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Utredning 
 
Bakgrunn 
Arkitektbua AS har på vegne av TJ Eiendomsutvikling AS utarbeidet privat forslag til reguleringsplan. 
Hensikten med planen er å legge til rette for teknisk infrastruktur, lekeplasser og frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse. 

Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er avsatt til framtidig boligbebyggelse (B14), friområde og LNFR-område i 
kommunedelplanen Elverum byområde vedtatt 28.08.2019. 

Mesteparten av planområdet er ikke regulert tidligere. Den nordlige delen er regulert til 
grønnstruktur og inngår i reguleringsplan for Løvbergsmoen Næringspark, arealplan-ID: 201006, 
vedtatt 16.11.2011. I vest og sør grenser planen til detaljregulering for Smedstadtoppen, arealplan-
ID: 2016012, vedtatt 26.09.2018. 

Planområdet 
Planområdet ligger øst for Olav Sæters veg og nord for Damtjernvegen samt sør for Løvbergsmoen 
Næringspark, ca. 2,5 km nordøst for Elverum sentrum. Planområdet er på 52 daa og består av 
gnr./bnr.: 95/39, 95/65 og 95/14. Dagens arealbruk er LNF-område. Det går en enkel landbruksveg 
gjennom området med forbindelse videre mot Langholsvegen (mot nord-øst). Denne vegen gir også 
adkomst til eiendommen gnr 95/bnr 65 bestående av en bolig og et næringsbygg (ombygd låve). Det 
går en sti i friområdet mot Løvbergsmoen næringspark. 

Planforslaget 
Det foreslås en miks av eneboligtomter og tomannsboliger (27 stk nye + 1 eksisterende) og det er 
foreslått 4 felter regulert til konsentrert småhusbebyggelse (type kjedehus, rekkehus og 4-6 
mannsbolig). Tomannsbolig tillates kun på tomter større enn 750 m2. Det er vist et utvalg av 
hustyper som vil kunne passe inn på de ulike tomtene. Dette er å betrakte som en illustrasjon av 
planenes potensiale og for å få inntrykk av tetthet og hvordan området kan se ut ferdig utbygd. Det 
er laget en miks av bygg med ulik takløsning (sal, pult, flatt) med bevisst gruppering for at dette skal 
framstå rimelig ryddig for hvert delområde.  

Det er en eksisterende låve innenfor planområdet som er ombygd til bolig og kontor. Det foreslås at 
denne bruken kan opprettholdes og arealbruk foreslås som kombinert formål bolig/kontor/ 
forsamlingslokale for boligområdet. 

Biladkomst til og fra planområdet skjer via Olav Sæters veg og nabo-området Smedstadtoppen. Det 
er regulert gangvegforbindelse inn til sentrale deler av planområdet som igjen henger sammen med 
overordnet gang-/sykkelvegnett langs Olav Sæters veg. Det skal etableres sammenhengende 
offentlig GSV-system igjennom Smedstadtoppen, Sagåa Øvre og Ydalir ned til skole og barnehage. 
Dette GSV-systemet har også en forbindelse ned til Sagåvegen og Gamle Trysilveg, som fører rett ned 
til sentrum. 

Innenfor planområdet er det registrert en jernutvinningsplass (ID 113711) bestående av flere 
enkeltfunn. Stor tetthet av kulturminner har resultert i at en har valgt å definere dette som et 
sammenhengende miljø. Denne figuren dekker i prinsippet nesten hele det aktuelle byggeområdet. 
Fylkeskommunen har etter en grundig vurdering konkludert med at de vil kunne anbefale at det bør 
innvilges dispensasjon for kulturminnene. Eksisterende bebyggelse på gnr 95/bnr 65 er ikke tidligere 
registrert med spesiell bevaringsverdi. Nåværende bebyggelse vil bestå og inngår i den totale 
bebyggelse på feltet. 



 

 

Det er foreslått 2 lekeplasser på henholdsvis 600 m2 og 1400 m2 som dekker behovet både mht 
avstand og størrelse for nærlekeplass for eneboligtomtene og for de minste tomtene som skal 
reguleres til konsentrert småhusbebyggelse (BKS3-4). I tillegg er det krav om nærlekeplass for 
konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS2). 

Innkomne merknader 

Det er kommet inn 6 merknader til oppstart av planarbeidet; 

· Statens vegvesen region øst, datert 14.05.2018 

· Hedmark(Innlandet) Fylkeskommune, datert 16.05.2018 

· Fylkesmannen i Hedmark(Innlandet), datert 14.05.2018 

· Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 03.05.2018 

· Direktoratet for mineralforvaltning, datert 19.04.2018 

· Eidsiva Nett AS, datert 04.05.2018 

Alle merknadene er oppsummert og kommentert under punkt 8.0 i planbeskrivelsen. Rådmannen 
stiller seg bak de kommentarene som er gitt der. 

Vurdering 

Planforslaget er i samsvar med kommunedelplan Elverum byområde vedtatt 28.08.2019, hvor 
området er avsatt til framtidig boligbebyggelse (B14), friområde og LNFR-område. 

Bokvalitet 
Planforslaget legger opp til en høy og effektiv arealbruk, og den legger opp til variert boligtilbud med 
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Alle boenhetene er i bestemmelsene sikret et privat 
uteoppholdsareal. Alle boenheter skal ha tilgang til en felles lekeplass. Selv om områdene foreslås 
regulert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, legges det til rette for en effektiv 
arealutnyttelse med en maks. BYA=40% og min. BYA=35% for konsentrert småhusbebyggelse og 
BYA=35% for frittliggende småhusbebyggelse. Min. BYA sikrer at det må bygges tett for feltene 
regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 

Barn og unge 
En utbygging av planområdet til boligområder vil være i barn og unges interesse ved at det er 
vektlagt å regulere store, sammenhengende og varierte grøntområder, både som grønnstruktur, 
turveger og felles lekeplasser. I bestemmelsene er det også krav om at det skal avsettes 
uteoppholdsareal for boligene. Det er flere friluftsområder i nærområdet, og det er god 
tilgjengelighet til disse fra planområdet. Lekeplassene skal være opparbeidet med lekeapparater og 
sitteplasser. Boligene vil ligge med kort avstand til ny Ydalir skole og barnehage åpnet høsten 2019. 
Det er regulert gode gang- og sykkelforbindelser mellom planområdet og skolen/barnehagen. 

Trafikk 
I trafikkanalysen utarbeidet av Norsam AS og Arealtek AS konkluderes det med at opparbeidet og 
regulert/planlagt vegsystem i nærområdet, inkludert Olav Sæters veg, Trysilvegen, samt 
kryssløsninger i forbindelse med disse, er gode og robuste løsninger for de planlagte tiltakene. Det 
anses ikke at endringene som foreslås i forhold til gjeldende reguleringsplan, eller tiltak i henhold til 



 

 

planen vil påvirke veg- og trafikkforhold forutsatt at planlagte trafikktiltak gjennomføres. For 
nærmere detaljer vises det til planbeskrivelsen kap. 8.5, kommentaren til Statens vegvesen sin 
merknad. 

Klima og miljø 
Planområdet er avsatt til boligformål i kommunedelplanen Elverum byområde vedtatt 28.08.2019. 
Det er gode gang- og sykkelveger fra planområdet ned til Ydalir skole og barnehage og 
dagligvarebutikker ved Elverum handelspark. Det er også tilrettelagt for helhetlige gang- og 
sykkelveger fra planområdet til Elverum sentrum. Det er lagt inn bestemmelser om at overvann skal 
håndteres innenfor planområdet. 

Rådmannen anser at klima og miljø er godt ivaretatt. 

Økonomiske konsekvenser knyttet til infrastruktur 
o_SKV1 og o_SGS1 er regulert til offentlige kjøreveger og gang- og sykkelveger. Når disse er utbygget 
skal de overtas av kommunen, med ansvar for drift og vedlikehold. Det dreier seg om ca. 53 m. ny 
kjøreveg og ca. 46 m. ny gang- og sykkelveg. Med dagens vedlikehold og driftssatser vil dette på sikt 
innebære ca. kr 10 000,- pr.år i økte drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunen som følge av 
denne utbyggingen. 

Konklusjon 
Rådmannen anser forslag til privat reguleringsplan for Damgaardtunet som grunnlag for et område 
med god bokvalitet. Området har en trafikksikker utforming og barn og unge har flere arealer for 
uteopphold og flere turveger. Området ligger nært friluftsområder som er positivt for folkehelsen. 
Området er ikke vesentlig utsatt for støy eller luftforurensning. 

Rådmannen anbefaler at forslag til detaljregulering for Damgaardtunet, arealplan-ID: 2018003 legges 
ut til offentlig ettersyn. 

 


