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Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for gang- og sykkelveg langs fv. 210 Vestre Solørveg. 
Gang- og sykkelvegen er en sammenkobling av allerede regulert gang- og sykkelveg i 
områdereguleringsplan for Sæter (vedtatt 12.05.2016) og reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
Bergvegen - Glåmlia (vedtatt 04.09.2003).   

 
 
AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner jfr. plan- og bygningslovens §§ 12-5 og 12-6. 

 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5. Nr. 1) 
Boligbebyggelse (B) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5. Nr. 2) 
Veg (SV) 
Kjøreveg (SKV) 
Gang-/sykkelveg (SGS) 
Fortau (SF) 
Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
 
Landbruks-, natur., og friluftsformål samt reindrift (pbl §12-5. Nr. 5) 



Landbruk (LL) 
Spredt boligbebyggelse (LSB) 

 
Hensynssoner og bestemmelsesområder 
Frisikt (H140_) 
Flomfare (H320_) 
Bestemmelsesområder 

 
 

1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Plan- og bygningslovens § 12-5. nr.1) 
 

1.1 Bebyggelse og anlegg 
 

1.1.1 Boligbebyggelse (B) 
Søknad om tiltak innenfor formål boligbebyggelse håndteres etter kommuneplanens arealdel sine 
bestemmelser.  

 
1.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 
1.2.1 Veg (o_SV1, f_SV2, o_SV3 og o_SV4) 

Veger markert o_SV1 og o_SV3 er offentlige. Veg markert f_SV2 er felles atkomstveg.  
 
1.2.2 Kjøreveg (o_SKV) 

Kjøreveger er offentlige.  
 

1.2.3 Gang- og sykkelveg (SGS) 
Gang- og sykkelveger er offentlige. Alt gangareal skal ha dekke som ikke gir for stor friksjon eller 
nivåforskjeller for rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler. Gangarealer skal ha belegg med jevn 
overflate.  
 

1.2.4 Fortau (o_SF) 
Fortau markert o_SF er offentlig. 

 
1.2.5 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 

Annen veggrunn er offentlig. Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates etablert nødvendige 
skjæringer og fyllinger, samt nødvendige tekniske installasjoner og lignende, som ikke er til hinder for 
områdets bruk som del av trafikkområdet. For private avkjørsler, vist med avkjørselspil, gjelder regler fastsatt 
av Vegdirektoratet, jf. Vegloven § 43. Adkomstpiler til jordbruksarealer er vist som veiledende i plankartet. 
Disse har ikke bindende plassering.  

 
1.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

 
1.3.1 Landbruksformål (LL) 

Søknad om tiltak innenfor formål landbruksformål håndteres etter kommuneplanens arealdel sine 
bestemmelser. 
 

1.3.2 Spredt boligbebyggelse (LSB) 
For område markert LSB gjelder bestemmelser i kommuneplanens arealdel.  

 
 
2 HENSYNSSONER (Plan- og bygningsloven §12-6, jf. § 11-8) 

 
2.1 Sikringssone (§11-8, bokstav a) 



 
2.1.1 Frisikt (H140) 

Innen sikttrekanten skal sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 over kjørebanenivå for primærveg. 
Enkeltstående trær og stolper tillates i frisiktssonen.  

 
2.2 Faresone (§ 1-8, bokstav a) 

 
2.2.1 Flomfare (H320_1, H320_2) 

Stikkrenner skal være dimensjonert for 200 årsflom + 25% klimapåslag.  
 

 
3  BESTEMMELSESOMRÅDE (Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 2 og 12) 

 
3.1 Midlertidig anlegg og riggområde 
Område #1-4 kan benyttes til anleggsvirksomhet, herunder riggplass, anleggsveger, lagerplass for 
bygningsmateriell og matjord i ranker, mellomlagring av masser, sortering av masser, oppstilling av 
maskiner, utbedring av overvannsgrøfter og utskifting/legging av nye overvanns-/drensledninger. 
Etter avsluttet anleggsperiode, senest våren etter ferdigstillelse, skal alle arealer for anlegg og rigg 
tilbakeføres til tilsvarende stand som områdene hadde før anleggsstart. Formålet midlertidig 
anleggsområde opphører og skravuren fjernes fra planregisteret når veganlegget er overtatt til 
planlagt bruk. Områdene skal etter dette nyttes til opprinnelige formål. 
 

 
4  FELLESBESTEMMELSER (Plan- og bygningsloven § 12-7) 

 
4.1 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner (kml) 
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. Tiltakshaver har ansvar for at de som utfører arbeidet i marken gjøres 
kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune v/ 
Kulturminneavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

 
4.2 Terrengbehandling 
Hensynet til landskapet skal sikres gjennom utarbeidelse av byggeplaner og gjennom videre arbeid i 
anleggsfasen. Terrengbehandling skal gjøres ferdig samtidig med resten av veganlegget. Støttemurer forbi 
Glåmlia skal være i stedstilpasset naturstein.  

 
4.3 Byggegrenser 
Der ikke annet er vist i reguleringsplanen, er byggegrense som fastsatt i den til enhver tid gjeldende 
«Vegnettsplan» for Hedmark, jf. Vegloven § 29 4. ledd.  

 
4.4 Forurensning  
Tiltak for å minimere forurensning og avrenning til vassdrag skal konkretiseres i en ytre miljøplan, utarbeidet 
sammen med detaljert byggeplan, og med oppfølging i anleggsfasen. Matjordlaget skal tas vare på i 
anleggsperioden og tilbakeføres til areal med jordbruksformål før anlegget avsluttes.  
 
4.5 Universell utforming  
Håndbok V129 fra Statens vegvesen skal legges til grunn ved videre detaljering av gang- og sykkelveg.  
 
4.6 Jordressurser 
Spesielle hensyn når det gjelder jordressurser skal konkretiseres i ytre miljøplan, utarbeidet sammen med 
detaljert byggeplan, og med oppfølging i anleggsfasen. Matjordlaget skal tas vare på i anleggsperioden og 
tilbakeføres til areal med jordbruksformål før anlegget avsluttes.   
 



4.7 Naturmiljø og biologisk mangfold 
Spesielle hensyn når det gjelder naturtyper og artsobservasjoner skal konkretiseres ved utarbeidelse av ytre 
miljøplan. Det skal tas hensyn for å unngå spredning av fremmede skadelige arter. Hvis fremmede skadelig 
arter oppdages skal tiltakshaver lage en tiltaksplan som viser hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre 
spredning av disse. 
 
 
5 REKKEFØLGEKRAV 
 
5.1 Krav til grunnundersøkelser i byggeplan 
Det skal gjennomføres grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan.  
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