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Bakgrunn 
Tiltakshaver 
Block Watne AS, distriktskontor Romerike, Hvamstubben 17, 2013 Skjetten 
 
Forslagsstiller og plankonsulent 
Block Watne AS, Prosjekteringsavdelingen, Hammersborg torg 3, 0129 Oslo 
 
Hensikten med planen, og hovedelementene i den 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å utvikle eiendommen Nedre 
Langerud, gnr/bnr 26/311, til et godt og variert boligområde. Det planlegges en blanding av 
eneboliger, tomannsboliger og mer konsentrert tett/lav boligbebyggelse, totalt ca. 100 
boenheter. 
 

Planstatus 
Forhold til overordnede arealplaner 
Arealet er avsatt til fremtidig boligbebyggelse (B48) i gjeldende kommuneplan, vedtatt 
26.09.2019. Bestemmelsene sier at Nedre Langerud i hovedsak skal reguleres til konsentrert 
småhusbebyggelse.  
 
Gjeldende planstatus, og naboplaner 
Området er i dag uregulert. Det grenser mot, og delvis overlapper reguleringsplan 7507 
Langerudberget. Det pågår ikke annet planarbeid i nærområdet. 
 
Beskrivelse av planområdet 
Beliggenhet i kommunen 
Området ligger på Vennersberg, i sydøstre del av Kongsvinger by. Vest i planområdet ligger 
Tiurvegen som er adkomstveg til de planlagte boligene. Eksisterende bebyggelse i 
Langerudberget ligger på andre siden av Tiurvegen. 
 
Historikk 
Arealet var også tidligere avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Prosjektet 
Kongsvinger 2050 foreslo at arealet skulle vurderes på nytt ved kommuneplanrullering og 
anbefalte at området utgikk. Planarbeidet ble imidlertid igangsatt i tråd med da gjeldende 
kommuneplan. Ved rullering av kommuneplanen ble det derfor vedtatt å videreføre 
boligformålet.    

Det har tidligere i prosessen vært dialog mellom BW og kommunen, der det blant annet ble 
stilt spørsmål om å kontakte naboer for evt. utvidelse av planavgrensningen til bolig-
området. BW har hatt kontakt med grunneier Bergersen. Det ønskes nå å regulere den 
tomten som BW eier, kun med noe mindre tilleggsareal fra naboeiendommene for løsning til 
vei/ teknisk infrastruktur.  
 
Eksisterende bebyggelse/bruk av området 
Området er ubebygd. Det er et skogområde, hvor skogen nå er avvirket. Enkelte furutrær av 
større størrelse står igjen i området, sammen med yngre skog/kratt som har etablert seg 
siden sluttavvirkning.  Det er noen turstier i området. 
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Eiendomsforhold 
Eiendommene innenfor planområdet: 
26/311  Dette er hovedeiendommen som reguleres. Hjemmelshaver: Block Watne AS. 

Del av 26/1 Naboeiendom i nord. Hjemmelshavere: Erik Dahl og Oddveig Torp Dahl. Det 
har vært samtaler om å kjøpe ca. 500 m² i forbindelse med adkomst og 
bussholdeplass. De er villige til å selge. 

Del av 26/60 Hjemmelshaver: Kongsvinger kommune. Dette er veiareal i Tiurvegen som er  
tatt med i planområdet, ca. 700 m² LNF-område (delvis tidligere skogsbilvei) 
som blir veiareal i fortsettelsen av Tiurvegen, samt noe LNF-område som er 
tatt med for å lukke planmosaikken mot naboplanen 7507 Langerudberget. 

Del av 26/10 Naboeiendom i øst og syd. Hjemmelshaver: Per Ola Bergersen. Arealet er  
tidligere skogsbilvei (tømmervei), i fortsettelsen av Tiurvegen. 

 
Naboer/gjenboere til planen som blir berørt av planforslaget 
Foruten ovennevnte eiendommer, er det boligeiendommer i Skinntrytevegen og Multe-
vegen, samt Langerudlia borettslag. Disse fremgår av varslingslisten ved oppstart av 
planarbeidet. 
 
Eiendomsforhold som kan komplisere gjennomføring av planen 
Ingen. 
 
Unøyaktige eiendomsgrenser som det er behov for å måle opp 
Det er ingen usikre grenser, men det blir behov for oppmåling av de deler av 
naboeiendommene som skal erverves. 
 

 
Søndre del av planområdet, Skjønningsengvegen (tømmervei) sydover fra bommen 
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Vei- og trafikkforhold, trafikkmengde, herunder parkering, adkomst, gang- og sykkelvei, 
kollektivtilbud, trafikksikkerhet og ulykkessituasjon 
Adkomst er via kommunal vei Tiurvegen. Veien har ikke mye trafikk, bare fra noen tilliggende 
boligområder, leilighetsvis tømmertransport. Den kan regnes som trygg. Det er ikke 
gjennomgangstrafikk. Trafikktall er ikke kjent. Det er i dag busstopp i Skinntrytesvingen/ 
Tiurvegen, ca. midt på planområdet. Busstoppet planlegges flyttet ca. 130 m mot nordvest. 
 
Eksisterende infrastruktur (vann- og avløp, overvann, el- og kommunikasjonskabler) 
Dette finnes i umiddelbar nærhet til planområdet, ved boligområdene på vestsiden. 
 
Offentlig- og private servicefunksjoner (skole, barnehage, butikker, kollektivtilbud m.m.) 
Barneskole er på Vennersberg, ca. 1,2 km / 15-20 min. gangavstand. Skoleveien er via 
boliggater, og trygg. Ved å benytte eksisterende stier/snarveier gjennom boligområdene 
(Skinntrytesvingen, Rognebærvegen, Markjordbærvegen) er avstand til fots ca. 900 meter. 
Barnehage er også på Vennersberg, litt nærmere enn skolen. Det er en Joker-butikk ved 
barnehagen, og Bunnpris ved Rasta, 1,5 km / 20 min. gange. Busstopp i 
Skinntrytesvingen/Tiurvegen, ca. midt på planområdet, 2 avganger i timen. Avstand til 
togstasjonen er ca. 2,6 km, 15 min. med buss (planlegges flyttet ca. 130 m mot nordvest). 
Rundt stasjonen er det også et utvalg av butikker og andre servicefunksjoner. 
 
Lek- og rekreasjonsområder innenfor området eller i nærheten 
Planområdet er omgitt av fint turterreng i syd, øst og nord, og Vingersjøen ligger 2-300 m 
mot øst. Det er en løkke innerst i Multevegen, ca. 300 m, og en stor ballplass ved 
Gråspurvvegen, ca. 600 m gangavstand. 
 

 
Flyfoto som viser plassering av planområdet og en del nyttige funksjoner 
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Terrengforhold, landskap, vegetasjon, solforhold, vind og lokalklima 
Området ligger ved foten av Langerudåsen, og heller moderat mot øst/nordøst. Det meste 
av skogen er hogd ut, noen trær står igjen, bl.a. rundt den store steinen. Området er åpent 
og solrikt, og ganske lunt fordi det er omgitt av skog. Lokalklimaet er godt. 
 
Grunnforhold 
Grunnforholdene er fjell med noe løsmasser, som til dels består av ur. Grunnen er stabil som 
byggegrunn, kfr. rapport fra Løvlien Georåd. 
 
Miljøbelastninger området er eksponert for (støy, støv, elektromagnetisk stråling,  
radonforekomst, luftforurensning, annen forurensning m.m.). 
Området er ikke eksponert for verken støv, støy eller andre miljøbelastninger. Radoninnhold 
i grunnen er ikke kjent, men ved utbyggingen vil man uansett ta forholdsregler for dette. 
Støykonsulent (Multiconsult) opplyser at området ligger for langt unna jernbanen til at den 
har noen betydning (rapport unødvendig). 
 
Risiko- og sårbarhet (rasfare, flomfare etc.) 
Det er ikke rasfare på stedet. Det er flombekker i området, og disse vil det bli tatt hensyn til. 
Se for øvrig Risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg). 
 
Verneinteresser (kulturminner, viktige biotoper, naturverdier, bevaringsverdig bebyggelse 
m.m.). Det er ikke kjente kulturminner eller viktige biotoper. Det finnes et område med 
større og mindre steinblokker (steinur) som har en spesiell karakter, og skiller seg ut fra terrenget 
rundt. Det er satt av til bevaringsområde. Det skal ikke opparbeides eller endres slik at områdets 
naturkarakter endres, men det kan legges skjønnsomt til rette for naturlek og turbruk. 
 
Landbruksinteresser 
Det er ingen landbruksinteresser. Området har vært brukt til skogsdrift, men er nå avvirket. 
 
Friluftsinteresser 
Det går turstier gjennom området. Traseene vil bli holdt åpne og tilgjengelige for 
allmenheten. For øvrig er det fint turterreng i syd, øst og nord for området. 
 
Barns interesser 
Det er ikke spesielle interesser for barn og unge knyttet til området i dag. 

 
Nordre del av planområdet, Tiurvegen nordover fra Skinntrytesvingen 
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Planprosess og medvirkning 
Historikk 
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom Block Watne og Kongsvinger kommune, og varslet 
oppstart i april 2017. Oppstartsvarselet ble kunngjort i Glåmdalen og på kommunens 
hjemmeside. I tillegg ble det sendt brev til berørte naboer og høringsinstanser. Etter varsel 
om oppstart har det blitt avholdt dialogmøte med kommunen der det har blitt diskutert 
forslag til plankart og illustrasjonsplan. Underveis i planprosessen for reguleringsplanen har 
kommuneplanens arealdel blitt rullert. Dette har medført justeringer på noen av 
bestemmelsene og opplysningene fra oppstartsmøtet.  
 
Hvordan krav er tatt hensyn til i forhold til referat fra oppstartsmøte 
Oppstartmøtet, og referatet fra dette, inneholdt i tillegg til mange faktaopplysninger en 
rekke føringer og forhold som skulle hensyntas, se nedenfor. Forslagsstiller mener å ha 
oppfylt alle krav og ønsker. De forskjellige aspekter ved planen blir nøyere gjennomgått i de 
påfølgende kapitler. Se for øvrig referatet fra møtet. 

 

Planstatus/kommunale føringer 
Overordnede arealplaner (kommuneplanens arealdel) som blir 
berørt: Uregulert, avsatt til fremtidig boligområde i  
kommuneplanen. Noe av arealet langs veien er avsatt til LNF- 
område 
Hva området er tenkt utnyttet til: Boligformål  
Samsvar/Konflikt: Samsvar 

Kommentarer 
 
OK 
 
 
OK 
OK 

Gjeldende detaljplaner som eventuelt helt eller delvis skal 
erstattes: 7507 Langerudberget 
Hva er området regulert til i dag: Det som vil bli veiareal er i  
dag delvis friluftsområde i tilstøtende plan 
 
 
 

 
OK 
Noe uregulert areal  
mot naboplan er  
også tatt med for å 
lukke plan- 
mosaikken 

Eventuelle temaplaner for området som blir berørt 
Flomsonekart: To bekkeløp går gjennom området (flomvei  
50 000 - 100 000 og 20 000 - 50 000 m2 
 
Fornminner: Ingen kjente. Nødvendig å kontakte Hedmark  
fylkeskommune for eventuell kulturminneregistrering.  
 
Biologisk mangfold: Ingen kjente registreringer 
 

 
Hensyntatt i  
planforslaget. 
 
Varsling om noe finnes 
er ivaretatt i  
bestemmelsene. 
Ingen funn  
ved befaring 

Planarbeid som er på gang i nærheten som er av betydning for 
saken: Nei 

 
OK 

Eventuelt andre planer eller forhold som berører planen 
Trafikksikkerhet: Må gjøres tiltak for sikker skolevei, se egen  
oppsummering på vedlagte kart 

 
Sikker skolevei er  
ivaretatt 

Avklaring- og utredningsbehov  



8 
 

Reguleringsformål: Byggeområde bolig, friområde, vei, lekeplass 
Utnyttelsesgrad, høyder etc.: Vurderes og redegjøres for i  
planbeskrivelsen 
Type bebyggelse: Eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse 
Bestemmelser/rekkefølgebestemmelser: 
Sikring av skolevei, etablert vann og avløp, overvannshåndtering, 
veier, gang- og sykkelveier og lekeplasser  
etc. før boligene tas i bruk 
Estetikk og byggeskikk: Fjernvirkning og evt. silhuettvirkning skal 
redegjøres for i planbeskrivelsen 
Avtaler, servitutter etc.: Avtale om bruk av grunn til vei,  
oppgradering eller kjøp av grunn med Bergersen og Dahl. 
Vei- og trafikkforhold:  
Byggegrenser: Vurderes nærmere 
Frisikt: Legges inn i plankart og bestemmelser 
Parkering: Parkeringsbehov vurderes i planbeskrivelsen.  
Veiledende fra kommuneplanen 1,5 plasser per 3-roms og større 
Adkomst: Adkomst via Tiurvegen 
Gang- og sykkelvei/fortau: Se vedlagt kartskisse. 
Skiløyper/Turveier/Snarvei: Går 2-3 stier gjennom området.  
Bør lages mulighet for snarvei/gjennomgang, for eksempel i  
sammenheng med bekkeløpet? 
Snuplass: Skal det være mulig å kjøre hele rundløypa? 
Burde kunne snu på egen grunn, ikke rygge ut i Tiurvegen 
 
 
 
 
 
 
Snøopplag: Behov? 
 
 
 
Genererer planen nye veier som krever veinavn, jf.  
adressering: Ja 

OK 
 
OK 
OK 
 
OK. Ivaretatt i 
bestemmelsene 
 
OK 
 
Vil bli ordnet 
 
 
OK 
Ivaretatt 
 
Ivaretatt 
OK 
OK 
 
Tatt til følge 
 
Tatt til følge 
Det er mulig å kjøre  
rundt, og det er snu 
mulighet i enden av  
Tiurvegen (avklaring) 
Snuplasser på egen  
grunn mot Tiurvegen. 
 
Lagt til rette ved gode 
sidearealer på veier.  
Noe snø fra P-plasser  
legges på grøntareal 
 
OK 

Kommunal infrastruktur 
Vann- og avløp: Kapasitet og løsning på tilkobling/pumpe  
vurderes med GIVAS. 
 
Overvann (fordrøyning): Løses innenfor planområdet, bør  
holdes åpent bekkeløp gjennom området. 
Telefon, bredbånd m.m.: Planbeskrivelsen 
Elektrisitet/alternative energiløsninger: Vurderes sammen  
med Eidsiva (Tilkobling for trafo og opplegg strømkabler)  
Legges inn i planbeskrivelsen.  
Fjernvarme: Utenfor kravområdet.  

 
Blir ivaretatt, løsninger  
vedlegges  
planforslaget 
 
Ivaretatt 
Ivaretatt 
 
OK 
 
OK 
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Renovasjon: Felles anlegg, beskrives nærmere i  
planbeskrivelsen. 
Offentlig- og private servicefunksjoner, skole, barnehage:  
Gjøres rede for i planbeskrivelsen, bla mht. avstand. Krav om  
trygg skolevei.  
Butikker: Avstander gjøres rede for i planbeskrivelsen. 
Kollektivtilbud: Planbeskrivelsen. Busstopp i snuplass  
Tiurvegen. 
 

OK 
 
 
OK 
 
OK 
 
OK 

Lek- og rekreasjonsområder innenfor planområdet eller i  
nærområdet: 
Redegjøres for i planbeskrivelsen. Ulike typer lekeplasser?  
Behov for så mange? Vil plass nordøst i planområdet bli brukt?  
Kan være mer hensiktsmessig å vurdere bedre tilbud på de  
andre plassene.  
Møteplasser: Redegjøres for i planbeskrivelsen 

 
 
OK 
Ja, og ja 
 
 
OK 

Terrengforhold, topografi, landskap, vegetasjon:  
Viktig med god terrengtilpassing, redegjøres for i  
planbeskrivelsen.  
Solforhold, utsikt, vind og lokalklima: Planbeskrivelsen 

 
 
OK 
OK 

Vassdrag: 
Bekker, elver gjennom planområdet: 2 flomveier 

 
Hensyntatt 

Grunnforhold:  
Vurderes i planbeskrivelse 
 

 
Sjekket av geotekniker,  
rapport er vedlagt 

Helse, miljø og sikkerhet. 
Støy (vei, bane, industri, skytebane): Mulig støy fra jernbane.  
Må være sikre på at det løses, ellers krav om støyutredning 
 
Elektromagnetisk stråling, radonforekomst: Annen forurensning 
m.m. 
Behov for dokumentasjon, beregninger etc.: Redegjøres i  
planbeskrivelsen. Evt. bestemmelse om radonsikring/TEK17. 
 

 
Ifølge konsulent vil  
støy ikke være noe  
problem 
Ingen høyspentlinje 
Radontiltak i hht.  
TEK17. Bestemmelse 
er unødvendig. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
For eksempel geotekniske undersøkelser, flomfare, høyspent, 
støy, radon og annen forurensning): Redegjøres for relevante 
tema i planbeskrivelsen. 

 
 
Ivaretatt 

Verneinteresser 
Ingen kjente.  
Behov for fornminneundersøkelse: Kontakt Hedmark  
fylkeskommune om det er krav til undersøkelse. 

 
OK 
Ikke krav fra  
Fylkeskommunen 

Landbruk/ Friluftsinteresser/Grønnstruktur  
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Sti gjennom området, mulig med sti, bekkeåpning og lekeplass i  
kombinasjon på en av tomtene som er foreslått? 

Bekkeløp følger  
turdrag 

Estetikk og landskap 
Nær- og fjernvirkning, tilpasning til eksisterende omgivelser,  
landskapsanalyse: Planbeskrivelsen 

 
OK 

Naturmangfoldloven (vurderes etter §§ 7-12) 
Sårbar/truet natur: Ikke i planområdet 
Utvalgte naturtyper: Ikke i planområdet 
Økologiske funksjoner: Ikke i planområdet 
Verdifull vegetasjon, for eksempel MIS-figurer: Nei 

 
OK 
OK 
OK 
OK 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge 
Redegjøres for i planbeskrivelsen, lekeplasser, trygg skolevei, etc. 

 
Ivaretatt 

RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 
Planbeskrivelsen 

 
Ivaretatt 

Tilgjengelighet for alle/Universell utforming 
Terrengforhold/bratte områder/Type bebyggelse/Uterom: 
UU må beskrives i planbeskrivelsen, dekkes inn gjennom be- 
stemmelser og TEK17. Området er nokså bratt og det må finnes  
frem til gode løsninger. Krav om UU lekeplass og tilgjengelighet 

 
 
 
Ivaretatt 
 

Folkehelse 
Aktiv transport: Tilrettelegging gående og syklende.  
Forbindelseslinjer gjennom planområdet mellom boligområdet  
og friluftsområdet mot Vingersjøen 
Trygge nærmiljøer: Trafikksikkerhet, krysninger/gang-sykkelvei,  
Formelle og uformelle sosiale møteplasser: Beskrives i  
planbeskrivelsen.  

 
Ivaretatt 
 
 
Ivaretatt 
 
OK 

Behov for riggplasser 
Fremkommer gjennom byggesøknadene 

 
OK 

Vurdering vedr. konsekvensutredning (KU), ev. planprogram 
Faller ikke inn under forskrift om KU §§ 2 og 3, dermed ikke krav 
om konsekvensutredning 

 
OK 

Utbyggingsavtale 
Utbyggingsavtale med GIVAS og Kongsvinger kommune 

 
OK 

 

Avklaring med offentlige myndigheter 
Busstopp: Man har forsøkt å få tilbakemelding fra trafikkselskapet angående ny plassering av 
busstopp. Det har ikke lykkes. Kommunen bifaller den foreslåtte plasseringen. 

Snumulighet i enden av Tiurvegen: Lagt inn etter avklaring med kommunen. 
 
Medvirkning (Frivillige organisasjoner, direkte berørte parter, naboer m.m.) 
Innspill fra Hans Moss, skogeier, se i listen nedenfor. 
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Kort referat fra alle merknader som er kommet inn med hvem det er fra. Beskrivelse av 
hvordan merknadene er vurdert, om de er tatt hensyn til, eventuelt hvorfor ikke. 

Merknader oppsummert Forslagstillers kommentar 
Fylkesmannen i Hedmark 
Medvirkning i planprosessen 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Klimagassutslipp, effektiv bruk av energi 
Tilpasninger til klimaendringer 
Vurderinger av naturmangfold 
Uteoppholdsarealer for barn og unge 
Bevaring av dyrka mark 
Ivaretakelse av strandsona 
Universell utforming av uteareal og bygg 
Miljømessige fellesløsninger, vann og avløp 
Sikring mot støy 
Luftkvalitet 
Tilpasning til landskap og omgivelser 

 
Ivaretatt 
Utført 
Kollektivtrafikk og gangavstander. Ivaretatt 
Flombekker er hensyntatt. Ivaretatt 
Utført 
Ivaretatt 
Ikke relevant 
Ikke relevant 
Følger TEK17 og kommuneplanen. Ivaretatt 
Ivaretatt 
Undersøkt. Ingen problemer. Ivaretatt 
God. Ivaretatt 
Ivaretatt 

Hedmark fylkeskommune 
Følge overordnet lov og planverk 
God dialog med kommunen og berørte  
parter 
Helhetlige løsninger, god arkitektur 
Universell utforming 
Ivareta stisystemet 
Eventuelle kulturminner, planbestemmelse 

 
Ivaretatt 
Ivaretatt 
 
Ivaretatt 
Ivaretatt 
Ivaretatt 
Ivaretatt 

Statens vegvesen 
Byvekst bør peke innover. Mener at  
området, til tross for at det er satt av til  
utbygging i kommuneplan, bør revurderes. 
 
 
 
 
 

 
Området ligger riktignok noe i utkanten,  
men likevel ganske sentrumsnært. Alle  
viktige funksjoner ligger i  
gang/sykkelavstand, holdeplass for etablert  
bussforbindelse er i planområdet, og det er  
en kort busstur til sentrum. Og alt ligger til  
rette for at det skal bli et godt boligområde.  
Innspillet frarådes tatt til følge. 

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 
Peker på risiko knyttet til skred- og  
flomfare, sender med sjekkliste 
 
 
 
 
 

 
Skredfare: Er vurdert av geotekniker, som  
konkluderer med at dette ikke er tilstede.  
Rapport vedlegges saken. 
Flomfare: Temakart for samfunnssikkerhet  
viser at det er to mulige flombekkeløp i  
området. Disse er det tatt hensyn til i  
planarbeidet. Innspillet er tatt til følge. 

Eidsiva Nett / Eidsiva energi 
Medvirkning i plassering av nettstasjon og 
kabeltraseer. 
Varsler krav om anleggsbidrag 

 
Tatt til følge. Plasseringer er omforent. 
 
OK, det var forventet 

Hans Moss, skogeier  
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Eier av 24/2, ca. 1450 000 daa skogbruks- 
eiendom syd for planområdet. Er bekymret  
for konflikt mellom frakt av hogstmaskiner /  
tømmertransport og boligområdet. 
 
 
 

Dette gjelder Tiurvegen. Den er planlagt  
med god veibredde og fortau på hele den  
berørte strekningen, bort til busstoppet.  
Boligene langs veien skal ha snuplass på  
egen grunn, slik at ingen trenger å rygge ut 
i veien fra eiendommene. 
Innspillet er tatt til følge. 

 
Eventuelt andre forhold som er viktige, for eksempel møter, skriv og lignende 
22.6.2018: Arbeidsmøte med kommunen, for kvalitetssikring av planforslaget. Hovedgrepet 
ble godt mottatt. Tiltakshaver fikk svar på noen avklaringer, og det ble foreslått noen 
endringer/forbedringer. Disse er blitt ivaretatt i det videre arbeidet med planen. 

3.10.2018: Reviderte tegninger i hht. ovenstående innsendt for kommentarer/bekreftelse. 

4.4.2019: Svar fra kommunen på innsendingen fra 3.10.2018. De har noen spørsmål og 
forslag til planutkastet, som kommenteres nedenfor: 

Differensiert grad av utnytting (BYA) for  
eneboliger og tomannsboliger er OK. 

Lagt inn i bestemmelsene. 
 

En del detaljerte spørsmål vedr.  
VA-løsninger. 
 

Løses i dialog med konsulent på  
fagområdet. Dokumentasjon sendes inn  
sammen med planforslaget. 

Påpeker mulige utfordringer med terrenget  
på BKS6, kvalitet og adkomst for boliger i  
underetasje. 

Underetasje er ikke selvstendig boenhet,  
men et tillegg til boligen på 1.etg.plan.  
Dette er ivaretatt i bestemmelsene. 

Foreslår å bearbeide den syd-østre delen av  
planen. 
 
 

Gangveien er delvis erstattet med fortau,  
boligene trukket lenger mot vest og nord.  
BG2 må opprettholdes av hensyn til de  
tilgjengelige boliger i BKS6 (1.etg.leiliheter). 

Parkeringsdekning 
 
 

Det er satt av 1,5 plass pr. bolig, slik  
kommunenes norm er. Mulighet for en  
plass under tak. Det er et overtall på 5 pl. 

Grunnforhold, mulig marin leire? 
 

Grunnforholdene er vurdert av geotekniker. 
Rapport sendes inn med planforslaget. 

 

Beskrivelse av planforslaget 
Plannavn og planID: Nedre Langerud, planID 201609. 
 
Avgrensing av og størrelse på planområdet 
Plangrensen er vist på plankartet med tykk stiplet linje. Den følger mot syd, øst og nord 
grensene for eiendommen 26/311. Mot vest, angitt nordfra, følger den eiendomsgrensen, 
før den tar med en liten snipp av naboeiendommen mot Tiurvegen. Deretter følger den 
Tiurvegen og Skjønningsengvegen, og så plangrensen mot reguleringsplan 7507 
Langerudberget. Planområdets areal er ca. 53 daa. 
 
Planforslaget består av 
Plankart  Dato: 16.4.2020 Målestokk: 1:1000        Format: A1 
Plankart  Dato: 16.4.2020 Målestokk: 1:2000        Format: A3 forminsket 
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Planbestemmelser Dato: 16.4.2020           Filformat: Word og PDF 
Planbeskrivelse Dato: 16.4.2020           Filformat: Word og PDF 
SOSI-fil m/kontrollfil  Dato: 07.10.2019           Filformat: SOSI /TXT 

Illustrasjonsmateriale 
Illustrasjonsplan  Dato: 16.4.2020 Målestokk: 1:  500        Format: A0/A1 
Illustrasjonsplan  Dato: 16.4.2020 Målestokk: 1:1000        Format: A2 
Terrengsnitt   Dato: 10.12.2019 Målestokk: 1:  500        Format: A2 
Vei- og høydeplan Dato: 16.4.2020 Målestokk: 1:  500        Format: A0/A1 
Lengdeprofiler, 3 ark Dato: 10.12.2019 Målestokk: 1:1000/200    Format: A2, A3 

Vedlegg 
ROS-analyse  Dato: 09.10.2019 
Geoteknisk rapport Dato: 10.12.2019 
 
Tekniske planer er levert, men er ikke vedlegg til plansaken 
 

 
Illustrasjonsplan, målestokk 1:4000 
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Beskrivelse av de forskjellige formålene i planforslaget, og hovedelementene 
 
Hovedgrep 
Planens hovedgrep lar seg enklest beskrive hvis en tar utgangspunkt i veisystemet som skal 
betjene boligene i planområdet. Langs områdets syd-vestside ligger Tiurvegen, som også er 
adkomstvei for bebyggelsen i Langerudlia borettslag. Tiurvegen fortsetter over i Skjønnings-
engvegen, som er driftsvei/tømmervei for skogsområdene sydover. Langs disse veiene 
(SKV1) er det noen rekker med tomter for rekkehus, kjedehus e.l. Fra Tiurvegen er det i nord 
en avstikker (SKV3) ned til en vei (SKV2) som går gjennom resten av planområdet fra nord og 
syd-østover, og ender ut i kryss med Skjønningsengvegen i syd. De 300 nordligste meterne av 
denne veien betjener tomterekker på to sider, mens de sydlige 200 m dels betjener boliger 
og dels friområde, lekeplass og garasje/parkeringsanlegg. 

 
Illustrasjonsplan, målestokk 1:2500  
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Det er tomteområdets bredder og terrengformer som har styrt veisystemet. I nord er det 
bredt nok til to tomtedybder, og i den sentrale delen er det bredt nok til tre tomtedybder, 
samtidig som terrengfallet tilsier at tomtene må betjenes fra to veier i forskjellig høyde. I den 
sydlige delen er terrenget i hovedsak noe flatere, og det ligger bedre til rette for 
leilighetsbygg og felles biloppstillingsplasser. 

Se for øvrig beskrivelse under de enkelte reguleringsformål i det følgende. 
 
 
 

 
Plankart, målestokk 1:2500 
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Bruken av areal til de ulike reguleringsformålene fordeler seg slik: 
 
Arealbruk i plankartet m² % m² % 
Frittliggende boligbebyggelse 7 868,4 14,8    
Konsentrert boligbebyggelse 23 037,2 43,5   
Garasjeanlegg 3 802,4 7,2   
Sum byggeområder   34 708,0 65,5 
Kommunaltekniske anlegg  0,5 271,3 0,5 
Kjørevei 5 834,1 11,0   
Gangarealer 1 809,5 3,4   
Sidearealer 3 651,3 6,9   
Andre trafikkformål (holdeplass, P-plass) 483,7 0,9   
Sum trafikkformål   11 778,6 22,2 
Lekeplasser 2 634,5 5,0   
Turdrag 428,6 0,8   
Friarealer 3 167,3 6,0   
Sum grønnstruktur og lekearealer   6 230,4 11,8 
Sum arealbruk = planareal  100,0 52 988,3 100,0 

 
 
Beskrivelse av de ulike arealformålene 
Sosikoder i parentes. 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, nr. 1) 
 
BSF1-3, Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) 
Byggetomter for eneboliger, evt. med bileilighet og tomannsboliger. Byggehøydene tillater to etasjer 
inkl. evt. underetasje. Tomteinndelingen er kun til illustrasjon. Grad av utnytting – %BYA – er 
differensiert mellom eneboliger (30 %) og tomannsboliger (35 %). 

Disse tomtene er valgt til formålet fordi de ligger mot planens begrensning mot naturområdene 
rundt, og de har noen utfordringer med terrenget. Dette er det lettere å løse med frittliggende 
boliger. 
 
BKS1-6, Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) 
Byggetomter for konsentrert småhusbebyggelse, som f.eks. rekkehus og kjedehus, og flermanns-
boliger med inntil fire boenheter. I BKS6 er det tillatt større leilighetsbygg, som da betegnes 
lavblokker. Byggehøydene tillater to etasjer pluss evt. underetasje. Grad av utnytting – %BYA er 40 % 
for BKS1, 2, 4 og 5, og 45 % for BKS3. 

Den konsentrerte bebyggelsen er plassert slik at mest mulig biltrafikk genereres så nær de trafikk-
messige angrepspunktene som mulig. Terrengformen og planområdets form tillater likevel ikke at 
prinsippet gjennomføres til ytterste konsekvens.  
 
BG1-2, Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (1119) 
Byggetomter for garasjeanlegg inkl. boder, og parkeringsplasser for bebyggelsen i BKS6. Utendørs 
lagring av båter, campingvogner, bobiler eller annet er ikke tillatt. Også her er tanken at mest mulig 
biltrafikk genereres så nær de trafikkmessige angrepspunktene som mulig. Men BG2 må ligge der det 
ligger, for at det ikke skal bli for langt å gå til de tilgjengelige boligene i BKS6. 
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BE1-2, Energianlegg (1510) 
Byggeområder for transformatorstasjoner. Nye nettstasjoner som skal betjene den nye bebyggelsen. 
 
SAV1, Avløpsanlegg (1542) 
Byggeområde for pumpeanlegg for avløpsvann. For pumping av avløpsvann fra de boligene som ikke 
får selvfall til tilknytningspunkt i eksisterende ledningsanlegg. 
 
BRE1-3, Renovasjonsanlegg (1550) 
Områder for fellesløsninger for renovasjon. Fordeling og plassering er gjort med tanke på lett 
tilgjengelighet for alle boliger. Det er i utgangspunktet tenkt delvis nedgravde beholdere av type 
Molok e.l. 
 
BLK1-6, Lekeplass (1610) 
Fordeling og plassering av lekeplassene er gjort med tanke på lett tilgjengelighet for alle boliger, og 
utnyttelse av de muligheter som finnes fra naturens side. Lekeplassene kan også tjene som uformelle 
møteplasser for beboere i alle aldre. På alle lekeplassene skal det minimum være sandkasse, benker 
og et lekeapparat. På BLK3 ligger det godt til rette for akebakke. Den må sikres mot SKV2. På BLK5 
skal det være en liten ballbane. Det kan også anlegges felles grillplass eller lignende. 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2) 
 
SKV1-4, Kjørevei (2011) og SF1-4, Fortau (2012) 
Veiene SKV1-3 og tilhørende fortau blir offentlige veier. Regulerings- og asfaltbredder samt 
byggegrenser er målsatt på plankartet. De blir opparbeidet med fast dekke og gatelys. Det er lagt inn 
fortau der trafikkmengdene er størst. Vei SKV4 utgjør starten på driftsvei (tømmervei) for tilliggende 
skogsområde. Den skal sperres for uvedkommende kjøring med bom som skal holdes låst. 
 
SGS1, Gang-/sykkelvei (2015) 
Dette er kjørbar gang/sykkelvei for BKS6. Veien kan benyttes til leilighetsvis kjøring etter behov til 
boligene. Det er satt av plass for evt. oppstillingsplass for brannbil. Vurdering av behovet for bom 
overlates til sameiet. 
 
SVG1-15, Annen veigrunn – grøntareal (2019) 
Dette er sideareal for veier, med plass for grøfter o.l. Veiskjæringer/fyllinger beplantes eller 
behandles på en tiltalende måte. Eierskapet og vedlikeholdsansvaret følger eierformen for veiene. 
 
SP1, Leskur/plattformtak (2026) og SKH1, Kollektivholdeplass (2073) 
Holdeplassen blir opparbeidet med fast dekke og gatelys, i henhold til gjeldende retningslinjer. Behov 
for leskur og evt. sykkelparkering vurderes av kommunen og trafikkselskapet, og er utbygger av 
boligene uvedkommende. 
 
SPP1, Parkeringsplasser – generalisert (2082) 
Området er felles gjesteparkering for alle boligene i planområdet. Lagring av båter, campingvogner, 
bobiler eller annet er ikke tillatt. 
 
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 3)  
Grønnstrukturen er de grønne områdene på plankartet. Lekeplasser er behandlet under 
byggeområder. 
 
GTD1-4, Turdrag (3030) 
Turdragene bidrar dels til å knytte de ulike grøntarealene og lekeplassene sammen med et bilfritt 
stisystem, og dels til å knytte boligområdet til stisystemene i naturområdene på utsiden. De bidrar 
derved til å opprettholde de gangforbindelsene som fantes i utgangspunktet. 
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GF1-3, Friområde (3040) 
Dette er områder som i størst mulig grad skal bevares som naturmark. De kan benyttes til lek og 
opphold, og det kan anlegges stier der det er hensiktsmessig. Områdene skal skjøttes slik at de ikke 
gror igjen.  
 
HENSYNSSONER (PBL § 12-6)  
 
H140_1-5, Frisikt (H140) 
Sonene skal holdes fri for vegetasjon og annet som kan hindre fri sikt for trafikantene. Det er bare 
veldig små deler av frisiktsonene som går ut over grøftearealene. 
 
H560_1, Bevaring naturmiljø (H560) 
Bevaringsområdet er et område med større og mindre steinblokker (steinur). En av steinene 
er veldig stor, og preger terrenget rundt. Den er markert på illustrasjonsplanen. Dette 
området har en spesiell karakter, og skiller seg tydelig ut fra terrenget rundt. Det skal ikke 
opparbeides eller endres slik at dets naturkarakter endres, men det kan legges skjønnsomt 
til rette for naturlek og turbruk, herunder nødvendig sikring for barns lek. Det kan f.eks. 
innebære at dype gliper mellom steiner fylles opp med pukk eller grus slik at man ikke kan 
tråkke ned i hulrom og skade seg. 
 

 

Den store steinen  
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Beskrivelse av planens konsekvenser 
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. 
Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt 
retningslinje, norm, vedtekt etc. eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø 
eller samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. Under er det eksempler på temaer 
som kan berøres. Listen er ikke uttømmende. Det vises også til pkt. 4.6 Sjekkliste og 
møtereferat fra oppstartsmøtet. 
 
Stedets karakter, estetikk og byggeskikk 
Stedets karakter endres fra å være et tidligere skogsområde (nå avvirket) til å bli et levende 
boligområde med et variert utvalg boliger og alle tilhørende funksjoner. Boliger i forskjellige 
størrelser og prisklasser vil sikre en variert sammensetning av beboere, med ulik alder og 
livssituasjon. 

Byggeskikken vil være tidsmessig, tett/lav trehusbebyggelse innenfor norsk trehustradisjon. 
Det skal være høy kvalitet og god estetikk. Naturlige grupperinger av hus skal ha felles 
formspråk og materialbruk. 
 
Sammendrag av risiko- og sårbarhetsanalysen 
Det vises til ROS-analysen (vedlegg) som har en gjennomgang av alle tenkelige naturgitte og 
menneskeskapte risikoer et byggeområde kan bli utsatt for. Det er tre forhold som 
forutsetter spesielle tiltak under utbyggingen av området. De er mer utfyllende behandlet i 
ROS-analysen. 

• To flombekker må sikres, slik at ikke regnvann ved ekstreme nedbørsmengder kan 
ødelegge infrastruktur og bygninger. Den ene ledes gjennom området ved SKV3, den 
andre utenom på sydsiden. 

• Bygningene må sikres mot inntrenging av mulig radon fra grunnen. 
• Man må følge med og gjøre nødvendige tiltak dersom det, mot formodning, skulle 

dukke opp noen forekomst av kvikkleire. 
 
Mulige trusler som følge av klimaendringer 
To flombekker, se punktet ovenfor. 
 
Støy, forurensning, helse og sikkerhet og energi 
Området ligger landlig og fredelig til, omgitt av frisk natur. Det er ingen kjente problemer. 
Støy fra jernbanen, som går langs Vingersjøen, er ikke til sjenanse. 
 
Grunnforhold, stabilitet og evt. forurenset grunn 
Det er ingen kjente problemer med grunnen. Geotekniker har undersøkt området. Det skal 
følges med under utbyggingen med tanke på kvikkleire, og tas forholdsregler for evt. radon. 
 
Grønnstruktur, bekker og overflatevann 
Det er mange lekeplasser og grøntområder, og det er turdrag som knytter de ulike 
grøntarealene og lekeplassene sammen med et bilfritt stisystem, og fra boligområdet til 
stisystemene i naturområdene på utsiden. De bidrar derved til å opprettholde de 
gangforbindelsene som fantes i utgangspunktet. 
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To flombekker skal ivaretas, den ene ledes gjennom området ved SKV3, den andre utenom 
på sydsiden. Overflatevann fra tak og arealer med fast dekke ledes til terreng, tas vare på 
gjennom og ut av området til skogsterrenget på østsiden. 
 
Trafikkforhold og parkeringsdekning 
Det er ingen kritiske punkter av alvorlig karakter. Fotgjengere er sikret med fortau der 
trafikkmengdene er størst. Et litt kritisk punkt kan være kryssing av Tiurvegen mot 
bussholdeplassen for fotgjengere fra Langerudlia. Vegvesenet er blitt svært tilbakeholdne 
med fotgjengeroverganger, så det er nok uaktuelt. Hvis det blir et problem, kan det 
avhjelpes med en strategisk plassert fartshump eller to. 

Et annet punkt som må følges opp er bommen på skogsveien helt syd i planen. Den må 
plasseres slik at tømmertransportbiler ikke blir stående i veikrysset mens bommen åpnes 
eller lukkes. 

Parkeringsdekningen er etter kommunens norm: 2 plasser pr. enebolig, 1,5 pr. 3-romsbolig 
eller større, 1 plass pr. mindre bolig. Eneboligene i BFS1-3 og kjede-/rekkehusene i BKS1-5 
har plass til garasje/carport og biloppstilling på egen tomt, regnestykke er unødvendig. 

For BKS6 er regnestykket slik: Illustrasjonsplanen viser 52 stk. 3- og 4-roms leiligheter. Den 
viser også 52 plasser i carport, altså en til hver bolig. I tillegg er det 31 P-plasser i friluft på 
BG1, hvorav tre handicap-plasser. 31 : 52 = 0,6. Parkeringsdekningen for BKS6 er 1,6. 

På SPP1 er det 10 gjesteparkeringsplasser som er felles for alle, hvorav en handicap-plass. 
 
Teknisk infrastruktur 
Det blir offentlig vannforsyning og avløpsanlegg, med pumpestasjon for avløpsvann på SAV1. 

Overvann håndteres lokalt, og overskuddet ledes ut i skogsområdet i øst. 

Strømforsyning via nye transformatorstasjoner i BE1 og BE2. Alle kabler i bakken. 

Fjernvarme er ikke aktuelt, ingen tilbyder i området. 

Data-, TV- og telekabler (bredbånd) legges i samme grøfter som el.-kabler og ledninger. 

Alt planlegges og utføres i hht. kommunens normer, og overdras i hht. utbyggingsavtale. 
 
Estetikk og landskap, nær- og fjernvirkning, silhuettvirkning, tilpasning til eksisterende 
omgivelser, solforhold, utsikt, innsyn etc. 
Landskapet planområdet ligger i er på nord-, øst- og sydsiden et skoglandskap som heller 
slakt ned mot Vingersjøen. I vest ligger Langerudberget, hvor blokkbebyggelsen i Langerudlia 
på 3-4 etasjer med tilhørende carportanlegg er nærmeste nabo. Lenger opp på Langerud-
berget er det mest eneboligbebyggelse. Den planlagte bebyggelsen vil føye seg godt inne i 
dette landskapet. Det vil bli tidsmessig, tett/lav trehusbebyggelse innenfor norsk trehus-
tradisjon, med høy kvalitet og god estetikk. Naturlige grupperinger av hus skal ha felles 
formspråk og materialbruk. 

Bebyggelsen ligger godt i terrenget, inntil foten av Langerudberget. Den vil gli godt inn i 
omgivelsene, ikke få noen dominerende fjernvirkning, og ingen silhuettvirkning å snakke om 
fra omgivelsene i de fleste himmelretninger.  

Solforhold: Alle boligene er plassert slik at de vil få gode solforhold på uteoppholdsplasser til 
de tider på dagen og året det er naturlig å oppholde seg ute, selv om husene ligger ganske 
tett. Alle lekeplassene vil ha gode solforhold hele dagen. 
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Boligene vil få god utsikt til omgivelsene, og hvor langt man vil kunne se vil naturligvis 
avhenge noe av plasseringen, og noe av hvordan skogen nærmest området blir tynnet og 
skjøttet. Man tar sikte på en god dialog med skogeieren som er nabo, som også har solgt 
området. Når man bygger så tett som her (som man jo også skal og bør), må man 
nødvendigvis regne med noe innsyn fra nabohus mot vinduer og uteoppholdsplasser. Det er 
ingen av boligene i illustrasjonen som vil bli spesielt utsatt for innsyn. 
 
Konsekvenser for nabolaget, brukere av området, samfunnet mm. 
Bebyggelsen i nabolaget får nye naboer, men de er ikke tett innpå, og tar verken sol eller 
utsikt fra noen. De som bruker planområdet som turterreng får tilgang gjennom det og 
videre ut i det øvrige løypenettet. 

I planområdet blir det nye veier, fortau og gang/sykkelvei, som bekostes av utbygningen. 
Tiurvegen/Skjønningsengvegen rustes opp med veistandard og fortau, og det blir en 
forskriftsmessig bussholdeplass. Eksisterende servicefunksjoner og offentlige tilbud i 
nærområdet kan brukes også av de nye naboene. 
 
Beskrivelse av hvordan rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge er ivaretatt  
Planen legger til rette for et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Det er gode leke- og opp-
holdsarealer uten uheldige miljøfaktorer eller konflikt med trafikk. Lekeplassene skal 
detaljplanlegges og dokumentasjon følge byggemelding. Det blir lagt til rette for ulik bruk, 
med bl.a. akebakke, ballplass og område for naturlek. Plassene er bundet sammen med et 
stisystem, slik at bilveiene ikke er de eneste kommunikasjonsveiene. Det er heller ikke mye 
biltrafikk internt i feltet, og der det er noe av betydning blir det fortau.  

Planområdet brukes ikke i særlig grad av barn og unge i dag, og den typen bruk som måtte 
finnes, kan like gjerne skje i de øvrige naturområdene i omgivelsene. 

Barneskole, barnehage og nærbutikk ligger innenfor kort gangavstand gjennom boligstrøk 
med liten trafikk. Kollektivtransport (buss) går til området med halvtimes avganger. 
 
 
Uteoppholdsarealer: 
Planbestemmelsene har disse kravene til størrelse på uteoppholdsareal for de ulike bolig-
typene. Der stilles også detaljerte krav til arealenes beskaffenhet, opparbeidelse og utstyr. 

Enebolig MUA = 200 m²  
Tomannsboliger MUA = 150 m² 
Konsentrert småhusbebyggelse MUA =   30 m² privat, 25 m² felles uteoppholdsareal 
Tillegg for sekundærleilighet MUA =   50 m² 
 
Minimum 5 m² pr. boenhet skal etableres som fellesarealer tilrettelagt for lek. Slike fellesarealer må 
som hovedregel være på minst 200 m² sammenhengende flate. 

Fellesarealer tilrettelagt for lek: Samlet areal på lekeplassene BLK1-6 utgjør 2 668,3 m², eller 
27,7 m² pr bolig hvis man regner med at det blir 100 boliger. Alle arealer er min. 200 m². 

MUA pr. bolig etter type:  
Eneboligtomtene varierer fra ca. 700 m² til ca. 850 m². Av dette legger bygningene beslag på 
rundt 150 m², kanskje mer for de største tomtene, og kjørbart areal ca. 50 m² eller noe mer. 
Det betyr at det vil være igjen fra ca. 500 m² og oppover ubebygd areal, og halvparten av 
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dette vil uten store problemer legges til rette for uteopphold. Hvis tomtene fordeles til 
tomannsboliger, vil tilsvarende betraktning legges til grunn.  

Rekkehus/kjedehus e.l., BKS1-5: Hvis man tar utgangspunkt i den aller minste tomta i 
illustrasjonsplanen, som gir det ugunstigste regnestykket, er den ca. 232 m². Bygning og 
kjørbart areal utgjør ca. 136 m². Rest til uteopphold på bakkeplan blir ca. 96 m², altså over 55 
m², som er kravet når man summerer privat og felles uteoppholdsareal. I tillegg har den viste 
boligtypen mulighet for en takterrasse over carport på 50 m², samt at man kan ta til inntekt 
overskytende del av lekeplassarealene, som er over 20 m² mer enn kravet pr. bolig. 

Leilighetsbygg, BKS6: Tomtearealet er 10 660 m². Av dette legger bygningene (inkl. terrasser/ 
balkonger grovt regnet beslag på 3 740 m², resten, 6 920 m², blir å fordele på 52 boliger, 
eller 133 m² på hver. I dette ligger det også selvsagt noen arealer som pga. for bratt terreng, 
nærhet til boligenes vinduer osv. ikke er like godt egnet til uteoppholdsareal. At det likevel 
er igjen min. 55 m² pr. bolig som er godt egnet tilbake er uten tvil klart. I tillegg kommer 
balkonger/terrasser, pluss overskytende andel av lekeplasser. 
 
Naturmangfoldloven §§ 7-12 
Det er ikke kjente biotoper i kommunens temakart. Man har ikke funnet noe spesielt ved 
befaring. Det er heller ikke så store sjanser for at det som måtte finnes i planområdet, ikke 
også finnes i de store, tilgrensende skogområdene. 
 
Landbruksinteresser, for eksempel dyrkbar/dyrka mark 
Området har vært et skogbruksområde. Skogen er avvirket. Området er avklart til 
boligformål i kommuneplanens arealdel og i forbindelse med fradeling av tomten.  
 
Frilufts- og rekreasjonsinteresser, snarveier 
Det går turstier gjennom området. Traseene vil bli holdt åpne og tilgjengelige for 
allmenheten via veier og turdrag. For øvrig er det fint turterreng i syd, øst og nord for 
området. 
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Beskrivelse av hvordan RPR for samordnet areal- og transportplanlegging er ivaretatt 
Alle viktige funksjoner ligger i gang/sykkelavstand, holdeplass for etablert bussforbindelse 
med halvtimes avganger er i planområdet, og det er en kort busstur til sentrum og 
jernbanestasjon. 
 
Universell utforming 
Krav om universell utforming og tilgjengelighet blir ivaretatt slik det er beskrevet i TEK17.  
Ut over dette følges kommuneplanens bestemmelser ved at boligene får alle 
hovedfunksjoner på inngangsplanet (stue, kjøkken, bad, toalett, soverom/ sovemulighet. Der 
inngang er i sokkeletasje eller 2. etasje er det tilfredsstillende at alle hovedfunksjoner er på 
samme plan. Veisystemet: Alle nye veier har slakere stigning enn 1:15 (6,7 %). Det eneste 
veistykket som er brattere er et mindre parti i den eksisterende delen av Tiurvegen, som har 
1:12,5 (8 %). Gangforbindelser mellom bolig og biloppstilling og mellom bolig og leke- og 
oppholdsarealer skal tilfredsstille stigningsforhold slik de foreskrives i TEK17. 

Leke- og oppholdsarealer: Disse vil ofte ha innslag av både relativt flatt, og mer hellende 
terreng. På alle lekeplasser hvor det ligger til rette, skal det opparbeides et flatt areal med 
flatt dekke som sikrer bevegelseshemmede adgang til sandkasse, benker og noen 
lekeapparater. 
 
Folkehelse 
Planområdets lokalisering er slik til at det er mulig å gjøre mange daglige reiser til fots eller 
med sykkel. Boligene blir liggende i et vakkert skogsterreng med turløyper og frisk luft like 
utenfor døra til alle årstider. Det er kort gangavstand ned til Vingersjøen, med de rekrea-
sjonsmuligheter det gir. Folkehelsemessig er lokaliseringen glimrende. 
 
Kriminalitetsforebygging 
Alle felles uteområder og trafikkarealer skal være åpne og godt belyst. 
 
Kulturminner, kulturmiljøer, behov for fornminneundersøkelse, eventuelle funn 
Det er ikke kjente kulturminner i planområdet. Følgende tekst er tatt inn i bestemmelsene: 
”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 5 meter. Eventuelle funn skal straks meldes til Hedmark 
Fylkeskommune, kulturavdelingen, jf. Lov om kulturminner § 8, annet ledd”. 
 
Vurdering vedrørende konsekvensutredning (KU)/Resultat av KU 
Det har ikke vært aktuelt med konsekvensutredning. Ved oppstart i april 2017 ble kravene 
vurdert opp imot da gjeldende forskrift. Etter forskriftens §§ 2 og 3 ble det da konkludert 
med at planen ikke utløste krav om konsekvensutredning. Etter forskrift vedtatt 21.juni 2017 
utløses heller ikke krav om konsekvensutredning. Planområdet er avklart i overordnet plan, 
kommuneplanens arealdel og faller da ikke inn under tiltak i forskriftens vedlegg 1, planer og 
tiltak som alltid skal konsekvensutredes.   
 
Nytte for fellesskapet/samfunnet ved gjennomføring av planen 
Det legges til rette for et godt boligområde med varierte botilbud og gode omgivelser. 
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Interessemotsetninger/Avveining av interesser. 
Det har vært tatt til orde for å ta området ut av kommuneplanen. Det ble hevdet at ligger 
det for usentralt, og at boligbygging skal skje sentrumsnært. Ved siste rullering av kommune-
planen (vedtatt i kommunestyret 26.09.2019) ligger området fortsatt inne. Vi mener at det 
her ligger til rette for et boligområde med kvaliteter som mye lys og luft, rolige og vakre 
omgivelser med gode rekreasjonsmuligheter man ikke finner maken til mange steder. Sam-
tidig er det ganske sentralt, med viktige funksjoner en kort gang- eller sykkeltur unna, og 
med etablert bussforbindelse fram til området. Det blir feil å ikke bygge boliger her. 
 
Beskrivelse av hvordan utbyggingen er tenkt gjennomført og evt. behov for riggplasser 
Utbyggingen av infrastruktur vil sannsynligvis skje i en etappe, fordi ledningsnett og 
pumpestasjon skal betjene flesteparten av boligene. Det er også en fordel om tunge 
anleggsarbeider gjøres unna før de først beboerne flytter inn.  

Selve boligutbyggingen vil måtte skje gradvis, i takt med etterspørsel og salg. I så måte er det 
en stor fordel at boligområdet har to angrepspunkter fra tilførselsveien. Det betyr at man 
kan bygge boliger fra den ene enden, og la de som flytter inn benytte den ene adkomsten, 
samtidig som bygge- og anleggstrafikk kan skje via den andre, og ikke genere beboerne. Etter 
hvert som utbyggingen skrider fram vil delingspunktet for trafikken følge ferdigstillelsen av 
boligene. 

Det vil bli behov for riggplasser underveis, og de vil måtte relokaliseres etter hvert som 
bygging skjer, og tomter, leke- og parkeringsarealer ferdigstilles og tas i bruk av beboerne 
som flytter inn. Nøyaktig hvordan, og i hvilken rekkefølge utbyggingen skal skje, vil bli 
bestemt nærmere anleggs- og byggestart. 
 
Sist revidert 16.4.2020 
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