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FSK-147/20 Vedtak: 
Elverum kommune viser til forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for tilsving 
mellom Rørosbanen og Solørbanen oversendt fra Bane NOR i brev datert 16.06.2020, vedlagt 
planmateriale utarbeidet av Asplan Viak AS, med plandokumenter datert 15.09.2020.  

Elverum kommune legger planforslaget ut til offentlig ettersyn.  

Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12. 

 
30.09.2020 Behandling i Formannskapet 

FSK - møtebehandling: 
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Kommunedirektørens innstilling 
 



Elverum kommune viser til forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for tilsving 
mellom Rørosbanen og Solørbanen oversendt fra Bane NOR i brev datert 16.06.2020, vedlagt 
planmateriale utarbeidet av Asplan Viak AS, med plandokumenter datert 15.09.2020.  

Elverum kommune legger planforslaget ut til offentlig ettersyn.  

Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens § 12. 

 
  



Utredning 

Bakgrunn 

Bane NOR har fått i oppdrag av Jernbanedirektoratet å planlegge og bygge et nytt tilsvingsspor 
mellom Røros- og Solørbanen. Jernbanedirektoratet skal gjennomføre dette i henhold til vedtak 
gjort i Nasjonal Transportplan.  
Oppstart av planarbeidet ble varslet 27.11.2019 med frist for innspill 10.01.2020.  
Formannskapet vedtok i møte den 12.02.2020 planprogram for arbeidet som skal gjennomføres. 
Planprogrammet er en plan for planarbeidet, og gir føringer for hva som skal konsekvensutredes, 
andre utredninger og hvordan medvirkningen skal foregå.  
 

Tidlig siling av alternativer 

I en tidlig fase av arbeidet med planprosessen ble det gjennomført en prosess der mange ulike 
traséalternativer ble foreslått og vurdert. Alternativene ble så vurdert og silt ut basert på viktige 
kriterier for en framtidig løsning. Dette er grundig omtalt tidligere ved behandling av 
planprogrammet. Konsekvensutredningen som er utarbeidet med bakgrunn i planprogrammet har 
tatt for seg 0-alternativet (ingen endring fra i dag) og to alternativer.  

Konsekvensutredningen ender i en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 
Begge vurderte alternativer kommer dårligere ut enn 0-alternativet, da begge alternativer har noe 
negative effekter for ulike  ikke-prissatte konsekvenser, men det har ikke 0-alternativet. For 
prissatte konsekvenser har begge alternativer lik nytteeffekt, det er derfor kostnadene som skiller 
de to alternativene. Totalt sett viser analysene at ingen av de to alternativene er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme, men differansen i netto nytte er relativt stor, og alternativ 1 er 
derfor rangert som best.  

Bane NOR har så på bakgrunn av konsekvensutredningen og andre vurderingstemaer konkludert 
med at de kun ønsker å fremme ett av alternativene for videre planprosess. Alternativ 2 er med 
andre ord sjaltet ut av planprosessen og er ikke lenger et aktuelt alternativ.  

Planforslaget 

Bane NOR har gjennomført en omfattende konsekvensutredning av de to alternativene som 
planprogrammet forutsetter skulle utredes.  

Alle rapportene ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Totalt sett er det 3-400 sider med 
rapporter, planbeskrivelse, bestemmelser og plankart. Med andre ord et svært omfattende 
materiale. Det anbefales at en leser planbeskrivelse og bestemmelser først, samt ser på plankartet. 
Er det da fremdeles ting som er uklart innen bestemte tema, kan en sette seg inn detaljene i de 
ulike delrapportene som er utarbeidet i konsekvensutredningen.  



 

Oversiktskart 

 

Beskrivelse av ny jernbanetrasé (tilsving)  

Tilsvingen parallellføres med Rørosbanen fram til området ved dagens planovergang ved 
Terningmoen. Traséen går videre gjennom boligområdet Vindheia og kobles sammen med 
Solørbanen rett nord for lokalene til Sperre støperi. Lengde på ny tilsving er 1127 m. 



Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved 
å etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen dimensjoneres 
for store kjøretøy med en frihøyde på 4,9 meter, med fortau på en side.  
Alternativet innebærer at det etableres en gang- og sykkelvegforbindelse i kulvert under tilsvingen 
i Vindheia boligområde. Forbindelsen er planlagt i Vindheiavegen som allerede er en etablert akse. 
Undergangen planlegges med universell utforming etter håndbok V129 og N100 som angir 
stigningsforhold i og utenfor sentrum. Det legges til grunn stigning på 7 % som er normen for 
områder utenfor sentrum og vil ha en lengde på ca. 11 m, bredde 4 m og høyde 3,1 m.  

Bolig- og næringsarealer nord for tilsvingen vil få adkomst via eksisterende planovergang på 
Solørbanen i Vindheiavegen. For å sikre adkomst for kjørende til områdene sør for nytt spor er det 
planlagt en løsning som tar av fra fv. 210 – Vestsivegen, sør for industribebyggelsen. Vegen 
etableres på bru over Solørbanen og kobles sammen med Vindheiavegen. Denne vegen vil gi 
adkomst til bolig- og næringsområdet sør for tilsvingen, boligområdet Myggbukta og Forsvarets 
eiendommer inkludert skytebanene som også disponeres av Elverum skytterlag. 

 



 

Oversiktskart med ny trasé 

Vurdering 

Planprogram og konsekvensutredning 

Kommunedirektøren har gått gjennom planmaterialet og den konsekvensutredningen som er 
gjennomført som en del av prosessen med utarbeidelse av planforslaget. Konsekvensutredningen 



er gjennomført i henhold til vedtatt planprogram sammen med andre konsekvenser av tiltaket 
som er utredet. Konsekvensutredning og de andre utredningene gir et godt grunnlag for vurdering 
av det foreliggende planforslaget, og danner grunnlag for valget Bane NOR har tatt i forhold til kun 
å fremme ett traséalternativ for behandling. Kommunedirektøren forholder seg til det forslaget 
som er fremmet og gjør dermed lite sammenligning av eller vekting mellom de to alternativene 
som er konsekvensutredet.   

Grønnstruktur og avbøtende tiltak 

Utbygging av jernbane innebærer behov for å innløse flere eiendommer i Vindheiaområdet. Ny 
jernbane med tilhørende areal ut til sikkerhetsgjerde og nødvendig sikkerhetsavstand til spor vil 
innebære et permanent arealbeslag. Utenfor denne korridoren vil det stå igjen et areal med 
varierende bredde til hver side for jernbanen bestående av innløste eiendommer. I 
konsekvensutredningen til reguleringsplanen (Fagrapport for friluftsliv, by- og bygdeliv og 
Fagrapport for arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger) er det også pekt på 
mulighetene for etablering av lekeplass eller grøntområder i disse arealene. Etter en helhetlig 
vurdering er ikke dette fulgt opp nærmere i reguleringsplanen. Erfaringer fra tilsvarende områder 
er at slike arealer langs jernbanen ofte gror igjen og er utsatt for forsøpling. Det er derfor vurdert å 
være mer hensiktsmessig at disse arealene tilfaller naboeiendommene. I planforslaget er arealene 
i stor grad regulert til næringsformål og det er åpnet for at det kan etableres byggverk med lite 
personopphold (f.eks. lager, garasjer eller industribygg) så nært som 15 m. fra jernbanesporet. 

Naturmangfoldloven 

Det er et godt kunnskapsgrunnlag om området som er ytterligere styrket i arbeidet ved 
gjennomføring av nytt feltarbeid høsten 2019. Med et godt kunnskapsgrunnlag vurderes det at det 
er liten fare for at tiltaket vil få store og ukjente konsekvenser for naturmangfoldet. Når avbøtende 
tiltak blir gjennomført som foreslått, antas det at naturverdier i området bare i liten grad blir 
påvirket av tiltaket. For ytterligere informasjon se fagrapport naturmangfold.  

Kulturminner og kulturmiljøer 

Forsvaret 
Terningmoen omfattes av Landsvernplan for Forsvaret, vedtatt i 2004. Dette er en oversikt over 
verneverdige eiendommer og bygninger i offentlig sektor. Etter denne planen er 3 
forlegningsbrakker etter okkupasjonstiden fredet. Disse bygningene grenser til ny jernbanestrasé, 
men er ikke direkte berørt. Lenger inn på området ligger ammunisjonshus fra sent 1800-tallet. Inne 
på selve Terningmoen Leir er det et større bygningsmiljø som er vernet. Dette er 12 én-etasje 
soldatbrakker fra 1885, smie og laftehytter. Fredning av forlegningsbrakkene og vern av 
ammunisjonshus og bygningsmiljøet i leieren er innarbeidet/videreført i kommunens byplan og 
gjeldende reguleringsplaner. Ingen av kulturminnene er direkte berørt, men de ligger likevel i 
influensområdet, spesielt da forlegningsbrakkene. Framføringen av nytt jernbanespor ligger svært 
nære de fredede brakkene. Fagrapporten viser at det er utfordringer knyttet til disse med tanke på 
rystelser, økt støy og visuell påvirkning, både ved anleggsfasen og driftsfasen. Det er ca. 18 meter 
fra brakkene til fyllingen. Sonen for midlertidig anleggssone er i overkant av 5 meter. Som 
konsekvens av nærføringen vil sammenhengen mellom landskapet og brakkene bli forringet. 
Brakkene er derimot ikke direkte berørt og det er viktig å bevare så mye som mulig av den 
eksisterende vegetasjonen mellom brakkene og tiltaket. At kryssingen av jernbanen forskyves 
vestover er derimot positivt for brakkene ved at det gis mer rom ved bebyggelsen mot vest. 
Kommunedirektøren vurderer at de fredede brakkenes posisjon i landskapet vil bli forringet med 
bakgrunn av nærføringen av ny jernbanetrase, men at øvrige vernede bygg ikke forringes som 
konsekvens av tiltaket.  



 

Vindheiavegen boligområde 
Flere av bygningene i området ved Vindheiavegen er fra tidlig 1900-tallet og er SEFRAK-registret. 
Dette innebærer at alderen på bygninger tilsier at verdien som kulturminner skal vurderes ved 
tiltak. Området er uregulert og verneverdien av de eldre byggene er tidligere ikke avklart i en 
reguleringsplan. I området er det totalt 10 SEFRAK-registrerte bygg, hvor boliger og uthus utgjør 9 
av disse. Ett av byggene er et eldre børsemakerverksted, på gbnr. 13/193. Fra 
kommunedirektørens side kan det se ut til at det er mangler i SEFRAK-registret, hvor blant annet 
en bolig i Industrigata 7 fra 1921 ikke er registrert i SEFRAK, og denne er direkte berørt av tiltaket. 
Ny jernbanetrase berører 3 SEFRAK-registrerte bygninger, herunder børsemakerverkstedet, med 
mulighet for riving som konsekvens av tiltaket. Det foreligger lite historisk informasjon om 
områdets grunnlag for boliger, utvikling og sammenheng med øvrig utviklingshistorie i Elverum. 

I fagrapporten for kulturarv er området vurdert til å ha noe verdi. Området viser vekst og utvikling 
etter gammel vegstruktur og er lesbart som boligområde. Det konkluderes videre med at området 
blir forringet ettersom tiltaket vil påvirke Vindheia boligområde visuelt og at den eldre 
gatestrukturen endres. Kommunedirektøren ser seg enig i vurderingen av verneverdien og at 
området totalt sett har noe verdi, men uten behov for regulert vern. Fra et helhetlig perspektiv er 
området lite strukturert med nyere boliger fra de fleste tiår etter 1900. Sammenhengen mellom 
den eldre bebyggelsen er dermed noe forringet som følge av nyere bebyggelse. 
Industribebyggelsen som grenser inntil dominerer også området noe, som går på bekostning av 
landskapsbildet og den eldre bebyggelsens posisjon. Kommunedirektøren mener området i sin 
helhet har liten kunnskaps- eller opplevelsesverdi, men fortsatt har en bruksverdi i form av boliger. 
Boligbebyggelsen representerer en byggeskikk som var vanlig før, men er ikke sjelden eller har en 
særlig arkitektonisk eller arkitekturhistorisk betydning.  

Konsekvensen av å rive 3 SEFRAK-registrerte bygninger samt eldre boligbygg på gbnr. 13/994 anses 
som liten og uten særlig konsekvenser for kulturminner og kulturmiljøer på et lokalhistorisk nivå. 
De fleste av de eldre bygningene, samt der hvor det er mest sammenheng mellom de eldre 
bygningen nord for planområdet, er uberørt som følge av tiltaket.  Med lite bakgrunnsinformasjon 
om den historiske betydningen er det positivt at det er lagt inn krav til antikvarisk dokumentasjon, 
slik at bygningenes fysiske form, byggeskikk og uttrykk ikke går tapt for ettertiden ved at det gjøres 
fotografisk dokumentasjon. Dette gjelder børsemakerverkstedet på gbnr. 13/193 og boligbygget i 
Industrigata 7.  

Forsvaret 

Ny tilsving vil i stor grad berøre Forsvaret og deres aktivitet på Terningmoen. Det har vært flere 
møter med Forsvarsbygg og Forsvaret undervegs i prosessen for å avklare deres behov, ønsker og 
utfordringer i saken. 

Forsvarsbygg som eier arealene på Terningmoen har på vegne av Forsvaret vært tydelig på at de 
ikke har noe areal å avse i området. Det er et areal sør for  leirområdet og jernbanelinja som er 
regulert til utvidelse av leirområdet. Dette ligger tett på resten av leiren, og er et viktig areal for 
Forsvaret ved behov for utvidelser. Forslaget til langtidsplan som kom ut på våren  viste at 
Terningmoen var tiltenkt en viktig rolle i den videre utviklingen av Forsvaret (etablering av Hærens 
rekruttskole). Nå er langtidsplanen sendt tilbake fra Stortinget for nye vurderinger, men dette viser 
så langt at Forsvaret ser på Terningmoen som et verdifullt område som de har klare planer om å 
utvide bruken av. 

Forsvarsbygg har gått så langt at de har varslet at de vil fremme innsigelse til planen dersom en 
skulle valgt å fremme alternativ 2 som ny tilsving. Alternativ 2 ville gi en helt annen inngripen i 



mulighetene for å utvide leirområdet mot sør og dermed videreutvikling av Terningmoen. Dette er 
vurdert som et viktig moment Bane Nor har vektlagt når de har valgt å fremme et planforslag med 
alternativ 1. 

Pr i dag er det en dårlig sikret planovergang som benyttes fra selve leirområdet og til Terningmoen 
skyte- og øvingsfelt. Tilsammen er det ca. 1000 bevegelser daglig over jernbanelinja(dvs. både 
kjøretøy og gående frem og tilbake). Med nytt tilsvingsspor får de en ny fullverdig kulvert der 
tunge kjøretøy og gående kan passere trygt under jernbanen. Dette har ligget regulert i mange år , 
men ikke blitt realisert. Nå blir kulverten flyttet noe og får en god plassering i forhold Forsvarets 
aktiviteter i skyte- og øvingsområdet.  Forsvarsbygg har også pekt på at alternativ 2 vil gi en mer 
utfordrende situasjon med hensyn til sikring av leiren. 

 Forsvaret og Terningmoen har en svært viktig betydning for Elverumssamfunnet. I samfunnsdelen 
av kommuneplanen pekes det på at Elverum skal videreutvikle en aktiv rolle som regionsenter i 
Sør-Østerdal. Samarbeidet og dialogen med regionkommunene skal forsterkes og være 
konsentrert rundt temaer og utviklingsoppgaver av særlig stor felles betydning som blant annet  
Forsvarets videre utvikling i regionen.  

Kommunedirektøren mener det er viktig at Forsvaret har gode rammebetingelser for eksisterende 
drift, og at en samtidig skal jobbe for å legge til rette for en ytterligere utvikling av Forsvarets 
virksomhet i kommunen.  

Trafikk 

Et nytt tilsvingsspor vil gi en helt annen trafikkavvikling i området enn tidligere. Trafikken over 
eksisterende planovergang vil få en stor trafikkreduksjon, da det vil bli få gjenværende bedrifter i 
«trekanten» mellom tilsving og Rørosbanen. Det vil samtidig også bli langt færre boliger som vil 
fortsette å bruke denne adkomsten.  

Det er ikke planlagt noen endring av eksisterende planovergang. For gående og syklende vil det bli 
trygg kryssing med ny undergang under tilsvingen, mens kryssing ved eksisterende overgang blir 
den samme som før. Denne overgangen er utstyrt med lyd, lys og bom.  

Kommunedirektøren mener det bør gjøres en vurdering av Vindheiavegens beskaffenhet i forhold 
til å skulle tåle endret trafikkbelastning. Reguleringsplanen omfatter ikke denne vegstrekningen, 
men med økt trafikk bør det vurderes behov for opprusting av vegen som følge av tiltaket, også i 
forhold til bredde. 5 m kjørebanebredde er ikke så mye når vegen også skal fylle en funksjon som 
adkomst for gående og syklende i området, selv om det er relativt få boliger som sogner til denne 
delen av vegen. 

Ved eventuell nyutvikling av industrivirksomhet i de søndre delene av Vindheia (sør for Sperre), 
kan en tenke seg at disse områdene får en ny adkomst fra sør, og de kan dermed unngå og belaste 
Vindheiavegen ytterligere. 

Barn og unge / gående og syklende 

Planen legger ikke opp til vesentlige forbedringer for gående og syklende i området. Kryssing av 
nytt jernbanespor blir trygt, ved at det skal bygges en kulvert for gående og syklende. Eksisterende 
planovergang over Solørbanen blir det ikke gjort noe med, den er sikret med lyd, lys og bom i dag. 
Den vil likevel bli noe sikrere å krysse, ved at det med nytt tilsvingsspor blir færre tog som skal 
krysse Vindheiavegen i denne planovergangen.  



Det er et 14 boliger langs med Vindheiavegen samt et lite boligområde lengst sør i Vindheiavegen 
med 12-13 boliger (Myggbukta). Boligene langs Vindheiavegen er regulert til industri og er avsatt 
til samme formål i BYplan 2030. Det er usikkert når planene for mer industri her realiseres, dette 
kan være langt fram i tid. Kommunedirektøren forholder seg derfor, med tanke på gående og 
syklende, at det er beboere her per i dag. Myggbukta er for øvrig avsatt til og regulert til 
boligformål.  
For barn og unge som bor her, vil det bli en del mer trafikk på deler av den delen av Vindheiavegen 
de må gå langs før de kommer til den nye kulverten. Det er ingen stor trafikk med en ÅDT 
(årsdøgntrafikk) på rundt 1100, men det blir mer trafikk fra ny adkomstveg og spesielt fram til 
kryss med Industrivegen. Etter det blir trafikkmengden igjen i hovedsak lik den en har der i dag.  
 
Elverum kommune er grunneier av Vindheiavegen og kan, ved behov, se på mulighetene for å 
bedre tilbudet for gående og syklende langs denne vegen til og fra kulverten lenger nord. 
Veggrunnen, med sidearealer, er på ca. 12 meter, hvor kjørebredden er på ca. 5 meter. Det er ikke 
tilstrekkelig med areal for både kjøreveg og gang- og sykkelveg innenfor denne bredden, men 
enkle tiltak som grusing av sidearealet kan vurderes. Ved større tiltak må det erverves grunn.  

Støy 

Støyberegningene for ny jernbanestrekningen er basert på forutsetninger om at alle togsett får 
komposittbremser som er mer støysvake enn dagens løsning, og det forutsettes også at banen blir 
elektrifisert innen denne strekningen åpnes. Trafikkmengden blir relativt lav på den nye 
strekningen, også lengre frem i tid ifølge prognosene fra Jernbanedirektoratet. Totalt sett 
medfører dette at det ikke vil være krav til støydempende tiltak fra jernbanen for noen boliger 
basert på disse forutsetningene. Bane NOR har også fått utført en beregning av støy ut fra bruk av 
diesellokomotiver, og resultatene blir i praksis de samme for den type lokomotiv. Basert på dette 
er ikke utbyggingen avhengig av at banen blir elektrifisert innen 2026, selv om det er det som er 
lagt inn som forutsetning i disse støyberegningene.  

Det skal gjøres egne vurderinger av uteplassene for en vurdering av disse ved utbygging. Det kan 
medføre noen lokale tilpasninger på enkelte eiendommer.  

Det er i tillegg gjort beregninger for støy langs ny adkomstveg for Vindheiområdet, og her vil det 
være én bolig som får behov for støyreduserende tiltak som følge av økt trafikk på Vindheiavegen.  

Hele området ligger innenfor henholdsvis gul og rød støysone fra skyteaktiviteten på Terningmoen. 
Som følge av dette legges det ikke opp til etablering av noen nye boligtomter/boliger i området, 
men det åpnes for utvikling av boligene i området dersom noen ønsker tilbygg e.l. til eksisterende 
boliger. Det er ikke gjort sumstøyberegninger for boligene i området. Støyen beregnes fra nye 
støykilder, det vil si ny jernbanelinje. Det er støy fra ny støykilde som vil utløse et eventuelt krav 
om videre vurdering av støytiltak. Ved dimensjonering av støytiltak i en senere planfase skal det 
tas hensyn til alle støykilder av betydning. Med bakgrunn i støysonene fra Terningmoen vil dette 
uansett begrense utviklingsmulighetene for boligområdet, både med og uten nytt tilsvingsspor.  

Det er i løpet av prosessen kommet fram at det er et par bedrifter i området som har en del 
produksjon som er svært følsom for vibrasjoner. Det er viktig at dette blir tatt opp og kommunisert 
i høringsperioden slik at dette kan hensyntas i det videre arbeidet som skal skje når 
detaljprosjekteringen av anlegget blir igangsatt.  

Boliger 

Det er ca. 10 boliger og en del andre bygninger som må rives som følge av ny tilsving. I tillegg blir 
det en del eiendommer som får en ny nabo i form av en jernbanelinje relativt tett på sin 



eksisterende boligeiendommen. Som det går fram av støyutredningen, vil det gå få tog på 
strekningen. Dette har som konsekvens at det ikke legges opp til noen form for støydempende 
tiltak langs den nye banen, da beregning av støy basert på den nasjonale støyretningslinjen H-
1442/2016 ikke krever tiltak med de støynivåene som beregnes.   

Passeringen av togene vil likevel merkes godt de gangene det skjer, både på dagtid og nattestid. 
Noen vil med tilsvingen få togpasseringer nærmere enn med dagens Solørbane, mens andre vil få 
færre passeringer av tog tett på eiendommen, men i stedet få togpasseringer på begge sider av 
eiendommen.  

Boligtomtene som ligger innenfor planområdet reguleres til faktisk utbygging, hvor det er etablert 
ene- og tomannsboliger. Det er lagt begrensninger for at det ikke bygges flere boliger i området, 
men dette er grunnet støyen fra skytebanene og ikke ny jernbanetrase. Rammene i byplanen for 
parkering og utnyttelse er lagt til grunn for boligtomtene. Det er innarbeidet en byggegrense mot 
jernbanen på 30 meter. Innenfor denne er det ikke tillatt for boligbebyggelse, men det er gitt 
unntak for garasjer o.l.  

Det er naturlig nok mange av beboerne i området som er urolige med tanke på tilsvingen, og som 
er usikre på hvordan den nye situasjonen i området vil påvirke dem. Det er kommet innspill til 
kommunen, med sterkt ønske fra flere av beboerne i området, om at alternativ 2 burde velges. 
Dette alternativet påvirker i liten grad boliger i Vindheia. Men i stedet krysses flere 
næringseiendommer, og mer av arealet til forsvaret berøres. Beboerne gir uttrykk for at forsvaret 
har mer enn nok areal til sin videre utvikling. De savner også en bedre dialog med forsvaret om 
den virksomheten som drives i dag. Det blir dessuten stilt spørsmålstegn ved om de ulempene som 
et nytt tilsvingsspor gir for området kan oppveie de fordelene en får med tilsvingen i forhold til 
kortere kjøretid.  

Det blir og vist til at det  i de seinere årene også er bygd og pusset opp flere boliger i området. 
Området ligger sentrumsnært og har gang- og sykkelavstand til de fleste tjenestene i byen.    

Arbeidet med ny tilsving kommer som en følge av beslutninger i Nasjonal Transportplan 2018-
2029(NTP) om en ny godspakke, som innebærer flere tiltak knyttet til Solørbanen og tilknytningen 
mot Hamar. Dette må Elverum kommune forholde seg til.  

Kommunedirektøren er enig i at tilsvingen vil få en stor og uheldig påvirkningseffekt på 
boligområdet i den forstand at den vil dele et lite boligområde i to. Etter utbygging vil toglinjen bli 
liggende som et nytt og godt synlig fremmedelement i området. De som får sine boliger revet, må 
finne seg ny bolig andre steder i byen. Det legges ikke opp til noen utvikling av nye boliger i 
området etter utbyggingen av tilsving.  

Gitt forutsetningen om at det skal etableres en tilsving i Elverum som følge av gjennomføringen av 
godspakken i NTP, er det framlagte planforslaget det som på lang sikt er en god løsning for 
Elverum kommune. Løsningen innebærer store ulemper for boligområdet, men hensynene til 
Forsvarets virksomhet vurderes samlet sett viktigere for kommunen og regionen.  

Næring 

Etablering av ny tilsving vil medføre at noe næringsareal blir borte på Vestad. Dette gjelder i 
hovedsak to bedrifter, Dyrhoff AS og Br. Østby AS, samt deres leietakere som omfatter flere 
bedrifter. For noen av disse medfører tilsvingen at de må finne seg nye tomter og lokaler, mens 
det for andre kan føre til at de må organisere bedriften annerledes på de gjenværende arealene. 



Br. Østby AS er tydelige på at de ikke kan bli værende på eksisterende lokalisering med ny tilsving, 
den vil begrense virksomheten i for stor grad. De konkluderer derfor med at de må etablere 
bedriften på et nytt sted ved utbygging av tilsvingen. Høringsperioden blir viktig for å klare ut 
hvordan de ulike bedriftene kan takle etableringen av nytt jernbanespor. Det er for tidlig å si helt 
konkret hvordan dette vil slå ut pr. i dag.   

Bane NOR vil etter en eventuell investeringsbeslutning gå i dialog med disse bedriftene med tanke 
på en prosess med innløsning/erstatning /grunnerverv. Fram til en slik investeringsbeslutning må 
bedriftene fortsette driften som i dag, med usikkerhet rundt løsning av deres behov for 
videreutvikling.  

Elverum kommune vil sammen med Elverum Vekst søke å bidra til at framtidige ervervs-
/erstatningsprosesser blir gjennomført på en god måte for bedriftene. De representerer mange 
viktige arbeidsplasser for kommunen, og det er viktig å bidra slik at en ikke mister arbeidsplasser 
som følge av tiltaket som skal gjennomføres.  

Blir det behov for å flytte virksomheter, har Elverum en god reserve av næringsareal, både på 
Grundsetmoen for tyngre virksomheter, på Grindalsmoen og Løvbergsmoen for lettere industri. 
Det er også ledige arealer som er mulig å videreutvikle i Vindheiaområdet.  

Som følge av at en del boliger blir borte, vil det også bli noe nytt næringsareal tilgjengelig langs det 
nye tilsvingssporet. Det er ikke så mye, men kan tenkes å gi noen muligheter for etablering av ny 
virksomhet.  

Klimapåvirkning 

Det er laget en fagrapport i forhold til klimabudsjett. Klimabudsjettet inneholder både direkte og 
indirekte utslipp, og er basert på et verktøy som er beregnet for denne type vurderinger ved 
jernbaneutbygging. Klimabudsjettet er en grov oversikt over mulige utslipp basert på lengder på de 
to alternativene, og viser at alternativ 1 kommer langt bedre ut enn alt 2, i hovedsak basert på at 
alternativ 1 gir en mye kortere strekning.  

ROS-analyse 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for de to utredningsalternativene. De 
identifiserte uønskede hendelsene er: brann i tilknytning til jernbane eller bygg og anlegg, svikt i 
nød og redningstjenesten, samt uønsket hendelse ved jernbanen. Basert på rapporten ansees 
risikoen som oppstår i området som følge av tiltaket som akseptabel.  

 Økonomi 

For Elverum kommune innebærer etableringen av tilsvingen at det blir en del meter med ny 
adkomstveg, dvs. den nye adkomstvegen sør for Østlandske Lettmetall og inn på industriområdet. 
Strekningen er på ca. 450 m, noe som i økte årlige drifts- og vedlikeholdskostnader utgjør ca 
60.000 kr.  

Medvirkning og innspill ved varsel om oppstart 

Det har tidlig i prosessen og ved oppstart vært avholdt store åpne møter i kommunestyresalen, 
med 40-50 deltakere. Nytt folkemøte var tenkt den 12. mars, men ble avlyst på grunn av 
koronapandemien. Det var selvsagt uheldig, men en riktig beslutning på det tidspunkt.  



Bane NOR og Elverum kommune er opptatt av at berørte skal få en god mulighet for å medvirke i 
den videre planprosessen. Forholdende rundt koronapandemien gjør at det fremdeles er 
usikkerhet knyttet til å avholde større offentlige åpne møter. Det jobbes derfor med å se på andre 
former for medvirkning. Det vil bli laget en presentasjonsvideo som legges på nett som skal 
informere godt om planforslaget. Muligheter for enkeltmøter med kommunen og/eller 
konsulenten vil det også åpnes for. Mer konkret forslag til medvirkningsopplegg vil bli tatt opp i 
møte slik at formannskapet blir godt informert om hvordan dette skal gjøres.  

Ved oppstart av planarbeidet kom det inn en del kommentarer og merknader. Disse ble 
oppsummert ved vedtak av planprogrammet og ligger vedlagt saken til orientering. Vær 
oppmerksom på at kommentarene ble utformet før planforslaget var klart, og var av mer generell 
karakter ved oppstarten av planarbeidet.  

I forbindelse med offentlig ettersyn vil det være mulighet for uttalelser knyttet til planforslaget 
Bane NOR har fremmet, alternativ 1. Det kan hende at enkelte vil uttale seg til begge alternativer, 
men kommunedirektøren påpeker at alternativ 2 ikke er fremmet og at det kun blir lagt ut ett 
planforslag til offentlig ettersyn.  

 
Konklusjon 

Store infrastrukturprosjekter er kompliserte, og medfører stor påvirkning på nærmiljøet som blir 
berørt. Slik er det også i denne saken. Det er mange boligeiere som må flytte for at ny tilsving skal 
kunne realiseres, og det er mange boligeiere som vil få ny jernbane som en tett nabo, med de 
ulemper det medfører av tidvis støy, og en ny visuell virkelighet i sitt nærområde.  

I tillegg er det flere bedrifter som blir sterkt påvirket av tilsvingen. Noen må flytte fra sine lokaler, 
mens andre antagelig kan fortsette med en viss omlegging av sin virksomhet.  

Kommunedirektøren har tidlig i prosessen vært opptatt av at det skulle gjøres en grundig 
vurdering av de ulike trasealternativene. Utredningen av de to alternativene viser at det for mange 
temaer ikke har vært så store forskjeller mellom alternativ 1 og 2.  

Gjennom arbeidet har det blitt tydeligere at konsekvensene for Forsvaret av alternativ 2 er større 
enn det man la til grunn i starten av denne prosessen. Forsvarsbygg og Forsvaret er tydelige på at 
de ikke vil akseptere konsekvensene for deres virksomhet som følger av alternativ 2.  

Som nevnt tidligere i saksutredningen er Forsvarets virksomhet på Terningmoen viktig. Ikke bare 
for Elverum kommune, men for hele Sør-Østerdalsregionen. Utviklingsmuligheter må fremdeles 
være til stede for dem etter at ny tilsving blir realisert.  

Totalt sett har dette vært avgjørende for at kommunedirektøren slutter seg til vurderingene Bane 
NOR har gjort av de to alternativene som er konsekvensutredet.  

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å legge forslag til tilsving mellom Rørosbanen og 
Solørbanen ut til offentlig ettersyn.  

 

 


