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1. BAKGRUNN  

1.1 Forslagsstiller 

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Elverum kommune v/ arealplan og i samarbeid med Plan1 AS. Plan1 
har hatt hovedansvaret for plankartet, mens kommunen har i all hovedsak utarbeidet planbeskrivelse og 
bestemmelser.  

1.2 Bakgrunn  

Formålet med planen er i all hovedsak å legge til rette for boligbyggelse i Heradsbygd. Planen skal ivareta 
viktige naturområder, kulturminner, turveger, gode tomter, trygg skoleveg, god bokvalitet etc. Det er som mål 
at planen er gjennomførbar med realistiske økonomiske rammer, dette spesielt med tanke på infrastruktur.   
 
Elverum kommune har siden høsten 2010 arbeidet med en områderegulering for Heradsbygd. Bakgrunnen for 
reguleringsarbeidet var kommunestyrets vedtak om bygging av ny skole ved skistadion i Heradsbygd. Høsten 
2011 og våren 2012 ble det lagt ned et betydelig arbeid for å utarbeide en reguleringsplan for den nye skolen 
og nytt boligområde i søndre Elverum. 
 
Ved budsjettvedtaket desember 2013 gav kommunestyret imidlertid nye rammer for den videre 
planprosessen. Restaurering og utbygging av Lillemoen skole ble vedtatt, noe som ga endrede forutsetninger 
for planarbeidet og fører til at planprosessen er startet på nytt. Fram til offentlig ettersyn var Lillemoen skole, 
Skolegutua og område nord for skolen en del av planen. Innsigelse i forbindelse med offentlig ettersyn 
medførte forsinkelser i planarbeidet. Det hastet med å få regulert skoleområdet så denne delen av planen ble 
tatt ut og sluttbehandlet som en selvstendig plan.  
 

  
   Figur 1: Området som skal reguleres med angitt plangrense 
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2. PLANSTATUS, SAMT FORHOLDET TIL ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 

2.1 Kommuneplanen 

Kommuneplanens arealdel 2011-2022, vedtatt 22.06.2011. Planområdet omfatter areal for ny skole (S1), 
boligarealer (R8 og R6), LNF-områder og framtidig infrastruktur . I bestemmelsene for R8 
(Teaterbyen/Tassåsen) er det satt en ramme på opptil 100 nye tomter og 40 nye tomter innenfor R6 
(Kvithammarberget). Med bakgrunn av at jernbaneverket tidligere har satt krav til planskilt kryssing er det 
totale tomteantallet betydelig redusert for at dette kravet kunne utgå. For de nye boligarealene R6, R8 og S1 
skal det iht. § 3 i bestemmelsene foreligge en vedtatt reguleringsplan før tiltak etter plan- og bygningsloven 
kan tillates.  
Forslag til områderegulering for Heradsbygd innebærer noen endringer av kommuneplanen. Ny skoletomt og 
framtidig infrastruktur utgår og antall boligtomter reduseres.  
 

 
Figur 2: Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2011-2022 

 
I kommuneplanens samfunnsdel er det satt som mål at blant annet Heradsbygd skal opprettholdes som 
bygdesenter. Bygdenes kvaliteter med valgfrihet til boligform, livsstil og store boligtomter må videreutvikles. 
Eventuelle nye aktivitetsskapende fellesfunksjoner utenfor byområdet (skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.) 
skal lokaliseres til bygdesentrene og grendene.  
 

2.2 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet 
Innenfor planområdet er det 2 gjeldende reguleringsplaner:  

 Gang- og sykkelveg mellom fv 530 og Skolegutua i Heradsbygd, arealplan-ID 199001, vedtatt den 
15.10.1990 

 Parallellveg Heradsbygd stasjon – Høverdalsgutua, arealplan-ID 199106, vedtatt 29.06.1992 

 
2.3 Reguleringsplanen for Lillemoen skole 

Fra planoppstart og fram til offentlig ettersyn var Lillemoen skole, Skolegutua og boligområdet nord for skolen 
en del av planen for Heradsbygd. Denne delen av planen skulle legge til rette for at skolen skulle kunne 
utvides og at det kan bygges en flerbrukshall i tilknytning til skolen. Prosessen etter offentlig ettersyn ble 
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forsinket med bakgrunn i innsigelse. Det var viktig for kommunen å sluttføre reguleringen av Lillemoen skole, 
siden det var konkrete byggeplaner der. Derfor ble dette området tatt ut av områdereguleringen og sluttført 
som en egen plan- detaljregulering for Lillemoen skole, arealplan-ID 2016010.  
 

 

 
Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet og planområdet for Lillemoen skole 

 
Regulering av gang- og sykkelveg samt parallellveg (Stasjonsvegen) innarbeides i planen for Heradsbygd.  

 
2.3 Politiske rammer og føringer 

I innledende prosess er det vurdert og avklart rammer/prinsipper for planarbeidet. Rammene ble vedtatt i 
formannskapet i juni 2015 og er som følger: 
 

Formannskapet ber administrasjonen hensynta følgende i det videre planarbeidet: 
1. Planarbeidet må legge til rette for en utbygging av boliger, skole og infrastruktur som er 

gjennomførbar innenfor realistiske økonomiske rammer. 
2. Omfanget av videre utbygging må begrenses slik at Jernbaneverket ikke krever ny planskilt 

kryssing over eller under jernbanelinja. 
3. En premiss for reguleringen er at Lillemoen kan bli utviklet til framtidig skole i søndre Elverum. 
4. Det skal ses på muligheter for idrettsanlegg/kulturbygg ved skolen. 

5. Det legges ikke til rette for barnehagetomt. 

6. Lysløype samt turveg/skiløype som strekker seg nord-vest gjennom planområdet skal ivaretas.  

7. Det ses på muligheten for en ny forbindelse mellom Garverløkkevegen og Høverdalsgutua. 

8. Fortetting konsentreres i all hovedsak rundt Teaterbyen og Tassåsen. 

 

Gang- og 
sykkelveg 

Parallellveg/ 
Stasjonsvegen 

Lillemoen 
skole 



 

 

7 
 

 
 Figur 4: prinsippskisse 

 

 

2.4 Øvrige planer, retningslinjer og mål 
Følgende kommunale planer som har betydning for planen er: 

 Energi- og klimplan for Elverum kommune 2014-2018: har som visjon at Elverum skal ved bruk av 
fornybar energi, klimavennlige energiløsninger, klimavennlige materialer og tiltak for økt binding av CO₂ i 
skogen øke sitt positive bidrag i det globale regnskapet. For arealplanlegging gjelder dette miljøvennlig og 
arealeffektivt utbyggingsmønster, gode gang- og sykkelforbindelser, fortetting av bebyggelse langs/ved 
eksisterende kollektivtilbud, fremming av klimavennlige materialer og bruk av tre i bygg og øvrige 
konstruksjoner.  

 Hovedplan for vannforsyning og avløp 2002-2014: Målet er at kommunen skal sørge for at befolkningen 
og næringsliv får nok vann fra gode kilder via et sikkert nett og økonomisk effektivt forsyningsnett. 
Utbygging av vann- og avløpsnett i Heradsbygd ligger inne i handlingsplanen.  

 Folkehelsearbeid i Elverum kommune 2013-2017: har som mål (mål 3) at unødig bilkjøring inn og ut av 
sentrum skal være redusert.  

 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum 2014-2018: har som mål økt fysisk aktivitet, mulighet for 
friluftsliv, tilstrekkelig med arealer for fysisk aktivitet ved skoler og boligområder. Dette skal bidra med 
forebygging av helseproblemer, skape trivsel og fremmes livskvalitet og livsmestring. Friområder og 
rekreasjonsområder skal ivaretas og prioriteres i eksisterende og nye boligområder. Nettverk av gang- og 
sykkelveger, stier, sykkelruter, skiløyper skal hensynstas. Der hvor skoler og barnehager skal bygges skal 
nødvendig arealer for aktivitets-/idrettsanlegg avsettes.  

 Trafikksikkerhetsplan 2008-2017: Planen gir føringer for trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres i 
kommunen, både på kort og lang sikt. Visjonen er at det ikke skal forekomme ulykker i transportsektoren 
som fører til at personer blir drept eller varig skadd. For å oppnå dette er det fokus på økt bruk av sykkel, 
trygge skoleveger, trafikksikkerhetstiltak ved skoler og barnehager, vegkryss, i boligfelt. Planen setter 
anbefalinger for type kryssing av veger, behov for fortau/gang- og sykkelveger etter fartsgrense etc.  

 Kulturvernplan , vedtatt 1997: mål å sikre variasjonsrikdommen, det historiske- og kulturhistoriske- og det 
økologiske perspektivet i jordbrukets kulturlandskap. Sikring av landskaps- og kulturminneverdier og 
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mulighet for rekreasjon. I handlingsplanen defineres det at identitetsskapende trekk i 
jordbrukslandskapet skal bevares ved å ivareta bygninger og bosettingsmønster, grensemarkering, 
randsonevegetasjons og rydningsrøyser. Det er blant annet vist til Nøtåsen i handlingsplanen.   

 
Følgende nasjonale retningslinjer med betydning for planen er: 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012: angir krav til hvordan 
støyforhold skal behandles i ulike arealplaner.  

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, T-2/08: har som mål å 
sikre et oppvekstmiljø som har fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter og som gir barn og unge 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, samt sikre tilbud og muligheter.  

 Statlige planretningslinjer for samordna bolig, areal- og transport planlegging: arealbruk og 
transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med 
miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal 
legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.  

 Utbygging godt tilpasset landskapet, jf. Den europeiske landskapskonvensjonen: Den omfavner 
verdifulle landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge reparasjon. Konvensjonen tar 
ikke sikte på å endre endringer, men å påvirke endringene i en retning som folk ønsker. Konvensjonen 
legger særlig vekt på landskapet der folk bor og arbeider, og der barn vokser opp. Landskapet favner 
både kultur og natur.  

 Retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplaner: retningslinjene skal bidra til at flom- og skredfare 
blir kartlagt og tatt hensynt il i arealplaner. De gjelder for fare knyttet til alle typer flom,- erosjons- og 
skredprosesser, og flodbølger som kan oppstå som følge av skred. 

 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging: retningslinjens hensikt er å sikre og 
legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale 
luftforurensningsproblemer. 
 

Nasjonale mål og føringer med betydning for planarbeidet: 

 Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. plan- og bygningsloven § 5-1. 

 Bevaring av dyrka mark 

 Universell utforming av utearealer og bygninger 

 Tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder og lav energibruk 

 Sikring av miljømessig forsvarlig løsninger for vann og avløp 

 Vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. § 5-1 i pbl. 

 Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse 

2.5 Konsekvensutredning 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1, skal det for alle reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for 
miljø og samfunn, som et ledd i varsel om oppstart, utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. Reguleringsplanen følger i all hovedsak rammene i kommuneplanens arealdel. Det anses ikke 
som at områderegulering for Heradsbygd vil ha vesentlig virkning for miljø og samfunn.  
 
Det vurderes derfor dit hen at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. forskrift om 
konsekvensutredning av 01.07.2017. Pga. planens omfang og flere nødvendige temaer som må tas hensyn til i 
planen anså administrasjonen derimot det som hensiktsmessig å utarbeide planprogram for å avklare 
utredning- og vurderingsbehov på et tidlig tidspunkt. Dette også for å sikre bred medvirkning. 

 
2.5.1 Tidligere utredninger 

Gjennom planprosessen med kommuneplanens arealdel ble kravet til konsekvensutredning iht. forskrift om 
konsekvensutredninger oppfylt med unntak av kravet til naturmangfold. Det vises til kommuneplanens 
arealdel, bestemmelse § 3: 
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R8/S1 – Før områdeplan kan tas opp til behandling må det foretas en artsregistrering av rødlistede arter, 
kategori sårbare arter og nært truet ihht. Norsk rødliste for arter 2010 og dokumenteres at utbygging ikke vil 
påvirke artenes utbredelse negativt. 
 
I den tidligere planprosessen for Heradsbygd ble temaet naturmangfold utredet. Det er avklart med 
Fylkesmannen at denne utredningen er tilfredsstillende og at det ikke er behov for flere registreringer i 
området i forbindelse med den nye planprosessen. Kravet i kommuneplanens arealdel anses dermed som 
oppfylt. 
 
 
3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse 

Planområdet dekker store deler av Heradsbygd, i søndre del av Elverum ca. 8 km sør for Elverum sentrum på 
østsiden av Glomma. Området er på ca. 1150 daa totalt, og omfatter Tassåsen, Teaterbyen, Heradsbygd 
skistadion, området rundt Garverløkkevegen og deler av Kvithammarberget. Området består i dag av 
boligbebyggelse, noe jordbruksarealer, skog og Heradsbygd skistadion. Arealene som omfattes av tiltaket er 
typisk for denne delen av dalføret, med dyrka mark nede i dalbunnen og skogsområder lenger opp i liene. 

 

 
Figur 5: Situasjonskart med angitt plangrense 

 

3.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg 

Innenfor planområdet er det i dag en del bebyggelse i form av mindre boligfelt og spredte eneboliger. 
Områdene som tenkes videreutviklet er planlagt som en fortetting innenfor eksisterende boligfelt (Tassåsen, 
Teaterbyen) og nytt boligområde innenfor Kvithammarberget. De ubebygde arealene er i dag for det meste 
skogsområder. Det har vært et prinsipp at landbruksarealene ikke skal berøres/bebygges. Utbyggingstakten i 

Kvithammarberget 
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Heradsbygd er beskjeden, med ca. 1 – 2 nye boliger per år, men det kan forventes noe økt interesse for å 
bygge ved utbygging/restaurering av Lillemoen skole, samt avklaring av nye tomter i denne prosessen.  

3.3 Veg- og trafikkforhold 

Heradsbygd og søndre Elverum har spredt boligbebyggelse og bilen er sammen med gang- og sykkeltrafikk 
den vanligste transportformen. Mange av de bosatte i søndre Elverum har arbeidsplassen sin i Elverum 
sentrum og bruker bilen fram og tilbake. Det er bussforbindelse mellom Heradsbygd og sentrum (Leiret – 
Jømna), men denne har begrensede avganger. For skoleelevene er det enten gang- og sykkelavstand eller 
skoleskyss i form av buss. 
 
 

3.3.1 Biltrafikk 
Riksveg 2, Solørvegen, går gjennom Heradbygd langs planområdet. Det er 2 hovedadkomster for biltrafikk inn 
til planområdet. Biltrafikk til og fra Kvithammarberget, Tassåsen og Teaterbyen tar av i krysset 
Nøtåsvegen/rv.2. Her må trafikken krysse jernbanen i plan. Det er både bom, lys- og lydsignaler. Det er ingen 
tilbud for myke trafikanter på denne strekningen. Krysset Nøtåsvegen/Stasjonsvegen er knutepunktet for 
trafikken som skal inn og ut. Krysset er et T-kryss, men er «utflytende» og hvor det ikke er gode 
krysningsmuligheter for myke trafikanter. Fartsgrensen på Nøtåsvegen er på 50/60 km/t med en ÅDT på 
1250. Stasjonsvegen har fartsgrense på 50 km/t og det er enkelte fartshumper langs vegen. ÅDT er ikke kjent, 
men etter kjent data fra rv.2 og Nøtåsvegen er trafikkmengden ansett som liten. For adkomstveger til 
boligbebyggelse er fartsgrensen 50 km/t.  
 
Kvithammarvegen er ikke tillatt for gjennomkjøring, men de som bor langs Kvithammarvegen kan benytte seg 
av denne nordover, som alternativ til Nøtåsvegen. Kvithammervegen krysser ikke jernbanen.  
 
For beboere langs Garverløkkevegen og trafikk til og fra skistadion er adkomsten fra riksvegen via 
Melåsmovegen sør for planområdet. Her er også kryssing i plan med bom, lys- og lydsignaler.    
 
        3.3.2 Gang- og sykkelveger 
Innenfor planområdet er det flere gang- og sykkelveger, men det er lite dekning totalt sett for området. Det 
er gang- og sykkelveg på deler av Nøtåsvegen (lengst sør) og kjørbar gang- og sykkelveg fra Nøtåsvegen til 
Skolegutua. Fra Kvithammarvegen er det en gang- og sykkelveg som går til skolen (Skolegutua). Denne gang- 
og sykkelvegen krysser jernbanen planfritt (gangkulvert). I dette området anses det å være en trygg skoleveg, 
hvor elevene kan benytte seg av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett samt at de ikke trenger å krysse 
jernbanen i plan. I tillegg er det en turveg gjennom Kvithammarberget som har en tilsvarende funksjon 
sommerstid, denne henger sammen med gang- og sykkelvegnettet. Langs de andre vegene i området; 
Stasjonsvegen, Nøtåsvegen og andre private veger er det ikke opparbeidet gang- og sykkelveg eller fortau. 
Nøtåsvegen anses som spesielt farlig pga. høy hastighet (hvor skilting ikke overholdes) og hensynet til myke 
trafikanter og skolebarn er ikke ivaretatt.   
 
For beboere ved Garveløkkevegen, helt sør i planområdet, er det ingen gang- og sykkelvegtilbud som er 
koblet til den nordlige delen av planen øst for jernbanen. Tilbudet er begrenset til stier på sommerstid. 
Beboere, herunder skoleelever, må derfor krysse både jernbanen og riksvegen dersom de skal nordover.  
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     3.3.3 Jernbanen 
Innenfor planområdet strekker Solørbanen seg. På Solørbanen går det ca. 10 tog per døgn.  Kryssing av 
jernbanen er i plan, både for biler og myke trafikanter, med unntak av Skolegutua hvor det er undergang. Det 
er 3 punkter hvor biltrafikk krysser: Nøtåsvegen, Melåsmovegen og adkomst til en enebolig  på gnr./bnr. 
63/53. Det er 3 krysningspunkt tilrettelagt og åpen for gangtrafikk, disse er ved Lykkjegutua, Høverdalsgutua 
og Garverløkkevegen. I tillegg er det kjent noe «villkryssing» av jernbanen, som f. eks. et tråkk ved den gamle 

stasjonsbygningen. Solørbanen er planlagt elektrifisert (Nasjonal Transportplan 2018 – 2029). Banen er viktig i 

styrkingen av godstransport på jernbanen. Elektrifisering av Solørbanen vil medføre økt trafikk.   

 

 
Figur 6: Trafikksituasjon – nordre del  

 

Gang- og sykkelveg 
 
Overgang i plan – gangtrafikk 
 
Kjøreveg 
 
Overgang i plan - kjørende 
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Figur 7: Trafikksituasjon – søndre del 
 
Det er knyttet bruksrettigheter til planoverganger innenfor planområdet, hvorav 4 overganger ikke lenger er i bruk. 
Eventuelle bruksrettigheter for de overgangene som skal stenges og bruksrettigheten for de overgangene som ikke 
lenger er i bruk skal slettes. Dette gjøre med bakgrunn i planen og er nødvendig for at planen skal kunne realiseres.   
 

      3.4 Kommunal infrastruktur og høyspentkabler 
Det er offentlig vann og avløpsledninger innenfor planområdet med pumpestasjoner, samt høyspentanlegg 
med transformatorstasjoner. Anleggene har forgreninger i og omkring planområdet, og søkes innarbeidet i 
planmaterialet. Det er god kapasitet på vann- og avløpsnettet.  

3.5 Offentlige og private servicefunksjoner 

Heradsbygda har et tjenestetilbud som omfatter bl.a. butikk med post og bensinstasjon. Planområdet ligger i 
gang- og sykkelavstand til Lillemoen skole, mens nærmeste barnehage er Hagen barnehage på vestsiden av 
Glomma, drøyt 2 km fra skolen. Idrettsplass, skistadion samt et hagesenter ligger i sørlige del av bygda, mens 
Heradsbygd kirke og Samfunnshuset Heradstun ligger midt i bygda. 

3.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Planområdet er langstrakt, og hovedparten deler grenser inntil store sammenhengende nærfriluftsområder 
mot nordøst. Gjennom området er det også gode grøntforbindelser med etablerte stier og skiløyper, som 
leder ut til disse skogområdene. Det er også mange små skogsområder (100-metersskoger) innimellom 
eksisterende bebyggelse i planområdet. I sør ligger Jømna / Heradsbygd skistadion med tilknyttet lysløype. 
Det er på motsatt side av rv 2 Solørvegen ligger Heradsbygd Idrettsplass som er opparbeidet med gressbaner.  

Overgang i plan – gangtrafikk 
 
Overgang i plan - kjørende 
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3.7 Grunnforhold 

I henhold til løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser er det elveavsetninger på elvesletta til litt øst 
for jernbanen i Heradsbygd, med noe innslag av breelvavsetning i nordlige del. Der terrenget begynner å stige 
utgjøres løsmassene av vindavsetninger. Det er enkelte innslag av torv og myr innenfor planområdet.  

 

  
Figur 8: Løsmassekart 

 
Både vind- og elveavsetninger er gjerne godt sorterte masser med middels eller god infiltrasjonsevne. De er 
her registrert som tykt dekke.  
 
Berggrunnen utgjøres i følge Norges geologiske undersøkelser av (fra vest til øst) granittisk gneis, Ryolitt, 
kvartsporfyr med lag av ignimbritt, middelskornet til grovkornet granittisk gneis 

 

 
Figur 9 Berggrunnskart  
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3.8 Terrengforhold, vegetasjon, solforhold og lokalklima 

Østlige del av planområdet domineres av vindavsetninger, med tydelige flygesanddyner og betydelige 
høydeforskjeller. Terrenget på elvesletta ligger på omkring kote 170 moh, mens høyderyggene stiger mot øst 
til ca kote 210 moh innenfor planområdet. 
 
Vegetasjonen på vindavsetningene preges av at den er tørkeutsatt, og domineres av furuskog med lite 
undervegetasjon og lav / mosekledd skogbunn. I fuktigere drag i terrenget eller langs bekkeløp, blir det 
innslag av gran eller løvtrær med frodigere undervegetasjon. Naturlig vegetasjon på elvesletta utgjøres av 
randsoner mellom ulike landbrukseiendommer.  
 
Planområdet ligger åpent med enten flatt terreng eller terreng med helling mot vest. Dette gir generelt gode 
solforhold.  
 
Det er ikke spesielt lokalklima i området, men det er generelt relativt kalde vintre og mye snø i kommunen. Da 
området ligger i nærheten av Glomma, kan det også bli litt ”råkaldt” før isen på elva fryser til. 

3.9 Miljøbelastninger området er eksponert for 

Radon  
Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Elverum kommune, i 
forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen ”Radon 2000/2001”. Denne kartleggingen viser at 
nordlige del av Heradsbygd er innenfor området hvor kun 0-5 % av målingene hadde over 200 Bq/m3 radon i 
luft. Det er dermed lav sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluft her, men det er mer uvisst 
i øvrige deler av bygda. Aktsomhetskart for radonforekomst fra Norges geologiske undersøkelser viser antatt 
”høy” aktsomhet for radon i sørlige del av bygda. Uansett vil radonforebyggende tiltak ivaretas av TEK10 for 
nybygg innenfor planområdet. 

 

 
Figur 10: Utsnitt av aktsomhetskart for radon 

 
Støy 
Statens vegvesen Region øst har utarbeidet støykart for riksveger og fylkesveger Elverum kommune (april 
2012). Støykartet er utarbeidet i henhold til Forurensningsforskriften, og er for beregningshøyde 4 meter. 
Dette er et relativt ”grovt” kart, men gir likevel et inntrykk av støybildet fra riksvegen.  
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Som kartet viser er trafikkstøy lite problematisk fv. 530 (Nøtåsvegen). Det er ikke utarbeidet støyberegninger 
for denne strekningen da det ikke legges til rette for nye boligtomter her. I planen er det derimot regulert 
støyskjerm langs nordsiden av vegen dersom beboere ønsker oppført en støyskjerm/voll for å skjerme sine 
tomter.  

 

 
Figur 11: Utsnitt av støysonekart for Nøtåsvegen  

 
 
Jernbanen er også en kilde for støy, og i tillegg rystelser. Det er ikke utarbeidet noen rapport som viser i 
hvilken grad dette er. Solørbanen har en relativt beskjeden togtrafikk og anses og ikke ha en stor belastning 
for beboere i området. I planen har man lagt til grunn minimumskravet til byggegrensen som er satt i 
jernbaneloven. Den er på 30 meter, som skal sikre at støy og rystelser fra jernbanen er ivaretatt. Kommunen 
har forholdt seg til denne generelle bestemmelsen.  

3.10 Biologisk mangfold 

I forbindelse med tidligere planprosess har det vært gjort registreringer av biologisk mangfold. I Heradsbygd 
er det sandfuruskog med sjeldne/rødlistede og habitat-spesifikke sandfuruskogsopper. Områdene beskrives 
som noen av de rikeste og mest velutviklede sandfuruskogene i Norge. Elverum kommune har et spesielt 
ansvar for å ta vare på disse lokalitetene. Verdien på de forskjellige områdene er av forskjellig verdi (A,- B- og 
C-verdi). For områdene er stier, småveier etc. viktige for å opprettholde et «sår» i marka med tynt humuslag.  
 
Resultatet av disse undersøkelsene er fremstilt i kartet nedenfor, med skravur for viktige naturtyper. I samråd 
med Fylkesmannen er det avklart at enkelte områder med verdi som kan bebygges og ikke. Det er 2 områder 
hvor bebyggelse ikke tillates.   
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Figur 12: Viktige naturtyper: 1 (A-verdi)– områder som ikke tillates bebygd. 2 (B- og C-verdi)– områder hvor det tillates 
bebyggelse. 

 
 
3.11 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er gjennomført kulturminneregistreringer for store deler av planområdet, etter krav fra Hedmark 
fylkeskommune. Det er gjort 117 funn av automatiske fredede kulturminner i området, disse består 
hovedsakelig av kullgroper. Der hvor forslag til nye boligtomter berører de automatiske fredede 
kulturminnene må disse søkes frigitt. Det skjer i forbindelse med offentlig ettersyn. Området som er foreslått 
til utvidelse av skoletomta, som i dag er et jorde, ble undersøkt gjennom maskinavdekking av deler av jordet, 
pga. forventning av funn fra eldre bosetting. Ingen funn av dette ble gjort.  
 

1 

2 

1 

2 
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Figur 13: Funn av automatisk fredede kulturminner – angitt med sikringssone på 5 meter 

 
Innenfor området er det registrert flere SEFRAK-bygg (bygg fra før 1900) som er knyttet til landbruk. Av disse 
skiller gårdene Oppsal nordre og Oppsal søndre seg ut, hvor det på gårdene er totalt 17 bygg. De eldste 
byggene er fra perioden 1800-1824 (Opsahl nordre) og 1775-1799 (Opsahl søndre). Gårdene har flere intakte 
bygg, er i drift med store jorder og en dominans i kulturlandskapet. Gårdenes opprinnelig navn- Upsalir, peker 
tilbake til bosetning på vikingetiden og gårdene har derfor kulturhistorisk betydning. Begge gårdene har vært 
sentrale i Heradsbygds historie.  

 

 
Figur 14: SEFRAK-registrerte bygg – Oppsal-gårdene 

Oppsal nordre og søndre 
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3.12 Landbruksinteresser 

Iht. markslagskart har mesteparten av arealet skog med middels bonitet. Store deler av planområdet er 
omdisponert i kommuneplanen. Det er en del dyrka og dyrkbar mark innenfor planområdet, og 
jordvernhensynet er et førende prinsipp for den arealdisponeringen som foreslås.  
 

 
Figur 15: Oversikt over dyrka mark (gult) og dyrkbar mark (rød skravur) 

 
        3.13 Barn og unge  
I forbindelse med planarbeidet har det blitt gjennomført en barnetråkkregistrering for elever på Lillemoen 
skole. 5. og 7. klasse (totalt 27 elever) fikk i oppgave å registrere skolevegen sin, og steder av positiv eller 
negativ betydning i området. Det ble registrert 67 skoleveger (gange, bil og buss) og 330 punkter. Elevene 
hadde mulighet til å kommentere de forskjellige punktene. Nedenfor er en oppsummert tabell over antall 
registrerte punkter.  

 
Kategori              Antall registrerte 

 
Fin skog 46 

 
Trafikk 37 

 
Fin bygning 23 

 

Ballspill 23 

 

Liker 21 

 
Skumle folk 18 

 
Aking 17 

 

Ski 14 
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Fint sted 13 

 
Møteplass 12 

 
Sykling 11 

 
Misliker 11 

 

Søppel 10 

 

Svømming 10 

 
Lekeplass 10 

 
Fin utsikt 9 

 
Sint hund 9 

 

Vil endre 9 

 
Støy 8 

 
Skøyter 7 

 
Mørkt  6 

 
Shopping  5 

 
Fin park  1 

Figur 16: Oversikt over antall registrerte steder: totalt 330. Tabellen er ikke bearbeidet. 

 
Som tabellen viser er det «skog» og «trafikk» som er registrert flest ganger. Ut ifra kommentarene later det til 
at elevene opplever trafikksituasjonen som farlig flere steder og at dette opptar dem spesielt. Det vises også 
at de grønne områdene har en positiv innvirkning på deres opplevelse i de fysiske omgivelsene. Jernbanen er 
ikke kommentert som et farlig sted å krysse. Skolevegene som er kartlagt viser at gang- og sykkelvegene 
lengst nord er viktige forbindelser for skoleelevene og at turveger i tillegg benyttes. De som går og sykler til 
skolen benytter seg av undergangen både ved riksvegen og ved jernbanen. En stor andel elever tar buss til 
skolen, mens mange også blir kjørt.  

 
3.14 Flom og overvann 
innenfor planområdet er det flere åpne bekker/overvannskanaler. Disse er flomutsatte, men det foreligger 
ingen kjente data for i hvilket omfang.  
 
 
4. PLANPROSESSEN  

4.1 Oppstart av planarbeid 

Den 22.08.14 ble det avholdt oppstartsmøte. På møtet var representanter fra Elverum kommune og Plan1 AS 
til stede, og oppsummering av prosessen frem til da ble gjennomgått og føringer for det videre planarbeidet 
ble lagt.  
 
I samråd med kommunen ble varsel om oppstart av planarbeid kunngjort i Østlendingen den 28.08.14, samt 
sendt direkte i brev datert 08.04.15 til berørte offentlige myndigheter, naboer, gjenboere. Varsel om oppstart 
ble også kunngjort på kommunens hjemmeside. 
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Frist for å komme med synspunkter som kunne ha betydning for saken, ble satt til 25.05.15. Uttalelser knyttet 
til offentlig ettersyn av planprogrammet er blitt behandlet tidligere i forbindelse med fastsetting av 
planprogrammet, behandlet som saksnr 100/15 den 17.juni 2015. 
 
I forbindelse med varsel om oppstart mottok kommunen 18 innspill og merknader. I etterkant av 
varslingsperioden har kommunen mottatt ytterligere 8 innspill.  Disse er tatt med i vurderingen ved 
utarbeidelsen av planen, til tross for at disse ble mottatt etter fristen gikk ut. Ved varsel om oppstart ble det 
informert om at innspill i forbindelse med forrige planprosess blir vurdert også i dette planarbeidet. I 2012 
mottok kommunen 10 innspill.  

 
Part Dato Part Dato 

Statens vegvesen 25.05.2015 Sektor for barnehage 22.05.2015 

Fylkesmannen i Hedmark 18.05.2015 Elverum idrettsråd 21.05.2015 

Hedmark fylkeskommune 29.09.2015 Elverum sopp- og nyttevekstforening 20.05.2015 

Jernbaneverket 06.05.2015 Britt, Erik og Håvard Enersen 14.05.2015 

Norges vassdrag- og energidirektorat 26.05.2015 Erling Søby 19.05.2015 

Barnetalspersonen i plansaker 16.04.2015 Erik Molstad & Kari Sagen 15.05.2015 
og 
18.08.2015 

Trond Ingar Westby 24.05.2015 Ingolf Skotte 23.05.2015 

Peer Jacob Svenkerud 
 
Peer Jacob Svenkerud og Ole Jakob 
Sundby 

21.05.2015 
26.05.2015 
 
21.01.2016 

Anita & Geir Danielsen 15.05.2015 

Rita Hagen v/advokat Jonny Holen 01.10.2015, 
04.01.2016 
og 
13.01.2016 

Inger- Johanne Berger v/Halvor 
Svenkerud 

22.04.2015 

Oddvar Skirbekk 21.08.2014 
og 
22.04.2015 

Inger-Johanne Berger 27.04.2015 

Anders Opgård 28.10.2015 Marit Heggeriset og Roger Nordahl 10.01.2016 

Grunneiere ved ny vegforbindelse Møte den 
16.11.2015 

Jan Nygård 11.02.2016 

Jan Henrik Opsahl 03.03.2016 Anne Marit Findsen 11.04.2016 
Figur 17: parter med innspill og merkader i forbindelse med varsel om oppstart 

 
I forbindelse med tidligere planarbeid for områdereguleringen mottok kommunen 10 innspill og merknader 
fra private, de er som følger (innspill som kun dreide seg om forhold til ny skole og adkomst til denne er ikke 
tatt med nå): 

Part Dato Part Dato 

Dag Findsen 06.02.2012 Kjell Arne Pettersen 04.02.2012 

Oddvard Skirbekk 17.02.2012 Per Anders Aas 18.04.2012 

Jan Henrik Opsahl 24.01.2012 Jon og Åsmund Arnesen 27.04.2012 

Marianne Holter 
Grambo 

12.04.2012 Ole Jacob Sundby 24.04.2012 

Johan C. Løken 23.04.2012 Arbeidsgruppa for en ny 
skole i søndre Elverum 

22.04.2012, 12.02.2013 

Figur 18: parter med innspill i 2012. 
 
Sammendrag av innkomne merknader knyttet til planoppstart med kommentarer følger som eget vedlegg.  
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4.2 Møter  
Som et mål i planprosessen er det vektlagt dialog, informasjon og løpende dialog med de berørte partene i 
planarbeidet. Dette gjelder både private og offentlige.  Oppsummering av møtevirksomhet er som følger: 

- Erik Molstad 09.09.2014: grunneier ønsker mulighet for utbygging på gbnr. 52/23. Tomta ligger delvis 
innenfor planområdet og det er ønske at tomta i sin helhet omfattes av planen. Konklusjon fra møtet 
var at kommunen skulle vurdere dette. Innspillet ble ikke imøtekommet. 

- Møte med grunneiere ved Lillemoen skole 09.03.2015: informasjon om utvidelsen av skoleområdet 
og bygging av flerbrukshall, infrastruktur, prosess og kulturminneregistrering. Grunneiere fikk uttale 
seg om arronderingen av skoletomta.  

- Statens vegvesen februar 2015: avklaring av nødvendige tiltak på rv.2 i forbindelse med utvidelse av 
Lillemoen skole og bygging av flerbrukshall. SVV krever rekkefølgekrav til opparbeidelse av en 
forbikjøringslomme.  

- Jernbaneverket juni 2015: kommunen ønsket svar på hvor mange boligtomter som kan tillates uten at 
jernbaneverket krever planfri kryssing av jernbanen. Ingen avklaring fant sted. Jernbaneverket var 
positive til en gangforbindelse mellom Garveløkkevegen og Stasjonsvegen for at færre trenger å 
krysse jernbanen. Gjerding, overvannshåndtering og stenging av krysningspunkter ble også diskutert. 

- Jernbaneverket august 2015: Kommunens hensikt med møtet var å få en avklaring på hva som kan 
tillates av bebyggelse uten krav til planfritt kryssing, dette fikk ikke kommunen svar på. Kommunen 
informerte om resultatene fra barnetråkkregistreringen og hvordan kommunen anså saken, som 
vurderer sikkerheten som god nok og at planfri kryssing ikke er økonomisk realistisk å gjennomføre. 
Jernbaneverket opplyste om at det ikke kan aksepteres at flere barn og unge må krysse jernbanen. 
Økt ferdsel medfører krav om planfri kryssing. Dersom kommunen legger til rette for ca. 30 nye 
boliger innenfor R8, mener Jernbaneverket at dett medfører en trafikkøkning på ca. 300 (både 
kjørende og gående/syklende), som ikke kan tillates å krysse jernbanen i plan. Jernbaneverket ga 
signaler om at en gangkulvert for myke trafikanter kan være en akseptabel løsning.  

- Kommunes idrettskonsulent, JHL, turforeninga og Elverum idrettsråd august 2015: tema for møtet var 
sikring av turveg/skiløype gjennom planområdet. Partene fikk uttalt seg om dagens trase og om den 
eventuelt bør legges om noe, nødvendige bredder m.m. Det ble konkludert med at turvegen/skiløypa 
skal sikres med eget formål og reguleres etter dagens trasse, med noen mindre justeringer. Innenfor 
Kvithammberget ble det konkludert med at traséen legges om for å hindre konflikt med framtidige 
veger.  

- Frode Fjærtoft 11.11.2015: kommunen informert om at skiløypa/turvegen, der hvor den berører 
boligtomter,  vil bli regulert med eget formål. Grunneier ønsker ikke at den skal båndlegge deler av sin 
tomt, ettersom grunneier muligens ønsker å fradele tomter. En eventuell omlegging av løypa skulle 
vurderes.  Kommunen har ikke tatt dette til etterretning, da en justering av løypa er svært krevende 
pga terreng og steinblokker.  

- Grunneiere av gbnr. 63/53 13.10.2015: informasjon om at dagens adkomst over jernbanen må 
stenges på sikt og at de må ha ny adkomst fra Garveløkkevegen. Tema var også ny gangforbindelse 
mellom Garveløkkevegen og Stasjonsvegen. Grunneiere er positive til stenging av adkomst, men 
ønsker ikke at en veg/gang- og sykkelveg blir liggende nært til deres hus og utearealer. 

- Grunneiere berørt av ny gangforbindelse 16.11.2015: informasjon om planlagt forbindelse mellom 
Garveløkkevegen og Stasjonsvegen. Kommunen ønsket tilbakemelding på anbefalt beliggenhet og 
deres mening generelt. Grunneiere til stede på møte tegnet anbefalt trasse på kart. I all hovedsak var 
grunneierne enige om beliggenheten og kommunen har fulgt denne anbefalingen.  

- Per Jakob Svenkerud 15.04.2016: Avklaringsmøte for å komme til enighet om hvordan området kan 
foreslås regulert, innenfor kommunens forutsetninger og rammer. Som resultat av møtet har 
grunneier innsendt planmateriale som er innarbeidet i planforslaget. 
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4.3 Offentlig ettersyn 2016 
Formannskapet vedtok den 24.06.2016 at planforslaget for Heradsbygd skulle legges ut til offentlig ettersyn. 
Planforslaget lå ute til høring i perioden 04.07 – 22.08.16. I forbindelse med offentlig ettersyn mottok 
kommunen 23 uttalelser. 4 av disse omhandlet planen ved Lillemoen skole og er ferdig behandlet. Uttalelsene 
som gjaldt skolen blir derfor ikke omtalt videre i planbeskrivelsen eller ved sluttbehandling. Ved offentlig 
ettersyn rettet Bane NOR innsigelse til planforslaget. Innsigelsen gjaldt to punkter i planen: 

- Utvidet bruk av overgangen ved Nøtåsvegen (kjørende) og ved Lykkjegutua (myke trafikanter). 
- Utilstrekkelig framstilling av hvilke overganger som skal stenges i plankart og bestemmelser. 

  
Begrunnelsen for innsigelsen er at kommunen la til rette for at flere skulle kunne krysse jernbanen i plan, og 
det medfører økt risiko for ulykker. I møte med Bane Nor mars 2017 la de fram forslag til løsning. Innsigelsen 
kunne trekkes dersom det ble begrenset til 10 boliger. Når det var aktuelt med flere boliger skulle behovet for 
tiltak vurderes på nytt i dialog med Bane Nor. Kommunen ønsket i utgangspunktet ikke å imøtekomme 
innsigelsen. Kommunen begrunnet dette med at det ikke var ønskelig med et krav i planen som var 
uforutsigbart. Formannskapet vedtok den 16.03.2018 at kommunen skulle be Fylkesmannen om mekling i 
saken.    
 
Mekling mellom partene ble gjennomført den 14. juni 2018 hos Fylkesmannen i Hedmark. I meklingen la Bane 
NOR fram kravet om at alle overganger i plan for gående og syklende måtte stenges. De la fram et forslag om 
å kunne tillate økt bruk av overgangen ved Nøtåsvegen mot at det bygges en gangkulvert for myke 
trafikanter. De signaliserte også et økonomisk bidrag til kommunen for at det skulle være realistisk å bygge 
kulverten. Kommunen godtok Bane NORs forslag til endringer i planen. I etterkant av meklingen har 
kommunen vært i dialog med Bane NOR for å avklare konkrete grep i planen og gjennomføring av 
opparbeidelse av gangkulverten. Multiconsult har på vegne av Bane NOR prosjektert kulverten med 
tilhørende tilførselsveger. Linjene er innarbeidet i planen som juridisk bindende. Samtidig som planen er 
endret i tråd med meklingsprotokollen og senere avklaringer om detaljer har partene inngått en rettslig avtale 
som omhandler økonomisk bidrag fra Bane NOR, gjennomføring og ansvarsfordelingen. Denne avtalen ble 
vedtatt av kommunestyret den 13.12.2018.  
 
4.4 Begrenset offentlig ettersyn 2019 
Basert på endringene i planen som følge av meklingen ble grunneiere, offentlige myndigheter og andre 
berørte parter tilskrevet og gitt muligheten til å uttale seg. Kommunen mottok 6 uttalelser. Basert på 
uttalelsene ble det foretatt én vesentlig endring i planen. Med anbefaling fra Statens vegvesen er det 
innarbeidet rekkefølgekrav til belysning langs Nøtåsvegen, der hvor myke trafikanter beveger seg fra 
kulverten til rv.2.  
 
4.5 Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn (2016 og 2019) 
Det er gjort endringer i plankart og bestemmelser med bakgrunn i meklingen, uttalelser og innspill som  
kommunen har mottatt i forbindelse med begge høringsrundene. Kommunen har i tillegg gått gjennom 
bestemmelser og plankart og gjort endringer basert på en generell vurdering. De viktigste endringer er som 
følger: 

 Det er regulert inn en undergang ved jernbanen for gående/syklende i området ved den gamle 

stasjonsbygningen. Det er knyttet rekkefølgekrav til gjennomføring. 

 Det forutsettes at alle krysningspunkt for myke trafikanter stenges, dette gjelder også for kjørende til 

gbnr. 63/53. Stengesymbol er vist på begge sider av jernbanen i plankartet. Det er knyttet 

rekkefølgekrav til gjennomføring. 

 Høverdalsgutua, Lykkjegutua og deler av Tassåsvegen foreslås og beholdes som kommunale veger i 

tråd med dagens situasjon. 

 Der hvor boligtomtene er uhensiktsmessig store og dekker mye terreng, som ikke egner seg til 

boligbebyggelse, er det lagt inn grønnstruktur. Dette gir ikke utslag i bruken av eiendommene eller 
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ved avregning av utnyttelsesgraden. Alle eiendommer dette gjelder kan fortsatt bebygges med 200 

kvm + 50 kvm, uavhengig av tomtas størrelse. Parkering på barmark tillates utenom dette.  

 Det er tilbakeført noe arealer som er skogsteiger, men som feilaktig var vist som eksisterende 

boligtomter. Dette gjelder deler av gbnr. 40/1 i Kvithammarberget.  

 Det er lagt inn 4 ekstra tomter i området Tassåsen, 1 ekstra tomt i Teaterbyen og mulighet for 2 

ekstra boligtomter ved Garverløkkevegen. Å legge til rette for noen ekstra tomter er avklart med Bane 

NOR, som aksepterer den moderate økningen av tomter i planen.  

 Rekkefølgekrav knyttet til omlegging av eksisterende turveg gjennom Kvithammarberget når området 

skal utvikles.  

 I tråd med vegvesenets anbefaling om belysning langs Nøtåsvegen, er det lagt inn krav til dette under 

bestemmelse § 2.2 d).  

 Byggegrensen langs Nøtåsvegen var foreslått til 50 meter fra midtlinje veg ved offentlig ettersyn. I 

vegnettplanen for fylkesveger er Nøtsåvegen definert som funksjonsklass E – lokalveg og 

holdningsklasse Lite streng. Byggegrensen er satt som 15 meter. I planen er derfor bestemmelsen om 

byggegrenser endret slik at planen samsvarer med vegnettplanen, dvs. 15 meter regnet fra midtlinje 

veg.  

 Justering av gang- og sykkelvegen mellom Garverløkkevegen og Stasjonsvegen. Den sør-østre delen er 

lagt i tomtegrensene mellom gbnr. 63/55 og 63/34.  

 Gbnr. 52/95 var feilaktig vist som eksisterende boligformål ved offentlig ettersyn, dette er en 

landbrukseiendom som ikke er ment omregulert. Formålet er derfor endret til landbruk, i tråd med 

dagens bruk.  

 Gårdene Opsal nordre og søndre var foreslått til vern ved offentlig ettersyn, hvor det var presisert at 

våningshusene ikke tillates revet. For å styrke vernet og landskaps- og kulturmiljøhensynet anbefales 

det at også de andre verneverdige byggene på tunene skal bevares, siden det ikke er våningshuset 

alene som gir et verneverdig kulturmiljø.  

 For å få en bedre styring på de eksisterende boligtomtene og hindre utilsiktede fradelinger, som ikke 

er i tråd med planens intensjon, er det lagt inn regulerte parseller mellom tomtene i plankartet og 

bestemmelser om at fradeling ikke tillates på de eksisterende boligtomtene.  

 Gbnr. 56/78 og 55/54 er gjort om fra landbruk til boligformål, i tråd med dagens bruk.  

 Frigitte kulturminner er angitt i bestemmelsene og i plankartet med bestemmelsesområde.  

 Mindre justeringer av formål- og eiendomsgrenser, adkomster o.l. i plankartet.  

 Formål blå/grønnstruktur er lagt inn ved eksisterende overvannskanal ved den nye kulverten og 

vassdraget som strekker seg gjennom planområdet.  

 Mindre tekstlige endringer i bestemmelsene. Endringene anses ikke å ha noen nevneverdig betydning 

for planen.  
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1 Reguleringsformål og arealoppgave 

Planområdet utgjør totalt:  1149 dekar.  
 
Formål i planen: 

 Boligbebyggelse  

 Idrettsanlegg  

 Lekeplass  

 Skiløypetrasè  

 Veg  

 Kjøreveg, offentlig  

 Gang- / sykkelveg og fortau  

 Annen veggrunn  

 Jernbanegrunn  

 Grønnstruktur og turdrag  

 LNF-område, landbruksformål  

5.2 Terreng 

Terrenget i planområdet preges av elvesletta i dalbunnen, som den nordvestlige delen ligger på, og 
vindavsetningene mot øst som danner skråningen ned mot dalbunnen som den sørøstlige hoveddelen av 
planområdet ligger på. De mest fruktbare jordbruksområdene ligger på elvesletta, og jernbanen er anlagt på 
denne flate delen i overgangssonen mellom skråning og slette. 

5.3 Bebyggelse og anlegg 

5.3.1Boligbebyggelse: 
 
R8 (Tassåsen/Teaterbyen): 
Eksisterende boligtomter videreføres i planen. Antall nye boligtomter er redusert i forhold til gjeldende 
kommuneplan, hvor kommuneplanen har som ramme 100 nye boligtomter. Planforslaget legger til rette for 
en betydelig redusering av dette, hvor det er lagt til rette for 26 nye tomter innenfor R8. På disse tillates 
enten ene- eller tomannsbolig. Det er stor variasjon på tomtene, i fra ca. 1,2 daa – 4 daa. Tomtene følger i all 
hovedsak dagens tomtegrenser og enkelte tomter har en såpass stor størrelse pga terrenget. Bebyggelse 
knyttet til landbruksområder er foreslått regulert til LNF-område, spesifisert som landbruk. Store deler av 
områdene foreslått som landbruksområder består også av skog. For disse eiendommene vil jordbrukslova og 
skogbrukslova være gjeldende. Det er ikke lagt til rette for nye boligtomter på dyrka mark.  
 
Ved valg av tomter er flere momenter vektlagt; eksisterende infrastruktur (veg, vann- og avløp),  terreng, 
solforhold, beliggenhet i forhold til skole o.l. I tillegg har hensynet til landbruk (jordvern), naturmangfold og 
kulturminner vært styrende. Hensynet til økt trafikk på jernbanen er bakgrunnen for at antall nye boligtomter 
er beskjeden. Innspill til planen er også vektlagt. Innspillene med ønske om boligtomter er imøtekommet, 
utenom på de områdene som berører dyrka mark (3 områder).  
 
Innenfor R8, ved Garverløkkevegen er det satt av ett område uten noen tomteinndeling – B2. Det er ønskelig 
med boliger her, men det foreligger ingen konkrete planer for type bebyggelse, inndeling av tomter etc. så 
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det er satt krav til en tomteinndelingsplan før området kan bygges ut. Som ved de andre tomtene i R8 skal det 
være ene- eller tomannsboliger også her. Det tillates inntil 4 tomter.  
 
R6 (Kvithammarberget): 
Boligområdet nord for fv. 530 Nøtåsvegen som i gjeldende kommuneplan er angitt som felt R6. Med 
bakgrunn i dialog med grunneier Per Jacob Svenkerud, som eier store deler av området, er forslag til tomter, 
lekeplasser, infrastruktur etc. innarbeidet i planforslaget. Kommuneplanen har som ramme 40 nye tomter 
innenfor dette området, og planforslaget følger opp dette, med avvik på 1 tomt. Det er lagt til rette for 33 
tomter, og to områder hvor det tillates en mer konsentrert bebyggelse i form av rekkehus. Her er det planlagt 
totalt 10 boenheter. Tomtene som er foreslått til ene- og tomannsboliger er i størrelsesorden ca. 1 daa – 1,5 
daa. Det er lagt til rette for felles/private veger og 5 felles lekeplasser/uteoppholdsarealer. Eksisterende 
turveg og skiløype er ivaretatt, med noen justeringer. Grunneier ønsker å legge høyspentlinja i bakken for en 
bedre utnyttelse av området og bedre sikkerhet og bokvalitet.  
 
Innenfor R6 er det satt av ett område uten noen tomteinndeling – B1. Det er ønskelig med boliger her, men 
det foreligger ingen konkrete planer for type bebyggelse, inndeling av tomter etc. så det er satt krav til en 
tomteinndelingsplan før området kan bygges ut. Som ved de andre tomtene i Kvithammarberget skal det 
være ene- eller tomannsboliger også her. Det tillates inntil 4 tomter.  
 
Totalt sett er det foreslått ca.  63 tomter for ene- og tomannsboliger og to områder for maks 10 boenheter i 
rekkehus. Det anses å være tilstrekkelig med boligreserver på lang sikt. Det er ikke tillatt å fradele nye 
matrikkelenheter fra eksisterende tomter for å bygge ytterligere boliger.  
 
5.3.3 Idrettsanlegg: 
Dagens skistadion. Dagens arealbruk videreføres, med mulighet for framtidig utvikling. 
 
5.3.4 Skiløypetrase: 
Dagens lysløype. Er sikret i planen med eget formål. Det åpnes opp for at lysløypa kan justeres noe og 
videreutvikles.  
 
5.3.5 Lekeplass: 
Det er avsatt totalt 6 lekeplasser innenfor området. Ett av disse ligger innenfor Tassåsen. De resterende 5 
ligger innenfor R6, med krav til opparbeidelse ved gjennomføring av planen. Disse skal opparbeides 
parkmessig med belysning og det er satt krav til lekeapparater og sittegrupper. Det skal søkes å ivareta 
vegetasjon og terreng for å sikre variert lek.  
 
5.3.6 Energianlegg: 
Eksisterende trafostasjoner som videreføres i planen, med sikringssone. 
 

5.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
5.4.1 Kjøreveger: Det er foreslått regulert 26 nye tomter innenfor R8, i tillegg til det som det allerede er gitt 
fradelingstillatelse for. Dette innebærer at planforslaget tilrettelegger for en økning av boligbebyggelsen øst 
for jernbanen i forhold til dagens situasjon, på i størrelsesorden 26 (R8) + 33 (R6) i alt  63 nye tomter øst for 
Solørbanen. I tillegg er det satt av areal for 10 boenheter i rekkehus. Dersom man beregner 4-6 bilturer pr dag 
pr boenhet og at all biltrafikk krysser jernbanen, vil det kunne gi en trafikkøkning på krysningspunktet over 
Solørbanen på 455 (kun eneboliger og 10 boenheter i rekkehus) – 810 (kun tomannsboliger og 10 boenheter i 
rekkehus) kjøretøy i døgnet. Man kan forvente at det blir bygget flere eneboliger enn tomannsboliger, så en 
økning på ÅDT 810 anses å være urealistisk. Dersom man regner med 50/50 eneboliger/tomannsboliger vil 
økningen tilsvare ca. 630. Med dagens trafikkmengde tilsvarer dette totalt ca. 1850 ÅDT når hele feltet 
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innenfor R8 og R6 er utbygd. Det forventes at flere som er bosatt langs Kvithammarvegen velger å kjører til og 
fra sentrum via denne vegen, som er en rasjonell trafikkåre for beboerne i området.  
 
Kvithammarvegen, Stasjonsvegen, Garverløkkevegen, deler av Tassåsvegen, Lykkjegutua, Høverdalsgutua og 
Nøtåsvegen er regulert som offentlige veger, mens øvrige veger internt i boligområdene er regulert som felles 
veger. Felles veger er vist uten regulerte grøfter, regulert i 6 meters bredde. Dette gir rom for å utbedre 
dagens vegstandard vesentlig, men det må vurderes forhold mellom vegdekke og grøftearealer i hvert enkelt 
tilfelle. 
 
De adkomstene som i dag er fra offentlige veger tillates videreført, men det åpnes ikke opp for nye 
adkomster. Adkomster på private, felles og kommunale veger skal opparbeides i tråd med kommunal 
vegnorm m.t.p. bredder, stikkrenner, sikt o.l. For Nøtåsvegen, som er en fylkesveg, skal adkomster og tiltak 
være i tråd med vegvesenets håndbok, N100, eller senere vedtatte håndbøker.  
 
5.4.2 Gang- og sykkelveger og fortau: 
Det er i planforslaget tilrettelagt for en ny forbindelse for gående og syklende mellom Høverdalsgutua og 
Garverløkkevegen øst for jernbanen. Løsningen kombinerer en gang-/sykkelveg fra Stasjonsvegen og en ny 
kjørbar adkomst for gbnr 63/53 mot Garverløkkevegen. Dette foreslås for å redusere behovet for å krysse 
jernbanen for gående og syklende, og derved kunne fjerne krysningspunkter over jernbanen i plan.  
 
Det er i planforslaget innarbeidet fortau langs fv. 530, Nøtåsvegen, for å øke trafikksikkerheten langs denne 
vegen for skolebarn og andre myke trafikanter. Videre foreslås oppstramming av kryssområdet mellom 
Nøtåsvegen/Stasjonsvegen, med gangareal i tilknytning til dette, for å lede myke trafikanter til et 
krysningspunkt på fylkesvegen som er mer oversiktlig. 
 
Stasjonsvegen har i dag en fartsgrense på 50 km/t og fartshumper. Planen legger ikke opp til endringer eller 
tiltak, men det kan vurderes en redusering av fartsgrensen til 30 eller 40 km/t med eventuelle flere 
fartshumper. Dette er i samsvar med Trafikksikkerhetsplanen for Elverum kommune, hvor adkomstveger 
til/innenfor boligområder skal ha en fartsgrense på 30 km/t. Redusert fartsgrense gjelder også for 
Tassåsvegen, Lykkjegutua, Høverdalsgutua og Garveløkkevegen.  
 
5.4.3 Jernbanen: 
Arealet for jernbanen er sikret med eget formål, i samsvar med Jernbaneverkets ønske. Det er satt 
byggegrense på 30 meter, hvor bebyggelse ikke tillates innenfor. Planen legger til rette for at alle 
krysningspunkt for gangtrafikk skal saneres. Det er registrert flere overganger i plan, med de fleste er ikke i 
bruk eller er ikke lagt til rette for gangtrafikk. Krysningspunktene som skal stenges er PLO km 184.655, km 
184.12, km 183.797 og km 184.888. Ved alle krysningene skal det samtidig gjerdes tilstrekkelig for å unngå 
villkryssinger. Boligen på Solørvegen 980 er i planen sikret en ny adkomst fra Garveløkkevegen. Det er videre 
satt krav til at nye boliger skal ha gjerde mot jernbanen.  
 
Med bakgrunn i meklingen mellom kommunen og Bane NOR er det lagt inn en turveg som skal krysse 
jernbanen planfritt (gangkulvert). Denne skal erstatte de overgangene som saneres og skal øke sikkerheten 
for gående og syklende. Plassering er valgt ut i fra hvor det er naturlig for store deler av befolkningen å krysse 
jernbanen. Det er i dag en sti som krysser jernbanen her uten noen form for sikring. Turvegen med 
gangkulverten har ikke stigninger som tilsvarer at den er universelt utformet. Til tross for at turvegen har en 
noe lavere standard enn gang- og sykkelveg er den prosjektert slik at det skal være mulig med 
vintervedlikehold og sikre framkommelighet året rundt. Standarden for gangkulverten med tilførselsvegene er 
valgt ut i fra det er begrenset med areal å ta av samt at kostnaden av å bygge en fullverdig gang- og sykkelveg 
er i såpass omfang at det ikke er realistisk for kommunen og gjennomføre planens hensikt.  
 
Pr. i dag synes det åpenbart at det kun er Elverum kommune som kan ta på seg ansvaret med å få realisert 
den nye planfrie jernbanekryssingen for gående og syklende. Dvs. at realisering av reguleringsplanen i stor 
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grad må baseres på denne forutsetningen. Legges ikke den til grunn skapes det betydelig usikkerhet rundt 
fremtidig utvikling av Heradsbygd.   

Elverum kommune på sin side må vurdere hvorvidt de vil forhandle med grunneierne som nyter godt av 
denne investeringen ved at rekkefølgebestemmelser blir innfridd. Bidrag fra private utbyggere til kommunen 
(anleggsbidrag) kan avtales i en utbyggingsavtale. Et slikt anleggsbidrag må være begrenset beløpsmessig til 
det som etter plan- og bygningslovens regler er nødvendig og forholdsmessig. (Alternativt kan det vurderes 
om refusjonsbestemmelser etter plan- og bygningsloven kapittel 18 kan benyttes dersom man ikke når frem 
etter forhandlinger). På dette tidspunktet er det ikke tatt noen avgjørelser, men kommunestyret har bedt 
rådmannen utrede dette.  

Når overgangene er stengt har myke trafikanter 3 krysningsmuligheter: eksisterende gangkulvert ved 
Skolegutua, ny gangkulvert langs Stasjonsvegen eller ved Nøtåsvegen i plan. Når det blir realisert en ny 
gangforbindelse mellom Garveløkkevegen og Stasjonsvegen vil beboerne sør i området også kunne krysse 
jernbanen planfritt.   

 

 
Figur 19: trafikksikkerhetstiltak 

5.5 Grønnstruktur 

Det foreslås regulert grønnstruktur som er viktig for opprettholdelse av grøntforbindelser i boligstrøkene for å 
forbinde disse med tilliggende skogsområder. Dette er foreslått for å ivareta behovet for tur- og skiløyper 
igjennom området. En vesentlig del av disse forbindelsene er foreslått i høyspenttrasèene, som likevel holdes 
ryddet. Det er lite stier som er berørt som følge av planen.  
 

Gang- og sykkelevg 
 
Sanering av planoverganger 
 
Gangkulvert 
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Mellom turveg/kulvert og Stasjonsvegen er det en eksisterende overvannskanal. Det foreligger ingen data på 
hvor store mengder vann som føres her, men kanalen henger sammen med en viktig overvannskanal som 
strekker seg fra nordøst ned til Stasjonsvegen og fortsetter langs med Nøtåsvegen fram til rv. 2. denne Det er 
kjent at det er tilsig fra nord og øst mot jernbanen. Når gangkulverten med tilhørende tuveg skal bygges er 
kanalen sårbar for inngrep. Det er derfor lagt inn et eget formål (blågrønnstruktur) for å sikre minst mulig 
inngrep både på kanalen med dens vegetasjonsbelte.  

     5.6 Hensynssoner 

Faresone; flomfare (i alt 33,6 dekar) 
Iht. merknad fra NVE er det regulert faresone for flom (H320_) med en avstand på 20 meter på hver side av 
vassdragene gjennom planområdet. Eksisterende bebyggelse tillates videreført, og det settes vilkår for 
oppføring av ny bebyggelse innenfor faresonen. 
 
Faresone; høyspentanlegg (i alt 22,9 dekar) 
I henhold til krav fra Eidsiva Nett AS er det satt av hensynssone – faresone, høyspentlinje (H370_**) i en 
avstand på 8m på hver side av senterlinje for høyspenttrasèer innenfor planområdet, og 5m fra 
transformatorer. Bestemmelsene setter vilkår i forhold til bebyggelse innenfor hensynssonen. 
 
Infrastruktursone – krav vedrørende infrastruktur (i alt 44,8 dekar) 
Det er regulert inn et belte (H410_**) med en avstand 4 meter til hver side for eksisterende vann og 
avløpsledninger. Område er regulert til infrastruktursone for vann-, avløps- og overvannsledning. Innenfor 
området tillates ikke ny bebyggelse, men det tillates grøntområde, vegformål og parkering innenfor sonen. 
 
Hensynssone – bevaring av naturmiljø ( i alt 130,3 dekar) 
Området omfatter skoglandskap i form av furumoer, som er typiske for regionen, og har en arts-
sammensetning som gjenspeiler naturtypen. Fylkesmannen har satt krav til registrering av rødlistede arter. 
Dette er gjennomført og rapporten konkluderer med hvilke områder som anses som viktige. I dialog med 
Fylkesmannen er det avklart hvilke områder som ikke kan bebygges, i tråd med rapportens anbefalinger. Disse 
arealene er i planforslaget foreslått regulert med hensynssone (H560_), bevaring av naturmiljø. I 
bestemmelsene tillates det ikke tiltak eller aktivitet, herunder skogsdrift og hogst, som vil forringe verdien av 
naturtypen. 
 
Hensynssone – bevaring av kulturmiljø (i alt 63,8 dekar) 
Registrerte automatisk fredede kulturminner og bevaringsverdige nyere tids kulturminner i form av 
bygningsmiljøer på gårdene Oppsal nordre og søndre er foreslått omfattet av hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø (H570_**), med tilhørende bestemmelser. Det er i bestemmelsene satt krav til hensyn til 
kulturmiljøenes uttrykk, og omkring automatisk fredede kulturminner tillates ikke terrengbearbeidelse eller tiltak i 
grunnen, med mindre søknad om frigivelse innvilges av kulturminnemyndigheten. 
 
5.7 Rekkefølgekrav og gjennomføring: 
For å kunne realisere planen med boligutbygging i området er det, som resultat av meklingen, nødvendig med 
rekkefølgekrav tilknyttet kryssing av jernbanen for gående og syklende. Rekkefølgekravene knytter seg til 3 grep: 
sanering av krysningspunkter for gående og syklende, gjerding mot jernbanen og bygging av kulvert. Dette er 
rekkefølgekrav som berører hele planområdet i sin helhet. Planen er i all hovedsak bestående av 4 boligområder 
og det er knyttet krav til hvert av disse. I enighet med Bane Nor er det som følger: 
 

1. Kvithammarberget: både kjørende, gående og syklende til bygdesenteret forventes at vil krysse jernbanen 
i plan ved Nøtåsvegen, selv når gangkulverten er bygd. Elever bosatt i Kvithammarberget har en trygg 
skoleveg hvor Skolegutua (ren gang- og sykkelveg) og krysser jernbanen planfritt. Derfor legger planen til 
rette for at det kan bygges inntil 10 boliger i Kvithammarberget uten at gangkulverten ved Stasjonsvegen 
bygges. Når det derimot skal søkes om den 11. boligene må kulverten være bygd.  

2. Teaterbyen: ingen boliger kan bygges før gangkulverten er bygd.  
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3. Tassåsen: planoverangen ved Lykkjegutua må stenges og det må samtidig gjerdes langs jernbanen. 
Sanering av overgangen medfører også sletting av rettigheter for enkelte grunneiere. Å slette rettigheter 
forutsetter at det er et alternativ for kryssing, som tilsier at gangkulverten må bygges.  

4. Garveløkkevegen: eksisterende overgang i plan må stenges og det må gjerdes langs jernbanen før man kan 
bygge nye boliger her.  De som ønsker å bygge på tomter som grenser til jernbanen må i tillegg sørge for 
tilstrekkelig gjerding langs deres tomtegrenser.  

 

 
Figur 20: Oversiktskart over områder med rekkefølgekrav tilknyttet kryssing av jernbanen 

  

I praksis betyr rekkefølgekravene at det kan bygges 10 boliger i Kvithammarberget uten at det må gjøres tiltak 
på jernbanen. For de andre områdene innenfor planen må det gjøres tiltak før det kan bygges ut. Det 
medfører at sanering av overganger, gjerding langs jernbanen og bygging av ny gangkulvert er avgjørende for 
å kunne utvikle området.  
 
Det er i tillegg satt krav til følgende: 

- Tomteinndelingsplan for felt B1 i Kvithammarberget og B2 ved Garverløkkevegen.  
- Opparbeidelse av lekeplasser innenfor Kvithammarberget 
- Omlegging av turveg/skiløype innenfor Kvithammarberget 
- Legge høyspentledning innenfor Kvithammarberget i bakken 

 

6. KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og retningslinjer 

6.1.1 Kommuneplan for Elverum og gjeldende reguleringsplaner  
Planforslaget medfører en reduksjon av antall nye boligtomter innenfor R8 i forholdt til hva gjeldende 
kommuneplan har som ramme. Framtidig infrastruktur og ny skoletomt (S1) utgår som følge av nye politiske 
rammer. Planforslaget følger opp samfunnsdelen ved at det legges til rette for boligområder med valgfrihet til 
boform, livsstil og store boligtomter. Utvidelsen av skolen samt en flerbrukshall vil kunne styrke bygdas 
kvaliteter.  
 

1 

2 

3 

4 
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Vedtak av forslaget til områderegulering vil innebære at  2 reguleringsplaner som ligger innenfor planområdet 
blir opphevet/erstattet. 
 
Planforslaget vil ikke ha noen vesentlige konsekvenser for kommuneplanens arealdel eller samfunnsdelen, da 
planen legger til rette for vekst og utvikling i Heradsbygd.  
 
 
6.1.2 Øvrige kommunale planer og føringer 

 Energi- og klimaplan i Elverum 2014-2018: med bakgrunn av beliggenheten vil utbyggingen i området 
medføre økt biltrafikk til og fra sentrum. Det er derimot tilgjengelig butikk, kirke, skole, forsamlingshus, 
idrettsanlegg  i nær avstand til nye boliger/boligområder som kan forhindre noe biltrafikk. Skolens 
beliggenhet tilsier at skoleelevene har mulighet for å gå og sykle til skolen. Det er kollektivtilbud ved rv.2 
og sammenhengende gang- og sykkelveg til sentrum samt Jømna. Det ligger derfor til rette for at 
befolkningen kan benytte seg av andre tilbud enn bilen. Innenfor Heradsbygd er det store skogsarealer 
som binder CO₂. Utbyggingen i området medfører at noe skog går tapt, men dette anses å være i såpass 
beskjeden grad at det ikke har noen vesentlig konsekvens for kommunens klimaarbeid. Nytt skolebygg og 
flerbrukshallen er planlagt i massivtre, som er i tråd målsetting klimavennlige materialer og bruk av tre i 
bygg og øvrige konstruksjoner. Ihusstandene forventes å være tradisjonell fyring, med det antas at 
bioenergiandelen er stor, siden dette er områder der vedfyring er vanlig og tilgangen til billig ved er god. 
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet.  

 Hovedplan for vannforsyning og avløp 2002-2014: det er i nylig tid bygget kommunalt vann- og avløpsnett 
innenfor planområdet som har god kapasitet for eksisterende og framtidig bebyggelse. Planens hensikt 
anses som oppfylt.  

 Folkehelsearbeid i Elverum 2013-2017: det forventes en økning av biltrafikk til og fra sentrum, da bil er en 
vanlig transportform på bygdene. Det ligger derimot til rette for kollektivtrafikk og gang-/sykkel. Nye og 
eksisterende boliger ligger i gang-/sykkelavstand til skole, butikk etc. Folkehelsearbeidet anses som 
tilstrekkelig ivaretatt.  

 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum 2014-2018: innenfor planområdet er det viktige ski- og 
turløyper. Disse er sikret og ivaretatt i planen. Det er i tillegg lagt inn mye fri-/grøntområder og mulighet 
for friluftsliv og rekreasjon er lite berørt. Skistadionen er sikret med eget formål med mulighet for videre 
utvikling. Ved skolen er det planlagt 2 ballbaner, aktivitetsområde og lekeområder som skal rustes 
opp/opparbeides. I tillegg er det lagt til rette for en  for en flerbrukshall i tilknytning til Lillemoen skole 
som er positivt for organisert idrett.  

 Trafikksikkerhetsplan 2008-2017: trafikksikkerheten  innenfor planområdet ivaretatt ved å legge til rette 
for fortau langs Nøtåsvegen, gang-/sykkelveg mellom Garveløkkevegen – Stasjonsvegen, bedre 
kryssløsning ved Nøtåsvegen/Stasjonsvegen og stenging av 4 kryssinger i plan over jernbanen. Samtidig 
legger planen til rette for en planfri kryssing av jernbanen for myke trafikanter. Gjerding langs med 
jernbanen er positivt for å hindre villkryssinger over jernbanen. Dette er et trafikksikkerhetstiltak som vil 
styrke sikkerheten for barn og unge i bygda. Redusering av fartsgrense på rene adkomstveger og 
Stasjonsvegen kan vurderes. Målene/anbefalingene i trafikksikkerhetsplanen anses å være ivaretatt.  

 
6.1.3 Nasjonale føringer og retningslinjer: 
 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012: krav og grenseverdier for støy 
anses å være oppfylt da det er regulert støyskjerm på støyutsatte områder med følsom bebyggelse.  

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, T-2/08: medvirkning er 
sikret ved barnetråkkregistrering og samarbeid med kommunens barnetalsperson. For ivaretakelse av 
barn og unge vises det til punkt 6.11.   

 Statlige planretningslinjer for samordna bolig, areal- og transport planlegging: det legges til rette for 
en stor andel boliger nært til sentrale private og offentlige servicefunksjoner. Utbyggingen vil derfor 
ikke være en «boligsatellitt» hvor det ikke er noen viktige funksjoner i nærområdet. Økt biltrafikk 
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forventes, men det er lagt til rette for relativt kort skoleveg og gang- og sykkelveg internt i området 
og til sentrum i Elverum som kan bidra til at befolkningen velger alternative reisemetoder enn bil.  

 Utbygging godt tilpasset landskapet, jf. Den europeiske landskapskonvensjonen: både 
kulturlandskapet og det ordinære landskapet er lite berørt. Landskapet med sine skogsområder, 
turveger m.m. er ivaretatt.  

 Retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplaner: Krav er ivaretatt med hensynssone hvor ny 
bebyggelse ikke tillates, krav til åpne bekker m.m. Hensynet til vassdragsloven er også ivaretatt hvor 
det er satt krav til kantsoner mot vassdragene.   

 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging: hovedtyngden av ny boligbebyggelse 
ligger i god avstand til riksvegen, som har størst negativ virkning på luftkvaliteten. Det anses ikke at ny 
boligbebyggelse innenfor R8 eller R6 er berørt. De områdene som er spesielt berørt er boliger langs 
riksvegen som skolen. Skolebyggene og gymsal/flerbrukshall skal sikres god innendørs luftkvalitet i 
sammenheng med søknad om byggetillatelse, iht. TEK10.  

 

 6.2 Bebyggelse og anlegg 

Ny bebyggelse vil innebære fortetting av eksisterende bebyggelsesstruktur i Heradsbygd. Høyder og volum 
legger til rette for 2-etasjes hus med tilhørende garasje e.l. Dette vil være i all hovedsak samme volum som på 
eksisterende bebyggelse.  
 

6.3 Veg- og trafikkforhold 
6.3.1 Trafikkbelastning/transportbehov 
Planforslaget tilrettelegger for en fortetting i/ved et eksisterende bygdesenter. Avstand til sentrum og 
arbeidsplasser vil medføre økt biltrafikk på kommunale, fylkes,- og riksveger. Forventet økning på ÅDT er 
anslagsvis mellom 500-650. Av disse vil trolig mange beboere i Kvithammarberget kjøre Kvithammarvegen til 
sentrum. Boligreservene og utbyggingstakten i Heradsbygd vil bety at denne økningen fordeler seg over tid. I 
bygdesenteret er det sentrale servicefunksjoner som kan redusere noe biltrafikk, slikt som skole, butikk, 
idrettsanlegg, kirke etc.  Fra Heradsbygd er det gang- og sykkelvegnett hele vegen til sentrum av Elverum.  
 
Som en del av skoleutvidelsen slås skolene i Heradsbygd og Melåsberget sammen. En del av elevene som går 
på Lillemoen skole fraktes med buss. Elevene som blir overført til Lillemoen skole har krav til skoleskyss og det 
vil derfor bety mer trafikk til og fra skolen. Planforslaget legger derimot til rette for at nye boliger ligger nært 
til skolen, og at det er gode samt trygge skoleveger. Dette vil kunne forhindre noe biltrafikk. 
 
6.3.2 Trafikksikkerhet 
Planen legger til rette for flere tiltak som bedrer trafikksikkerheten. Det innebærer fortau langs Nøtåsvegen, 
oppstramming av krysset Nøtåsvegen/Stasjonsvegen med tilhørende gangarealer, ny gangforbindelse fra 
Garveløkkevegen – Stasjonsvegen og stenging av 3 krysningspunkt for gangtrafikk over jernbanen og 
tilrettelegging av en ny gangkulvert.  
 
Gang- og sykkelvegnettet samt trygg skoleveg vil totalt sett være bedre ivaretatt enn hva dagens situasjon er.  
 
Planen legger til rette for at alle skoleelever, som ønsker å gå eller sykle, har en skoleveg som ikke krysser 
jernbanen i plan. Det er samtidig nå sikret at de som skal til og fra bygdesentret kan krysse jernbanen 
planfritt. Det feltet som generer mest biltrafikk vil være Kvithammarberget, hvor kjøreveg til sentrum er 
Kvithammarvegen. Den andelen som velger å krysse jernbanen fra Kvithammarberget samt nye beoerne 
innenfor Tassåsen og Teaterbyen anses å være moderat.  
 
6.4 Høyspentledning 
Som konsekvens av utbyggingen av Kvithammarberget skal kryssende høyspentledninger innenfor området 
legges i bakken for bedre sikkerhet og mer effektiv arealutnyttelse. Det er satt av en sikkerhetssone der hvor 
det ikke er planlagt å legge høyspenlinja i bakken som sikrer at nye boliger innenfor hensynssonen unngås.  
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6.5 Energiforbruk og energiløsninger 
Heradsbygd ligger på løsmasser med god infiltrasjonsevne / permeabilitet, der en pga elva kan vente at 
grunnvannet ikke står veldig dypt. Det bør vurderes om det dermed ligger til rette for potensiale for 
energiforsyning med grunnvannsvarmepumper. 
 
 
 
6.6 Tilgjengelighet til boliger, uteområder og gang- og sykkelvegnett 
I plankartet er det sikret hvordan gang- og sykkelnett, løyper og stier skal ivaretas. Trafikksikker skoleveg og 
gode forbindelser er sikret i planen hvor gang- og sykkelvegnettet er utvidet. Planen skal ikke legge opp til 
flere kryssinger av jernbanen eller riksvegen.  
 
Bestemmelsene sier at det ved utbygging og utforming av anlegg skal sikres god tilgjengelighet for alle, og at 
bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig.  
 
6.7 Frilufts- og rekreasjonsområder 
Lysløype og skiløype/turveg er sikret med eget formål i planen og med tilstrekkelige bredder for å kunne 
opprettholde dagens bruk. Det er lagt inn flere grøntarealer i planen og tilgang tilgangen til friluftsområdene 
nord for planområdet er ikke berørt, men opprettholdt. Innenfor Kvithammarvegen vil det ved utbygging 
medføre at dagens turvegen under høyspentanlegget må legges om. Omlegging av turvegen innebærer at den 
skal ryddes og terrengbehandles for god framkommelighet. Dette er sikret gjennom 
rekkefølgebestemmelsene.  
 
6.8 Folkehelse 
Det er beskrevet og illustrert hvordan løype og stinett er opprettholdt og videreutviklet i planforslaget. 
Planforslaget ivaretar grønne korridorer også for dagens bebyggelse. Planforslaget tilrettelegger for 
etablering av flerbrukshall ved Lillemoen skole, og utvidelse av leke- og uteoppholdsarealer i tilknytning til 
skoletomten. Nye boligtomter innenfor R8 og R6 er lite utsatt for støy og luftforurensning. Boligområdene 
ligger i gangavstand til sentrale servicefunksjoner og friluftsområder.  Planen har ivaretatt turveger, 
grøntarealer og skiløype som er positivt for folkehelsa. 
 
6.9 Grunnforhold 
Grunnforholdene anses å være uproblematiske som byggegrunn. Dette vil imidlertid også vurderes og 
avklares nærmere i forbindelse med byggesøknad. Sikringstiltak i forhold til radon avklares gjennom 
behandling av den enkelte byggesak i ht TEK 10. 
 
6.10 Forurensning 
6.6.1 Støy 
Hensyn til støy er ivaretatt ved regulering av støyskjerm ved de aktuelle tomtene/boligområdene, som er 
utsatt til og ligger innenfor gul eller rød støysone. Det er satt rekkefølgekrav til støyskjerming langs med 
skoleområdet fram til ny veg i sør. Det anses som positivt at parkeringsplassen anlegges der hvor det er mest 
støyutsatt. Det er i tillegg satt rekkefølgekrav til boligområdene langs rv.2 når det skal bygges her. Langs 
Nøtåsvegen er det innregulert støyskjerm dersom beboere langs vegen ønsker å skjerme sine tomter.  
 
Utbyggingen vil medføre en naturlig økning av biltrafikk innenfor planområdet og på rv.2. Det er forventet en 
økning som ikke anses å ha vesentlige konsekvenser for støy.  
 
6.6.2 Rystelser fra jernbanen 
Ifølge byggdetalj 520.535 fra Byggforsk avhenger vibrasjoner og strukturlyd fra jernbane i høy grad av 
grunnforholdene. I det aktuelle prosjektet ligger både jernbane og byggene på løsmasser bestående av vind- 
og breelvansetninger (ifølge Arealis). I nevnte byggdetalj står det følgende ang. strukturlyd: 
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Når hus og bane står på løsmasser av leire, kan man også få høye strukturlydnivåer, pga. overføring i 
tørrskorpen. Sand overfører mindre strukturlyd. Med tele i jorda øker strukturlydoverføringen. Man kan få 
overskridelser av grenseverdier først og fremst med mindre avstand mellom bygning og jernbane enn ca. 30 – 
40 m. 
 
Angående følbare vibrasjoner fra jernbanen skriver Byggforsk: 
Det er vanskelig å gi generelle grenser for kritiske avstander. Når jernbane og bygning er på bløt leire, kan 
grenseverdiene i ekstreme tilfeller bli overskredet i opp mot 100 m avstand. Når det er fastere grunnforhold er 
avstandene mindre, og på underlag av sand, kan grenseverdien bli tilfredsstilt i boliger ned mot 30 m fra 
jernbanen. 
 
Det er regulert byggegrense langs jernbanen på 30 m, og det er ikke registrert boligbebyggelse innenfor 
byggegrensen innenfor planområdet. Følgelig er det sannsynlig at problemet ikke vil bli stort. 
 
6.6.3 Luftforurensning 
Det anses ikke å ha noen vesentlig økning av luftforurensning som konsekvens av utbyggingen  
 
6.6.4 Forurensning i grunn 
Utvikling av området i den beskjedne grad som planforslaget innebærer, vil ikke føre til vesentlig økt 
avrenning. Løsmassene i området har god infiltrasjonsevne, og bebyggelsen i området skal adskille seg mye 
fra måten eksisterende bebyggelse og anlegg er opparbeidet på for å utgjøre en merkbar uheldig konsekvens 
for avrenning og håndtering av overflatevann. Det er i bestemmelsene satt krav til at håndtering av overvann 
forutsettes å skje lokalt. 
 
Som nevnt kan området tilknyttes kommunalt vann- og avløpssystem. Detaljering av vann- avløps- og 
overvannsløsninger vil bli utarbeidet i forbindelse byggesøknad, og må godkjennes av kommunen før tiltak 
kan iverksettes.  
 
6.11 Naturmangfold 
Tre av de særlige viktige naturtypene er i planforslaget omfattet av hensynssoner for bevaring av naturmiljø, 
og vil ikke være vesentlig berørt.  Det er utarbeidet bestemmelser til hensynssonen som konkretiserer 
hvordan hensynet til naturtypen skal ivaretas. Basert på Nina rapport 1042 og minirapport 408 er det satt 
bestemmelser om skjøtsel og skogsdrift i hensynssonene for bevaring av naturmiljø. På områder klassifisert 
som A-verdi skal gammelskog og rotsjikt være intakt. I områder klassifisert som B-verdi tillates lukket hogst 
eller frøstillingshogst. Her skal hogstavfall fjernes. For alle områdene tillates det skjøtsel på stier og småveier 
for å opprettholde «sår» i marka, som er positivt for naturmangfoldet.  
 
Ett av områdene, som er registrert som viktig, vil være berørt som følge av utbyggingen. Dette er området ved 
Tassåsen. Dette området er klassifisert som C-verdi og er det området med lavest verdi. Fylkesmannen har 
tillatt utbygging her.  
 
Tiltak iht. planen vil derfor få liten betydning for biologisk mangfold (se også egen ”Sjekkliste 
naturmangfoldloven”). 
 
6.12 Kulturminner og kulturmiljøer 
Det er søkt å ivareta kulturminnene som en del av planen. Det er innarbeidet hensynssoner for bevaring av 
automatisk fredede og nyere tids kulturminner innenfor planområdet, og det er utarbeidet tilhørende 
bestemmelser som konkretiserer hvordan hensynene skal ivaretas. 
 
Som følge av planen er det 22 av 117 registrerte automatiske fredede kulturminner som er berørt. Disse er 
frigitt og kan fjernes uten utgraving.  
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Gårdene Opsahl søndre og nordre er foreslått regulert til bevaring. Dette medfører at våningshusene, med 
tilhørende uthus o.l., ikke tillates revet og at kulturmiljøet skal opprettholde sitt uttrykk og preg, uten at dette 
skal ha negative konsekvenser for drift. Det anses som positivt at gårder med en kulturhistorisk betydning 
bevares og at disse skal fortsatt kunne prege landskapet.  
 
 
6.13 Landbruksinteresser 
 
Innenfor R8 og R6 er det ingen områder med dyrka mark som er foreslått til boligformål. All dyrka mark er 
regulert til LNF-område- landbruksareal. Dette betyr at hensynet til jordvern reguleres gjennom jordlova. De 
områdene innenfor R8 og R6 består for det meste skog eller åpen mark. Noen av disse områdene er registrert 
som dyrkbar mark. Dette gjelder hele R6, men også deler av R8. Innenfor R8 er det i området Tassåsen 29,6 
daa som går tapt for å kunne bygge boliger.  
 

Område Dyrka mark Dyrkbar mark 

R8 0 29,6 daa 

R6 0 78,5 daa 

Total 0 108,1 daa 
Figur 21: Arealregnskap over omdisponering av dyrka og dyrkbar mark 

 
 
6.14 Landskap 
Innenfor R8 er det stor variasjon på tomtestørrelsene. For å hindre dominerende bygg i landskapet er ikke str. 
på tomta styrende for byggenes volum. Det er i bestemmelsene brukt BYA- bebygd areal, hvor maks m² er 
200m² samt at 50m² kan tillates til garasjeanlegg e.l. Maks tillatt høyder følger vanlig praksis i kommune med 
tillatt mønehøyde på 8 meter og 6 meter for gesims. Annen bebyggelse tillates ikke høyere enn 5,5 meter 
(mønehøyde). Flere av tomtene ligger i skrånende terreng, men det er ikke lagt til rette for tomter på store 
forhøyninger i terrenget. Det er begrenset med nye tomter innenfor Tassåsen/Teaterbyen noe som begrenser 
hvor mye landskapet vil endres. Mange «grønne lunger» og korridorer vil resultere i at mye av vegetasjonen 
består, som har en viss skjermende effekt. Disse rammene anses som tilstrekkelig for å ivareta hensynet til 
landskapet. 
 
Innenfor Kvithammarberget er størrelsen på tomtene i stor grad like og det er derfor brukt % BYA=35% som 
ramme. Ettersom det legges til rette for et stort antall boliger her vil landskapet endres fra et uberørt 
skogsområde til et fullstendig boligfelt. Terrenget er skrånende og noe terrengtilpasning/planering er 
nødvendig.  
 
 
6.15 Barn og unge 
En utbygging av planområdet til boligområder vil være i barn og unges interesse dersom det resulterer i gode 
boområder med attraktive leke- og oppholdsarealer. I planen er det vektlagt å tilrettelegge for moderat til lav 
utnyttelse av boligområdene, med store tomter og romslige rammer. Det er dermed ikke vektlagt felles 
lekeplasser i samme omfang som hva som ville vært aktuelt med mere konsentrert bebyggelse. Hele 
planområdet har god tilgang til skog, friluftsområder og mulighet for aktivitet i nærområdet. Det er i Tassåsen 
avsatt et område som kan benyttes til lek, hvor det er åpent for å opparbeide en fullverdig lekeplass med 
lekestativ, sittegrupper m.m.  
 
Kvithammarberget er planlagt med en mer konsentrert boligutbygging. Tomtene er i den størrelsen at det vil 
være tilstrekkelig med hagearealer på hver enkelte tomt. Det er i tillegg avsatt 5 områder for lek/opphold. 
Disse er det knyttet rekkefølgekrav til ved gjennomføring av planen. Det er sikret grønne korridorer/turveg 
gjennom planområdet. 
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Hensynet til trygg skoleveg er ivaretatt ved bedre tilgjengelige gang- og sykkelveger samt fortau. De fleste 
som etablerer seg innenfor planområdet vil få en relativt kort veg til skolen. For skoleelever som er bosatt ved 
Garveløkkevegen har disse mulighet for å benytte seg av planlagt gang- og sykkelveg til Stasjonsvegen øst for 
jernbanen.  
 
Fra barnetråkkregistrering kommer det fram at barn bosatt i området, samt Heradsbygd generelt, setter pris 
på skogsarealer, mulighet for å gå på ski, aking, lekeområder/aktivitetsområder, skøyting, fiske m.m. Alle 
disse interessene anses å være ivaretatt ved at en god andel skogsområder ikke omdisponeres til boligformål, 
skiløyper ivaretas, populært akeområde er uberørt (Danielsbakken), bekker ikke tillates lukket og at 
uteområdet ved Lillemoen skole vil få en bedre og et mer variert tilbud for aktivitet.  
 
Når det gjelder trafikksikkerhet og støy vises det til pkt. 6.3.2 og 6.6 ovenfor. 
 
6.16 Flom og overvann 
Bekkeløp innenfor planområdet er foreslått omfattet av hensynssone «flomfare» og skal ikke berøres eller 
lukkes. Påslipp til bekkene tillates heller ikke, hvor håndtering av overvann skal skje lokalt på de enkelte 
tomtene. Det er i bestemmelsene satt krav til kantsoner mot vassdragene for å hensynta erosjon og 
naturmangfold.  
 
6.17  Beredskaps- og ulykkesrisiko 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som følger som vedlegg. 
Hovedkonklusjonen er at så fremt anleggsarbeider og terrengbearbeiding foregår på en måte som innfrir 
HMS-krav, så er det ikke avdekket forhold som endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i 
negativ retning. 


