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ELVERUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR
YDALIR PARK. AREALPLAN-ID 2018004

Detaljregulering: 19.01.21, rev. **.**.**
Bestemmelser: 19.01.21, rev. **.**.**
1. gangs behandling: Vedtak i formannskapet: **.**.**
2. gangs behandling: Vedtak i formannskapet: **.**.**

Vedtak i kommunestyret: **.**.**

Vedrørende utnytting og måleregler vises det til Teknisk forskrift (TEK 17) til Plan- og bygnings-
loven (Pbl) med Miljøverndepartementets (MD) veileder H-2300, og Norsk standard, NS 3940.

§ 1 FELLESBESTEMMELSER
Masterplan Ydalir

a) Masterplan Ydalir bør legge føringer for planlegging og bygging innenfor området.

Plankrav
b) Ved byggesøknad skal det for det enkelte delområde (BK1, BK2 og BB) lages

situasjonsplan, fasadetegninger og evt. annen nødvendig dokumentasjon eller illustrasjon.
Planene og illustrasjonene skal omfatte hele det aktuelle området, og skal vise bebyggel-
sens plassering og utforming inkl. byggemateriale, innganger/adkomst, bil- og sykkel-
parkering, interne forbindelser, overvannshåndtering, terrengbehandling, stigningsforhold
og kotehøyder samt hvordan krav til utomhusarealer og aktivitetsparker er ivaretatt.
Utomhusplanen skal vise utforming av utomhusarealene med terrengbearbeidelse,
beplantning, belegg og belysning. Planene skal godkjennes som del av byggesaken.

Byggegrenser
c) Bebyggelse skal oppføres innenfor grensene for reguleringsformålet og viste byggegrenser.

Parkeringskjellere under bakken samt opp- og nedkjøring til parkeringsanlegg inkludert
støttemurer og ramper kan ligge utenfor byggegrensen. Renovasjonsanlegg og
transformator kan etableres utenfor byggegrensene innenfor eget regulert formål.
Aktivitetsparker kan plasseres utenfor byggegrensen. Eventuelle støyskjermer og skjerming
mot veg kan etableres utenfor byggegrensene inntil 5 meter fra vegkant/formålsgrense veg
langs Olav Sæters veg og Halvor Svenkeruds veg.

Kulturminner
d) Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken
gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø
og plan v/ kulturvernseksjonen, Innlandet fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner § 8,
annet ledd.
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Terrengbearbeidelse
e) Innenfor området må terrenget bearbeides/planeres slik at stigningsforholdene blir hensikts-

messige i forhold til bruk/formålene. Forholdet til universell tilgjengelighet skal legges til
grunn ved terrengforming.

Universell utforming
f) Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikres god tilgjengelighet for alle (jfr.

rundskriv T-5/99 fra MD). Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like
vilkår av så stor del av befolkningen som mulig, jfr. Forskrift om tekniske krav til byggverk
(TEK 17).

Materialer
g) Innenfor planområdet skal moderne bruk av tre utredes for nybygg, jfr. Veileder for bruk

av tre i Elverum, 18.06.08. Tre skal benyttes som fasadekledning evt. i kombinasjon med
andre materialer for å kunne få et variert uttrykk. Tre skal også som hovedregel benyttes
som konstruksjonsmaterialer. Konstruksjoner under bakken, som også strekker seg videre
over bakkeplan, kan utføres i annet byggemateriale enn tre.
Fasaden på parkeringshuset kan være trekledning i variasjon mellom spiler og tett
kledning. Det kan også varieres ved bruk av solceller og vegetasjon.

Estetikk
h) Planens målsetting og intensjon for området og bebyggelse og anlegg er å sikre god

estetisk kvalitet, samordne arkitektoniske uttrykk, materialbruk og variert, men harmonisk
fargevalg.

Støy
i) Boligene skal ha innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA og tilgang til uteoppholds-

areal med støynivå under 55 dBA jfr. støyretningslinje T-1442/2016 eller til enhver tid
gjeldende støyretningslinje. Alle boenheter hvor deler av fasaden ligger i gul støysone skal
være gjennomgående og det skal være en stille side.

Parkering
j) Parkering skal dimensjoneres etter følgende norm:

Type bolig Antall bil-P-plasser pr.
boenhet (maksimum)

Antall sykkel-P-plasser
pr. boenhet (minimum)

Lavblokk/ høyblokk under 55 m2 BRA 0,5 1
Lavblokk/høyblokk over 55 – 110 m2

BRA
1 2

Lavblokk/høyblokk over 110 m2 BRA 1 3
Konsentrert småhus (småhus i
kjeder/rekker, fra 3-mannsboliger og
flere, maks tre målbare plan)

1 3

P-anleggene skal tilrettelegges for gjesteparkering og bildelingsordning. Dette antallet
kommer i tillegg til antallet i tabellen over, P-dekning per boenhet: min. 0,1 maks 0,2.
Bilparkering for BK1, BK2 og BB skal løses i fellesanlegg innenfor BB. I tillegg kan det
tilrettelegges for gjesteparering på bakkeplan innenfor BK2.
P-anleggene skal tilrettelegges for el-billading.
Minimum 5% av P-plassene skal opparbeides som HC-plasser.
Midlertidige utforming av løsninger for p-anleggene tillates (eks. gruset plass), men må
være lokalisert nær eller der endelig p-anlegg skal ligge (jfr. § 2 c).
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Sykkelparkering skal etableres i parkeringskjeller eller som andre fellesanlegg. Der
sykkelparkering organiseres i fellesanlegg skal disse være lett tilgjengelig fra inngangsparti
og minimum 50% skal være overdekket.

Overvann
k) Overvann og drensvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor område. Det tillates ikke

utslipp av overvann til eksisterende kommunale overvannsledninger fra området.
Overordnet «Områdeplan for overvann – Ydalir» utarbeidet av Norconsult skal legges til
grunn for løsningene innenfor området.

Snøopplag
l) Areal for kort- og langtidslagring av snø skal avsettes langs veg og på egen grunn.

Avkjørsler
m) Avkjørsler til områdene er vist med piler på plankartet. Adkomstpilene som er vist i planen

er retningsgivende og kan sidevegs forskyves. Avkjørslene inkl. siktlinjer skal utformes iht.
vegvesenets håndbok N100.

Energi
n) Nybygg skal tilknyttes fjernvarme. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknyt-

ningsplikten, der det dokumenteres at bruk av alternative energiløsninger for tiltaket vil
være bedre enn tilknytning.

§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
a) Følgende planer skal utarbeides og godkjennes for det enkelte delfelt (BK1, BK2

og BB) senest som en del av byggesøknad for ny bebyggelse innenfor det aktuelle
delfeltet;

• Plan for vann og avløp.
• Plan for håndtering av overvann inkludert flomvegsvurderinger. Planen skal følge

prinsippene i overordnet «Områdeplan for overvann – Ydalir», som må utarbeides i forkant
av plan for håndtering av overvann innenfor Ydalir Park.

• Plan som viser hvordan intervegsystemet skal utformes og opparbeides.
• Plan som viser hvordan felles aktivitetsparker skal utformes og opparbeides.
• Innenfor det enkelte delfelt må det utarbeides en plan som viser hvordan felles

uteområder, gatetun/torg og grøntområder skal utformes og opparbeides.

b) Krav ved igangsettingstillatelse
• Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor området må o_Kjøreveg

(forlengelse av o_Kjøreveg 2 innenfor «Detaljregulering for Ydalir skole og barnehage») og
o_GS2 være opparbeidet eller sikret opparbeidet som vist i planen.

• Kjørevegene skal opparbeides med langsgående regulerte fortau og/eller gang- og
sykkelveger og med fast dekke og belysning iht. kommunal standard.

• Turdrag innenfor «Detaljregulering for Ydalir skole og barnehage» og Fri9 innenfor
«Reguleringsplan for Sagåa Prestmyra» skal avgrenses med bygningsgjerde mot tilstøtende
delområder under byggeperioden.

c) Krav ved midlertidig brukstillatelse
• Før midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor det enkelte delfelt BK1, BK2 og BB

kan gis, skal tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av det aktuelle delfeltet være
etablert og godkjent.
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• Før midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor det enkelte delfelt BK1, BK2 og BB
kan gis, skal uteområder, adkomst, parkering/sykkelparkering, interne veger, stier og gang-
og sykkelveger og felles/privat uteoppholdsareal være opparbeidet eller sikret opparbeidet
for det aktuelle delfeltet. Deler av disse anleggene kan opparbeides etappevis samtidig
med bebyggelsen der dette er hensiktsmessig ift. utbyggingen.
Felles parkering og sykkelparkering kan etableres på midlertidige utendørs områder inntil
felles parkeringsanlegg er ferdig bygget.

• Felles uteoppholdsareal skal opparbeides parkmessig, og det skal innenfor planområdet
tilrettelegges med belysning, lekeapparater og sitteplasser. Deler av felles uteoppholdsareal
kan opparbeides som torg/plass. Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på
utearealene som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest 15. juni etter at boligene
er tatt i bruk.

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (IHT. PBL § 12-5 PKT. 1)
a) Innenfor området regulert til konsentrert småhusbebyggelse (BK1 og BK2) skal det

minimum være 3 boenheter pr. dekar og for områder regulert til blokkbebyggelse (BB) skal
det minimum være 5 boenheter pr. dekar.

b) Det skal innenfor planområdet opparbeides minst 3 felles uteoppholdsplasser som hver er
på minimum 200 m2. To av plassene skal opparbeides som aktivitetsparker, mens en av
plassene kan opparbeides som torg/samlingsplass. Aktivitetsparkene skal delvis være
tilpasset barn som lekeplasser, men kan også tilrettelegges som møteplasser med
benker/bord og aktiviteter tilpasset andre aldersgrupper.
Uteoppholdsplassene skal være syd- eller vestvendte og skjermede fra støy og trafikk. De
skal være tilgjengelige for allmennheten og opparbeides med belysning. Plassene inklusive
adkomst skal, i den grad terrenget tillater det, tilstrebes utformet med tilgjengelighet for
alle. Det skal sikres plass til rullestol der det anlegges sittegrupper. Det tillates at deler av
plassene ikke utformes universelt, bl.a. der det ønskes terrengformer til lek og rekreasjon.
Det skal være 4 meters byggegrense fra bygg til aktivitetspark, men det tillates at mindre
deler av aktivitetsparkene ligger nærmere terrasser, balkonger og parkeringsbygget enn 4
meter, dog ikke nærmere enn 2 meter. Byggegrensen gjelder ikke parkeringskjeller under
bakken.

c) Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 20 m2 pr. boenhet. Uteoppholdsarealet kan
fordeles mellom private og felles uteplasser, men privat uteplass skal være minimum 8 m2

og felles uteoppholdsareal (aktivitetsparker, parkområder, torg, møteplasser og lignende)
skal være minimum 8 m2. Uteoppholdsareal kan være balkonger, terrasser, takterrasser,
hager og/eller felles uteoppholdsareal på bakken.

d) Solcelleanlegg kan plasseres på tak og fasader. Det skal tilstrebes god visuell tilpasning.

e) Snøopplag i tilknytning til området må sikres innenfor planområdet.

Konsentrert småhusbebyggelse (BK1 og BK2)
f) Innenfor området kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse i form av rekke- og

kjedehus, flermannsboliger, samt tunbebyggelse, med tilhørende anlegg og felles og
private uteområde. Lavblokker inntil tre etasjer tillates også.

g) Parkeringsløsning for BK1 og BK2 skal etableres innenfor BB som felles parkeringshus/
parkeringsetasje i boligblokk, og skal være fellesanlegg med BB. Det kan etableres
gjesteparkering på bakkeplan innenfor BF2.

h) Ved saltak: Maks. mønehøyde skal være 10 meter over gjennomsnitt planert terreng.
Ved flatt tak: inntil 50% av takflaten tillates med maks. gesimshøyde 10 meter over
gjennomsnitt planert terreng, som utbygget 3. etasje og/eller som overbygget takterrasse.
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Resterende 50 % av takflaten tillates maks gesimshøyde 8 meter over gjennomsnitt planert
terreng. Innenfor dette arealet tillates det takterrasse (ikke overbygget).
Det tillates takterrasse over 1. og/eller 2. etasje, men ikke over 3. etasje.
Solcelleanlegg på tak tillates over maks tillatte høyder.

i) Maksimal utnyttingsgrad skal være %- BYA = 40 %.

Blokkbebyggelse (BB)
j) Innenfor områdene kan det etableres blokkbebyggelse med tilhørende anlegg og felles og

private uteområder. Felles parkeringsanlegg i separat parkeringsbygg eller som del av
blokkbebyggelsen tillates innenfor området. Det tillates konsentrert småhusbebyggelse i
form av rekkehus/flermannsboliger med privat uteoppholdsareal på tak av parkeringsbygg.
Det tillates også etablert felles uteoppholdsareal på tak av parkeringsbygg.

k) For BB er maks. gesimshøyde/mønehøyde vist som maks. kotehøde på plankartet.
Det er angitt forskjellige tillatte høyder for bebyggelse med saltak og med flatt tak.
For bebyggelse med saltak innenfor BB, skal prinsippene fra mulighetsstudiet som vist i
tegning nr. 20.13 «Illustrasjon- eksempel bebyggelse», datert 26.10.20, rev. 19.01.21 være
førende for typologi/takform.
Ved eventuell bebyggelse med flatt tak skal de to øverste etasjene være inntrukne/ha
mindre utstrekning enn grunnflaten på bygget; for første inntrukne/reduserte etg. skal
minimum 25% være inntrukket/ha minimum 25% mindre utstrekning enn grunnflaten, og
for øverste etg. skal minimum 50% være inntrukket/ha minimum 50% mindre utstrekning
enn grunnflaten. Maks. høyde på inntrukket/redusert etg. er vist på plankartet.

l) Tekniske installasjoner som trappehus, heishus, teknisk rom o.l. tillates etablert inntil 3
meter over angitt høyde. Solcelleanlegg på tak tillates også over maks. tillatte høyder. Ved
bebyggelse med flatt tak tillates det takterrasse i front av/ved siden av inntrukne etasjer.

m) Maksimal utnyttingsgrad skal være %-BYA = 50 %.

n) Det kan innenfor BB oppføres støyskjeringstiltak og skjermingstiltak mot veg, men det skal
være gjennomgangsmulighet fra BB til regulert bussholdeplass o_BH langs Olav Sæters veg
og til gang- og sykkelvegen ved fotgjengerovergangen sør for rundkjøringen mellom Olav
Sæters veg og Halvor Svenkeruds veg. Minst en av disse gangforbindelsene skal være
universelt utformet. Fargevalg og materialbruk på evt. støyskjerm/skjermingstiltak skal
tilpasses bebyggelsen innenfor BB.

Renovasjonsanlegg (f_R1 og f_R2)
o) Innenfor området kan det etableres renovasjonsanlegg.

f_R1 er felles renovasjonsanlegg felles for boligeiendommene innenfor planområdet.
f_R2 er felles renovasjonsanlegg felles for boligeiendommene innenfor planområdet.

Trafo
p) Innenfor området kan det etableres trafo.

§ 4 SAMFERDELSESANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (IHT. PBL § 12-5. PKT 2)

a) Adkomstpiler som er vist i planen er retningsgivende og kan sidevegs forskyves.
Ifm. avkjørslene skal det være frisiktsoner iht. Statens vegvesens håndbok N100.

Kjøreveg (o_Kjøreveg)

b) o_Kjøreveg er offentlig og skal opparbeides som vist i planen.
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Fortau (o_Fortau)
c) Fortauene er offentlige og skal opparbeides som vist i planen.

Felles gatetun
d) Regulert gatetun skal være felles for boligeiendommene innenfor planområdet. Ved

planlegging og opparbeidelse av gatetun skal hensynet til myke trafikanter prioriteres.
Innenfor areal regulert til gatetun kan det opparbeides torg/møteplasser, men det skal
være framkommelighet for utrykningskjøretøy. Gatetunet skal ikke være kjøreadkomst til
boligene, men skal være kjørbart og kunne benyttes av utrykningskjøretøy, som adkomst
for HC, ifm. flyttetransport o.l.

Gang- og sykkelveger (o_GS1 og o_GS2)
e) Gang- og sykkelvegene er offentlige

o_GS1 er eksiterende gang- og sykkelveg.
o_GS2 skal opparbeides som vist i planen.

Bussholdeplass (o_BH)
f) o_BK er eksisterende offentlige bussholdeplass.

§ 5 HENSYNSSONER (IHT. PBL § 12-6)
Faresone, høyspenningsanlegg (H370_1)

a) H370_1 er faresonen og omfatter byggeforbudssone utenfor trafo.

Infrastruktursone, krav vedr. infrastruktur (H410_2 og H410_3)
b) Miljøsonen H410_2 gir rom for støyskjermingstiltak.

c) Innenfor sonen H410_3 er det kabler og rør i bakken. Det tillates ikke bygningstiltak uten
godkjenning av ledningseier.


