblant materialbruken og 

vindusrytmikken. Planlagt ny bebyggelse blir noe mindre i areal, og får en litt lavere gesims mot 

Storgata.  

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Planområdet er i dag dominert av asfalterte overflater og parkering og er ikke vurdert å ha 

naturverdier. I miljødirektoratets naturbase kart er det ikke registrert noen naturtyper eller arter av 

nasjonal forvaltningsinteresse innenfor planområdet. Planen legger til rette for etablering av et 

større grøntfelt sentralt på området, samt et antall grønne tak. Videre legges det opp til planting av 

bytrær på gatetunene. Det vurderes at planen gir et positivt tilskudd til Elverum sentrums 

naturverdier.  



7.7 Rekreasjonsinteresse/rekreasjonsbruk 
Området tilbyr minimalt av rekreasjonsmuligheter i dag. Det vurderes at planen gjennom etablering 

av nye gatetun, forbindelser og grøntområder klart bedrer mulighetene for rekreasjon innenfor 

planområdet. 

7.8 Trafikkforhold 
Vegforhold: 

Planen medfører stengning av gjennomkjøringen fra Elvarheimgata til nordre del av Storgata – her 

etableres et nytt bilfritt gatetun. Det åpnes for utkjøring til Elvarheimgata fra gatetunet vest for 

Gimle – for nyttetrafikk knyttet til drift av eiendommene. Avkjøring fra Elvarheimgata til ny 

gårdsplass sørvest i planområdet opprettholdes som i dag.  

Trafikkøkning/reduksjon: 

Alle transportformer vil få økt trafikk ved en gjennomføring av planen. Der vurderes at 

trafikkøkningen ikke er av et slikt volum at det fordrer avbøtende tiltak utenfor planområdet.  

Kollektivtilbud: 

Gjennomføring av planen endrer ikke kollektivtilbudet i området. 

7.9 Barns og unges interesser 
Området tilbyr lite til barn og unge i dag. Planen foreslår etablering av nye gatetun, forbindelser og 

grønne uterom. Det vurderes at konsekvensen av planen for barn og unge er svært positiv. 

7.10 Sosial infrastruktur 
Ved en full utbygging av planlagt bebyggelse vil det anslagsvis bo 20 barn i barnehage- og 

grunnskolealder innenfor planområdet. Det vurderes at dette ikke vil skape utfordringer for 

kapasiteten i kommunen, verken for barnehage- eller grunnskoledekningen.  

7.11 Universell utforming 
Det legges opp til universelt utformet fortau langs Elvarheimgata – mellom gatetunet ved Gimle og 

gårdsplassen på det nedre nivået. Videre planlegges det er større grøntareal sentralt på området. Det 

stilles krav i bestemmelsene om at hele dette arealet skal være universelt utformet. Det vurderes at 

planens konsekvenser mtp universell utforming er svært positiv.  

7.12 Energibehov - energiforbruk 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, men er ikke tilknyttet i dag. 
Energiforsyningen er elektrisitet. Planforslaget legger til rette for tilknytning til fjernvarmeanlegget. 
De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Elverum kommune skal legges til 
grunn. Bestemmelsene åpner for at alternative energikilder kan brukes der det kan dokumenteres at 
bruk av disse vil være energi- og miljømessig bedre enn tilknytning til fjernvarme.  
 

7.13 Jordressurser/landbruk 
Det er ingen form for landbruksvirksomhet innenfor planområdet, og dette endres ikke gjennom 
foreslått plan.  
 

7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Gjennomføringen av planforslaget vil skape en positiv utvikling med flere boliger - som genererer 
flere innbyggere i kommunen og således øker skattegrunnlaget. 



 

7.15 Interessemotsetninger  
Fortetting av sentrale deler av byer fører vanlig med seg typiske interessemotsetninger knyttet til 
høyder og volum. Medfølgende kommenterte merknader mottatt ifm varsling av reguleringsoppstart 
viser at denne problemstillingen ikke har vært sentral for naboer og andre aktører. Høyder er avklart 
gjennom dialog med administrasjonen og politikerne i Elverum.  
 

7.16 Avveining av virkninger 
Det vurderes at de positive konsekvensene klart overgår de negative, og at planen representerer en 
ønsket utvikling i byen.  
 

8 Avsluttende kommentar 
Den foreslåtte reguleringsplanen er resultatet av en faglig grundig, lokalt forankret prosess som tar 

utgangspunkt i ønsket om å videreutvikle et område som grunneierne har en historisk sterk 

tilknytning til. Gjennom å avholde en arkitektkonkurranse med sterk faglig representasjon både blant 

deltakerne og i juryen, har forslagsstilleren ønsket å frambringe et urbant og offentlig tilgjengelig 

byutviklingsprosjekt. Gjennom god og konstruktiv dialog med administrasjonen og politikerne på 

Elverum, mener forslagsstilleren at planen har blitt et godt og relevant svar på spørsmålet om 

hvordan sentrum av Elverum skal utvikles i framtida.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 


