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1 INNLEDNING 

 Bakgrunn for planarbeidet 1.1

1.1.1 Forslagsstiller 
Detaljreguleringsplanen fremmes av Plan23 AS på vegne av Trysilhus Nordøst AS. Detaljreguleringen 
tar utgangspunkt i områdereguleringsplan for Sagåa/Prestmyra.  

1.1.2 Eiendomsforhold 
Eiendommen omfatter felt B3 i områdeplanen, med gnr/bnr 31/670. Trysilhus Nordøst er 
hjemmelshaver til eiendommen. Det foreligger avtale med grunneier om utbygging. Inkludert i 
planområdet er også eneboligtomten gnr/bnr 30/1096. Den eies av andre, og skal ikke bygges ut, 
men inkluderes i planen omtrent slik den er. Etter avtale med eier er tomten deres utvidet noe mot 
syd.  

1.1.3 Hensikt med planen  
Hensikten er å lage en detaljert reguleringsplan for bygging av konsentrert småhusbebyggelse i form 
av leilighetsbygg og kjedete eneboliger, med tilhørende anlegg. Hovedgrepet skal tilpasses og bygge 
opp under føringer gitt i områdereguleringsplanen fra Sagåa/Prestmyra. 

 Utbyggingsavtale 1.2
Det foreligger en signert utbyggingsavtale mellom grunneiere på Ydalir. Utbyggingsavtalen ble 
utformet og inngått i forbindelse med områdereguleringsplanen.  

 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger  1.3

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 26.juni 2009. Reguleringsplanen er ikke underlagt 
krav om konsekvensutredning jf. § 4-2 da det i forbindelse med reguleringsplan for Sagåa/Prestmyra 
ble vurdert til at endringene som følge av tiltaket ikke ville ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. 
Planforslaget faller dermed ikke inn under forskriftens virkeområde. 

 Planprosess 1.4
Oppstartsmøte ble avholdt den 15. mai 2017. Forslagsstiller mottok i etterkant referat fra møtet. Det 
ble sendt ut varslingsbrev til naboer og offentlige instanser 14. juni 2017. Planen ble varslet i 
Østlendingen og på kommunens hjemmesider 16.juli 2017. Frist for varslingsuttalelse var 4. august 
2017. Det kom inn 8 uttalelser som er oppsummert og vurdert.  
 
Offentlig ettersyn av planen var i perioden 4. november -16. desember 2019. Det kom inn seks 
uttalelser til planforslaget. Innspill fra vegvesenet medførte endringer i formål mot Trysilvegen og 
byggegrenseavstanden ble økt. Fylkeskommunen ønsket at lekeplassbestemmelser fra den nye 
byplanen skulle gjøres gjeldende også her, så de bestemmelsene ble tatt inn.  
 
På bakgrunn av innspill til offentlig ettersyn, men også nærmere vurdering av byggegrunn og 
kostnader knyttet til dette ble planen justert. Endringene ble lagt ut til begrenset offentlig ettersyn i 
perioden 2. desember til 21. desember 2020. Det kom inn en merknad fra Statens vegvesen. De 
konstaterer at justeringen av byggegrensen som avtalt er fulgt opp. Ber om at det vurderes 
rekkefølgebestemmelse til beplantning i formålet «annet trafikkareal grønt». Peker også på at det 
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blir mye trafikk langt inn i boligområdet, og at det vurderes en utforming som demper farten i 
området. 

 Beliggenhet, avgrensning og størrelse 1.5
Planforslaget avgrenses av Rv. 25 Trysilvegen i nordvest og Olav Sæters veg i nordøst. I syd avgrenses 
av feltet av regulert kjøreveg (Granittgata). Mot vest og øst avgrenses feltet av gang- og sykkelveger.  

2 OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER  

 Overordnede føringer  2.1

2.1.1 Kommuneplanens arealdel 
Innen planområdet er det i kommuneplanens arealdel avsatt arealer til boligområder, offentlig 
byggeområde og friområder. 

2.1.2 Kommuneplanens samfunnsdel 
Fokus på vekst og utvikling styrer 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 Elverums bygrense. 

 
Planområdet ligger innenfor det som er vedtatt som Elverums byområde.  
 

 

Ydalir 

Elverum  
sentrum 
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Utsnitt av kommuneplanens delkart for byområde. Området Ydalir i nordøst. Felt B3 ligger innenfor 
området avsatt til fremtidig boligområde, med benevnelsen B15, mellom markerte gang- og 
sykkelforbindelser (rød stipling).  

 Miljømålsetting for hele Ydalir 2.2

Elverum tomteselskap (ETS) er største grunneier på Ydalir. De tar sikte på at Ydalir skal bli et norsk 
fyrtårn innen grønn områdeutvikling og på sikt en nullutslippsbydel. De vil benytte fremtidsrettet 
materialbruk og fleksible energi- og transportløsninger. Området blir en ambassadør for 
fremtidsrettet boform og livsstil. ETS arbeider med en konseptutredning som skal resultere i en 
masterplan som vil bli førende for videre utvikling av Ydalir, primært for tomter eiet av 
tomteselskapet. ETS ønsker at forslagsstiller også i størst mulig grad bygger opp under ETS’ 
målsettinger. 

 Gjeldende reguleringsplaner  2.3

Felt B3 Ydalir er del av områdereguleringsplan for Sagåa/Prestmyra (arealplan-ID 200801) vedtatt 3. 
mars 2010. Reguleringsplanen innbefatter ni boligfelter (B1-B9), skole, barnehage, kjøreveger, gang- 
og sykkelveger, miljøsoner og friområder. Etter stadfestelsen av områdereguleringsplanen er det 
vedtatt ny plan for området med undergangen og for skoletomten. Den viktigste påvirkningen for B3-
planen er endret trasé for gang-/sykkelvegen i øst.  
 

- Felt B3 er regulert til bolig 
- Nord for B3, inn mot Trysilvegen og Olav Sæters veg, er det en miljøsone for støyskjerming 

og vegetasjonsbuffer (det gule båndet langs vegene)  
- På motsatt side av Olav Sæters veg er det næring (stripet/Kiwi) og en kjøreveg nordover  
- Nordvest på feltet ligger det to friområder (grønne områder) 
- I vest ligger det en enebolig på gnr/bnr 31/1096. Eneboligen skal bestå. 
- I sørvest og i øst er det regulert gang- og sykkelveger, GS5 og GS2. GS5 går til et busstopp og 

en undergang under Trysilvegen. GS2 går mellom regulert skoletomt/Granittvegen og til Olav 
Sæters veg  

- Sør for feltet er det regulert kjøreveg (Granittvegen)  
- I det sydøstlige hjørnet er det regulert masseuttak. Det forutsettes at masseuttaket er fullført 

og avsluttet før planområdet bygges ut  
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Gjeldende regulering i området. Felt B3 er regulert til bolig (gulfargen mangler). Det gule beltet mot 
Trysilvegen og Olav Sæters veg er regulert til bolig og miljøsone. Feltet ligger på forslagsstillers tomt, 
vegvesenet og kommunal (veg)tomt.  

 Føringer gitt i områdereguleringsplanen 2.4
I følgende avsnitt er det gjengitt utdrag fra bestemmelsene for områdeplanen. For en komplett 
oversikt over samtlige paragrafer henvises det til originaldokumentet. 
 
Det er stilt krav om støynivå og eventuelle tiltak for å klare angitte grenser; god tilgjengelighet for 
hele befolkningen; overvann skal håndteres på hvert felt; krav til opparbeidelse av veger og gang-
/sykkelveger; type bebyggelse; bruk av friområder og bevaring av vegetasjon og opparbeidelse av 
miljøsonen.  

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
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Planområdet for felt B3 markert med rød stiplet linje  

 Dagens bruk, beliggenhet og størrelse  3.1
Deler av feltet er blitt benyttet til uttak av masser samt massedeponi. Eneboligen har atkomst direkte 
fra Trysilvegen.  
 
Planområdet er 31,6 daa og ligger ca. 2 km fra Elverum sentrum. Riksveg 25 Trysilvegen og Olav 
Sæters veg passerer planområdet. I sørvest, sør og øst grenser planområrådet til i hovedsak 
ubebygde arealer regulert til boligformål og skole. Skolen er åpnet.  

 Eksisterende bebyggelse og anlegg 3.2

Innenfor planområdet ligger én enebolig med tilhørende garasje og uthus. Det er ingen annen 
bebyggelse innenfor planområdet. Eneboligen skal ikke endres, men få ny innkjøring fra 
planområdet, til erstatning for den fra Trysilvegen.  

 Tilgrensende områder 3.3

3.3.1 Eksisterende omgivelser 
På motsatt side av Olav Sæters veg ligger en dagligvareforretning og på motsatt side av Trysilvegen 
ligger et etablert boligområde dominert av eneboliger. Øst og sydvest for planområdet ligger feltene 
B4 og B2. Disse er foreløpig ubebygget. På motsatt side av Granittvegen ligger Ydalir skole.  

3.3.2 Fremtidige omgivelser 
For felt B4 ble reguleringsplan vedtatt 2. oktober 2019. Det tillates boligblokker i inntil 4 etasjer.  

 Topografi, solforhold og vegetasjon 3.4

Størsteparten av tomta er så godt som flat, men stiger noe i sørlig retning. Da det over flere år er blitt 
tatt ut masser/grus fra området er det innenfor planområdet en del groper og grushauger. Disse 
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terrengformasjonene er midlertidige og det legges til grunn at terrenget må etableres på nytt, og 
tilpasses planlagte høyder på tilstøtende veger og gang-/sykkelveger. Kotehøyder fra 191 moh. i vest 
til 196 moh. i øst. Planområdet ligger noe lavere enn omkringliggende terreng. Tomten har gode 
solforhold. 

 Biologisk mangfold 3.5
Iht. Arealis-data (miljødirektoratet) er det ikke registrert truede eller sårbare arter eller viktig 
livsmiljø for biologisk mangfold i det aktuelle området.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for Sagåa/Prestmyra ble det utført en 
kartlegging av biologisk mangfold i området (rapport fra biolog Jon Bekken, juli 2007). Hovedvekten 
av undersøkelsen ble gjort innenfor arealet mellom Damtjernvegen og Sagåa, der det biologiske 
mangfoldet var rikest. Det ble ikke funnet noen rødlistearter. Det er søkt på basen miljostatus.no. 
Det er ikke gjort registreringer innenfor planområdet.  

 Grunnforhold 3.6

Ifølge NVEs nasjonale løsmassedatabase ligger planområdet i et område med «areal over marin 
grense» og med «areal med lite eller ingen marin påvirkning». Marin grense i området er opplyst å 
være 171 moh. Planområdet ligger på ca 195 moh, altså drøye 20 meter over.  
 
På oppdrag fra forslagsstiller har Løvlien Georåd undersøkt planområdet. De har gravd 11 
prøvesjakter og analysert prøvene. Grunnen består i hovedsak av torv, noe fyllmasse og 
humusblandet materiale over silt og sand og siltig sand. Grunnvann er funnet drøye 2 meter under 
terreng i fem av gropene, i øvrige sjakter er det ingen indikasjon på grunnvann. Det er ikke noe sted 
støtt på fjell.  
 
De konkluderer foreløpig med at «sanddeponi med mye organisk innhold, stedvis myr, silt og terreng 
som ligger lavere enn omkringliggende veier/terreng, gir redusert egnethet». Supplerende 
grunnundersøkelser er derfor utført. Grunnet ukjent dybde til fjell og lagdeling i dypere lag, og 
behovet for masseutskiftninger, vil det være setningspotensiale.  
 
For å unngå risiko med setninger på nybygg anbefaler Løvlien enten å benytte lette fyllmasser under 
en kvalitetsfylling eller at man, ved bruk av vanlige masser, må akseptere en periode hvor fylte 
masser setter seg. For begge løsninger kan det da fundamenteres ved hjelp av såler og golv på grunn. 
Bruk av lette fyllmasser i randområdene bør vurderes. 

 Kulturminner 3.7

Det ble utført en arkeologisk registrering av hele området Sagåa/Prestmyra i 2006 (rapport fra 
fylkeskommunen datert 14.11.2016). Det ble funnet sju kullgroper, men ingen lå innenfor eller i 
umiddelbar nærhet til planområdet.  

 Offentlig og privat tjenesteytelse 3.8

Elverum sentrum, med et godt utvalg av privat og offentlig tjenestetilbud, ligger i underkant av 2 km 
fra planområdet. Kvaliteter som badeplassen ved Sagtjernet og friluftsområdet Svartholtet ligger i 
kort avstand.  
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Planområdets plassering i Elverum med tjenester og tilbud 

 Trafikk  3.9

I en trafikkrapport fra Norsam AS (januar 2018) oppgis Trysilvegen å ha en ÅDT på 10000 syd for Olav 
Sæters veg og 8800 etter krysset. Det skulle tilsi en ÅDT på 1200 i Olav Sæters veg. Trysilvegen har 
fartsgrense 60 km/t, mens Olav Sæters veg har 30 km/t. Beregnet trafikk i år 2030 i Olav Sæters veg 
er YDT 7260. (YDT=yrkesdøgntrafikk, som er noe høyere enn ÅDT). I Trysilvegen er det beregnet en 
YDT på 12000. Dersom det bli etablert en ny ringveg til sentrum vil trafikken i Olav Sæters veg, forbi 
planområdet, gå betydelig ned.  
 
Granittvegen sør for feltet er opparbeidet som kjøreveg med fortau langs nordsiden. 
 
På Trysilveien går det buss i begge retninger. Til Elverum sentrum går bussrute B1 med avganger 1-2 
ganger i timen og rute 708 varierer mellom å gå hver time, og hver annen time. Det er skolebuss til 
ungdomsskolen. 
 
Det går gang-/sykkelveg til sentrum. 

 Vann og avløp 3.10
Over planområdet ligger ledningsnett for overvann, vannforsyning og spillvann. Ledningsnett må 
regnes med lagt om ved utbygging av tomten. I den regulerte miljøsonen langs Trysilvegen ligger 
ledningsnett for vannforsyning og spillvann.  
 
Nord i planområdet, inn mot krysset Trysilvegen X Olav Sæters vei ligger en overvannskum forbundet 
med rør under Trysilvegen og videre ned i Sagtjernet. Denne har kapasitet til å motta overvann, og 
kan være en aktuell løsning for å lede bort flomvann når det kommer nedbør utover det planområdet 
kan håndtere gjennom fordrøying.  
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Det er lagt 

nye vann- og 

avløpsledninger i gang-/sykkelvegen (GS2) øst 

for B3 og videre nedover Granittvegen. Anvist 

påkoblingspunkt er der gang-/sykkelveg GS5 

møter Granittvegen.  

Trasé for fjernvarme (grønt) og vann- og 

avløpsledninger  

til tomt (mørkeblått) 

 

Eneboligen på gnr/bnr 31/1096 er koblet på vann- og spillvannsnett fra vestsiden.  

 

 
Eksisterende ledningsnett  

 Elektrisitet og fjernvarme 3.11

Det står en trafostasjon ved forretningen på motsatt side av Olav Sæters vei. Det må regnes med ny 
trafo innenfor planområdet, fortrinnsvis plassert med enkel atkomst for montasje og service.  
 
Planområdet er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og det er tilknytningsplikt. Fjernvarme er 
lagt i gang-/sykkelvegen (GS2), og anvist påkoblingspunkt er lengst syd i GS2 (Se kartillustrasjon 
under avsnitt om «vann og avløp»).  

B3 
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 Renovasjon 3.12
Det er renovasjonsselskapet SØIR som henter og håndterer avfall i Elverum kommune. Det sorteres i 
fire fraksjoner; matavfall, plast, papir og restavfall. SØIR ønsker at det benyttes delvis nedgravde 
renovasjonsbrønner. 

 Støy 3.13
Utarbeidet støyrapport viser at området påvirkes av trafikkstøy fra Trysilvegen og Olav Sæters veg. 
Støyen fra Olav Sæters vei vil øke som følge av videre utbygging. Det er ingen andre støykilder med 
påvirkning på planområdet. 
 
Rapporten viser at både røde og gule støysoner går inn på planområdet. Det forutsettes derfor 
støyskjermingstiltak.  
 

  
Dagens støysoner fra trafikken på Trysilvegen Beregnet støysituasjon etter fullstendig utbygging 

av området Sagåa/Prestmyra (beregning hentet fra 
områdereguleringsplanen).  

 Flom 3.14

Området ligger utenfor faresoner for flom, jf. NVEs Flomsonekart.  
 
I henhold til vanlig praksis skal nedbør håndteres innenfor feltet ved infiltrasjon, og fordrøyning ved 
store nedbørsmengder, slik at kommunalt ledningsnett ikke overbelastes. Ved nedbør utover det 
området er forutsatt å håndtere ved infiltrasjon og fordrøyning må vann ledes via flomveier til egnet 
resipient. Flomveien må være slik at vannet ikke gjør skade på bebyggelse og anlegg innenfor og 
utenfor planområdet.  
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4 PLANENS HOVEDGREP/BESKRIVELSE AV ILLUSTRASJONSPLANEN 

 

 

 Plangrepet 4.1
 Tre ulike hustyper danner tre delfelter. Husene danner tun omkring lekeplasser og 

oppholdsarealer  
 Én kjøreatkomst, fra Granittvegen  
 Felles parkering nærmest Trysilvegen, der bomiljøet er dårligst på grunn av trafikkstøy  
 Tilpasset mot skolens atkomsttorg og Granittvegen  
 Gjennomgående gangforbindelse – del av «loopen», mellom gang-/sykkelveg i øst og sydvest 
 Gangforbindelse til bussholdeplass og undergang ved Trysilvegen 
 Intern gangsti langs kjøreveien  
 Tre punkter for delvis nedgravet renovasjon  
 Sykkelparkeringsplasser 
 Ny atkomst til eksisterende enebolig  
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 Hustyper 4.2
Illustrasjonsplanen viser totalt 92 nye boliger på feltet: 70 av typen Trysilhus flerfamilie, 22 rekkehus.  

4.2.1 Leilighetshus – «Flerfamilie» 
Trysilhus’ hustype omtales som «flerfamilie» og har én boenhet i første etasje, og én boenhet i andre 
etasje med mulighet for innredbart loft. Leilighetsstørrelser varierer fra 3-romsleiligheter på 71 m2, 
til 5-romsleiligheter på inntil 130 m2.  
 

 
Trysilhus’ «flerfamiliehus» 
 

 
Trysilhus’ «flerfamiliehus» 
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4.2.2 Rekkehus 
Rekkehus kan bygges i inntil tre etasjer og har carport/bod som en integrert del av huset. Størrelsen 
på boligene er 110-150 m2.  
 

 
Illustrasjon av rekkehus i to etasjer 

 Lekeplasser og utearealer  4.3
Illustrasjonsplanen viser tre lekeplasser, et oppholdsareal og en liten frukthage. Det største feltet 
(flerfamilieområdet) får to lekeplasser hvor det også vil bli plass for benker m.m., mens det i 
rekkehusområdet blir én lekeplass. Inn mot den eksisterende eneboligen tenkes en liten park med 
frukttrær. Ned mot skolen avsettes et lite areal til gang-/sykkelvegen. Dette er allerede opparbeidet 
som en del av skolens atkomstområde. «Loopen» går gjennom området og passerer to av 
lekeplassene og et oppholdsareal. Syd for eneboligen foreslås et område avsatt til offentlig 
friområde, som et bidrag til at det blir grønt og åpent rundt eksisterende bolig og langs gang-
/sykkelvegen.  

 Renovasjon  4.4
Det er satt av tre plasser for delvis nedgravde renovasjonsbrønner. De ligger i akseptabel gåavstand 
for alle. Renovasjonsbilen må snu innenfor parkeringsområdet.  
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5 PLANFORSLAGET  

 

 Fordeling på formål  5.1
Formål Feltnavn Samlet areal  

Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2 20,6 daa 

Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1,3 daa 

Energianlegg (nettstasjon)  f_BE 0,1 daa 

Kjøreveg f_SKV 1,5 daa 

Gang-/sykkelveg o_SGS 0,2 daa 

Annen veggrunn – teknisk anlegg o_SVT 0,5 daa 

Parkering f_SPA1-2 4,1 daa 

Turdrag  f_GTD1-2 0,3 daa 

Friområde o_GF 0,4 daa 

Vegetasjonsskjerm o_GV 1,9 daa 

Hele planområdet   31,0 daa 
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 Bebyggelsen 5.2

5.2.1 Frittliggende småhusbebyggelse 
Dagens atkomst fra Trysilvegen til eksisterende enebolig stenges når ny kjøreatkomst er opparbeidet. 
Den blir via fra parkeringsarealet f_SPA1. f_SKV benyttes for kjøring til eiendommen. Utnyttelsesgrad 
for BFS er %-BYA = 30 %.  

5.2.2 Konsentrert småhusbebyggelse 
Planen fastlegger konsentrert småhusbebyggelse. Maksimal gesims- og mønehøyder tillater boliger i 
inntil 3 etasjer. Maksimal byggehøyde på garasjer og carporter tilsvarer 1 etasje. Det er stilt krav om 
at garasjer/carporter skal gis en utforming tilpasset boligene. Utnyttelsesgraden er %-BYA = 40 %.  

 Lekeplasser og uteoppholdsarealer  5.3
I bestemmelsene er det krav til minste uteoppholdsareal, andel privat/felles. Alle boenheter skal ha 
en nærlekeplass innenfor en avstand på 100 m.  

 Kjøreveg  5.4
Kjørevegen (f_SKV) leder inn til fellesparkeringsplasser, eksisterende enebolig og rekkehusene. 
Kjøreveien har regulert bredde 8,5 m og 5 meter byggegrense. Den er felles for alle nye boliger og 
den eksisterende eneboligen.  

 Annen veggrunn - teknisk anlegg 5.5
Arealet utenfor eiendomsgrensen i det som i områdeplanen er regulert til miljøsone for 
støyskjermingstiltak reguleres til annen veggrunn/grøntareal. Grunnen fortsettes å eies av de 
fremtidige beboerne innenfor feltene for konsentrert småhusbebygggelse.  

 Parkering 5.6
Det er lagt opp til to parkeringsarealer (f_SPA1-2), der hver av boenhetene i leilighetshusene (BKS1) 
får én plass i carport samt gjesteparkering. Rekkehusene (BKS2) har carport som del av boligen og 
parkerer på egen tomt. 
 
For konsentrert småhusbebyggelse gjelder parkeringsnormen 1,2 p-plasser per boenhet, hvorav 
minimum én plass per boenhet skal være overdekket og 0,2 plasser per boenhet avsettes til 
gjesteparkering. For boliger mindre enn 60 m2 skal det være minimum 1 parkeringsplass per boenhet 
inkludert gjesteparkering 5 % av parkeringsplassene avsettes til HC-parkering og det avsettes plass til 
minimum 2 parkeringsplasser for sykkel per boenhet. 

 Vegetasjonsskjerm 5.7
Området som i områdeplan for Sagåa-Prestmyra er regulert som miljøsone for støyskjermingstiltak, 
opparbeides med støy- og vegetasjonsskjerm der dette er nødvendig. Vegetasjonsskjermen skal 
fungere som et visuelt skille mellom omkringliggende kjøreveger og boligområdet.  

6 OPPSUMMERING AV TEMARAPPORTER  

 Geoteknisk rapport 6.1
Løvlien Georåd har utarbeidet en geoteknisk rådgivingsrapport (datert 12.12.17). Det er gjort 
prøvegravinger og innledende vurderinger. Konklusjonen er at det er behov for forholdsvis 
omfattende behov for utskifting av masser. Dette sammen med at planområdet ligger lavere enn 
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omkringliggende terreng gjør at man det enten må fylles tilbake med lette masser nederst eller gis 
tid til stabilisering av grunnen før bygging. Det geotekniske må ivaretas og vurderes i videre faser og 
planlegging.  

 Støy 6.2
Berg Knudsen AS har utført støyvurderingen. Det er trafikken fra Trysilvegen og Olav Sæters veg som 
gir støy. Dagens trafikk og fremtidig beregnet trafikk er lagt til grunn.  
 
Støyvurderingen er ikke oppdatert med det sist reviderte utbyggingsmønsteret. Imidlertid ligger 
boligene nå lenger unna Trysilvegen og Olav Sæters vei og bestemmelsenes punkt 1.5 ivaretar 
støykrav, så med de rette tiltakene vil planlagte boliger få mindre behov for tiltak enn det rapporten 
viser.  
 

 
 
Beregningshøyde for støykotene er satt til 4 m over bakkenivå i henhold til Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Grenseverdiene for støysonene skal angis i 
måleenheten Lden. Nedre grense for de to støysonene blir da uttrykt som: 
 
Rød sone: nedre grense: Lden = 65 dBA og L5AF = 80 dBA 
Gul sone: nedre grense: Lden = 55 dBA og L5AF = 70 dBA 
 

Støysoner 1,5 m over terreng: Støysoner 4 m over terreng: 

  

 
En del boliger ligger i gul støysone, så det må gjøres støydempende tiltak. Ved å bygge en 
støyskjerm/-voll 2,5 m over veiens midtlinje iht. figur under vil størsteparten av uteområdet og 
boligene havne utenfor gul støysone. Carporter nordvest på feltet vil fungere som støyskjerm mot 
Trysilvegen. Kravet til skjermet uteområde blir oppfylt. 
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Støysoner 1,5 m over terreng med støyskjerm: 

 

 
Lydnivåer utenfor fasadene i første og andre etasje er vurdert. Krav til innendørs ekvivalent lydnivå 
er LA,ekv,24h ≤ 30dBA. Høyeste beregnede lydnivå utenfor fasade på byggene er 60, dBA (4 m over 
terreng/utenfor andre etasje). En normal vegg bygget etter TEK demper 37 dB. Det vil si at innendørs 
lydnivå blir oppfylt.  
 
Høyeste maksimale lydnivå om natten blir LA,max= 68 dBA. Kravet til fasadeisolasjon blir følgelig 
Rw+Ctr= (68-45) =23 dB. Igjen vil en normal vegg som demper 37 dB føre til at kravet til maksimalt 
innendørs lydnivå vil oppfylles.  
 
Beregningene viser at lydkrav i T-1442 og NS8175 kan oppfylles ved at det oppføres en støyskjerm 
som forutsatt i reguleringsplanen. Det blir ikke nødvendig med vegger eller vinduer utover normal 
standard for å tilfredsstille innendørs lydnivå. 

 VA Rammeplan  6.3
Planen datert 02.02.2021 er utarbeidet av Arealtek AS og tar for seg vann og avløp, og 
overvannsberegning inkludert en vurdering av grunnforholdene.  
 
Vann og avløp kobles til nylagte rør i forbindelse med utviklingen av Ydalir. Tilkoblingspunkt er i 
feltets sydspiss, ned mot skolen.  
 
Grunnforholdene er gode med tanke på infiltrasjon av overvann. Tykkelse og hydraulisk kapasitet er 
god. Rapporten viser til muligheten for å etablere lukkede infiltrasjonsanlegg ved parkeringsområder 
og under lekeplasser.  
 
Flomveger er også vist, hvor hovedretningen for flomvann er mot nord, der det ligger en kum med 
forbindelse til Sagtjønnet.  
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7 KONSEKVENSER AV PLANEN 

 Overordnede planer og mål, gjeldende regulering  7.1

Kommuneplan for Elverum og gjeldende reguleringsplaner 
I gjeldende kommuneplan 2011-2022 er Ydalir B3 avsatt til fremtidig boligbebyggelse. I plan for 
Sagåa-Prestmyra er feltet regulert til boligbebyggelse, friområde mellom eneboligen og 
bussholdeplassen ved Trysilvegen, samt spesialområde for støyskjermingstiltak (miljøsone).  
 
Detaljreguleringen er i hovedsak en videreføring og detaljering av gjeldende kommuneplan og 
reguleringsplan, men med enkelte justeringer av formålsgrensene. Friområde FRI_3 vest på feltet er 
omgjort til areal for ny atkomst til eiendommen 31/1096, vegetasjonsskjerm og delvis parkering.  
 
Det foreslås noen justeringer av det regulerte arealet for støyskjermingstiltak ut mot Trysilvegen og 
Olav Sæters veg med bakgrunn i varslingsuttalelse fra Statens vegvesen. SVV skrev i uttalelse at de 
ønsket ledige arealer langs vegene for å ta høyde for fremtidige utbedringsbehov på veg og kryss. I 
reguleringsplanen er dette hensyntatt ved at areal langs vegene er regulert til annen veggrunn mens 
det innenfor er regulert en grøntsone-vegetasjonsskjerm. Denne sonen gir plass for 
støyskjermingstiltak samt både ny og eksisterende vegetasjon. Planområdets avslutning mot 
Trysilvegen og Olav Sæters vei er drøftet med Statens vegvesen, og i tråd med deres 
tilbakemeldinger. 
 
Reguleringsplanen vurderes å være i tråd med ovennevnte planer.  

 Teknisk infrastruktur 7.2
Ledningsnett over tomten må legges om. Det er lagt ny infrastruktur langs planområdet tilpasset 
utbyggingen.  

 Naturforhold/-mangfold 7.3
Området har i mange år hatt funksjon som grustak og innehar ingen kjente naturverdier eller 
spesielle naturtyper. Lengst nordvest på feltet er det i dag et mindre skogholt som vil måtte felles 
som en konsekvens av planen. Tiltaket har en liten positiv konsekvens ved at det plantes trær og 
anlegges større grøntarealer enn området har i dag. 

 Innbyggertall 7.4
Med ca. 90 boenheter kan man regne med 200-300 nye beboere som følge av tiltaket. Det er 
estimert ca. 1000 nye boenheter for hele Ydalir. Området bidrar til å håndtere en betydelig del av 
Elverums forventede befolkningsvekst.  

 Klima og miljø 7.5
De nye boligene bygges ut i tråd med TEK17 og blir energieffektive. Boligene har påkoblingsplikt til 
fjernvarme.  
 
Det legges opp til gode forbindelser for sykkel- og gangtrafikk og skole og barnehage ligger i 
gangavstand. Begge deler bidrar til redusert bilbruk.  
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 Trafikk 7.6
Boligtettheten for felt B3 er i tråd med områdereguleringsplanen. Tiltaket medfører derfor ikke 
større trafikkmengde enn det som allerede er godkjent. Utbyggingen utløser et krav om stengning av 
direkte atkomst fra eneboligen mot Trysilvegen.  

 Støy 7.7
Det er utført støyutredning og det vil bli gjennomført støyreduserende tiltak som gjør at boliger og 
utearealer får akseptable støyforhold.  

 Landskap og estetikk 7.8
Terrenget er preget av masseuttak og grushauger, og tiltaket vil etablere et nytt terreng. Området vil 
få et løft gjennom utbyggingen.  

 Service 7.9
En økning i innbyggertall vil bidra til å øke kundegrunnlaget for lokal service og næringsvirksomhet.  
Utbyggingen medfører økt behov for skole- og barnehageplasser. Ydalir skole er nylig tatt i bruk, så 
det antas at skole- og barnehageplasser er godt dekket.  

 Barn og unge 7.10
Det vil anlegges en rekke nye leke- og oppholdsarealer, som vil være en positiv konsekvens for barn 
og unge. Det er flere grøntområder i nærområdet, og tilgjengelighet til disse sikres med gode 
forbindelseslinjer. En utbygging av planområdet anses å være i tråd med barn og unges interesser.  

 Økonomi/juridiske forhold 7.11
Planen medfører enkelte sammenføyninger og fradelinger av eiendommer, samt enkelte justeringer 
av tomtegrenser. Planområdet bygges ut i privat regi og vil ikke medføre direkte kostnader for 
kommunen. Ny atkomst til eksisterende enebolig ivaretas gjennom opparbeidelse, og 
reguleringsbestemmelsene. Eksisterende avkjøring skal stenges.  

8 MEDVIRKNING  

 Varsling av igangsatt planarbeid  8.1

8.1.1 Innkomne varslingsinnspill  
Norges vassdrags- og energidirektorat, 04.07.2017 
Statens vegvesen, 04.08.2017 
Fylkesmannen i Hedmark, 29.06.2017 
Miljørettet helsevern i Sør-Østerdal, 03.08.2017 
Elverum Tomteselskap, 14.06.2017 
Eidsiva Nett AS, 28.06.2017 
Ø. M. Fjeld Utvikling AS, 10.07.2017 
René og Thea Weststeyn, gnr./bnr. 31/1096, 18.07.2017 
Hedmark Fylkeskommune, 11.08.2017 
 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
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Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til 
flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggeteknisk forskrift (TEK 
17 Kapittel 7) setter krav til sikkerhet mot flom og skred ved utbygging. Kommunene må tilpasse 
arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær. Som et bidrag 
i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas, har vi lagt ved ei 
sjekkliste. Den gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i 
reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for utredning av naturfare. 
Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. 
 
Kommentar: 
Innspillet tas med videre i planarbeidet. NVEs sjekkliste vil bli benyttet. 
 
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen har rolle som forvalter av riksveg, samt sektoransvar for trafikksikkerhet. Atkomst 
til planområdet er fra riksveg 25 (Trysilvegen). Utbygging kan gi konsekvens for framkommelighet og 
trafikksikkerhet på rv. 25, og trafikksikkerhet på skoleveg til ny Ydalir skole. 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir føringer om at 
«Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til 
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.» 
 
Elverum kommune har ikke stilt krav om konsekvensutredning. Vi forutsetter at de føringene som 
ligger i planbestemmelser og rekkefølgekrav i gjeldendereguleringsplan følges opp i planforslaget. 
 
Byggegrense og frisikt 
I oppstartsvarselet er det omtalt ønske om å etablere carporter og parkering sammen med 
støyskjerm mot Trysilvegen/Olav Sæters veg. Vi har ikke fått tilsendt materiale som viser forslaget, 
men vil signalisere at vi er skeptiske til å etablere carporter i området som i gjeldende plan er vist 
som miljøsone. I dette området er det viktig å beholde avstand mellom bygninger og riksveg 25, for å 
gi fleksibilitet til eventuell framtidig utvikling av veg og kryss. Området er i utvikling, noe som kan gi 
behov for endringer i vegsystemet. Fram til det langsiktige arealbehovet for veg- og kryssløsninger er 
avklart kan det være vanskelig å kombinere støyskjerming med carporter. Vi imøteser dialog før 
planforslag legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Boligområdet og trafikk 
Utbygging her kan gi et positivt bidrag til fortetting i Elverum, med sykkelavstand til viktige 
sentrumsformål. Områdets beliggenhet gjør at det ligger godt til rette for redusert bruk av personbil. 
I slike områder er det viktig at det etableres gode interne forbindelser for gående og syklende, samt 
gode parkeringsløsninger for sykkel. Interne gangforbindelser bør knyttes til nærområdets gangveger 
til barnehage, skole, busstopp og andre målpunkt. 
 
Eksisterende atkomstveg fra riksveg 25 til boligområdet vil være via kommunal veg Olav Sæters veg. 
Vi ber om at tilbudet for gående og syklende omtales og vurderes i planforslaget, herunder viktige 
koblinger til eksisterende gang- og sykkelveger. Ivaretakelse av trafikksikkerhet er sentralt. Dersom 
disse vurderingene konkluderer med at det er nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre myke 
trafikanter og/eller kryssutbedringer må relevante tiltak inntas som rekkefølgebestemmelser i 
planen. 
 
Atkomstforhold 
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I oppstartsvarselet er det omtalt ønske om atkomst fra Olav Sæters veg. Dette er etter Statens 
vegvesens syn et svært uheldig grep som kan gi konsekvenser for framkommelighet og 
trafikksikkerhet i Olav Sæters veg og riksveg 25. Trafikken i Olav Sæters veg vil øke som følge av 
omfattende utbygging i nærområdet, og vegen vil få en helt ny funksjon som hovedforbindelse 
mellom flere målpunkter. 
 
Kryssområdet ved Olav Sæters veg og riksveg 25 er ment å skulle fungere nesten som et 2- planskryss 
når ny undergang under riksveg 25 står ferdig. En direkte atkomst til Olav Sæters veg i dette 
kryssområdet, mellom riksveg 25 og ny rundkjøring, kan svekke lesbarheten i kryssområdet og 
derigjennom påvirke framkommeligheten i vegsystemet. 
I håndbok N100 framkommer krav om avstand mellom kryss, der avstandskravet er avhengig av 
vegens dimensjoneringsklasse. Vi kan ikke se at det er gjort vurderinger av dimensjoneringsklasse 
eller funksjon for Olav Sæters veg. Generelt gjelder at avstand mellom kryss skal gi plass til 
tilfredsstillende geometrisk utforming og skilting, og kryss skal plasseres med så lang avstand at 
trafikantene lett oppfatter vegens geometri og kjøremønster. Avkjørsler skal ikke plasseres så nær 
kryss at ut- og innkjøring er til hinder eller fare for allmenn ferdsel i krysset. Dette må ses i 
sammenheng med krysstype og trafikkmengde. Avkjørsel til B3 vil betjene inntil 90 boenheter, og 
derved klassifiseres som kryss. 
 
Statens vegvesen anser at forslaget om atkomst til B3 fra Olav Sæters veg bryter med de 
overordnede føringene i vedtatt områdereguleringsplan for Sagåa/Prestmyra. Etter vår vurdering må 
forslag som dette konsekvensutredes på nytt. Føringene i håndbok N100 om krav til avstand og 
geometrisk utforming må ligge til grunn for forslag til endringer i vegsystem og kryss. 
 
Statens vegvesen vil motsette seg at det fremmes planforslag som viser avkjørsel til B3 i området 
mellom riksveg 25 og ny rundkjøring i Olav Sæters veg. Dersom planforslagsstiller likevel ønsker å gå 
videre med dette forslaget må det foreligge en konsekvensutredning som tar opp i seg alle de forhold 
som er omtalt i avsnittene over. Det må også foreligge en oppdatert trafikkanalyse for kryssområdet. 
 
Vi har ut over dette ingen merknader til varselet, men legger til grunn at vi får anledning til å komme 
med ytterligere merknader når planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Forslagstillers kommenter: 
Forholdene Statens vegvesen tar opp er drøftet med dem og har funnet sin løsning. Det blir ikke 
atkomst fra Olav Sæters vei. Vegvesenet har underveis i prosessen meddelt at en utvidelse av 
Trysilvegen ikke er aktuelt, på grunn av begrensninger som gis av bruer og kryssingspunkter og at 
foreslått plassering av carporter er akseptabelt. Sammen med kommunen drøftes den planlagte nye 
vegforbindelsen fra Ydalir inn til sentrum, og at den vil bidra til å avlaste Trysilvegen og Olav Sæters 
vei. Disse vurderingene påvirker ikke dette planforslaget.  
 
 
Fylkesmannen i Hedmark 
Fylkesmannen forutsetter at forslag til reguleringsplan utarbeides i tråd med overordnet plan. 
 
Vi viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, og forutsetter at 
forventningene følges opp i videre arbeid med planen. Planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål 
og føringer når det gjelder:  

- Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i plan- og bygningsloven  
- Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på 

grunnlag av vurdering og analyse av risiko og sårbarhet, jfr. plan- og bygningsloven § 3-1 pkt. 
h og § 4-3. Det kreves at slike vurderinger og analyser synliggjøres i plandokumentet.  

- Reduksjon av klimagassutslipp, effektivisere og legge om bruken av energi  
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- Tilpasning til klimaendringer og håndtering av overflatevann  
- Virkninger for naturmangfold, jf. §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven  
- Tilstrekkelige og egnede uteoppholdsareal for barn og unge, jf. T-2/08  
- Universell utforming av uteareal og bygninger  
- Sikring av miljømessig forsvarlige fellesløsninger for avløp og vannforsyning  
- Kartlegging og sikring mot støy, jf. T-1442/2016  
- Vurdering av luftkvalitet og behov for avbøtende tiltak, jf. T-1520  
- Utbygging tilpasset landskap og omgivelser, jf. den europeiske landskapskonvensjonen  

 
Kommunen har en viktig oppgave i å se hele området i sammenheng når gang- og sykkellinjer skal 
etableres for å legge til rette for gode folkehelsetiltak i nærområder der folk bor.  
Ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring skal oversendes Statens 
kartverk Hamar.  
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til oppstartsmeldingen, men legger til grunn at vi får 
anledning til å uttale oss når planforslag blir utlagt til offentlig ettersyn. 
 
Kommentar: 
Innspillet tas med videre i planarbeidet. 
 
 
Miljørettet helsevern i Sør-Østerdal 
Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, drives eller avvikles på en helsemessig 
tilfredsstillende måte, slik at et ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.  
 
Støykartet viser at området ligger i rød og gul sone med tanke på trafikkstøy. Støynivå må 
tilfredsstille retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 og NS 8175 
Lydforhold i bygninger.  
Vi mener det er et godt tiltak å legge carporter og parkering, samt støyskjerm opp mot riksvegen for 
å sikre at boliger og uteområdet ikke utsettes vegtrafikkstøy og være mindre utsatt for støv- og 
forbrenningspartikler fra nevnte veger. 
 
Vi er positive til forslaget om innkjøring fra Olav Sæters veg. Dette vil minske trafikken forbi og 
igjennom boligfeltet, og kan redusere faren for ulykker. Positivt at trafikken forbi ny skole og 
barnehage blir mindre. 
 
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig areal til barns lek. Lekeplassutstyr må være i tråd med 
forskrift om sikkerhet av lekeplassutstyr. Det må av klares hvem som har ansvar for ettersyn og 
vedlikehold av lekeplassen etter etablering. Det bør legges opp til sosiale møteplasser. 
I folkehelseprofilen 2016 står det at «Grøntområder bør ligge innenfor 400 meter fra hjemmet», og vi 
vet at nærhet til uteområder med mulighet for fysisk aktivitet er særlig viktig for små og store barn. 
Det er viktig at arealene: 

- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir mulighet for lek på ulike årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn, unge og 

voksne. 
 
Det er viktig at prinsippene om universell utforming innendørs og utendørs legges til grunn og 
innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
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Innspillet tas med videre i planarbeidet. Plassering av innkjøringen må vurderes nærmere, ettersom 
det også kom inn motforestillinger mot at den skulle ligge mot Olav Sæters veg. Lek plasseres iht. 
områdeplanens krav og kommunal praksis.  
 
 
Elverum Tomteselskap 

- Ydalir planområde er pilotområde i forskningsprosjektet FME-ZEN (The Research Centre on 
Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities ledet av NTNU og SINTEF/Byggforsk). Elverum 
Tomteselskap et største grunneier i området og hovedaktør for utvikling og utbygging. 

- Det skal gjennomføres en konseptutredning for grønn områdeutvikling i Ydalir. 
Sluttdokumentet fra denne prosessen vil blant annet være en Masterplan som er førende for 
videre planlegging og utbygging av Ydalir.  

- Ydalir skal utvikles til et område som er mer miljøvennlig, klimatilpasset og med lavere 
energibruk en bransjestandard. Dette oppnås gjennom innovasjon og nyskaping i områdets 
bruk av ny teknologi, miljøriktig materialbruk og riktig utforming av bebyggelsen. 

- Trysilhus må sette seg inn i Masterplanen og legge denne til grunn i sitt videre planarbeid. 
Dette for å sikre at området er helhetlig, med en tydelig karakter og kan utvikles over tid 
uten å miste forankring i rammeverket. 
 

Kommentar: 
Innspillet tas med videre i planarbeidet. 
 
 
Eidsiva Nett AS (EN) 
EN har ikke elnett i planområdet ut over lavspentforsyning til eiendommen 31/1096. EN ønsker å bli 
kontaktet i god tid før utbyggingen slik at strømforsyningen kan planlegges. 
 
Kommentar: 
Forslagsstiller vil ta kontakt for å avklare dette.  
 
 
Ø.M.Fjeld Utvikling AS (ØMFU) 
Ydalir-området har til hensikt å etableres som et forbildeområde «Zero Emission Neighbourhood», 
ZEN. Utformingen av bebyggelsen og området skal legge spesielt vekt på miljøvennlige 
transportløsninger, redusert energiforbruk og miljøvennlig materialbruk. Ydalir skal bli en 
velfungerende ny bydel i Elverum, og for å oppnå dette kreves en samordning av plangrepet for hele 
området. 
Vi forutsetter at planforslaget tar hensyn til intensjonene i Ydalir-området. Vi fremhever spesielt: 

- Felt B3 må gis direkte sammenliknbare parkeringsnormer og tilsvarende parkeringsløsninger 
som vil bli benyttet i Ydalir-området for øvrig. 

- Infrastruktur må samkjøres med resten av området slik at B3 er integrert i bydelen dennes 
helhetsinntrykk. 

- Bebyggelsestyper, utnyttelsesgrad og arkitektonisk uttrykk må tilpasses området for øvrig.  
- Eksisterende bolig på 31/1096 skal bestå og må få innkjøring via B3 og Olav Sæters veg.  
- Vi støtter parkering nord på feltet og innkjøring direkte fra Olav Sæters veg for å unngå mest 

mulig biltrafikk inn på Ydalir. 
- Vi anbefaler at et privat planforslag for B3 ikke vedtas før Masterplanen for Ydalir-området 

foreligger. Dette for å sikre gang- og sykkelforbindelser og de overordnede målsetningene. 
- Vi forutsetter at ØMFU, som har intensjonsavtale for nabofeltet B2, føres inn på varslingsliste 

for videre relevant korrespondanse. 
- Vi forutsetter at Trysilhus deltar på samkjøringsmøter for Ydalir-området. 
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Kommentar: 
Innspillet tas med videre i planarbeidet. Eksiterende bolig 31/1096 får innkjøring fra felt B3. 
 
 
René og Thea Weststeyn, gnr./bnr. 31/1096, Trysilvegen 141 
Våre merknader er følgende: 

- Vi leser at ‘’bebyggelse skal ... bygges på opprinnelig terreng’’. Vi gjør oppmerksom på at 
terrenget nord for sandhaugene består av dyp myr.  

- Det har vokst skog på myrområdet. Vi ber om at det ikke igangsettes noe form for rydding av 
skogen før planene er godkjent, byggetillatelsene er gitt og det er 100% sikkert at utbygging 
skal finne sted. Vi ønsker å unngå at skogen blir ryddet for tidlig og unødvendig.  

- En eventuell utgraving av myren og fylling med byggemasse vil medføre store påkjenninger 
for huset vårt i form av rysting og muligens påfølgende skader. Vi ber om at utbyggeren tar 
hensyn til dette problemet. 

- Vi er opptatte av at vår innkjørsel blir sikker samt at det ikke medfører endringer/flytting av 
dagens garasje. 

- Vi ønsker at så mye som mulig av eksisterende vekster og skog rundt eiendommen vår får lov 
å stå. 

- Vi takknemlige for å bli involvert i videre planlegging og arbeid som foregår nærmest 
eiendommen vår. 

 
Kommentar: 
Innspillet tas med videre i planarbeidet og det vil etterstrebes å være så hensynsfulle som mulig. 
Innsender vil bli kontaktet i forbindelse med planlegging av innkjøring til boligen, og ellers dersom det 
er hensiktsmessig. 
 
 
Hedmark fylkeskommune 
Fylkesdirektøren forventer at det finnes tilstrekkelige og egnede leke-, uteopphold- og grøntarealer, 
at hensynet til eksisterende og omkringliggende bebyggelse blir ivaretatt og at det etableres gode 
veg-, parkering- og adkomstløsninger som bygger opp under kollektiv-, sykkel- og gangtransport. 
Kommunen må vurdere om det skal tas inn bestemmelser om funksjons- og kvalitetskrav til f.eks. 
lekearealer, og krav til rekkefølge. Barn og unges interesser, universell utforming og folkehelse skal 
ivaretas i planarbeidet. 
 
Fylkesdirektøren har ingen merknader som angår nyere tids kulturminner. Planområdet er befart i 
forbindelse med gjeldende reguleringsplan, og det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner. 
Det er ikke nødvendig med ny befaring.  
Melding om funn av ikke-registrert kulturminner i forbindelse med tiltak av marken skal sendes 
Kulturminneavdelingen, Hedmark fylkeskommune, og arbeidet skal stanses i den utstrekning som 
berører kulturminnet. 
 
Kommentar: 
Innspillet tas med videre i planarbeidet. Det skal planlegges gode løsninger for lek, uteområder og 
infrastruktur, i henhold til områdeplanens krav og kommunal praksis. 

8.1.2 Forslagsstillers vurdering av varslingsinnspill 
Etter en vurdering av varslingsinnspillene er det gått bort fra ønske om innkjøring fra Olav Sæters 
veg. Innkjøring vil bli fra Granittvegen.  
 



       Planbeskrivelse - Ydalir B3, Elverum kommune 27 

 Offentlig ettersyn 8.2

8.2.1 Innkomne høringsuttalelser  
1. Statens vegvesen, 18.12.19  
2. NVE, 06.11.19 
3. Hedmark fylkeskommune, 12.12.19  
4. Elverum tomteselskap, 13.12.19  
5. NTNU, 16.12.19  
6. Grønn fremtid, 27.12.2019  

 

8.2.2 Oppsummering/vurdering av uttalelsene  
 
Statens vegvesen 
Miljøsonen i områdeplanen er endret i detaljplanen, men intensjonene i den er fulgt opp. På 
plankartet er det vist støyskjerming mot Olav Sæther vei og i det sydvestre hjørnet, ved eneboligen. I 
bestemmelsenes punkt 1.5 er det støykrav. Det er forutsatt at kravet skal oppnås gjennom bruk av 
støyvoll/-skjermer og bruk av tette carportvegger. I bestemmelsenes punkt 4.3 er stilt krav til 
opparbeidelse innenfor (f_SVG). Forslagsstiller mener derfor at miljøsonen fra områdeplanen er fulgt 
opp i detaljplanen.  
Vegvesenet ba om at byggegrense mot Trysilvegen skulle være 16 meter fra vegkant. Det er noe mer 
i planen til offentlig ettersyn, men planen er endret i tråd med ønsket.  
 
 
NVE 
NVE anbefaler at det så tidlig som mulig (i planprosessen) blir satt av tilstrekkelig areal til eventuell 
overvannshåndtering. Dette er innledningsvis vurdert i utarbeidet rammeplan for VA og 
bestemmelsene stiller krav om plan for håndtering av overvann og flomvann ved byggesøknad.  
 
Hedmark fylkeskommune  
Fylkesdirektøren forventer at det settes kvalitetskrav til lekeplasser, med hensyn til 
terrengbearbeiding, lekeapparater og benker/bord, og at kravene i kommunedelplan for Elverum 
byområde følges opp.  

 
Fylkeskommunens innspill er tatt inn i planen. I utomhusplanen bør det vurderes variasjon i utstyr og 
også ses til hva som tilbys på skoleområdet. Krav til universell utforming stilles gjennom teknisk 
forskrift, og må oppfylles av utbygger.  
 
 
Elverum tomteselskap 
Tomteselskapet skriver at trafo i sørøstre hjørne er negativt fordi det ligger en tilsvarende vis-á-vis-
vis på felt B4. Forslagsstiller mener at trafokioskene er små bygg som gjør lite utav seg, så selv med 
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trafo på andre siden av gang-/sykkelvegen vil ikke det sette preg på området. Det skal også etableres 
en bod for styring av fjernvarme i samme område, fordi det er her tilkoblingen til anlegget skjer. Det 
er naturlig og hensiktsmessig å samle slike tekniske funksjoner på samme sted, hvor de blant annet 
deler samme kjøreatkomst.  
Tomteselskapet har etterlyst et maksimum for parkeringsplasser. Forslagsstiller ønsker å bygge 
samme antall parkeringsplasser her som i de andre prosjektene de bygger, 1,2 p/bolig hvorav 0,2 er 
gjesteparkering. Antallet er tilpasset erfaringstall innhentet fra ferdig innflyttede prosjekter. Det er 
ikke tatt inn et makstall i bestemmelsene, men antall p-plasser på illustrasjonsplassen ligger tett på 
minimumskravet og størrelsen på regulerte parkeringsfelter gjør at det ikke er rom for flere plasser 
enn vist.  
Tomteselskapet mente kjøreveien var for bred. Den var utformet i henhold til kommunens vegnorm, 
men er nå foreslått med en redusert bredde, i samarbeid med kommunen. Tiltak for å redusere 
hastigheten kan man se på under detaljutformingen, for eksempel opphøying eller rumlefelt på 
områder man kan forvente at gående krysser vegen. Forslagsstiller tenker mer på sitt område som en 
landsby enn et område med bymessig karakter, og at det derfor er riktig med angitte byggegrenser 
og husplassering mot intern veg. Den bymessige biten ligger eventuelt mot de offentlige vegene i 
prosjektet.  
Når det gjelder klimagassregnskap, så er det allerede en reguleringsbestemmelse om bruk av tre. 
Andre materialer avgjøres ikke før i byggesøknadsfasen, og at det da er mer hensiktsmessig å 
utarbeide et klimagassregnskap og eventuell annen dokumentasjon om miljøkonsekvenser ved valg 
av materialer, metoder, maling m.m.  
 
NTNU 
NTNUs ønske om å avvise planen bør avvises. De skriver at planen innebærer et vesentlig negativt 
avvik fra politiske klimaambisjoner. Planen inneholder mange av miljøambisjonene i masterplanen 
for Ydalir, men ikke alle. Politikerne har vedtatt å legge planen ut på offentlig ettersyn, sannsynligvis 
fordi det også er et politisk ønske å komme i gang med boligbyggingen på Ydalir.  
 
Grønn fremtid  
Grønn fremtid hevder at planens § 2.1 (krav om midlertidige brukstillatelser) strider med Plan- og 
bygningslovens § 27.1 som stiller krav om adgang på drikkevann og slokkevann. De mener en brann 
under byggeperioden kan utvikle seg mer enn forutsatt. Forslagsstiller mener at krav til ferdigstilte 
bygg ikke kan anvendes under byggeperioden, og at det er andre regler og forskrifter som stiller krav 
til fremgangsmåte og sikkerhet under anleggsperioden.  
 

 Begrenset offentlig ettersyn  8.3
Forslagsstiller har i dialog med Elverum kommune justert planforslaget etter offentlig ettersyn.  
 
I etterkant av høringen ble det avklart med Statens vegvesen at det må avsettes en grøntsone mot rv 
25 på minimum 16 m fra vegkant. Dette har medført justeringer av planen, da endret byggegrense 
mot riksvgen har endret tilgjengelig byggbart areal. Som en del av justeringen bredden på 
internvegen redusert slik at den får mindre preg av å være en samleveg, og mer preg av en 
atkomst/boliggate med lav hastighet.  
 
Tomteområdet består til dels av masser som ikke er godt egnet for bygging uten en form for 
bearbeiding. Dette tenkes løst gjennom forhåndsbelastning, som sikrer områdene mot setninger 
etter utbygging. Søndre del forhåndsbelastes nå, og så tenker man disse massene skal flyttes inne på 
området når utbyggingen starter.  
 
Begrunnelsen for endringene kan oppsummeres slik:  
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 Det er forsøkt laget en byggelinje mot Granittveien. Denne består av en blanding av carport, 
hus og vegetasjon. Trysilhus ønsker ikke å legge flere boliger mot Granittveien, da de mener 
det ikke gir en god nok løsning siden veien ligger en del høyere og skolen rett over veien har 
renovasjon og parkering.  

 Loopen er enklere og går i en fin linje, også mot bussholdeplassen i nord.  
 Illustrasjonsplanen viser gangforbindelser mot skolen for barn fra dette planområdet uten av 

de trenger å gå på kjøreveien.  
 Store og tydelige leke-/oppholdsarealer.  
 Plass til overbygde sykkelboder.  
 Trafo og fjernvarmebod er vist i planen.  
 Husene ligger noe lenger fra Trysilvegen, hvor det dårligste bomiljøet er.  

 

Dette medfører følgende endringer i planen:  
 Adkomstvegen f_SKV er justert til en totalbredde med grøft på 8,5 m (fra 10 m), og er flyttet 

noen meter lenger sør.  
 Parkeringsarealet f_SPA2 er blitt større, og skal dekke parkeringen for byggetrinn 1 som 

ligger opp mot Granittgata.  
 Parkeringsarealet f_SPA1 er endret i form, der en større del av parkeringen er lagt langs Olav 

Sæters veg som en del av støyskjermingen i området.  
 Endring av plasseringen av adkomstvegen medfører at området for rekkehus har blitt 

mindre.  


Mindre justeringer av bestemmelsene som følge av endringene i kartet er og gjennomført. Da 
planarbeidet har pågått over lang tid, har en også gjort en jobb med å se på mindre justeringer i 
planbestemmelsene slik at disse er mer riktige i forhold til prosjektet som fremmes. Endringene i kart 
og bestemmelser ble ikke ansett å være av en slik karakter at det er behov for et nytt offentlig 
ettersyn, men kommunen har likevel kommet til at en ønsker å sende dokumentene til Statens 
vegvesen og direkte berørte naboer slik at disse kan får anledning til å komme med merknader til før 
planen sendes til sluttbehandling.  
 
Det kom kun en merknad, fra Statens vegvesen. De konstaterer at justeringen av byggegrensen som 
avtalt er fulgt opp. Ber om at det vurderes rekkefølgebestemmelse til beplantning i formålet «annet 
trafikkareal grønt». Peker også på at det blir mye trafikk langt inn i boligområdet, og at det vurderes 
en utforming som demper farten i området. 
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