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1 Bakgrunn 
Elverum er regionsenter i Sør-Østerdal og en kommune i stadig vekst. Elverum kommunes rolle som 

samfunnsutvikler er sentral og innebærer at kommunen skal bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn 

for innbyggere og næringsliv. Revisjon av kommunedelplaner for byområdet er sentralt for å kunne 

legge til rette for dette.  

I planstrategien for Elverum kommune, vedtatt 06.03.2013, er det bestemt at følgende planer skal 

revideres:  

• Kommunedelplan – arealdelplan Elverum byområde, vedtatt 22.06.2011.   

• Kommunedelplan for Elverum sentrum – Leiret (også kalt sentrumsplanen), vedtatt 

02.05.2001, med endringer av 22.06.2005. 

I tillegg er det i planstrategien vedtatt nyproduksjon av byplan og samferdselsplan for Elverum.   

Nye planer og revisjon av eksisterende planer er nødvendig for å møte samfunnsutviklingen og styre 

veksten i Elverum mot en bærekraftig utvikling, der bl.a. et miljøvennlig og arealeffektivt 

transportsystem er sentralt.  

 

2 Innledning 
Elverum ble by i 1996. Sentrumsplanen fulgte opp dette med målsettingen om at Elverum skulle 

utvikles mer bymessig med kvartalsstruktur og med flere boliger i bykjernen. I tillegg skulle byen og 

Glomma knyttes bedre sammen og rådhusplassen utvikles som byens storstue.    

 
Figur 1. Vinnerutkastet «Elverommet» for utforming av Rådhusplassen, utarbeidet av Sjåtil & Fornæss 

AS og Arkitektbua AS, mai 2002. 

Sentrumsplanen har gitt tydelige rammer for byggingen av de nye bolig- og næringskvartalene i byen, 

og det er i denne perioden bygd over 200 leiligheter i bykjernen. Eksempelvis er nye bykvartaler som 

Gammelbruplassen og Glitre bygd ut med bakgrunn i nåværende plan. Sentrumsplanen har gitt god 

styring og ført til en utvikling av byen i ønsket retning. Planen er imidlertid moden for revisjon både i 

kraft av sin alder og at samfunnet hele tiden er i endring. Nå vil det være andre tema og områder 

som står i fokus. 

 

En ny byplan vil gi private utbyggere forutsigbare rammer for utvikling og utbygging av sine 

prosjekter. Det er de private utbyggerne som i stor grad bygger byen og det har vist seg at gjeldende 
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planer ikke er oppdatert i forhold til å legge til rette for en stadig mer kompakt bybebyggelse med 

større høyde og flere etasjer. 

     

Planleggingen av et helhetlig transportsystem er hovedutfordringen. Andre sentrale problemstillinger  

er utvikling av området omkring Skysstasjonen og hvordan byen skal knyttes til Glomma. I Elverum er 

det rikelig med arealer og muligheter for å kunne få til en god utvikling av byen videre.   

Den nye byplanen vil også omfatte framtidige boligområder, industriområder mv. Boligutviklingen og 

strategier for hvor framtidige boligområder skal ligge i forhold til et framtidsrettet transportsystem 

vil være den største utfordringen utenfor bykjernen.  

De nye planene skal ha en minimum tidsramme fram til år 2030, men de overordnede strukturene  

som vegsystem og framtidig boligbygging bør sees på i et lenger perspektiv, minimum til år 2050.  

 

2.1 Planprogram 
Planprogrammet er en plan for gjennomføring av planarbeidet.  

Planprogrammet skal vise hva som er mål og hensikt med planen og problemstillinger en ser det som 

viktig å løse. En kommunedelplanrevisjon kan fort bli altomfattende og det vil framgå av 

planprogrammet hvilke tema som skal være i fokus, og hva det skal benyttes mest ressurser på. 

Planprogrammet skal også fastsette plan for framdrift, organisering, og opplegg for medvirkning.  

 

2.2 Gjeldende planer 
Gjeldende kommunedelplan for Elverum byområde ble vedtatt 22.06.2011. Delplan Elverum sentrum 

– Leiret, er vedtatt 02.05.2001, sist revidert 22.06.2005. I den kommunale planstrategien vedtatt 

06.03.2013 går det frem at en ønsket en revisjon av disse planene samtidig for å få en samlet byplan. 

Dette passer også tidsmessig godt sammen med arbeidet som Statens vegvesen gjør med 

«kommunedelplan for overordnet vegsystem».    

             
Figur 2. Kommunedelplan for sentrum – Leiret 

(Sentrumsplanen)                    

 Figur 3. Kommunedelplan for  

byområdet. 
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3 Overordnede føringer 
Det finnes mange førende dokumenter for hvordan en skal gjennomføre en kommuneplanprosess, 

og hvilke temaer som skal og bør vurderes i en slik prosess. Vi går ikke inn i detaljer på dette, men vil 

fremheve følgende: 

 

3.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig -, areal- og 
transportplanlegging 

 

Utdrag av momenter fra planretningslinjene (vedtatt 26.09.2014) som berører planleggingen av 

Elverum by: 

• Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at transportbehovet begrenses og 

at det kan legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

• By – og tettstedsutvikling bør skje gjennom fortetting, transformasjon og høy arealutnyttelse. 

I områder med stort utbyggingspress bør det legges til rette for arealutnyttelse ut over det 

som er typisk.  

• Fortettingspotensialet bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.  

• Nye utbyggingsområder bør ligge sentrumsnært og ses i sammenheng med behov for 

infrastruktur. 

• Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikk skal prioriteres i planleggingen.  

• Planleggingen skal styrke sykkel og gange som transportform.  

• Ved behov for økt transportkapasitet skal mulighetene for å løse transportbehovet med et 

effektivt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange utredes.  

• Retningslinjene gjelder for også for lokalisering av handel og for besøks- og 

arbeidsplassintensive statlige virksomheter .  

• I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, viktig naturmangfold, 

overvannshåndtering, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. 

 

3.2 Regional planstrategi 2012 – 2015  
Visjon: Framtidstro og optimisme skal prege hele Hedmark – 220 000 i 2020.  

I den regionale planstrategien er det lagt opp til 4 hovedutviklingsområder: 

• Kompetanse og næringsutvikling 

• Infrastruktur 

• Attraktivitet 

• Klima, energi og naturressurser 

Disse hovedutviklingsområdene skal lede til verdiskaping i Hedmark gjennom bærekraftig utvikling 

med økonomisk-, miljømessig-, kulturell- og sosial verdiskaping.  

 

3.3 Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022 
Samfunnsdelen har mange målformuleringer som ligger som et viktig grunnlag for arbeidet som nå 

startes opp, og som må tas hensyn til i planarbeidet. Nedenfor er kapittelet «Visjon og hovedtrekk i 

kommuneplanen» lagt inn; 

Elverum kommunes visjon og verdigrunnlag har stått ved lag i mange år og framstår som 

grunnleggende bærebjelker i kommunens virke.  
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Visjon:  Elverum har hjerterom. 
Verdigrunnlag: Åpenhet, ærlighet og respekt. 
 

 
Befolkningsveksten skal være 1 % pr år 
Elverum er en av kommunene i Innlandet som har høyest befolkningsvekst. Dette er kommunen 

svært stolte over, og vil jobbe for å videreføre. Fortsatt befolkningsvekst er hovedmålsettingen i 

kommuneplanen. For å få til det vil kommunen satse målrettet for et 

livskraftig og attraktivt lokalsamfunn. 

 

Elverums rolle i Innlandet 
En sterk by som drivkraft i den regionale verdiskapingen gir et fortrinn i konkurransen om tilflyttere, 

arbeidskraft og arbeidsplasser mellom regionene. Denne kraften ønsker kommunen å forsterke. 

Elverum ser 3 roller som skal utvikles videre i sitt regionale perspektiv:  

• Elverum som regionsenter i Sør-Østerdalsregionen. 

• Elverum som ett av flere sentre i Mjøsregionen. 

• Elverum som randkommune i hovedstadsregionen. 

 

Byutvikling 
Folk etterspør kvaliteter i byomgivelsene. Bymessig utvikling av Elverum er et av de viktigste tiltakene 

for å sikre fortsatt befolkningsvekst i kommunen. Offentlige bygg og rom er nødvendige steder for 

det kollektive bylivet. Dette gjelder gode møteplasser til både  hverdag og fest, velfungerende til alle 

årstider. 

• Elverum skal ha en tydelig avgrenset bykjerne med gode byrom, møteplasser og sentrale 

sentrumsfunksjoner. 

• Vegsystemet skal betjene sentrum uten unødig gjennomgangstrafikk og miljøbelastning. 

• Glomma og elvebredden aktiviseres og knyttes sterkere til bykjernen. 

• Rådhuset, Rådhusplassen og Elvarheimparken utvikles som byens storstue; ”Elverommet”. 

• Elverum skal ha en offensiv bymessig satsing. 

 

Vekst og utvikling 
Fokus på vekst og utvikling belyser kommunens arealpolitikk, utbyggingsmønster samt boligpolitikk 

og næringsutvikling. Dette skal være premissgivende for bl.a. revisjon av kommuneplanens arealdel 

og løpende reguleringsplanarbeid. 

Grunnleggende prinsipper er: 

• Elverum kommune skal ha et miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster. 

• Bolig og næringsvekst bør hovedsakelig være innenfor Elverum bygrense. Følgende mål 

legges til grunn: 

• Byens avgrensning skal i hovedsak være mot tilliggende LNF-områder (landbruk-, natur- og 

friluftsområder), utbyggingsarealer østover i Svartholtet vurderes. 

• Vestad sentrumsområde skal være en bydel med egen identitet, stor andel boliger, tydelig 

bykarakter og lokale bydelsfunksjoner. 

• Grindalsmoen skal videreutvikles som et attraktivt område for småindustri og handel. 

• Terningmoen utvikles med Forsvaret og Terningen Arena som drivkrefter. 

• Heradsbygd, Hernes og Sørskogbygda opprettholdes som bygdesentre. 

• Elverum kommune skal være aktiv i boligpolitikken for å sikre fortsatt vekst, og prioritere 

innsats i de områder hvor man forventer vekst. 

• Det skal være relativ vekst i sysselsetting og verdiskaping i Elverum kommune. 
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Figur 4. Elverum bygrense og utviklingsretning i Svartholtet skal vurderes.  

 

Utbyggingsarealer i Svartholtet vurderes gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel, 

friluftsinteresser skal hensyntas. (Se figur 4.) 

 

Miljø 
Elverum skal praktisere bærekraftig vekst og utvikling. Det vil si en utvikling som tilfredsstiller dagens 

behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. 

• Kommunens ressurser skal forvaltes slik at fremtidige generasjoner får samme livskvalitet og 

livsgrunnlag som oss. 

 

Livskvalitet og velferd 
Elverum kommune ønsker å legge aktivt til rette for høy livskvalitet for 

sine innbyggere. Livskvalitet har sammenheng med velferd, som i 

betydelig grad ivaretas av det kommunale tjenestetilbud. Kommunens 

arbeidsform skal være preget av tverrfaglig samarbeid og tilbud. 

• Elverum kommune skal prioritere barn og unge. 

• Omsorgstjenestene skal være innrettet mot å gi enkeltmennesker muligheten til å mestre 

eget liv, med tjenester gitt på riktig nivå med god kvalitet. 

• Elverums befolkning skal i økende grad ha overskudd til å møte hverdagens krav. 

• Elverum kommune er en internasjonal kommune som fortsatt skal ha et stort internasjonalt 

engasjement. 

• Elverums befolkning skal være tilfreds med de kommunale tjenestene. Kommunen skal drive 

effektivt med god ressursutnyttelse. 

 

 

HOVEDMÅLSETTING 
Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere. 
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3.4 Kommunedelplan for overordnet vegsystem 
Statens vegvesen har startet arbeidet med kommunedelplan for overordnet vegsystem. Arbeidet vil 

gå parallelt med arbeidet med ny byplan. Framdriftsmessig skal de to planene bli ferdige samtidig slik 

det nå er planlagt. De to planprosessene vil påvirke hverandre gjensidig etterhvert som prosessene 

går fremover. Kommunestyret gjorde vedtak den 12.12.2012 om at administrasjonen skal utrede et 

helhetlig ringvegalternativ, og at utredningen skal fremlegges kommunestyret og foreligge før 

kommunestyret skal behandle kommunedelplan for overordnet vegsystem.  

Skisser av de to hovedalternativene som skal utredes er vist nedenfor. I tillegg kommer 0-

alternativet, som utgjør dagens vegtrase med oppgradering av kryssløsninger.    

 

         
Figur 5. Viser de to hovedalternativene for overordnet vegsystem som skal utredes.  

 

4 Planprosessen 
 

4.1 Planutfordringer 
 

Framtidig boligbehov 
Hovedmålsettingen i samfunnsdelen er at Elverum skal ha en befolkningsvekst på 1 % årlig. Denne 

målsetningen lykkes kommunen med og folketallet øker med gjennomsnittlig 200 nye innbyggere i 

året. Det bygges også ca. 120 nye boliger årlig. Erfaringstall fra perioden 2003-2007 viser at  ca. 38 % 

av alle boligene i kommunen ble bygd som leiligheter i sentrumskjernen og ca. 50 % som boliger 

(enebolig, tomanns-/flermannsboliger) i boligfelt. Strategien i gjeldende kommunedelplan for 

byområdet er en utvikling østover med nye boligområder og ny skole i Ydalir/Prestmyra-området. 

Samfunnsdelen bestemmer også at vi ved neste revisjon skal vurdere boliger østover i Svarholtet. 

Samtidig har vi boligreserver i sentrumskjernen, spesielt gjelder dette områdene ved Skysstasjonen 

og sør for Vestad skole. Boligbygging skjer også gjennom fortetting, og planen bør sette gode rammer 

for å håndtere slike utbyggingsprosjekter. Den revisjon av planen vi nå står ovenfor må ta for seg 

boligbehovet og se på en hensiktsmessig utbygging, der infrastrukturen blir effektivt utnyttet. Dette 

omfatter en vurdering både i forhold til veg, vann, avløp, samt skolekapasitet og barnehage. 

 

Transport 

Overordnet transportsystem for Elverum har vært på dagsorden de siste 15 årene. Ved behandling av 

de siste vedtatte kommunedelplanene er det ikke tatt stilling til dette. Tiden er inne nå for å 

bestemme en helhetlig transportstrategi som del av byplanen. Her inngår framtidig samlevegsystem, 
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behovet for nye veger til framtidige boligfelt, muligheter for ringveg og omkjøringsveg. Arbeidet må 

koordineres med kommunedelplanarbeidet som pågår i forhold til overordnet vegsystem, som 

Statens vegvesen har ansvaret for. En god transportstrategi omhandler alle trafikantgrupper, slik at 

strategier for syklende, gående og kollektivtransporten også inngår i dette.  

 

Skysstasjonen 

Utbyggingen av Terningen Arena og Skysstasjonen har ført til et større behov for å utarbeide en god 

byplan for utviklingen av de sentrale områdene på Vestad. Her har det tidligere vært startet opp 

både med kommunedelplan og reguleringsplan, men arbeidet har stanset opp av flere årsaker. 

Arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for en god byutvikling i området vil være sentralt i 

byplanarbeidet. Dette kan bygge på endel av det materialet som allerede finnes, men må også 

bearbeides slik at det tilpasses til dagens aktuelle byplanpolitikk. Transportforbindelsen øst-vest 

mellom Leiret og Terningen Arena vil også bli tema.  

 

Folkehelse 

Folkehelseperspektivet er et viktig moment ved planlegging. Mye av grunnlaget for blant annet fysisk 

aktivitet i hverdagen legges gjennom god tilrettelegging og planlegging av våre fysiske omgivelser. 

Gode byrom og møteplasser vil kunne bidra til bedre psykisk helse blant byens befolkning. I byplanen 

skal folkehelseperspektivet være en del av grunnlaget for valg av strategier og løsninger.       

 

Treby 

Det er utarbeidet en veileder for bruk av tre i Elverum, og det er et mål at en ny byplan skal bygge 

opp under målsettingen om at moderne bruk av tre skal stimuleres i utviklingen av sentrum.  

 

Gjenreisningsarkitekturen 

Gjenreisningsbebyggelsen i Leiret med rådhuset og sentrale bykvartaler har fått stadig større fokus 

de senere årene. Både nasjonalt og regionalt er det påpekt at dette er en viktig del av kulturarven, 

som også er med og gir Elverum identitet. Byplanen vil samordnes med kulturminneplanen og dette 

vil også inngå i byanalysen.   

 

Glomma 

I gjeldene planer har kontakten mellom sentrumsområdene og Glomma vært en klar målsetning. Her 

gjenstår det fortsatt et stykke arbeid for å lykkes med dette. Temaet er sentralt også i det videre 

byplanarbeidet.   

 

4.2 Mål med planprosessen 
Byplanen skal følge opp nasjonale mål og forventninger til planarbeidet i en kommune.  

I denne planprosessen ønsker en i tillegg spesielt å fokusere på følgende mål for byplanen: 

 

Elverums mål om 1% befolkningsvekst skal løses innenfor en bærekraftig utvikling for Elverums 

befolkning.  

Folkehelse skal legges til grunn i all planlegging.  

Byplanen skal fastsette en langsiktig og framtidsrettet areal- og transportstrategi, der gode løsninger 

for kollektivtrafikken, gående og syklende er viktig. 
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Byplanen skal legge til rette for en helhetlig strategi for boligutvikling, som gir en effektiv utnyttelse 

av infrastruktur og offentlige tjenester.    

Byplanen skal styrke sentrumskjernen som urbant sentrum for handel, og sørge for tilstrekkelig med 

næringsarealer.  

Byutviklingsstrategier som fastsettes skal bygge opp under Elverums identitet og attraktivitet, 

spesielt gjennom økt kunnskap og bevissthet om gjenreisningsarkitekturen.     

Elverum skal ha en tydelig definert bykjerne med gode byrom, bymessige kvaliteter og sentrale 

sentrumsfunksjoner.  

Byplanen skal stimulere til moderne bruk av tre i nye store byggeprosjekter og aktuelle 

utviklingsområder.  

Glomma og elvebredden skal aktiviseres, knyttes sterkere til bykjernen og inngå som en viktig del av 

byens grønnstruktur.  

Skysstasjonen og områdene rundt skal utvikles som en bydel med tydelig bykarakter og stor andel 

boliger.  

 

5 Innhold i planarbeidet – Byområdet – Bykjernen 

5.1 Planavgrensning 
Planarbeidet skal omfatte hele Elverum byområde med bykjerne og alle de tilliggende bolig- og 

industri/handelsområder som hører til, slik figur 3 viser. Arbeidet blir lagt opp i en felles prosess som 

skal ende opp i en felles kommunedelplan, med to kart med ulike detaljeringsgrad.  

For delplanen som skal omfatte bykjernen, vil en gjennom vedtak av planprogrammet fastsette 

avgrensningen for denne delen av planen. Så langt er området som skal omfatte bykjernen utvidet til 

også å omfatte deler av Vestad øst for jernbanen.  

 
Figur 6. Rødt område viser avgrensningen av  område for bykjernen.  
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5.2 Tema i planarbeidet   
 

 
Figur 5. Tema som skal utredes og belyses i planarbeidet.  

 

Byanalyse 

Det skal utarbeides en byanalyse i forbindelse med arbeidet med byplanen. Byanalysen er ment som 

et redskap for å gi bedre forståelse av byens egenart, historiske utvikling og fremtidsmuligheter.  

Analysen vil ta for seg området «bykjernen», og ha fokus på stedsidentitet, byrom og møteplasser. 

 

Den historiske delen vil delvis overlappe med kulturminneplanen som er under utarbeiding. Her vil 

det arbeides spesielt med gjenreisningsarkitekturens betydning for byen. 

Utarbeidingen av byanalysen vil foregå tidlig i byplanarbeidet, da den vil være en premissgiver for 

videre utvikling av planforslaget. 
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Bilder fra gjenreisningsarkitekturen i Leiret. 

 

Transport 

Gjennom arbeidet med ny kommunedelplan skal det jobbes aktivt med å få på plass et framtidsrettet 

transportsystem for hele byområdet. Det skal innhentes ekstern kompetanse for gjennomføring av 

en transportanalyse både for eksisterende vegsystem, for forslag til nye vegløsninger i gjeldende 

plan, og for vurdering av nye vegløsninger, inkludert ringvegløsninger.  

Elverum kommune har inngått avtale med Statens vegvesen om et sykkelbyprosjekt. Arbeidet med 

dette vil bli en del av byplanarbeidet, blant annet for å få på plass gode gang- og sykkelvegløsninger i 

hele byen.  

Samtidig skal en også se på muligheter for å legge til rette for økt kollektivsatsing i Elverum for å 

redusere bilbruken og gi et positivt bidrag for miljøet.  

Videreutvikling av Skysstasjonen og områdene rundt som et kollektivknutepunkt vil være et 

hovedfokus i arbeidet.  

 

Arealbehov 

I denne delen av arbeidet vil det i første rekke være planlegging av nye boliger, enten som fortetting 

eller som utvikling av nye områder, som skal ha hovedfokus. Som det fremgår av samfunnsdelen skal 

det blant annet gjøres vurderinger om nye boligområder østover inn i Svartholtet. Grønn 

infrastruktur med turdrag, bekkedrag, grønne lunger og utfartssteder vil få et stort fokus.   

Andre arealbehov til f.eks. industri / forretningsareal o.l. vil også bli vurdert i planprosessen.  

 

I Elverum byområde finnes det svært mange reguleringsplaner. Noen er nye og skal fortsatt gjelde, 

mens andre er utdaterte og gir kommunen for dårlig styring med utviklingen i området. I 

byplanarbeidet skal en se på dette, og avklare hvilke planer som fortsatt skal gjelde, hvilke planer 

som skal avløses av kommunedelplanen. Det vil og bli vurdert hvilke områder hvor det skal stilles 

krav til ny reguleringsplan før det tillates nye byggeprosjekt.  

I starten av planarbeidet vil det bli laget mange temakart som viser ulike utfordringer og hensyn som 

må vurderes i det videre arbeidet med å legge til rette for nye byggeområder og eventuelle nye 

vegløsninger.   

Planbestemmelser skal oppdateres til nytt planverk. Gjeldende skiltvedtekter skal oppgraderes og 

legges inn i byplanen som egne planbestemmelser.  

 



Planprogram, vedtatt 22.06.2015   13 
 

5.3 Konsekvensutredning 
I kommuneplanens arealdel skal all ny arealbruk som legges inn i nytt planforslag konsekvensutredes. 

Det skal gjøres utredninger av eventuelle nye strategier for ulike tema dersom disse gir vesentlige 

nye føringer i forhold til tidligere planer. I tillegg til at enkeltområdene vurderes hver for seg krever 

KU-forskriften at de samlede virkningene av hele planforslaget skal vurderes, slik at forslagets 

enkeltområder ses i sammenheng. Dette vil få fram et bilde av hva summen av arealbruksendringer i 

planforslaget vil bety for ulike miljø- og samfunnshensyn. 

I all hovedsak vil det være nye forslag om nye boligområder og veger som skal konsekvensutredes.  

Hovedhensikten med konsekvensutredningene er å gi svar på spørsmålet «Hva må vi vite ?» for å 

kunne gjøre riktige valg og beslutninger om ulike tema eller planlagt ny arealbruk.  

Konsekvensutredningen skal først få fram viktige miljø- og samfunnsverdier. Når en har oversikt over 

dette skal konsekvensutredningen vise hvilke virkninger ny arealbruk vil kunne få for disse verdiene, 

og til slutt skal utredningen vise om, og i så fall hvordan, eventuelle negative virkninger kan avbøtes.  

I konsekvensutredningene kan det i mange tilfeller brukes eksisterende kunnskap og oppdatering av 

denne. I tillegg må det vurderes behov for å innhentes ny kunnskap dersom det mangler data som 

gjør grunnlaget for svakt til å fatte et vedtak. Eksisterende kunnskap finnes i mange tilfeller 

tilgjengelig digitalt, eksempelvis Miljødirektoratets Naturbase, Skog og Landskap, Kulturminnesøk, 

artsdatabanken, SEFRAK-registeret, NGU og NVE. Dette må brukes aktivt i utredningsarbeidet. 

Kommunen kan ikke pålegge de som kommer med innspill om å konsekvensutrede sine innspill, men 

kommunen må stille krav til dokumentasjon for nye innspill. En slik dokumentasjon er viktig for å 

kunne vurdere omfanget av forslaget og klargjøre behov for utredninger og ressursinnsats i det 

videre planarbeidet. Med et slikt standardisert krav vil det og være forutsigbart for forslagsstillere og 

sikre tilstrekkelig og lik informasjon om utbyggingsforslag for kommunen. 

 

Konsekvensutredningen av planforslaget skal forholde seg til «forskrift om konsekvensutredning for 

planer etter plan- og bygningsloven» datert 01.01.20115.  

I henhold til vedlegg IV til forskriften vil følgende tema være relevant som en del av beskrivelsene og 

vurderingene av virkningene som planen kan få for miljø og samfunn: 

 

- Kulturminner og kulturmiljø.  

- Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven.  

- Friluftsliv.  

- Landskap.  

- Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn, og støy).  

- Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften.  

- Sikring av jordressurser (jordvern).  

- Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger.  

- Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.  

- Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved flom og skred.  

- Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen.  

- Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett.  

- Barn og unges oppvekstvilkår.  

- Kriminalitetsforebygging.  

- En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.  
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Temaene ovenfor skal utredes i henhold til kravene i forskriften. Konkretisering av hvordan de ulike 

temaene skal utredes og vektes vil tas opp som en del av de innledende arbeidene med selve 

konsekvensutredningen.  

 

6 Organisering 
 

 
Figur 7. Organisering av planarbeidet.  

 

Oppdragsgiver: Kommunestyret 

Mandat: Kommunestyret skal vedta det endelige planprogrammet. Endelige planforslag med 

konsekvensutredning sluttbehandles også av kommunestyret. 

Styringsgruppe: Formannskapet 

Mandat: Politisk styringsgruppe er ansvarlig for politisk styring og gjennomføring av planprosessen, i 

tråd med planprogrammet. Styringsgruppa skal følge planarbeidet, ta stilling til veivalg og til 

eventuelle avvik fra planprogrammet, samt gi løpende styringssignaler til administrasjonen. 

Formannskapet legger planprogrammet ut på høring, og legger planforslag med 

konsekvensutredning ut til høring. 
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Administrativ deltakelse: Rådmann/assisterende rådmann, sektorsjef teknikk og miljø, og 

prosjektgruppa deltar på møtene. 

Ressursgruppe 

Mandat: Medvirke til interne avklaringer undervegs i forhold til ressursbruk, prosess m.m. 

Deltakere: Assisterende rådmann, sektorsjef teknikk og miljø, næringssjef, kommunikasjonssjef og 

kultursjef. 

Prosjektgruppe 

Mandat: Står for utarbeidelsen av plandokumentene, samordner og driver prosessen med hele 

planarbeidet.   

Regionale myndigheter og sentrale aktører 

Diskusjonspartnere underveis i planprosessen. Ikke nødvendigvis noen fast etablert gruppe, men 

møter med ulike deltakere utfra ulike behov for avklaringer.  

Deltakere: Fylkesmannen, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, 

interesseorganisasjoner, sentrale grunneiere, næringsdrivende, utbyggere, Jernbaneverket, Statens 

vegvesen, forsvaret, høyskolen, sykehuset, representant for barn og unges interesser m.fl.  

 

7 Medvirkning og  opplegg for offentlig informasjon  
Det legges opp til bred medvirkning i planprosessen. Følgende hovedpunkt gjennomføres for å 

orientere om planarbeidet, samt åpne for innspill og medvirkning. 

• For å få i gang debatten om utvikling av byen, foreslås det å invitere interesserte til møter 

hvor byplanlegging settes på dagsorden.  Tema som gjenreisningsarkitektur, transport og  

boligutvikling er aktuelle.  

• Gjennom varsel av oppstart og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn, vil det 

oppfordres til innspill tidlig i planprosessen.  

• Det opprettes egne referansegrupper, som brukes som diskusjonspartnere underveis i 

planprosessen.  

• Det legges opp til møter med grunneiere, eiendomsutviklere, representanter for næringslivet 

m.fl.  

• Det vil bli laget opplegg for involvering av barn og unge gjennom barn- og unges 

kommunestyre, spesielt i forhold til stedsanalysen som utarbeides.    

• Det vil bli informert fortløpende på kommunens nettside og facebook, egen blogg 

(elverumby.wordpress.com) osv. 

• Høring av planforslag: Forslag til plan med konsekvensutredning legges ut til offentlig 

ettersyn. I høringsfasen arrangeres også åpent folkemøte, hvor det orienteres om forslaget 

og hvor det vil være åpent for alle interesserte å stille spørsmål og komme med innspill. 

 

Arbeidet vil i tillegg pågå parallelt med planprosessen for «Kommunedelplan for overordnet 

vegsystem», der Statens vegvesen står for utarbeidelsen av planen. Det vil bli sendt ut jevnlige 

orienteringer i forbindelse med dette arbeidet. Det vil bli avholdt informasjonsmøter osv. som skal 

koordineres så godt som mulig med arealplanarbeidet for Elverum byområde.  

 

8 Økonomi og rammer for planarbeidet  
Ved utarbeiding av ny byplan kreves det ressurser. Kommunen vil selv styre planprosessen og følge 

opp arbeidet med utarbeiding av nødvendige dokumenter, organisering av møter, 
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medvirkningsopplegg, utarbeiding av kart og bestemmelser mv. Arbeidsomfanget anslås til ca. 2 

årsverk for å utarbeide en ny byplan med de prosesser som kreves for å sikre kvalitet på en ny plan.  

I tillegg til dette kommer behovet for å kjøpe eksterne tjenester på enkelte fagområder. Det er 

tidligere satt av midler på fond for å jobbe med ringvegutredning for Elverum. Utarbeiding av en 

helhetlig transportstrategi, som skal legges til grunn for den nye byplanen, vil kreve 

spesialkompetanse og utarbeiding av en delrapport som skal tilfredsstille krav til 

konsekvensutredning. Midler er avsatt på fond slik at det er rom for å kjøpe slike tjenester.  

I tillegg er en av hovedutfordringene å utarbeide en plan for en bymessig utvikling av områdene 

omkring Skysstasjonen. Her har kommunen et godt samarbeid med ROM Eiendom som gir mulighet 

for kjøp av tjenester for å utarbeide en god helhetlig plan for dette. Omforming av området og 

utarbeiding av en plan for en helt ny bydel krever bred og sammensatt byplankompetanse og det vil 

være nødvendig og riktig å benytte ressurser utenifra for en så stor byplanoppgave.  

Hoveddelen av byplanarbeidet vil dermed dekkes av de faglige ressursene kommunen innehar, 

komplettert med kjøp av tjenester for å utarbeide en helhetlig strategi for transport, samt skisser for 

en god byutvikling omkring Skysstasjonen.  

Det er ikke avsatt midler utover dette, så øvrige utgifter må dekkes innenfor sektorens interne 

budsjettrammer. Det må påregnes utgifter til gjennomføring av medvirkningsopplegg, åpne møter 

o.l. Ved slike arrangement påløper utgifter til bevertning, husleie og honorar til foredragsholdere. I 

tillegg kan det påløpe utgifter til eventuelle registreringsarbeid og rapporter som det kan bli behov 

for undervegs i arbeidet med konsekvensutredningen av nye byggeområder.     

 

9 Fremdriftsplan  
Arbeidet vil grovt sett deles inn i to faser. I første fase vil arbeidet konsentreres om å utarbeide en 

byanalyse og få på plass noen strategier for hvorden en skal utforme endelig plan. I denne fasen vil 

det bli utarbeidet mye grunnlagsmateriale i forhold til temakart, innhenting av innspill osv.  

Andre fase vil bestå av utarbeidelse av selve planen med plankart, bestemmelser og en 

planbeskirvelse med tilhørende konsekvensutredning.  

 

 
Figur 8. Fremdriftsplan for arbeidet.  


