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Detaljregulering for Ydalir B3 - oppsummering av innkomne merknader 
 
 
 

 

Høringsinstans Uttalelse Kommentar 

Statens vegvesen, 
datert 18.12.2019 

Statens vegvesen ser at beliggenheten til Ydalir og dens 
nærhet til Elverum sentrum kan utgjøre et godt bidrag til 
reduksjon i bruk av bil. Tilbud for gående og syklende til 
sentrum av Elverum er dessuten god.  
Miljøsone  
I gjeldende reguleringsplan for Sagåa/Prestmyra er det 
regulert inn en en miljøsone for støyskjerming og 
vegetasjonsbuffer. Vi kan imidlertid ikke se at denne 
miljøsona er fulgt opp gjennom plankart eller bestemmelser, 
og ber om dette blir gjort.  
 
Byggegrense og støyskjermingstiltak  
Statens vegvesen har gitt signaler om at carporter kan 
aksepteres som en del av støyskjermingstiltak i miljøsona. Vi 
forutsetter at carportene ikke blir lokalisert nærmere enn 16 
meter fra vegkant til rv. 25, dvs carportens bakvegg plassert 
minimum 16 meter fra vegkant til rv. 25. På denne måten blir 
det en enhetlig «byggegrense» mot rv. 25 i området.  
Støy  
Statens vegvesen vil anbefale at carportene plasseres slik at 
det oppnås en så tilfredsstillende støyskjerming som 
overhodet mulig. Statens vegvesen ber om at det gjøres 
vurderinger rundt dette.  
Statens vegvesen kan ikke se at det er presentert støykart 
med støysoner 4 meter over terreng med støyskjerm. Vi 
henstiller til at det gjøres valg som oppnår tilfredsstillende 
støyforhold, også for boliger med separat boenhet i 2. etg. 
Som konklusjon legger Statens vegvesen til grunn at 
etablering av nødvendige støyskjermingstiltak blir 
gjennomført i tråd med T-1442 og minner om at dette er 
utbyggers ansvar. 
  

 

 

 

Miljøsona er fulgt opp og lag tinn 
som annet trafikkareal grøntsone.   

 

 

Etter dialog med Statens vegvesn er 
plankart justert, og det er lagt inn en 
16 m byggegrense mot rv 25.  

  

 

Det er utarbeidet en støyrapport der 
carporter er en del av løsningen for å 
få tilfredsstillende støyforhold 
innenfor området. Ytterligere 
utredning bli rgjort i forbindelse med 
byggesaker på området.  

 

 

 



Trafikkanalyse – Ydalir-Løvbergmoen, Elverum kommune  
Denne trafikkanalysen omfatter tiltak i området mellom 
Ydalir i sør og Løverbergsmoen i nord, hovedsakelig på 
østsiden av rv. 25, og angår også i dette planforslaget, Ydalir 
B3.Vårt generelle inntrykk av analysen er at den er grundig og 
godt utarbeidet, og gir gode faglige anbefalinger. Det er gjort 
analyser med utgangspunkt i beregnet døgntrafikk for hhv. 
2017- og 2030-situasjon. Analysen sier at allerede i dag – før 
utbygging – er restkapasiteten i kryssene med Trysilvegen (rv. 
25) liten ifb ettermiddagsrushet. Av analysen fremgår det at 
«dagens vegløsning vil bli overbelastet etter gjennomføring 
av den planlagte arealutvikling i analyseområdet. Særlig 
gjelder dette Olav Sæters veg som kan få 4 ganger så stor 
trafikk som i dagens situasjon. Delvis gjelder det også 
Trysilvegen som kan få døgntrafikk tilsvarende ÅDT på ca. 
14.000», jf. kap 7.7. trafikkanalyse 2017. Videre står det at: 
«Ny bru i Trysilvegen med sammenkobling av lokalvegene på 
begge sider av Trysilvegen, vil redusere trafikken i krysset 
med Olav Sæters veg, men ikke endre trafikkbelastningen i 
Trysilvegen».  
Trafikkanalysen tar utgangspunkt i 1000 nye boenheter 
innenfor hele analyseområdet. Slik planforslaget samt 
generell utvikling av utbyggingen av hele Ydalir legger opp til, 
kanaliseres all trafikk ut på Trysilvegen. Ved full utbygging 
innen 2030, vil kapasiteten i kryss ut på Trysilvegen være 
overbelastet. Allerede i dag er det liten restkapasitet. 
Analysen påpeker at det må bygges ny parallell lokalveg 
mellom Kjerneby og Loken for å avlaste og begrense 
trafikkveksten i Trysilvegen. Analysen konkluderer for øvrig 
med at utbygging av den lokale ringvegen vil gi et bedre 
differensiert vegnett, som igjen vil forbedre 
trafikksikkerheten.  

 

Det er ikke stilt rekkefølgekrav til en 
utbygging av en ny kommunal 
samleveg via Kjerneby og over til 
Loken/St. Hanshaugen. Veglenka 
ligger inne i byplanen, men det er 
ikke stilt krav til når den skal bygges.  

Utbyggingen i Ydalir vil gå over lang 
tid, og på lang sikt må det vurderes 
om ny lokalveg skal bygges, eller om 
det finnes alternativer til en slik 
løsning.  

 

Bygging av Prestmyra bru har gitt en 
bedre trafikkavvikling i området, 
men om dette er tilstrekkelig på lang 
sikt er usikkert.   

 

 

Norges vassdrags- 
og 
energidirektorat, 
datert 06.11.2019 

Det vises i ROS-analysen til at det er fuktdrag i området og at 
man er kjent med problemer på nabotomter i perioder med 
mye nedbør. Samtidig vises det i planbeskrivelsen til at 
områdereguleringsplanen gir føringer for at overvann skal 
håndteres på hvert felt. I reguleringsbestemmelsene er det 
imidlertid satt krav om at plan for håndtering av overvann 
først skal foreligge og godkjennes ved byggesøknad. NVE 
anbefaler at det så tidlig som mulig i planprosessen blir satt 
av tilstrekkelig areal til ev. overvannstiltak. 

Det er laget en vurdering av 
overvannshåndtering på området, 
som viser hvordan overvann og evt. 
flomveger skal håndteres. Det har 
vært økt fokus på flomhåndtering de 
siste årene, og overvannsrapporten 
har derfor nå på slutten av 
planprosessen blitt utfylt med 
grundigere vurderinger av 
flomvannshåndtering.  

Hedmark (nå 
Innlandet) 
fylkeskommune, 
datert 12.12.2019 

Av planbestemmelsene § 2.1) fremgår det rekkefølgekrav før 
midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor 
planområdet gis. Fylkesdirektøren anbefaler at kravene 
knyttes til det å ta bebyggelsen i bruk, ettersom ferdigattest 
da er hovedregelen og midlertidig brukstillatelse benyttes når 
det kun er mindre vesentlige arbeider som gjenstår før 
ferdigstillelsen.  

Fylkesdirektøren merker seg positivt at det er satt fokus på at 
det skal etableres nærlekeplass og at dette er regulert inn 
som et rekkefølgekrav i planbestemmelsene. Det er likevel 

 

Rekkefølgekrav er knyttet opp mot 
midlertidig brukstillatelse, slika t alt 
skal være på plass før bebyggelsen 
tas i bruk. Ved bruk av ferdigattest vil 
det følge at de samme 
rekkefølgebestemmelsene skal være 
oppfylt.  

Det er stilt rekkefølgekrav til at det 



ikke satt av arealformål innenfor planområdet til lekeplass og 
det mangler planbestemmelser om kvalitetskrav til disse. Det 
fremgår heller ikke tydelig av illustrasjonsplanen vedlagt 
plansaken hvordan lekeplass skal opparbeides, og bærer preg 
av å ha avsatte flere større arealer til generell lek. 
Illustrasjonsplanen er heller ikke juridisk bindende ved 
byggesak. Rundskriv T-2/08 og Rikspolitiske retningslinjer for 
å styrke barn og unges interesser i planleggingen stiller krav 
til lekeplass i boligområder. Videre er det stadfestet 
kvalitetskrav i punkt 5 i retningslinjene. Fylkesdirektøren 
forventer at det i tilstrekkelig grad settes bestemmelser som 
regulerer kvalitetskrav til lekeplasser, både med hensyn til 
terrengbearbeiding, lekeapparater og benker/bord, og at 
kravene i kommunedelplan for Elverum byområde følges opp. 
For øvrig merker Fylkesdirektøren seg at hensynet til 
universell utforming i svært liten grad er vurdert i 
planbeskrivelsen og det kun er satt krav om at universell 
utforming skal legges til grunn ved terrengbearbeiding.  

skal lages en plan for opparbeidelsen 
av lekeplassene på området.  

 

 

 

 

 

 

Etablering av området basert på 
prisnippet om universell utforming er 
en selvfølge, og det er lagt inn en 
bestemmelse knyttet til dette.   

Fylkesmannen i 
Innlandet, datert 
08.01.2020 

Området ligger i nær tilknytning til Ydalir skole, og gir god 
tilgang på lekeplassområdene der. Planbestemmelsene sikrer 
store nok nærlekeplassarealer innenfor planområdet. Det 
stilles imidlertid ingen krav til hvordan nærlekeplassene skal 
opparbeides. Vi viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen punkt 5 – Krav til 
fysisk utforming: 5b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor 
barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene er store nok og egner seg 
for lek og opphold gir muligheter for ulike typer lek på ulike 
årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter 
for samhandling mellom barn, unge og voksne. 

Fylkesmannen mener planbestemmelsene i liten grad sikrer 
muligheten for variert lek og samhandling på 
nærlekeplassene. Vi ber om at det i planbestemmelsene 
spesifiseres hvordan nærlekeplassene skal utarbeides for å 
sikre dette, herunder krav til lekeapparater, sitteplasser og 
beplantning/ tilsåing. Vi minner om at arealer smalere enn 10 
meter ikke skal regnes med som lekeplassareal. 

Det er stilt rekkefølgekrav til at det 
skal lages en plan for opparbeidelsen 
av lekeplassene på området. Det er 
og lagt inn krav til opparbeidelsen av 
lekeplassene.  

 

 
Fakultet for 
arkitektur og 
design - NTNU, 
datert 16.12.2019 

 
 

 
Område B3 har en meget sentral beliggenhet i Ydalir, og det 
er derfor uheldig at det fremlagte forslaget til regulering av 
B3 innebærer et vesentlig negativt avvik fra politiske klima-
ambisjoner for bydelen Ydalir i sin helhet.  
Planforslaget bør avslås ettersom det strider mot ønsket 
utvikling av området. Etter plan- og bygningsloven har 
kommunens politikere både rett og plikt til å arbeide for at 
arealbruk og samfunnsutvikling skjer i tråd med vedtatte 
politiske normer.  
Kommunen kan som klar hovedregel regulere, endre 
regulering eller avstå fra regulering uten økonomiske 
konsekvenser. Ingen har krav på å få et areal regulert på en 
bestemt måte. Kommunens rett til forvaltning under plan- og 

 

Det er slik at kommunestyret står 
rimelig fritt til å bestemme 
arealbruken i kommunen, og kan 
velge å ikke gå videre med 
planforslag fra private utbyggere 
derseom en ønsker det.  

I denne saken har det over tid vært 
jobbet mye med å få planforslaget så 
tett opp til ønsket utviklign som 
mulig, med Masterplanen som en 
ønsket føring.  



bygningsloven uten frykt for erstatningskrav er også utførlig 
drøftet i Vangen eiendom-saken (HR-2010-412-A – Rt-2010-
291).  
Innspill til kommunen  
Vi mener derfor at kommunen bør benytte seg av sin rett og 
plikt til å avslå det fremlagte forslaget til regulering av Ydalir 
B3 (plan-ID 2017008), og be om et revidert planforslag 
tilpasset de politisk ønskede klimamålene nedfelt i 
masterplanen for Ydalir. 

I og med at saken ble lagt ut til 
offentlig ettersyn uten at kommunen 
valgte å lage et alterntivt forslag, 
mener kommunedirketøren det er 
riktig å sluttføre planforslaget slik det 
nå foreligger med flere justeringer 
som er foretatt i samråd med 
utbygger. Kommunedirektøren anser 
det som viktig at en nå får fram 
planer i området som er attraktive og 
som åpner for mulighetene til å få 
startet med bygging av boliger i 
området slik at det Ydalir kan fylles 
med beboere som kan nyte godt av 
nærhet til bl.a. skole og barnehage.  

Elverum Vekst AS, 
datert 12.12.2019 

Energianlegg: Det er uheldig at område for trafo er plassert i 
sørøstre hjørne fordi det da blir liggende vis-a-vis trafo på B4-
området. Dette kan oppleves negativt for de som ferdes på 
gang- og sykkelvegen mellom disse to boligområdene. 
 
Parkering: Masterplan har lagt føringer for parkeringsdekning 
i Ydalir, med makskrav for å begrense 
antall biler i området. Det er da uheldig at det for B3-planen 
opereres med minimumskrav. 
Kjøreveg (f_SKV): Regulert vegbredde er 5 meter, og inkl. 
grøfteareal er totalbredden 10 meter. I tillegg er det 5 meter 
byggegrense på hver side av vegen. Dette vil oppleves som et 
meget bredt gaterom, og bygger ikke opp under målet om et 
område med bymessig karakter.  
Klimagassregnskap: Det er ønskelig at utbyggingen i Ydalir gir 
så lave klimagassutslipp som mulig. Utslipp fra 
bygningsmaterialer og fra driftsfasen av byggene 
dokumenteres med klimagassregnskap. 
Krav om klimagassregnskap for reguleringsplaner kan gis 
etter PBL 5 12-7 nr. 12 («krav om nærmere undersøkelser før 
gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å 
overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, 
tilgjengelighet for alle, og andre  samfunnsinteresser, ved 
gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne»). 
For øvrig merker vi oss positivt at det er tatt inn  
bestemmelser om at tre skal benyttes som 
bygningsmateriale i fasader og bærende konstruksjoner, og 
at det er lagt til rette for gjennomgående gang- og 
sykkelveger i området. 
Elverum Vekst (Elverum Tomteselskap AS) har både før, 
under og etter konseptutredningsfasen involvert, informert 
og invitert Trysilhus Nordøst AS og B3-utbyggingen med i 
bydelsutviklingen. Likevel registrerer vi at de ikke fullt og helt 
ønsker å ta del i pilotprosjektet Ydalir. Det er samlet sett 
meget uheldig sett i betraktning av områdets sentrale 
beliggenhet i bydelen. 
 

Trafoer er nødvendig installasjoner, 
og plasseringen slik den er nå er i 
utkanten av boligfeltet der den ikke 
vil genere noen av beboerne i 
området. Ideelt sett burde det 
kanskje vært etablert en felles trafo 
for begge områdene, men det er 
antagelig for seint i og med at 
trafoen på Ydalir B4 allerede er 
etablert.  

Parkering er lagt på et greit nivå i 
forhold til tilsvarende prosjekter 
Trysilhus har andre steder, og det er i 
praksis ikke plass til ekstra parkering 
slik situasjonsplanen nå er utformet.  

Vegen er redusert i bredde som følge 
av merknaden, godt innspill i og med 
at det her dreier seg om en internveg 
inne i et boligfelt. 

 



 Miljø-

organisasjonen 
Grønn Fremtid, 
datert 27.12.2019, 
etter fristen.  

Planens § 2.1 Krav ved midlertidig brukstillatelse foreslår at 

det før midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse kan gis, 

skal tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av 

området være etablert og godkjent.  

Vi minner om at pbl 27-1 stiller krav til at bygning må ikke 

føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr 

med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende 

og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.  

§ 2.1 fremstår således å konkurrere med pbl § 27-1. Dette kan 

ved brann i byggeperioden, som er forbundet med høy risiko 

for brann, kunne tilsi at brann utvikler seg mer en forutsatt. 

Dette tilsier en betydelig fare for liv, helse og forurensing.  

 

Ved byggestart skal veg, vann og 
avløp være på plass, så dette er ikke 
noe problem ved utbygging i Elverum 
kommune.  

 

 


