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ELVERUM KOMMUNE              
 
PLANBESTEMMELSER 
REGULERINGSPLAN FOR TILSVING MELLOM RØROSBANEN OG SOLØRBANEN 
 
AREALPLAN - ID: 2019005 
 

 Dato 
Bestemmelser sist revidert 15.09.2020 
1. gangs behandling, vedtak i formannskapet  
2. gangs behandling, vedtak i kommunestyret  
  

 
 GENERELLE BESTEMMELSER (pbl. § 11-9) 

 
 Plankrav 

a) Bolig 
Søknad om rammetillatelse/byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan og fasadetegninger. 
Fasadetegningen skal vise høyder, etasjetall, utforming og byggemateriale. Situasjonsplanen 
skal vise bebyggelsens plassering med kotehøyde, nye bygg i forhold til omgivelsene, 
adkomst, parkering og mulighet for garasje, og terrengbearbeidelse. På situasjonsplanen skal 
også byggegrenser og frisiktlinjer angis. 

 
 

b) Næring 
Søknad om byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan, fasadetegninger og terrengsnitt. 
Situasjonsplanen og fasadetegninger skal vise bebyggelsens plassering og utforming inkl. 
byggemateriale, innganger/adkomst, bil- og sykkelparkering, interne forbindelser, løsning for 
renovasjon, areal for varetransport og hvordan utomhusarealer er ivaretatt.  
 

c) Vegareal 
Byggeplan for veg og gang- og sykkelveg skal foreligge og godkjennes av vedkommende 
vegmyndighet.  

 
 Støy 

Vurderinger skal utføres etter retningslinje for støy ved behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer. For bebyggelse med støyømfintlig 
bruksformål som blir liggende i gul eller rød støysone som følge av bidraget fra nye veg- og 
jernbanetiltak iht. T-1442/2016, skal det: 
  

 Vurderes behov for lokal skjerming av en allerede opparbeidet privat uteplass per boenhet, 
herunder balkong, terrasse eller annet avgrenset/mindre uteoppholdsareal i tilknytning til 
boligen. Det skal gis tilbud om skjermingstiltak dersom støynivå på eksisterende uteplass er 



Lden > 58 dB fra jernbanetrafikk eller Lden > 55 dB fra vegtrafikk, for beregningshøyde 1,5 
meter over uteplassens gulv/bakkenivå.  

 Vurderes behov for fasadetiltak. Det skal gis tilbud om fasadetiltak til de bygningene med 
støyømfintlig bruksformål som har overskridelse av kravene til innendørs støynivå i 
oppholds- og soverom, angitt i NS 8175:2019, lydklasse C eller den til enhver tid gjeldende 
standard. Dersom det ikke er mulig å tilfredsstille kravene i lydklasse C, kan lydklasse D 
vurderes. 

 
 Byggegrenser langs offentlig veg og jernbane (pbl. § 12-7 nr 2) 

a) Fylkesveg: Byggegrense mot fylkesveger er 15 meter regnet fra midtlinje veg.  
b) Jernbane: Byggegrense til jernbane er 30 meter fra nærmeste spors midtlinje. Det tillates ikke 

nye boenheter innenfor byggeforbudssonene. Eksisterende og lovlig oppsatt bebyggelse i 
byggeforbudssonene tillates opprettholdt. Gjenoppbygging etter eventuell brann eller 
naturskade, samt tilbygg, krever dispensasjon fra byggeforbudet og tillatelse etter 
jernbaneloven § 10. 

 
Tiltakene som er listet opp under kan tillates etter søknad innenfor byggegrensen mot 
jernbanen, men ikke nærmere enn 15 m fra nærmeste spors midtlinje. Tiltak krever tillatelse 
etter jernbaneloven § 10.   
 
 Garasjer og uthus i arealer regulert til boligbebyggelse 
 Lager, produksjonslokaler tilknyttet industri, internveger og lagringsplass i arealer 

regulert til næringsbebyggelse.  
 

 
 Kulturminner (pbl. §12-7 nr 6)  

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes aktuell kulturminnemyndighet, jf lov 
om kulturminner § 8 annet ledd. 
 

 Universell utforming 

Prinsipper om universell utforming, beskrevet i Statens vegvesen håndbok V129, eller de til enhver 
tid gjeldende retningslinjer, skal legges til grunn ved utbygging og utforming av veger. 
 
Det skal sikres god tilgjengelighet for alle ved utbygging og utforming av anlegg (jf. 
Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99). Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes 
på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig, jf. teknisk forskrift.  
 
 

 Forurenset grunn 

Det skal gjennomføres miljøtekniske undersøkelser før anleggsarbeidet for utbygging av ny tilsving 
for jernbanen kan starte. Dersom undersøkelsene påviser at grunnen inneholder miljøgifter må det 
utarbeides tiltaksplan for anleggsgjennomføringen. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen, jf. 
forurensningsforskriften kap. 2, før anleggsarbeidet kan starte. 
 



 Energibruk 

Bebyggelse skal tilknyttes fjernvarmeanlegget når det oppføres ny bygning med oppvarmet 
bruksareal over 500 m2 eller ved hovedombygging der oppvarmet bruksareal er over 500 m2. Der det 
innenfor planområde for feltutbygging oppføres bygninger med samlet oppvarmet bruksareal over 
500 m2 vil hver av disse bygningene være tilknytningspliktige. Alternative energikilder kan brukes der 
det kan dokumenteres at bruk av disse vil være energi- og miljømessige bedre enn tilknytning til 
fjernvarme. 
 

 Overvann 

Håndtering av overvann skal skje på egen grunn. Påslipp til bekkeløp tillates ikke.  

I videre planlegging av ny tilsving for jernbanen skal det utarbeides plan for overvannshåndtering. 
Planen skal godkjennes av Elverum kommune før utbyggingen starter. 
 
 

 Adkomst 

Adkomst til eiendommene er vist med adkomstpil i plankartet. Disse er retningsgivende og kan 
sidevegs forskyves. Adkomster og grøftearealer skal opparbeides i tråd med kommunale vegnormer. 

 
 
 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl. § 12-7 nr. 10) 

 
 Krav ved byggetillatelse/rammetillatelse 

Før det kan gis byggetillatelse/rammetillatelse skal følgende planer foreligge og godkjennes:  
 
Bolig- eller næringsbebyggelse 
 Situasjonsplan og fasadetegninger, jf. § 1.a for de respektive tomtene.  
 Plan for håndtering av vann- og avløp for den enkelte bolig-/næringstomt.  
 Plan for håndtering av overvann skal foreligge for den enkelte næringstomt. På planen skal 

alternative flomveier vises.  
 

Bolig-, næringsbebyggelse eller samferdselstiltak 
 Der hvor byggeprosjekter forutsetter tiltak på offentlige veger skal byggeplan for veg 

foreligge.  
 Ved planlegging av nye kryss eller andre tiltak tilknyttet fylkesveg skal byggeplan godkjennes 

av Samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. 
 

 Krav for utbygging av ny tilsving for jernbanen 

a) Ved utbygging av ny tilsving for jernbanen mellom Rørosbanen og Solørbanen skal ny 
adkomstveg til Vindheia (o_SV10 og o_SV11) og vendehammere i Industrigata (o_SV12 og 
o_SV13) være etablert før Vindheiavegen og Industrigata stenges for gjennomkjøring. 

b) Eventuelle støydempingstiltak som skal bygges som en del av utbyggingen, etter nærmere 
vurderinger i detaljplanfasen iht. § 1.2, skal være etablert før nytt jernbaneanlegg tas i bruk. 
 

 
 Krav før riving 

Ved riving skal det foreligge en antikvarisk dokumentasjon for følgende bebyggelse:  
 



 Boligbygg og uthus på gnr. 13 bnr. 994. 
 Børsemakerverksted på gnr. 13 bnr. 193. 

 
Dokumentasjon skal inneholde beskrivelse av bygningene, oppmålingsskisser og fotografier. 
Dokumentasjonen oversendes Elverum kommune.  
 
 
 
 Bestemmelser til arealformål 

 
 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1) 

3.1.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B1-B2) 
Bolighus skal oppføres som frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- eller tomannsboliger. For 
B1 tillates kun enebolig. For B2 tillates både ene- og tomannsboliger, maksimalt 4 boenheter. I 
byggeområder for frittliggende småhus skal prosent bebygd areal (% BYA) ikke overstige 30 %, 
inkludert areal til parkering. Maksimal mønehøyde for bolig er 9,0 m og 5,5 m for annen bebyggelse 
til planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maksimal gesimshøyde for boliger er 6 meter og 3,5 meter for 
annen bebyggelse til planert terrengs gjennomsnittsnivå. Det er krav til 2 parkeringsplasser per 
boenhet.  
 
3.1.2 Næringsbebyggelse BN 
Innenfor disse områdene tillates etablert ulike former for nærings- og industrivirksomhet, også 
etablering av tyngre industri. Forhold rundt støy, støv og trafikk til og fra virksomheten skal vurderes 
spesielt ved slike etableringer. Bevertning tillates ikke. Maksimal mønehøyde 12,0 m. Det er krav til 
etablering av minimum 1 parkeringsplass pr 100 m2 BRA.  
 
For BN1, BN2 og BN3 tillates kun etablering av næringsvirksomhet som håndverksbedrifter, verksted 
og entreprenørvirksomhet. Nødvendige kontorlokaler knyttet til virksomheten tillates.  
 
Maksimal utnyttingsgrad skal være %-BYA = 80 %. 
 
3.1.3 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg BAS 
Arealet omfatter deler av et avsluttet deponi. Føringer for arealbruk for dette arealet er gitt i 
tillatelse fra Miljødirektoratet av 15.06.2017 eller den til enhver tid gjeldende tillatelse, om 
avslutning og etterdrift av deponiet. 
 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 

3.2.1 Fellesbestemmelser for SV, SGS, SVT, SVG, STJ, SBT  
a) I områder for samferdselsformål (jernbane og veg) kan det anlegges veg og jernbane med 

tilhørende anlegg, herunder bl.a. tekniske bygg og master. Områdene kan benyttes til 
anleggsvirksomhet innenfor rammer som framgår av denne planen. Anleggsområder tillates 
inngjerdet så lenge anleggsarbeidet pågår. 

 
b) Det skal iverksettes tiltak for å hindre spredning av fremmede arter som konsekvens av 

anleggsarbeidet.  
 

 



3.2.2 Eierform for vegtiltak 
Følgende veger skal være offentlig: o_SV3, o_SV4, o_SV5, o_SV6, o_SV7, o_SV8, o_SV9, 
o_SV10, o_SV11, o_SVT, o_SVG o_SGS. 
 
Følgende vegtiltak skal være private: SV1, SV2, SVT. 

 
3.2.3 Veg o_SV og gang- og sykkelveger o_SGS 

Nye veger, kulverter og gang- og sykkelveger skal dimensjoneres iht. Statens vegvesens 
vegnormal N100. 

 
3.2.4 Bane o_ STJ, o_SBT  

Arealet omfatter eksisterende og planlagte spor med tilhørende anlegg. Spor med tilhørende 
anlegg (strømforsyning, kontaktledninger, signal- og teleanlegg mm), skal utformes etter 
Bane NORs tekniske regelverk. Ved utbygging av ny jernbane skal det etableres 
sikkerhetsgjerde på hver side av sporet. Innenfor arealet tillates nødvendig anleggsarbeid, 
herunder mellomlagring av masser, maskinrigg ol., for å etablere bane og tilhørende anlegg. 
Det skal utarbeides riggplan som viser løsninger for å ivareta fremkommelighet for gående og 
syklende gjennom området i anleggsperioden. 

 
 

 Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3) 

3.3.1 GV Vegetasjonsskjerm 
Innenfor området tillates ikke etablert nye bygg eller parkeringsplasser. Eksisterende 
trær skal søkes bevart og suppleres med ny vegetasjon uten fremmede skadelige arter slik at 
området utgjør en sammenhengende sone med et grønt preg. 
 

 Forsvaret (pbl. § 12-5 nr. 4)  

3.4.1 Forsvaret o_M1 
Innenfor områdene kan det oppføres bygg for militære funksjoner eller bygg for sivil 
og militær bruk. 
 
3.4.2 Forsvaret o_M2 
Innenfor området kan det oppføres bygg for militære funksjoner. 
 
 Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

 
 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a) 

4.1.1 Sikringssone – frisikt H140 
Innenfor sikringssonen for frisikt tillates ikke vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 meter.  
 
4.1.2 Støysone skytestøy H210 og H220 
I områder med rød støysone for skytestøy skal det ikke tillates nye boenheter.  
 
Innenfor gul støysone for skytestøy (35 Lden) tillates tiltak på eksisterende boliger, eller 
gjenoppbygging av bolig etter brann eller naturskade, uten krav til utendørs støydempingstiltak. 
 



 Sone for båndlegging (pbl. § 11-8 d) 

4.2.1 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 
Sonen markerer område hvor det er registrert kulturminne som er automatisk fredet iht. lov om 
kulturminner.  
 

 Bestemmelser til bestemmelsesområder 

4.3.1 Krav om rekkefølge for gjennomføring av tiltak #R 
Når ny planskilt kryssing av Rørosbanen ved Terningmoen, med tilhørende vegforbindelser SV1 og 
SV2, er ferdigstilt skal eksisterende planovergang (#R1) stenges og fjernes. 
 
Bestemmelsesområde #R2 markerer automatisk fredet kulturminne (ID 32991-01) som søkes frigjort 
gjennom planforslaget. Før iverksettingen av tiltak i området i medhold av planen skal det foretas 
arkeologisk utgravning av kulturminnet (#R2). Den arkeologiske utgravingen skal gjennomføres i 
sommerhalvåret. Innlandet fylkeskommune skal kontaktes i god tid før tiltaket skal gjennomføres for 
å avklare gjennomføring av utgravningen.  
 
4.3.2 Midlertidig anleggs- og riggområde # 1-8 
Områdene kan benyttes til riggplass, lagerplass for masser, anleggsveg og anleggsområde, 
mellomlagring av masser og parkering av anleggsmaskiner. Etter anleggsperioden for tilsvingen 
mellom Rørosbanen og Solørbanen med tilhørende vegtiltak, opphører bestemmelsesområdet for 
anleggs- og riggområdet. Områdene skal ryddes og istandsettes senest et år etter at anleggsarbeidet 
for planlagte samferdselstiltak er avsluttet. Arealer som ikke umiddelbart skal bebygges skal 
beplantes eller tilsås med frøblanding.  
 
Det skal utarbeides riggplan som viser løsninger for å ivareta fremkommelighet for gående og 
syklende gjennom området i anleggsperioden. 
 


