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1) INNLEDNING
Flere store planprosesser for byutvikling og transport pågår parallelt i Elverum for 
tida. Det legges ned betydelig med ressurser både fra Statens vegvesen og Elverum 
kommunes side. Byseminaret den 11. januar var den første dagen i en lengre prosess, der 
planarbeidet i større grad skal samordnes.

Planprosesser som pågår: 

•	 Byplan	for	Elverum,	som	omfatter	kommunedelplan	for	bykjernen	og	kommunedelplan	for		 	
 bymområdet, utarbeides av Elverum kommune.
• Utredning for transportstrategi inklusive ringveg, utarbeides av Vista Utredning på vegne av 
 Elverum kommune. 
• Kommunedelplan for overordnet vegsystem, utarbeides av Asplan Viak på vegne av Statens 
 vegvesen.

«Hvordan	kan	vi	skal	samarbeide	for	at	Elverum	skal	utvikle	seg	til	en	attraktiv	og	levende	by?»	For	å	lykkes	
med store planprosesser må alle parter som bidrar i byutviklingen involveres. Statens vegvesen og Elverum 
kommune	inviterte	derfor	i	fellesskap	kommunens	politikere,	fylkesmyndigheter,	næringslivet,	samt	lag	og	
foreninger	til	denne	dagen.	Hensikten	med	bred	deltakelse	er	at	alle	som	har	«en	aksje	i	byutviklingen»	skal	
delta,	slik	at	vegen	fra	planlegging	til	gjennomføring	ikke	blir	for	lang.	

Programmet fra dagen var ment å skulle inspirere og formidle erfaringer fra hvordan andre byer jobber 
med	strategier	for	transport	og	byutvikling.	Hovedtema	for	denne	første	samlinga	var	å	sette	fokus	på	
nødvendigheten	av	samarbeid,	samtidig	som	konkrete	løsninger	for	det	planarbeidet	som	pågår	ble	
presentert. 

Vi takker for at 110 engasjerte deltakere var med oss denne dagen! Oppfølging vil komme i den andre 
seminardagen den 30. mars, der mer konkret planmateriale vil bli presentert.

Jørn Kleiven
Statens vegvesen 

Britt Søgaard 
Elverum kommune    
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1.1 Åpning og velkommen v/ordfører Erik Hanstad, Elverum kommune

For	aller	første	gang	arrangerer	Elverum	kommune	og	Statens	vegvesen	et	felles	seminar	som	handler	om	
byutvikling	og	transportløsninger	i	byen	vår.	Det	gleder	meg	stort	at	vi	nå	får	til	et	enda	tettere	samarbeid,	
sier	Erik	Hanstad	innledningsvis.	Det	er	flere	prosesser	i	gang,	og	disse	griper	inn	i	hverandre,	og	påvirker	
hverandre. Skal vi få til en god byplan er gode transportløsninger avgjørende. Derfor er det 
viktig	at	vi	får	samkjørt	de	ulike	prosessene.
 
Sammen skal vi skape en attraktiv og levende by.	Eller	kanskje	rettere	sagt,	sammen	skal	vi	skape	
en	by	som	fortsetter	å	være	attraktiv	og	levende	i	mange	år	fremover,	sier	ordføreren,	og	legger	til	at	vi	
er heldige i Elverum, for vi har mange muligheter. Vi har en kompakt bykjerne og sentrale funksjoner, 
som	sykehus,	kulturhus,	skoler	og	butikker	ligger	i	sentrum.	Andre	byer	har	trafikkutfordringer	fordi	slike	
funksjoner	ligger	spredt	eller	utafor	bykjernen.	Det	gir	oss	selvsagt	noen	utfordringer,	men	først	og	fremst	
skaper det muligheter, sier Hanstad.  

Vi	er	også	så	heldige	at	vi	er	et	knutepunkt	og	en	by	i	vekst.		Vi	har	blitt	mer	by	de	siste	årene,	vi	ser	at	
det	bygges	flere	100	leiligheter	i	sentrum	og	det	skapes	gode	møteplasser	midt	i	byen.		Vi	er	en	by	som	
skal	fortsette	å	vokse	-		en	levende	og	attraktiv	by	som	vi	skal	være	stolte	over	–	det	skal	byplanen	bidra	
til,	sier	Hanstad.	Når	vi	skal	lage	en	byplan,	og	vi	skal	finne	de	beste	løsningene	for	trafikkflyten	–	både	for	
gående,	syklende	og	for	kollektiv	og	biltrafikken,	så	er	det	mange	hensyn	som	skal	tas.	Det vil alltid være 
noen som blir mer berørt enn andre, og det er opp til oss å finne de beste løsningene for 
felleskapet Elverum, påpeker han.

Vi bygger ikke Elverum fra grunnen av, understreker Hanstad. Vi bygger videre på den byen vi har.  Det er 
jo	positivt	–		det	gjør	at	vi	skal	bygge	videre	på	det	som	er	Elverums	sjel,	og	det	som	gjør	oss	unike.	Vi skal 
ta vare på historien og se inn fremtiden.	De	som	lykkes	med	øke	attraktiviteten	er	de	som	bygger	på	
det	særegne	i	byen	sin.	Det	må	vi	også	huske	på	når	vi	skal	nå	skal	ha	en	ny	byplan,	sier	han.

Alle vi som er her i dag har en aksje i byen i vår og i hvordan den skal utvikles. Jeg tror at 
når vi sammen får mer kunnskap, mer kompetanse, får høre om andres erfaringer og ikke minst skaper 
en	arena	for	dialog	så	har	vi	de	beste	forutsetingene	for	å	ta	de	beste	avgjørelsene	for	felleskapet,	sier	
ordføreren. 
 

I dag skal vi sammen skal få ny 
kunnskap og kompetanse om hva 
som	skal	til	for	å	utvikle	Elverum,	slik	
at vi får en felles forståelse for 
mulighetene vi har og hvilke 
utfordringer vi står overfor.  

Beslutningene skal tas senere, og 
det	vil	bli	gitt	flere	muligheter	for	
å komme med innspill underveis, 
avslutter	ordføreren	før	han	gir	ordet	
videre	til	sin	medarrangør	i	Statens	
vegvesen,	Aud	M.	Riseng	(til	høyre).	
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1.2 Åpning og velkommen v/avdelingsdirektør Aud Margrethe Riseng, Statens vegvesen

Avdelingsdirektør	i	Statens	vegvesen,	Aud	M.	Riseng,	innledet	til	seminaret	med	å	understreke	at	vi	nå	
står	foran	et	viktig	planarbeid	både	for	kommunen	og	vegvesenet.	Det	eksisterer	en	gjensidig	avhengighet	
mellom	oss	i	dette	planarbeidet:	-	Elverum	kommunestyre	er	vedtaksmyndighet	og	Statens	vegvesen	er	
en	finansiell	part.	Riseng	understreket	at	Statens	vegvesen	er	innstilt	på	å	samarbeide	for	å	finne	de	gode	
løsningene for Elverum by. Som grunnlag for samarbeidet må det ligge en felles forståelse for 
hvor vi er og hvor vi skal.
 
Føringene	om	at	riksveger	som	hovedveger	skal	gå	utenom	sentrum,	er	innskjerpet. Dette gjelder 
riksveger der hovedandelen av trafikken er gjennomgangstrafikk. Dette er ikke situasjonen 
i Elverum. Trafikkundersøkelsen	som	er	foretatt,	viser	at	85%	av	trafikken	er	sentrumsrelatert.	Folk	skal	til	
byen.	Transportsystemet	skal	betjene	den	trafikken	som	er	dominerende,	fortsetter	Riseng.	Løsninger	rettet	
mot	gjennomgangstrafikken	kan	komme	i	en	neste	fase,	vurdert	opp	mot	trafikkutvikling.	
Tidligere ble hovedveger planlagt uavhengig av eksisterende bystrukturer. Kjennetegn for den måten å 
planlegge	på	er	separert	trafikk,	høy	hastighet	og	sterke	barrierer.	Riseng	understreker	at	vegvesenet	har	
nye	måter	å	planlegge	på	nå.	Det	er	et	mål	å	oppnå	redusert	biltrafikk,	eller	i	det	minste	redusere	veksten	
mest mulig. Veger i byer skal være gater, presiserer Riseng, og viser eksempel på transportplanlegging 
før	(bilde	under	til	venstre)	og	nå	(til	høyre).

Hun	peker	på	at	Elverum	er	en	kompakt	by	der	bysentrum	er	målpunkt	for	trafikantene.	Dette	er	gode	
forutsetninger	for	videre	byutvikling	der	flere	kan	gå	og	sykle,	sier	hun.	Men	da	må	vi	først	få	på	plass	gode	
løsninger som får folk	til	å	sykle	eller	gå.	I	dag	er	ikke	løsningene	for	gående	og	syklende	gode	nok,	særlig	
for	kryssing	over	Glomma,	forsetter	Riseng. Å utvikle et transportsystem som tilrettelegger for 
økende andel gående og syklende, bidrar til bedre folkehelse. Det gir redusert forurensing og 
folk	blir	mer	fysisk	aktive.	Dette	er	helt	i	tråd	med	nasjonale	føringer innen folkehelse, miljø og transport. 

Konkurransen	om	midler	til	vegbygging	i	Norge	er	stor.	Riseng	fortalte	at	det	er	gitt	noen	politiske	føringer	
for	arbeidet	med	Nasjonal	Transportplan	(NTP)	denne	gangen	som	er	viktige	for	Elverum:	-	ivaretakelse	av	
samfunnssikkerhet	og	beredskap.	Viktige	målpunkt	i	beredskapssammenheng	ligger	på	østsiden	av	Glomma	
og	Glåmbrua	er	en	flaskehals.	Klimaet	er	i	endring,	og	større	flommer	vil	komme.	Spørsmålet	er	ikke	om,	
men	når,	sier	Riseng.	Ingen	vet	hvilke	politiske	føringer	som	legges	til	grunn	neste	gang	NTP	skal	rulleres,	
fortsetter	Riseng. For å komme i betraktning i NTP, må Elverum kommune ha en vedtatt 
kommunedelplan i 2016. Statens	vegvesen	med	sine	konsulenter	gjør	sitt	for	at	det	skal	bli	mulig.	
Vedtaket er det kommunestyret som må gjøre, sier Riseng.

Elverum	er	i	en	heldig	situasjon.	Det	er	et	stort	potensiale	for	at	folk	kan	gå	og	sykle	mer.	For	Statens	
vegvesen	er	helhetstenkning	sammen	med	kommunen	viktig	-	det	å	finne	gode	løsninger	i	felleskap.	Vi	er	
gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Vi ønsker alle å sette Elverum på kartet.	Det	utfordrer	
alle	til	samarbeid,	både	på	kort	og	lang	sikt,	avslutter	Riseng.



6

2) SAMHANDLING FOR EN ATTRAKTIV BY
2.1 Vilje og veg - samhandling og mål v/fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen, Hedmark fylkeskommune

”En	av	de	viktigste	reiser	man	kan	foreta,	er	den	som	
har som mål å møte en annen på halvveien.” 
	 	 	 	-	Ukjent	(brukt	i	presentasjonen)

Når noen får vondt i vilja i slike prosesser, blir det en stor utfordring 
og en stor hindring for å nå mål. - Anne Karin Torp Adolfsen

Vi er mange som må 
samhandle for å få til en god 
byplan for Elverum!

- Anne Karin Torp Adolfsen

Hedmark fylkeskommune vil at Elverum skal lykkes. Det er en drøm om vekst og utvikling i Hedmark, 
sier	Anne	Karin	Torp	Adolfsen.	-	Vi	ønsker	at	folk	skal	ha	et	godt	liv	i	Elverum. Vi ønsker trygge 
veger, samfunnssikkerhet, mindre utslipp, gode kollektivknutepunkter og flere gang- og 
sykkelveger.	Jeg	vil	at	det	skal	bli	så	fint	at	vi	senker	farten	på	livet,	tar	en	stopp,	setter	oss	ned	og	tar	en	
prat.	Alt	dette	er	avhengig	av	velvilje	og	samhandling,	fortsatte	hun	og	oppfordret	Elverums	politikere	til	
å	se	forbi	valgperioden	på	4	år.	Når	det	kommer	til	samfunnsutvikling	må	man	ha	politisk	vilje	og	politisk	
mot	til	å	stå	i	slike	saker	i	det	lange	løp.	Det	må	være	vilje	til	å	bygge	samfunnet,	vilje	til	å	stå	i	det	og	vilje	
til	å	bidra	til	en	god	start.	For	noen	politikere	vil	det	bety	å	legge	hodet	på	blokka,	og	at	man	trolig	må	møte	
noen	på	veien	for	å	få	til	felles	mål.	Jeg	gleder	meg	til	videre	samhandling	for	å	nå	slike	felles	mål,	avslutter	
Adolfsen,	og	legger	til	at	Hedmark	Fylkeskommune	ikke	har	vondt	i	viljen.
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2.2 Hvordan skape en attraktiv og levende by? v/byplanlegger Michael J. Fuller-Gee, Arendal kommune

Alle	kommuner	ønsker	å	bli	mer	attraktive.	Vi	vil	tiltrekke	oss	andres	ungdommer	og	andres	yrkesaktive,	for	
å	få	til	det	må	vi	tenke	nytt,	sier	Fuller-Gee.	Samfunnet nå er annerledes enn før: ord som eldrebølge 
og	endringer	i	næringslivet	gjør	at	vi	ser	på	hvor	vi	velger	å	bo	på	en	annen	måte.	Samfunnet	har	også	blitt	
mer	stillesittende.	Fuller-Gee	forteller	at	nordmenn	er	blant	de	mest	stillesittende	i	Europa,	15	åringene	
sitter	mer	stille	enn	65-85	åringer.	Dette	er	ikke	bare	et	resultat	av	dagens	teknologi,	men	også	av	hvordan	
vi	utvikler	samfunnet	vårt,	mener	Fuller-Gee.	Nordmenn	blir	også	mer	ensomme.	De	som	svarer	at	de	er	
mest	ensomme	er	ungdom	og	de	over	70	år.	Samtidig	bor	stadig	flere	alene.	Nå	bor	snart	halvparten	av	oss	
(40%)	alene	i	en	enhet,	og	de	fleste	i	enebolig.

Fuller-Gee	sier	klart	og	tydelig	at det er mennesket som er essensen i byutvikling. Vi planlegger 
for	å	gjøre	et	sted	attraktivt	for	de	som	lever	der.	Først	og	fremst	for	innbyggerne	som	bor	her	i	dag.	Mange	
kommuner	glemmer	dette,	og	ender	opp	med	at	stedets	unge	ikke	flytter	hjem	igjen.	Derfor	er	det	så	
viktig å gi de unge innbyggerne et språk som gjør at de kan bidra i byutvikling. 

Gode møteplasser	er	et	av	de	viktigste	rådene	byplanleggeren	kommer	med.	Gode	møteplasser	
hvor	folk	lett	kan	treffe	gamle	venner	og	gjøre	nye	bekjentskap	trekker	folk	ut	og	sammen.	Han	viser	til	
at	vi	bruker	altfor	mye	areal	til	parkeringsplasser.	Et	eksempel	på	dette	er	Grimstad.	Der	var	havnen	full	
av parkeringsplasser og tom for folk. Som et stunt fylte man parkeringsplassen med sand, og lagde en 
bystrand.	Næringslivet	i	Grimstad	var	skeptiske	til	bygging	av	parkeringshus,	men	etter	å	ha	sett	folkelivet	
på	bystranden	ser	man	at	dette	kan	ha	en	svært	positiv	effekt.	Et	annet	eksempel	er	Arendal,	hvor	det	var	
mye diskusjon rundt behovet for en lekeplass på torget. Mange var i mot, fordi de mente at ungene ikke 
holdt	til	i	sentrum,	men	ved	etableringen	av	lekeplassen	ble	torget	fylt	av	barn	som	kom	for	å	leke	der.

Fuller-Gee	forteller	om	hvordan	tetthet	gir	mer	liv	i	byen,	og	
muligheten	for	å	møte	andre	blir	større.	Her	Fra	Grünerløkka,	hvor	
det	på	4,6	kvm	bor	flere	enn	i	hele	Arendal	kommune.

Slik ble det seende ut i Grimstad da en sentral 
parkeringsplass	ble	omgjort	til	bystrand.

Ny lekeplass på torget i Arendal, som blir brukt av store og små.

VI	SEES	PÅ	PARKERINGSPLASSEN??

Planlegg	for	folk,	ikke	for	bilen,	oppfordrer	Fuller-Gee.
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Fuller-Gee	utrykker	at	han	er	redd	for	at	kommunene	vil	mislykkes	i	sin	byutvikling	om	de	ikke	engasjerer	
seg	mer	i	boligbyggingen.	Han	mener	det	må	bygges	flere	boliger	hvor	eldre	kan	bo	mest	mulig,	og	lengst	
mulig	uten	offentlige	tjenester.	Han	presiserer	at	disse	boligene	må	ligge	på	riktig	sted;	helst	innenfor	
det han kaller «rullatoravstand» på 500 meter til gjøremål	som	butikker,	kontorer,	skoler	og	
barnehager.	De	unge	boligkjøperne	i	dag	har	også	andre	kriterier	enn	tidligere,	og	han	mener	vi	har	mer	
enn nok av eneboliger her i landet.

Byplanen	er	det	viktigste	redskapet	vi	har	for	å	sørge	for	at	Elverum	blir	attraktivt,	mener	Fuller-Gee.	Han	
synes	planprogrammet	for	byplanen	er	et	godt	grunnlag,	og	inneholder	riktige	ord	og	fokus.	Så	gjelder	
det	å	få	det	gjennomført.	Hvor	veiene	plasseres	er	viktig,	og	viktigere	er	det	hva	slags	muligheter	det	gir	
for	byutviklingen.	Fuller-Gee	roser	Statens	vegvesen	for	måten	de	har	endret	sitt	fokus,	og	at	de	nå	ser	på	
hvordan	vegsystemet	kan	bidra	til	nettopp	byutvikling.	Hvor	veiene	plasseres	er	veldig	viktig,	og	vil	kunne	
påvirke	helsetilstanden	til	befolkningen.		

Michael	Fuller-Gee	har	fått	med	seg	at	det	er	mange	politikere	i	salen.	Han	oppfordrer	politikerne	til	å	ta	
tak. Uten politisk vilje har vi andre ikke så mye vi skulle ha sagt, avslutter	han.

Kort	avstand	fra	boliger	til	gjøremål	er	viktig	for	å	hindre	bilkjøring,	ensomhet	og	øke	befolkningens	
fysiske	aktivitet.	1	km,	eller	helst	500	meter	i	radius	er	ønskelig.	Denne	radiusen	kaller	Fuller-Gee 
	”rullatoravstand”	-	altså	avstanden	du	orker/makter	å	forflytte	deg	med	rullator.	Den	samme		
avstanden gjelder også for små barn som går selv.
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2.3 Samarbeid og samhandling v/ordfører Bjørn Iddberg, Gjøvik kommune

Ordføreren	i	Gjøvik	har	siden	2008	vært	sentral	i	prosjektet	
«strategi	for	ny	byutvikling».	Målet	er	å	gjøre	byen	
grønnere, mer sentrumsorientert og urban. Til grunn for 
arbeidet ligger en forpliktende samarbeidsavtale mellom  
kommunen,	Fylkeskommunen,	Statens	vegvesen	og	 
næringslivet	representert	ved	Byenvår	Gjøvik.	

	Vi	ønsker	å	gjøre	byen	mer	attraktiv,	skape	flere	møteplasser	og	bli	mer	urbane,	sier	Iddberg.	-	Det	er	for	
lite gang og sykkel, for mye bil, for mye kjøpesenter, og vegsystemet deler byen fra Mjøsa. Vi må lage et 
bedre	parkeringsregime,	da	det	er	altfor	mye	areal	i	byen	som	går	bort	til	parkeringsplasser,	påpeker	han.

Det	var	Statens	vegvesen	som	tok	initiativ	til	prosjektet,	som	i	2010	førte	til	møte	mellom	de	fire	aktørene	
om	et	langvarig	ATP-prosjekt.	Prosessen	holder	vi	fortsatt	på	med,	for	slik	areal-	og	transportplanlegging	
blir man aldri ferdig med, klargjør Iddberg. Arbeidet har en styringsgruppe bestående av representanter fra 
de	fire	aktørene;	kommunen,	Fylkeskommunen,	Statens	vegvesen	og	Byen	Vår	Gjøvik,	og	en	administrativ	
gruppe som gjør det faglige. Det overordnede målet for arbeidet er å øke samhandling og 
gjennomføring, og alle aktørene bidrar finansielt. 

Når	det	kommer	til	råd	for	arbeidet	med	en	slik	avtale	forteller	Iddberg	at	det er viktig å ta seg tid til 
å se på utfordringene og sette klare felles mål og ambisjoner.	Bred	involvering	med	politikere	
og	næringslivet	er	viktig.	Gjøvik	hadde	ikke	byplan	før	dette	arbeidet,	slik	at	dette	var	et	av	resultatene	
av	prosessen.	Nå	har	vi	en	helhetlig	plan	for	hva	vi	vil	for	Gjøvik,	som	vi	forholder	oss	til,	sier	Iddberg.	
Der	var	et	visjonsbilde	for	byen	et	viktig	hjelpemiddel.	Fortetting	er	viktig	i	Gjøvik	fremover.	Vi	er	ikke	et	
forbilde	for	utslipp	slik	det	er	i	dag,	men	vi	ønsker	å	bli	det,	sier	Iddberg	optimistisk.	Det	er	lagt	opp	til	en	
trinnvis oppnåelse av målene. Vi skal blant annet ha ny parkeringsstrategi, hvor vi ønsker parkeringshus i 
stedet	for	gateparkering,	boligutbygging	skal	konsentreres	til	visse	områder	i	byen,	og	vi	skal	forkorte	den	
«psykologiske»	lengden	fra	CC	senteret	til	byen,	en	avstand	som	ikke	er	lang	i	meter,	som	mange	opplever	
som	lang.Mer	gang	og	sykkel,	kollektivtransport,	og	møteplasser	er	viktige	satsningsområder.	

Iddberg	anbefaler	kommunen	å	være	PÅ	når	det	gjelder	kommunikasjon.	Han	avslutter	med	å	fortelle	om	
noen	av	resultatene	samarbeidet	har	gitt	så	langt.	Storgata	og	jernbaneparken	er	modernisert,	deler	av	
en	elvepromenade	er	opparbeidet	og	Strandgata	har	blitt	miljøgate.	Statens	vegvesen	har	vært	sentrale	
i	forhold	til	analyser,	trafikktall,	observasjoner	og	annen	basis	kunnskap.	Han	er	stolt	over	å	ha	deltatt	
i	prosessen,	og	understreker	hvor	givende	det	er	å	sitte	rundt	samme	bord	med	disse	aktørene	for	å	
gjennomføre helhetlige prosjekter sammen. Dette arbeidet har ført til større stolthet i byen, 
avslutter	Iddberg.

- Dette er noe av det mest 
tilfredsstillende jeg har vært 
med på som ordfører.

Den nye jernbaneparken i Gjøvik, med blant annet skateanlegg.

- Bjørn Iddberg
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2.4 Hva kan dette bety for Elverum? Samtale i panelet med Erik Hanstad, Aud Margrethe Riseng, 
Michael J. Fuller-Gee og Bjørn Iddberg

Spørsmål til Aud M. Riseng: 
Hvordan øke andel reiser 
med	gange/sykkel/kollektiv.	
Hva	skal	til	for	at	folk	velger	
kollektiv	foran	bil?	Statens	
vegvesen	har	fått	litt	kritikk	
for manglende gang/sykkel: 
er	det	nå	et	paradigmeskifte?	
Hvordan jobbe fremover for å 
jobbe	mot	dette?

Etter	presentasjonene	som	omhandlet	samarbeid	for	en	mer	
attraktiv	by,	fikk	alle	deltagerne	mulighet	til	å	skrive	ned	spørsmål	
til	foredragsholderne.	Lappene	med	disse	spørsmålene	ble	hengt	
opp i pausen. Det kom inn mange spørsmål (noen av lappene kan 
du	se	i	bildet	til	høyre).	Temaer	som	gikk	igjen	på	flere	lapper	ble	
tatt	opp	i	panelet	for	diskusjon.	Noen	spørsmål	var	rettet	direkte	
mot en foredragsholder, mens andre var mer åpne og generelle. 
Nedenfor, og på de neste sidene, følger spørsmålene og svarene 
som	ble	gjennomgått	i	plenum.

OBS: svarene er gjengitt etter muntlig fremføring, og kan 
inneholde feil og/eller mangler. 

Spørsmål til Erik Hanstad: 
I planprogrammet står det 
at	byplanen	skal	fastsette	
langsiktig	ATP,	og	at	gående	
og	syklende	er	viktig.	En	
skal	tilpasse	eksisterende	
bystruktur	og	fremtidige	
planer.	Har	vi	fått	en	felles	
virkelighetsforståelse og er det 
større	vilje	til	å	samarbeide?

SVAR: Jeg tror det er lurt å snakke om 
transport i stedet for trafikk. Transport 
handler om alle typer fremkomstmidler. 
Som	jeg	understreket	i	innlegget	mitt,	så	er	det	helt	
forskjellig å planlegge i by og på bygda. Vangsveien 
er	et	eksempel	hvor	det	er	tilrettelagt	for	myke	
trafikkanter:	med	sykkelfelt,	lav	fart	og	fortau	som	
nesten er breiere enn veien. Strandgata er et annet 
eksempel. Statens vegvesen begynner å få mange 
slike	eksempler	nå.	Dette	må	alle	tro	oss	på:	vi	må	
få	ned	trafikken	for	å	få	attraktive	byer.	Tror	det	
ligger	veldig	godt	til	rette	for	i	Elverum,	fordi	det	er	
en kompakt by. Det tror vi på.

SVAR: Ja, løsningene er det kanskje uenigheter om. 
Hvordan	skal	framtida	se	ut?	Vi har stort fokus på 
myke trafikanter, og å redusere biltrafikk inn 
i byen. Ikke minst i et folkehelseperspektiv – 
vi er jo folkehelseby!
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Spørsmål til Michael 
Fuller-Gee: Urbant 
sentrum, økt handel 
og	tilrettelegge	for	
næring	i	sentrum	er	
flotte	målsettinger	–	
hvordan ta det videre 
i	byplanen?

Spørsmål til Aud M. 
Riseng:	Tallene	85%	
og	15%	er	historiske	–	
hva	skjer	i	fremtiden?	
Kanskje er disse tallene 
snudd på hodet.

Spørsmål til 
Michael Fuller-Gee: 
Hvem skal betale 
parkeringsanlegg?	I	
Arendal og Grimstad 
er det parkeringshus 
i	fjell.	

SVAR: Dette er ting som tar tid. Parkeringshus i Grimstad 
er	veldig	godt	planlagt	da	en	kommer	rett	ut	i	en	handlegate.	
Ved	Odden	i	Grimstad	er	det	fortsatt	gratis	å	parkere,	derfor	
er	det	ikke	alle	som	bruker	p-huset.	Bilene	må	rett	og	slett	
tvinges	inn	i	parkeringshuset.	Deretter	bør	man	bruke	de	
parkeringsplassene	man	tar	bort	til	noe	aktivt	med	en	gang.	
Kommunen	har	der	vært	med	i	spleiselag.	P-huset	kobles	opp	
mot	leilighetskomplekser,	hvor	folk	må	gå	litt	til	husene	sine.	
Et	annet	eksempel	er	en	utvidelse	for	nytt	kontorbygg	i	Aust-
Agder, hvor en bygget for 150 000 per parkeringsplass, under 
bakken.	Vi	må	lære	av	hverandre.	Hva	er	forretningsmodellen,	
og hvor kan man få subsidiering. Og så må vi huske at det skal 
tjene mange forskjellige typer parkeringsbehov.

 SVAR: Vi må løse problemene vi har i dag. Hvis det viser 
seg	i	fremtiden	at	det	snur	må	vi	løse	de	problemene	da.	Kanskje	
ringveg	er	aktuelt	en	gang	i	fremtiden.	Vi	må	huske	at	vi	er	på	
plannivå kommunedelplan: det er ikke detaljer nå. Det vil så 
komme en reguleringsplan, og så teknisk plan. Men vi er på 
strategisk nivå. 
Erik Hanstad innspill: Vi må stole på tallene som er nå, 
men se litt i glasskula.	Vi	må	ha	med	oss	langtidsperspektiv	
for mulighet ringveg. 
Bjørn Iddberg: kortsiktige	planer	som	gir	resultater	fort	er	bra,	
samtidig	med	langsiktige	planer.	Da	blir	man	mer	tålmodig.	
Paul Berger innspill: vi skal jobbe på lag, vi kan se for oss en fase 
1 og fase 2.

 SVAR: Elverum er veldig heldige som har 85% av trafikk 
som skal til sentrum – mange som jobber/bor her. Mange 
steder	sliter	med	å	være	attraktive	som	mål.	Med	de	utfordringene:	
annen type boliger, beboere. Det blir viktig å tilrettelegge for 
at flere ikke trenger å bevege seg rundt. Gangavstand og 
sykkelavstand	til	alt	–	folk	gidder	ikke	å	sykle	for	langt	–	folk	er	late.	
De	vanlige	syklistene	sykler	10-15min	maks,	slik	at	avstand	jobb-
bolig-skole	må	være	innenfor	disse	minuttene.	I	Elverum	har	man	
en	kompakt	situasjon,	med	mange	fortettingsmuligheter	uten	å	gå	
løs	på	jomfruelig	mark.	Det	er	veldig	viktig	med	disiplin	og	å	holde	
seg	til	planene	når	man	skal	gjennomføre.
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SVAR: Disse	er	planpremisser,	og	klart	viktig	føring	for	valg	av	
veg. Når det kommer til målestasjon tar vi Elverum på 
alvor, selv om det ikke har blitt satt opp.	Grunnen	til	
dette	er	at	det	vanligste	er	å	beregne	dette.	Disse	beregningene	
blir en del av konsekvensutredningen for planen nå. Region Øst i 
Statens	vegvesen	vurderte	10	byer	for	å	sette	opp	målestasjoner.	
3	ble	satt	opp	–	Hamar,	Gjøvik	og	Lillehammer.	Elverum	var	
med i vurderingen, men målingene fra de andre byene er også 
representative	for	byer	med	tilsvarende	størrelse.	Mer	biltrafikk	
fører	til	mer	luftforurensing	og	støy.	Det	er	flere	tiltak	en	kan	sette	
opp:	piggdekkavgift,	valg	av	type	strø,	osv.	De	resultatene	de	får	
fra	de	andre	stasjonene	vil	brukes	her,	i	tillegg	til	at	det	altså	vil	
beregnes. 

Spørsmål til Erik Hanstad: Det er 
bygget	flere	hundre	leiligheter	i	
sentrum de siste årene. Er det mulig 
å bygge rimelige leiligheter i sentrum 
for	enslige/førstegangskjøpere?	
Skal kommunen ta en større rolle 
her?	Strategisk	oppkjøp?	Hvordan	
kan vi møte målsetning om å få 
barnefamilier	i	sentrum?

Spørsmål til Bjørn Iddberg: 
Samarbeid	i	det	offentlige,	
hva	er	de	viktigste	
suksessfaktorene	for	å	få	til	
felles	byutvikling? 

Spørsmål til Aud M. 
Riseng: Hva med 
folkehelseperspektivet	
og	luftkvalitet?	Hvorfor	
har	ikke	vegvesenet	satt	
opp	målestasjon?	

 SVAR: Sentrumsplan fra 2001 har ført 
til mye positivt for fortetting, men det 
er ikke kommunen som setter i gang 
leilighetsbygging.	Det	er	flinke	entreprenører	og	
byggherrer	som	har	satt	i	gang	dette.	Det	er	noen	
som ser på det med billigere leiligheter. Kommunen 
selv	kommer	ikke	til	å	se	på	bygging	selv	–	vi	er	
ikke	der.	Stor	arealtilgang	i	Elverum	sentrum.	Hvem	
ønsker å bli med på utviklingen videre også med 
billigere	leiligheter?

SVAR:	Det	at	vi	sitter	i	styringsgruppe	rundt	samme	bord.	
Fylkeskommunen	sender	da	inn	langt	færre	innsigelser,	da	
de	har	vært	med	på	å	lage	dem	selv.	Det	samme	gjelder	
for Statens vegvesen. En må samarbeide og utvikle 
på politisk nivå. Ikke bare på 1-2-3 eller 4 år, man 
kanskje opp mot 10.
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SVAR: Først	må	dette	settes	på	dagsorden.	Få	opp	
visjoner,	målsettinger	og	utfordringsbildet,	få	kunnskap	
om	situasjonen.	Vi	fikk	gradvis	oversikt	over	hva	som	var	
situasjonen	og	hvordan	det	kom	til	å	bli	hvis	vi	ikke	gjorde	
noe.	På	den	måten	ble	det	godt	forankret	politisk.	Diskuter	
det	så	fort	som	mulig.	Eierskap	og	kunnskap	er	viktig.	I	
Gjøvik	hadde	også	næringslivet	hadde	eierskap,	og	var	med	
og	utformet	parkeringstrategi. Å bruke parkering som 
del av strategisk byutvikling er et godt grep. 

Spørsmål til Erik Hanstad: 
Hva	er	det	viktigste	
framover?	Tror	det	blir	en	
spennende	vår?	

Spørsmål til Bjørn Iddberg: 
Hvordan	ble	politikerne	enig?	
Hvordan jobber man får å 
få felles mål. Hvordan skal 
Elverums	politikere	klare	å	bli	
enige	på	kort	sikt	(2016)?	

SVAR:	Jeg	har	store	forventninger.	Jeg	skulle	gjerne	hatt	noen	
tydelige tegninger allerede nå. Viktig å ha folkemøter av 
forskjellig karakter. Snakke med befolkningen – de 
kommer vi til å lytte til.	På	dette	møtet	er	det	ikke	så	mye	
diskusjon, men det skal det bli rom for.
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NOEN BILDER FRA DAGEN: 
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3) ELVERUM - PLANER OG UTFORDRINGER
3.1 Byplanlegging i Elverum - status og utfordringer	v/arealplansjef	Britt	Søgaard,	Elverum	kommune

Byplanarbeidet handler om langsiktige strategier,	innledet	Britt	Søgaard,	og	fortalte	at	2016	blir	et	
spennende	år,	der	strategier	skal	bestemmes	for	hvordan	Elverum	skal	formes	for	framtida.	-	”Rom	ble	ikke	
bygget	på	en	dag”	og	for	15	år	siden	ble	det	vedtatt	en	sentrumsplan	med	ambisjoner	om	at	Elverum	skulle	
bli	mer	by.	Daværende	ordfører	Per	Gunnar	Sveen	og	plansjef	Guri	Ulltveit	Moe	uttalte	dette	i	intervju	
til	Østlendingen,	og	sa	videre	at	«Vegsystemet	er	jokeren	til	videre	utvikling	i	Leiret»	og	«Området	rundt	
skysstasjonen	er	en	uforløst	perle».	Dette	oppsummerer	de	to	største	utfordringene	i	dagens	byplanarbeid,	
sier Søgaard. Byplanen er god, men må fornyes og oppgraderes. Byen vår vokser, og det må vi planlegge for. 
Vi	tar	med	det	som	er	bra	fra	den	forrige	planen	og	ser	samtidig	på	nye	utfordringer,	forteller	hun.				

Byplanen handler om folk, det handler om oss som skal bo, jobbe og trives i byen, 
understreker	Søgaard.	Før	vi	tegner	nye	planer	må	vi	lage	en	strategi	–	vi	må	vite	hvor	vi	skal.	Det	er	viktig	
å	ha	en	tydelig	og	sterk	identitet.	Vi	ønsker	spesielt	å	fokusere	på	Glomma	og	elvebredden,	folkehelse	og	
bærekraftig	utvikling.	Videre	er	det	ønskelig	å	skape	gode	byrom,	styrke	sentrumskjernen	og	tilrettelegge	
for en ny bydel på Vestad. 

Elverum er heldig som har befolkningsvekst på 1% ,	men	har	samtidig	utfordringer	som	andre	steder	
i	Norge	at	vi	stadig	blir	flere	eldre	og	flere	små	husholdninger.	Vi må bygge de riktige boligene for 
framtida.	I	Elverum	bygges	det	omkring	120	boliger	i	året.	Vi	har	tilstrekkelig	med	tomtereserver	i	de	
neste	30	år	i	områdene	ved	Sagåa,	Ydalir,	Søbakken	og	Slåttmyrbakken	og	ved	Vestad	skole,	inklusive	arealer	
for	flere	sentrumsleiligheter	i	Leiret	og	i	den	nye	bydelen	på	Vestad.				

Målpunkter	i	byen	som	skaper	trafikk	ble	presentert.	Etableringen	av	Terningen	arena	og	skysstasjonen	
har	gjort	at	vi	har	fått	større	behov	for	gode	forbindelser	øst-vest	i	byen,	sier	Søgaard.	Byplanen er som 
et puslespill, veldig komplisert og alt henger sammen. Transport handler mer enn bare ny bru i 
sentrum	og	ringveg,	fortsetter	hun.	Vi	samordner	nå	prosessene	med	overordnet	vegsystem	og	byplanen,	
det	er	lagt	opp	til	flere	møter	framover,	slik	at	kommunstyret	skal	kunne	ta	en	beslutning	i	juni.	Vi	er	
opptatt	av	informasjon	og	åpne	prosesser,	der	det	er	god	dialog	og	politiske	debatter,	avslutter	Søgaard.		

Byplanen
Folkehelse                                                                                                      Identitet og attraktivitet  

Styrke sentrumskjernen  
Gode byrom

Glomma og elvebredden             Ny bydel på Vestad ved skysstasjonen 

Moderne bruk av tre 

… 
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3.2 Hvordan forflytter vi oss? Trafikk og transport i Elverum	v/prosjektleder	Jørn	Kleiven,	Statens	vegvesen

Prosjektleder Jørn Kleiven ga et bilde av dagens transportmønster i Elverum. Tall hentet fra Nasjonale 
Reisevaneundersøkelser	(2013)	viser	en	sammenlikning	i	reisemiddelfordeling	på	de	daglige	reisene	
mellom	de	tre	Mjøsbyene	Gjøvik,	Lillehammer,	Hamar	og	Elverum. Elverum har en høy andel 
bilbruk, lav kollektivandel, en nokså bra sykkelandel, men med et potensiale for økning. Til 
sammenlikning	har	Lillehammer	den	høyeste	kollektivandelen,	forteller	Kleiven.

I Elverum by er det sentrale målpunkter 
på begge sider av Glomma.	Viktige	
arbeidsplasser som Sykehuset og Elverum 
videregående skole ligger på østsiden, 
Terningen Arena og Terningmoen på 
vestsiden. Kleiven påpeker at dette bidrar 
til å øke transportbehovet i byen og 
belaster spesielt krysningspunktet over 
Glomma. Fysiske	begrensinger	som	rv.	2,	
rv. 25, Glomma, jernbanen og Terningmoen 
er i dag barrierer for de gående og syklende. 
Det	er	imidlertid	et	stort	potensiale	for	å	
øke andelen som går og sykler i Elverum, 
understreker Kleiven. Han illustrerte at man 
kan nå det meste av byområdet på 10 
minutter med sykkel	og	20	minutters	
gange	i	medium	hastighet.	

Kleiven	viste	så	noen	tall	fra	trafikkundersøkelsen	som	ble	gjennomført	i	15.	april	2015.	Undersøkelsen	
ble gjennomført som en nummerskrivingsundersøkelse.	Det	ble	foretatt	registreringer	ved	at	
nummerskilt ble skrevet ned ved 12 tellesnitt. På denne måten kan man følge bilene gjennom 
systemet	ved	at	nummerskilt	kobles	sammen.	Tellepunktene	(se	figur	under)	var	plassert	slik;	4	
av	tellepunktene	avgrenser	ytre	sone/byområdet.	De	resterende	åtte	tellepunktene	avgrenser	
sentrumssonen	Leiret	og	Vestad.	I	underkant	av	19.000	kjennetegn	ble	registrert,	forteller	Kleiven.
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Det	har	videre	blitt	foretatt	tellinger	med	radar	og	hentet	ut	tall	fra	kontinuerlige	tellesløyfer	som	
vegvesenet har. Kleiven viste en illustrasjon av vegsystemet i Elverum der belastningen på de enkelte 
veglenkene	og	andel	tungtrafikk	framgår.	Tallene	er	dagens	trafikkmengder	angitt	i	årsdøgntrafikk	
(ÅDT,	angitt	som	kjøretøy	per	døgn=	kjt/dgn).	Tungtrafikkandelen	varierer	fra	størrelsesorden	10%	
på	hovedvegnettet	ned	til	8%	på	sekundærvegnettet,	mens	den	på	rv.	3	i	retning	Rena	ligger	på	19%.	
Kleiven fokuserte på følgende tre veglenker:
• Glåmbrua med trafikkbelastning på ÅDT=17.000 kjt/dgn
• Nybrua med ÅDT=4.000 kjt/dgn
• Solørvegen (rv. 2) ved politihuset med ÅDT=15.000 kjt/dgn
Kleiven	viste	til	at	vegvesenets	håndbøker	angir	et	innslagspunkt	på	å	vurdere	overgang	fra	to	til	fire	
felt på en veg/gate når ÅDT i størrelsesorden 15.000 kjt/dgn. 

Tema gjennomgangstrafikk har vært mye diskutert i forbindelse med vegdiskusjonene 
i Elverum,	fortsatte	Kleiven.	Utfra	nummerskrivingsundersøkelsen	er	det	gjort	beregninger	for	
alle	retningene	for	andel	gjennomgangstrafikk	(%).	Han	eksemplifiserte	dette	ved	å	ta	for	seg	
gjennomgangstrafikken	øst-vest	langs	rv.	25.	Dersom	man	går	gjennom	alle	tilfarter	mot	Elverum	og	
vekter	disse	mot	trafikkmengde,	vil	total	gjennomgangstrafikk	bli	ca.	15	%,	forklarer	Kleiven.	Dette	
betyr at 85% av trafikken er relatert til byområdet.

Basert	på	kontinuerlige	tellinger,	kan	vi	se	at	trafikkutviklingen	de	siste	fire	årene	ikke	viser	noen	
stor	trafikkvekst	i	Elverum,	fortsatte	Kleiven.	For	å	få	et	bilde	av	hvordan	trafikken	ser	ut	i	tilknytning	
til	påske	og	helg,	er	tatt	utgangspunkt	i	tall	fra	kontinuerlige	tellinger	og	tilleggstellinger	foretatt	
med	radar.	Kleiven	trakk	fram	følgende	resultater	for	Hamarvegen	(rv.	25)	ved	Vestad.	Onsdag	før	
Skjærtorsdag	var	trafikkvolumet østover nær 11.000 biler. Gjennom påskedagene er det mindre 
trafikk	før	returtrafikken	fra	Trysil	når	sitt	maksimum	søndag	1.	påskedag	med	10.000 biler vestover. 
Totaltrafikken	i	påsken	er	preget	av	liten	forretningsaktivitet	i	sentrum	og	liten	arbeidstrafikk	inn/ut	av	
sentrum, forklarer Kleiven. Tellinger to uker senere viser en jevnere retningsfordeling og høyere tall for 
totaltrafikken.	Det	er	en	økning	i	trafikk	mot	Trysil	på	fredag.

Utfra en samlet gjennomgang av trafikktallene i Elverum kan vi si at det er byområdet 
som skaper trafikken, konkluderer Kleiven. Det er ingen med andre ord ingen store endringer i 
hovedmønsteret	siden	vegkantintervjuet	som	ble	foretatt	i	2001.	Dette	bildet	gir	noen	utfordringer	
framover,	fortsetter	Kleiven,	som	kapasitet	på	veger,	gater	og	kryss	og	behov	for	å	finne	tilpassede	og	
gode	løsninger	for	gående	og	syklende	og	legge	til	rette	for	kollektivtrafikken.	Samtidig	er	det	viktig 
å få med bytilpassede og estetisk gode løsninger som spiller sammen med kommunens 
ønsker om byutvikling,	avslutter	Kleiven.	Det	ble	også	raskt	vist	foreløpige	mulige	fartsgrenser	på	
strekningene	i	alternativ	1	(figur	til	venstre)	og	alternativ	2	(til	høyre).	(Se	mer	om	disse	på	side	20.)
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3.3 Areal- og transportutvikling i Elverum v/siv.	ing.	Finn	Aslaksen,	Vista	Utredning	AS

Vista	utarbeider	en	fagrapport	for	areal-	og	transportutvikling	i	Elverum,	som	vil	se	på	eksisterende	
vegsystem,	forslag	til	nye	vegløsninger	og	ringveg.	I	tillegg	har	Vista	knyttet	til	seg	Arkitektkompaniet	og	
landskapsarkitekt	fra	Bjørbekk	og	Lindheim	for	å	lage	en	mulighetsstudie	for	utvikling	av	Vestad	Nord.	
Utredningen vil gi et grunnlag for videre arbeid med arealplan for byområdet, hva som skal inn eller ut av 
veilenker i den planen, og den danner et bakteppe for diskusjon for behandling av vegsystemet som Statens 
vegvesen utreder i sentrum.

En	god	konsentrasjon	av	målpunkter	i	byen	vil	gjøre	sentrum	mer	attraktivt	for	byens	innbyggere	og	bidra	
til	at	Elverum	er	en	attraktiv	by	å	flytte	til,	sier	Aslaksen.	God konsentrasjon er også viktig for å få 
til en mest mulig bærekraftig utvikling når det gjelder trafikk og arealbruk. Jo mer sentralt en 
bor,	jo	mindre	er	bilbruken	på	de	daglige	reisene.	I	Elverum	er	det	plass	til	flere	boliger	sentralt	–	her	har	
man noe som er verdifullt å ta vare på, sier han.

Mulighetsstudien for Vestad Nord viser et foreløpig anslag på at det vil være plass til 1000 – 
1300 nye boliger her,	gjerne	blandet	med	næringslokaler	i	første	etasje	for	å	få	en	bymessig	utvikling	(i	
den	delen	hvor	det	i	dag	er	næringsvirksomhet	eller	ledige	tomter).	Aslaksen	mener	det	bør	vurderes	om	et	
eventuelt	nytt	sykehjem	og	en	ny	svømmehall	kan	lokaliseres	til	Vestad	Nord.	Dersom	det	derimot	er	noe	
som	Elverum	bare	skal	ha	én	av,	burde	det	ligge	i	Leiret,	påpeker	han.

Det må avklares hvilken funksjon en ringveg skal ha,	fortsetter	Aslaksen.	Er	det	en	omkjøringsveg	
vil	den	ha	høy	fart,	få	kryss	og	i	hovedsak	betjene	gjennomkjøringstrafikk.	Er	det	en	samleveg	vil	
den	ha	lavere	fart	og	mange	tilknytningspunkter	via	stikkveger	til	boligområder,	som	ikke	er	for	
gjennomkjøringstrafikk.
 
En	ringveg	i	nord	vil	som	omkjøringsveg	være	marginalt	raskere	enn	å	kjøre	enn	dagens	veg	gjennom	
sentrum. Noen av de som bor nord i sentrum vil nok bruke vegen, men det er i hovedsak snakk om 
Trysiltrafikken	på	en	slik	omkjøringsveg,	sier	Aslaksen.	Trafikken	til	Trysil	er	på	ca.	1500	biler,	noe	mer	
i	utfartshelger.	Dette	vil	da	altså	avlaste	sentrum	med	ca.	1000	–	1500	ÅDT	av	21	000	per	i	dag.	Som 
samleveg kan en ringveg fange opp området i nord langs Strandbygdvegen for trafikk 
vestover,	men	Aslaksen	ser	det	ikke	som	hensiktsmessig	eller	naturlig	å	snu	trafikksystemet	for	de	
eksisterende	boligområdene	her.	Han	mener	også	det	vil	bli	feil	å	tvinge	trafikken	på	omkjøringsvegen,	da	
det	meste	av	det	som	skal	betjenes	jo	ligger	i	sentrum,	noe	som	det	er	ønskelig	at	det	gjør.	De	negative	
konsekvensene	av	en	ringveg	vil,	ifølge	den	foreløpige	utredningen,	blant	annet	være	en	prislapp	på	mange	
hundre	millioner,	forringelse	av	friluftsarealer	og	en	forsterket	barrierevirkning	mot	friluftsarealet.

Når	en	skal	vurdere	om	en	skal	bygge	ringveger,	må	en	se	på	hvilken	nytte	de	kan	gi	som	1)	Omkjøringsveg	for	
gjennomgangstrafikk	(over	til	venstre)	og	2)	Samleveg	for	lokaltrafikk	(over	til	høyre).

Omkjøringsveg Samleveg
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Vista Utredning har også sett noe på mulighet for ny bru i sør ved Helset og en ringveg øst i 
Svartholtet. En ny bru vil kunne avlaste sentrum med ca. 1500 ÅDT, og ringveg i øst med ca. 500 ÅDT. En 
ringveg i øst vil kunne knyttes opp mot nye boligområder i Svartholtet som en samleveg, men dette er langt 
frem i tid da kommunens boliglager i dag er stort. Etableringen av begge veglenkene vil ikke gi noen ekstra 
effekt, og ingen av dem vil kunne påvirke omkjøring øst-vest, det er avstanden for stor til, sier Aslaksen.

Elverum har en topografi som egner seg for sykling, da det er relativt flatt. Klimaet er heller ingen 
hindring, sier Aslaksen, og nevner Umeå som eksempel på et sted hvor de sykler mye (20%) i tilsvarende 
klima som oss. Sykkelnettet har i dag utfordringer og mangler. Kryssingen av Nybrua er eksempelvis 
vanskelig hvis man møter noen. For å få flere til å sykle er det mange som må bidra, det er 
ikke bare et spørsmål om sykkelveger og sykkelparkering, sier han. «Sykle til byen/jobben»-kampanjer, 
eller sykkeldager kan øke bevissthet og få flere på sykkelen. Han er også overrasket over hvor lav andel 
Elverumsinger som går på sine daglige reiser i byen.

De lokale kollektivrutene i Elverum er krokete og bruker lang tid, fortsetter Aslaksen. Det 
anbefales å rette ut rutene og øke frekvensen. Men selv med kortere ruter, vil ikke kollektivtrafikken ha stor 
betydning for reduksjonen i biltrafikken, mener han. Det er et mye større potensiale for gåing og sykling, 
understrekes det avslutningsvis fra Aslaksen. 

- Kort avstand og egnet 
topografi gjør at en kan 
bruke sykkel her - uten å 
bli svett engang!

- Finn Aslaksen
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3.4 Når veg blir til gate: Kommunedelplan for overordnet vegnett i Elverum v/Jørn	Kleiven,	Statens	vegvesen

Prosjektleder Jørn Kleiven presenterte resultater av arbeidet så langt for vegvesenets kommunedelplan 
(KDP)	for	veg-	og	gatesystemet	i	Elverum.	Kleiven	minnet	om	at	dette	er	et planarbeid som er på 
kommunedelplannivå, dvs. at det alternativet som kommunestyret måtte velge mot 
slutten av året, skal videreføres gjennom en detaljering som reguleringsplan. Asplan 
Viak	bistår	vegvesenet	i	arbeidet,	og	materialet	som	ligger	til	grunn	for	presentasjonen,	ligger	på	et	nivå	
cirka	på	50%	av	ferdig	plan.	Det er kommunestyrets behandling og vedtak i forbindelse med 
planprogrammet som er styrende for vegvesenets utarbeidelse av kommunedelplanen. 
I samme prosess har kommunestyret gitt egen administrasjon i oppdrag å utrede et 
helhetlig ringvegalternativ, presiserer Kleiven.

I	arbeidet	som	så	langt	er	utført,	har	det	pågått	møtevirksomhet	med	ulike	aktører	og	det	er	jobbet	med	
flere	tema-	og	grunnlagsrapporter,	sier	Kleiven.	Alternativene	presenterte	han	slik:

	Følgende	hovedelementer	inngår:
•   Ny rundkjøring ved Statoil på Vestad
•			Forbedret	fotgjengertilbud	på	sørsiden	av	brua	over	Jernbanen
•			Ombygging	av	lyskrysset	ved	Strandbygdvegen	til	rundkjøring
•			Ombygging	av	T-krysset	ved	Kirkevegen	til	rundkjøring

	Følgende	hovedelementer	inngår:
•			Riksveg	(rv.	)	25)	med	4-felt	fra	Basthjørnet,	gjennom	Vestad-området
•			Ny	bru	over	jernbanen	(alternativt	under)	med	tilhørende	fotgjenger-	
					og	sykkeltilbud
•			Ny	bru	over	Glomma	med	4-	felt	og	fotgjenger-	og	sykkeltilbud
					Forutsetning:	Det	gis	tillatelse	til	riving	av	dagens	Glåmbru	(fredet)
•			Ny	rundkjøring	ved	Statoilstasjonen	med	atkomst	til	Vestad	nord	gjennom			 
     Meierigata
•   Dagens rundkjøring på østsida forskyves noe sørover
•			Rundkjøring	ved	politihuset	som	«mater»	Leiret	fra	rv.	2

	Følgende	hovedelementer	inngår:
•			Rv.	25	med	4-felt	fra	Basthjørnet,	gjennom	Vestad-området	fram	til	ny	 
     rundkjøring ved Statoilstasjonen
•			Ny	bru	over	jernbanen	(alternativt	under)	med	tilhørende	fotgjengertilbud
•			Ny	rundkjøring	ved	Statoil	med	atkomst	til	Vestad	nord	gjennom	Meierigata
•			Fra	rundkjøringa	fortsetter	rv.	25	østover	som	2-felts	gate.	Dette	gir	ikke	
     behov for riving av Glåmbrua
•			Rv.	2	som	2-felts-gate	fra	rv.	25	og	fram	til	Kirkevegen
•			Ombygging	av	T-krysset	ved	Kirkevegen	til	rundkjøring
•			Øvrige	koblinger	mot	Leiret	som	T-kryss
•			Ny	bru	over	Glomma	ved	Glomdalsmuseet	med	2-felt	og	gang-	og	sykkeltilbud	
•			Museumsvegen	og	Vestheimgata	ombygges	som	2-felts	bygater	fram	til	 
     rundkjøring ved Statoil

 Alternativ 0+. Baseres i hovedsak på dagens vegløsning 
 med eventuelle kryssutbedringer

 Alternativ 1. Baseres i prinsippet på dagens vegløsning

 Alternativ 2. Innfører ny bru over Glomma ved Glomdalsmuseet



21

Som	påpekt	tidligere,	er	det	under	utarbeidelse	flere	tema-	og	grunnlagsrapporter,	fortsetter	Kleiven.	
Han	trekker	fram	arbeidet	med	rapporten	–	stedsanalyse	–	som	sier	noe	om	stedets	føringer	for	
vegsystemet.	Viktige	elementer	i	stedsanalysen	er hvordan de ulike alternativene kan bygges som 
et bytilpasset gatenett, hvordan og i hvilken grad gatene kan kobles til tverrgatene i Leiret 
slik sentrumsplanen legger opp til, sier han. 

Kleiven	gikk	deretter	til	å	vise	illustrasjoner	av	aktuelle	snitt	for	de	ulike	alternativene	med	fokus	på	å	vise	
snitt	langs	rv.	25	og	rv.2	mot	Glomma	på	ved	Leiret	(figurer	under).	Hovedforskjellene	mellom	alternativene	
knytter	seg	til	naturlig	nok	til	gatetverrsnittene	i	4-felts	og	2-felts	gater.	Felles	for	begge	er	at	det	er	avsatt	
en	7	meter	bred	sone	inn	mot	bygningsfasade	som	kan	disponeres	til	gående,	syklende	og	til	møblering.	Det	
er	på	dette	plannivået	ikke	tatt	endelig	stilling	til	fordeling	imellom	dem.	Viktige	forskjeller	er	kryssing	for	
myke	trafikanter.	I	4-feltsløsninger	anbefales	planskilt	kryssing,	mens	i	2-feltsgater	kan	kryssing	skje	i	plan,	
forteller	Kleiven.	I	4-felts	gater	kan	bussen	stoppe	i	gate.	I	2-felts	gate	kan	busslomme	etableres	som	del	av	
sidearealene.

Kryssing jernbane er ikke avklart,	fortsetter	Kleiven.	Vi	er	i	dialog	med	Jernbaneverket	om	dette.	Vi	
ser	på	muligheter	for	å	gå	over	eller	under.	For	løsningen	med	bru	over,	knytter	utfordringene	seg	til	hva	
Jernbaneverket kan akseptere av frihøyde over spor. En løsning med kryssing under jernbanen er komplisert 
byggeteknisk, forteller Kleiven. 

Glåmbrua er fredet.	Når	vi	i	alternativ	1	ser	for	oss	å	bygge	en	ny	Glåmbru	nedstrøms	dagens,	vil	dette	
kreve en ny vurdering av fredningsspørsmålet.	Dagens	bru	er	flomutsatt	og	kan	skade	ny	bru	ved	
flom.	Uten	ny	og	flomsikker	bru	kan	Elverum	stå	i	fare	for	å	måtte	basere	seg	kun	på	bruk	av	Nybrua	i	en	
krisesituasjon. Vi er i dialog med Vegdirektoratet som vil stå for den videre behandling av fredningssaken.

Endelig utforming av bruer er ikke noe som skal besluttes i kommunedelplanen. Dette	hører	
hjemme	på	reguleringsplannivå.	Vi	har	imidlertid	skissert	løsninger	som	kan	bygges,	fortsetter	Kleiven.	I	
og med at Elverum er trebyen har vi illustrert en trebru i alt. 2 ved Glomdalsmuseet, sier Kleiven. Vi har 
ivaretatt	«Museumsrunden»	med	en	mulig	gangveg	under	brua	i	tillegg	en	kryssing	av	ny	gate	på	nivå	med	
Glomdalsmuseets parkeringsplass.

Kleiven	avslutter	med	en	kort	gjennomgang	av	viktige	milepæler	framover.	Er vi i mål etter en framdrift 
med endelig vedtak i kommunestyret i november 2016, vil Elverum kunne komme i 
betraktning til NTP 2018-2029. Avslutningsvis understreker Kleiven med å presisere at vi er på et 
foreløpig	stadium	i	utarbeidelsen	av	kommunedelplanen,	slik	at	materialet	som	er	presentert	fortsatt	kan	
være	gjenstand	for	bearbeidinger.	
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4) DIALOG I GRUPPER - OPPSUMMERING
Med	bakgrunnsinformasjon	i	presentasjonene	fra	dagen,	blir	gruppene	gitt	oppgaver	å	diskutere.	 
Gruppeoppgavene ledes av Ingrid Øvsteng fra Statens vegvesen. Hun minner om at vegvesenet nå er 
ved	en	ca	50%	leveranse.	Det	betyr	at	alt	ikke	er	låst	eller	satt:	derfor	bør	diskusjonene	gå	på	et	nærmest	
konseptuelt	nivå:	for	eksempel	skal	det	være	bru	eller	ikke,	men	ikke	hvilken	type	bru.	Hun	oppfordrer	
derfor	til	å	tenke	«stort».	Det	er	mange	avklaringer	som	må	komme	senere,	gjennom	videre	planlegging:	
husk	at	dette	ikke	er	siste	gangen	dere	vil	bli	spurt,	sier	Øvsteng,	før	hun	presenterer	de	konkrete	
gruppeoppgavene. Gruppene blir bedt om å diskutere følgende:

- Hvordan bidrar alternativene til økt sykling og gåing i Elverum?

- Hvilke muligheter gir de ulike alternativene for å etablere en attraktiv by?

INNLEVERT MATERIALE FRA GRUPPENE: 

Gruppe 1: 
-	Alt.	2:	Større/flere	øst-vest	muligheter	-	økt	gange/sykkel
-	Hvilke	konsekvenser	vil	alternativ	2	ha	for	bomiljø	og	
	 byutvikling	på	Vestad?
-	Alt.	1	gir	bedre	mulighet	for	kollektivtransport
-	Alt.	1:	4	felt	-	Barriere	for	gående/syklende 
-	Alt.	1	Dårligere	adkomst	til	glomma.	4	felt	=	barriere 
-	Alt.	1:	Bedre	mulighet	til	å	få	trafikkflyt	og	økt	sykkel/gange
-	Alt.	2:	Ødelegger	for	mye	verdifull	byflate
-	Alt.	2:	Ødelegge/-eller	tilrettelegge	for	bolig/byutv.	Vestad	S?
-	Alt.	2:+opprinnelig	av	gatenett,	-flere	reisemuligheter	med	bil.
-	Ringveg/omkj.	gjør	ingen	forskjell	for	gående/sykkel	i	sentrum
-	Å	stenge	nybrua	for	biltrafikk	vil	bidra	til	bedre	gange/sykkel 
-	Hvordan	skal	vi	kunne	utvikle	Elverum	og	Elvarheimsparken	
	 ned	til	Glomma	med	fortsatt	biltrafikk?
-	Alt	1:+kollektiv+sykkel+fremtidsrettet	-gjennomtrafikk-luftkval

Gruppe 2: 
-	Integrering	skysstasjon	i	bystrukturen	-	god	adkomst	til	
	 stasjonen,	g/s	+	buss 
-	Alt.	2	vil	innebære	mindre	barriere
-	Alt.	2	ser	ut	til	å	gi	best	muligheter	for	g/s	og	byutvikling
-	Alt.	2	åpner	for	en	intern	ringveg	til	Ydalir	(gult) 
-	Alt.	2	åpner	byen	mer	ned	mot	elva
-Alt.	2	gir	en	ekstra	gang/sykkelforbindelse	over	Glomma
-	Elverum	trenger	en	ny	løsning	med	en	ny	bru,	det	åpner	for		
 gateløsninger
-	Vil	å	skrinlegge	alle	alt.	kunne	redusere	biltrafikken	og		 	
	 fremme	sykkel/gange	og	kollektiv?
-	Støtte	til	Bil	-	snu	trenden	-	til	sykkel/gange.	For	hver	lokale		
 bilist som blir syklist øker kapasiteten for de som MÅ  
	 kjøre.	Jamfør	85%	av	reisene	skal	til	sentrum. 
-	Sikre	innbydende	kryssing	av	jernbane	Vestad	N	og	Texas
-	Ny	gang/sykkelbru?
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Gruppe 3: 
-	Alt.	0	kan	v/fotgjengerfelt	og	sykkel	tvinge	folk	til	å	gå/sykle		
	 mer	og	bruke	kollektiv	=	billigst.	Status	Q.
-	Alt.	1	-	gir	4	felt	som	kan	ta	mer	trafikk
-	Alt.	1.	-	fotgjenger/sykkel
-	Alt.	2:	Beste	løsning,	beredskap
-	Alt.	2:	Mindre	trafikk	og	lavere	fartsgrense	RV	2.
-	Alt.	2:	Gir	nærhet	til	Glomma
-	Alt.	2:	Fine	muligheter	gå/sykle,	færre	vil	kjøre	bil
-	Alt.	2:	Økt	tilgj./knytter	Glomdalsmuseet	lettere	til	byen.	
	 Parkering	for	G-museet	må	ivaretas
-	Alt.	2:	Skaper	bedre	og	flere	samspill	mellom	vestsida	og	øst.
-	OBS:	Sykkelparkering,	også	i	Storgata. 
-	Vestad	Nord	som	område	for	bo-	og	service. 

Gruppe 4: 
-	Alt.	2:	Glomdalsmusebrua	med	behørig	hensyn	til	plassering		
	 kan	gi	bedre	tilgang	til	Glomma	hele	året.	 
 Bedre sykkelmiljø
 Krever gangbru over ”Solørgata” 
	 Merk;	ny	jernbanebru

Gruppe 5: 
-	Alt.	1	med	4-felts	gate	gir	større	barriere
-	Alt.	1	med	4-felts	gate:	økt	kapasitet	gir	økt	trafikk
-	Alt.	1	=	evig	barriere	mot	glomma 
-	Alt.	1	begrenser	byutvikling
-	Alt.	1	med	4	felt	er	gamle	ideer	-	biler	prioriteres 
-	Alt.	1	går	i	mot	en	”sykkelby”
-	En	kan	ikke	bygge	bort	trafikken 

Gruppe 6: 
-	Lilla:	4-felt	til	jernbanebru	fra	vest.	Ny	trase	utenom	Statoil
-	Alt.2	åpner	for:Gate	i	kulvert	under	en	åpen	by	mot	Glomma
-	Alt.1:	Bør	ha	kulvert.	Uten	blir	Elverum	mindre	attraktiv	by
-	Alt.2.	Vil	gi	”en	grønnere	by”	og	dermed	sterkere	tilknytning		
	 til	Glomma
-	Alt.	1.	Mindre	trafikksikkerhet	for	myke	trafikkanter
-	Alt	0	og	1:	Ved	at	høyden	på	RV2	legges	som	i	dag	forverres		
 forhold for gå og sykkel. Ved å legge RV2 i kulvert/  
 lavere vil forholdene bedres
-	Fortsettelsen	av	Skogvegen	vil	avlaste	parkeringsproblemer	i		
	 sentrum	ved	bygging	av	P-hus	i	Galgeberget
-	P-hus	i	Galgeberg.	1000	p-plasser	i	4etg-billig	pga	porøst	fjell
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Gruppe 7: 
-	Gang	og	sykkelveger	må	prioriteres	og	vedlikeholdes
-	Kollektiv	-	enklere	og	rettere	ruter.	Korte	intervaller
-	Alt.2	gir	en	ekstra	mulighet	til	gang	og	sykkel.	
-	Ved	alt.	1	og	2:	Er	opptatt	av	innkjøringen	til	Vestad
	 jernbanebru/rundkjøring	v/Statiol.
-	Ny	bru	åpen	for	all	trafikk?	Tungtransport? 
-	P-hus	ved	innfallsportene	=	mindre	trafikk	i	sentrum
	 =	nye	møteplasser	-	attraktivitet
-	Gang/sykkel:	plass	til	spark	om	vinteren
-	Generelt:	Større	bredde	på	gang/sykkelvei
-	Nye	bruer	med	overliggende	bæring	inn	i	terrenget
-Ny	veg	ned	i	terrenget(u/jernbane)mer	miljøvennlig?
-	Alt.	2:	2	bruer	gir	større	fleksibilitet	 
-	Rive	Glombrua:	4	felter,	større	flyt	i	trafikken
-	Alt.	2	bidrar	til	større	sikkerhet/fordeling	av	trafikk 
-	Alt.	2:	flott	trebru	=	trebyen	Elverum
-	Alt.	2:	åpner	sentrum	mot	Glomma	-	sentrumsplan
-	Gs-veger	bør	ha	delte	baner	mellom	gang/sykkel
-	Planfrie	kryssinger	for	gs-veger.	

Gruppe 8: 
-	Alle	alt	gir	forutsigbarhet	for	byutvikling	på	Vestad	N
-	Alt.	2:	nye	muligheter	for	sykkel/gang	over	Glomma
-	Alt.	2:	Smilefjes,	Alt.	1:	Nøytral 
-	Alt.	2:	Avlaster	byrommet,	gåing/sykling. 
-	Alt.	2:	2	felt	kontra	4:	2	lettere	å	tilpasse
-	Alt.	2:	Mulig	for	bymessig	utvikling	langs	Glomma
-	Alt.	1	og	0:	gir	i	lite	grad	mulighet	for	byutvikling
-	Alt.	1:	Hvis	30	000	innbyggere-	når	vi	får	samme		 	
									utfordring	som	idag.	Gitt	vestad+løvbergsmoen+
-	Alt.	2:	Kan	veien	tilpasses	mest	tilgang	til	Glomma?
-	Alt.	2:	Gir	lettere	tilgang	til	sykehus	fra	vest	
-	Alt.	2:	Gir	bedre	beredskap	+	ekstra	alt	for	kryssing
-	Husk	P-strategi	i	sentrum.	P-hus	Galgeberget	evt,	u/	
 parken

Gruppe 9: 
-	Nybrua	=	gang	og	sykkelveg
-	Tungtransport	ved	ny	bru	i	sør
-	Ny	gangbru	fra	grindalen	skanse,	
	 bra	for	sykkel	øst-vest.
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Gruppe 10: 
-	Ny	bru	ved	grindalen	skanse,	
	 vil	øke	sykkel-	og	gang	aktivitet
-	Hva	med	statoilstasjonen?
-	Alt.	0:	ikke	noe
-	Alt.	2:	best	for	sentrum	mot	elva	-	attraktiv	by
-	Alt.	2:	ødelegger	Vestad	syd
-	Alt.	1	og	2:	Lokaltrafikk	og	fjerntrafikk	i	sentrum	løp	

Gruppe 11: 
-	Om	man	skal	tenke	framtidsrettet,	bør	ikke	museums	
 områdene ”ødelegges”, og Elverum trenger en ny 
	 bru	som	tåler	fremtidige	flommer.	Det	å	skille	
	 biltrafikk	fra	myke	trafikkanter	er	også	en	fordel		
	 for	å	gjøre	det	mer	attraktivt	å	sykle	eller	gå
-	Vi	ønsker	ikke	alt.	2	grunnet	”rasering”	av	Vestads	fine		
 bebyggelse

Gruppe 12: 
-	Dette	endrer	ikke	trafikken	prinsippielt
-	Hva	med	tungtrafikken?	Den	tvinges	inn	i	gatestruktur
-	Tar	man	hensyn	til	folkehelseloven?	Om	alle	veger	skal		
	 gå	gjennom	sentrum	blir	det	da	attraktivt	å		 	
	 bosette	seg	i	sentrum?
-	Rundkjøringer	hører	ikke	hjemme	på	riksvegnett
-	Bredere	fortau	er	bedre	for	gåender	og	syklende
-		Dette	bidrar	ikke	til	økt	sykling	og	gåing	i	Elverum.	
 Tvert i mot. Prioritere folk i sentrum og 
 forurensning og veier utenfor bykjernen
-	Ønske:	Folk/beboere	i	sentrum	og	langs	elva/elvepark
-	Biler/Lastebiler	og	forurensning	utenom	sentrum
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Gruppe 13: 
-	Alt.	0:	Bedre	forhold	for	myke	trafikkanter	(gate)
-	Alt.	1:	Opprettholder	natur-rommet	som	er	mellom		
 gamlebrua og museet. Vi ser elva
-	Alt.	2:	Frigjør	MER	areal	til	myke	trafikkanter,	utvikle		
	 rom/møteplasser	ned	mot	elva,	mindre	trafikk	
-	Alt.	2:	Vil	knytte	Vestad	mot	Øst	med	ei	bru	til. 
-	Alt.	2:	Økt	mulighet	for	bedre	flyt	i	kollektivrutene
-	Alt.	2:	utvikle	Glomdalsmuseet 
-	Hvorfor	kan	ikke	alt.	1	ha	bygate	med	fotgjenger-		 	
	 overgang	på	bakkeplan	langs	elva?

Gruppe 14: 
-	Langtidsparkering	med	shuttletragikk	samt	
	 muligheter	for	sykkel	inn	til	bykjernen
-	TA 
-	Løvbergsmoen
-	Alt.	2:	flere	gsv-muligheter	for	myke	trafikkanter
-	Gang	og	sykkel	sti	ved	Rolfshallen	-	Grindalen	skanse	
 som kobler Søbakken og Skysstasjonen 
-	Grønne	gang-	og	sykkelveger	skaper	trivsel
-	Innfartsparkering
-	2-felts	frigjør	mer	plass	til	fortau,	boliger,	park	+	grønt
-	Alt.	0:	myke	trafikanter	nedprioritert.	Ingen	virkning!

Gruppe 15: 
-	Alt.	2:	NY	tilgjengelig	til	Glomdalsmuseet	er	veldig	
fint! 
-	Alt.	2:	Sykehus/brann	og	beredskap
-	Alt.	2:	Åpner	for	utvikling	av	Vestad	rundt	skysstasjon
-	Alt.	2:	Passe	på	at	indrefileen	(solørvegen)	blir	for	folk
-	Alt.	2:	Også	behov	for	g/s-vei	over	ny	bru
-	Alt.	2:	Fordeling	av	biltrafikk	brdrer	forholdene	for	g/s	
og	kollektiv
-	G/S	og	jernbane	-	hvordan	sikre	tilgjengelighet? 
-	Sikkerhet/beredskap	mht.	”jernbanebrua”
-	Prioritere	alt.	som	setter	syklist	og	gående	i	fokus 
-	Alt.	2:	undertegnet	av	5	deltagere	
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Gruppe 16: 
-	Alt.	1	gir	bedre	trafiikkflyt,	men	løser	ingen	andre	mål
-	Alt.	2	gir	ny	bru	for	sykkel/gå.	Det	gir	flere	kortere	vei
-	Alt.	2	reduserer	biltrafikk	i	sentrum
-	Alt.	2:	møteplasser,	mer	folkeliv
-	P-politikk/strategi	-P-hus	og	alternativ	bruk	av	plasser
-	Alt.	2:	Spre	trafikk	og	flere	kryssinger
-	Alt.	2:	kople	byen	og	elva
-	Alt.	2:	Nybrua	til	gang/sykkel	og	kollektiv 
-	Alt.	2:	Ny	gang/sykkel	v/museet	på	kjørebrua 
-	Alt.	2:	kopling	Vestad-Hanstad	(g/s	i	storgata	også!) 
-	Sykkelveier	må	ikke	legges	langs	veier/gater	med		 	
	 biltrafikk	(jmf.	folkehelseloven)
-	Flere	underganger	er	negativt	for	sykkel/gange
-	Dele	storgata	i	1	sykkelfil	+	1	parkeringsfil	på	hver	side

Gruppe 17: 
-	Alt.	2:	+	Tilgang	til	Glomma
-	Alt.	2:	-	Får	tilgang	på	”indrefileten”
-	Universell	utforming	viktig	i	alle	alternativer	
	 -	fremkommelighet

Gruppe 18: 
-	0	alternativet	er	ikke	nok:	MÅ	gjøre	noe
-	For	myke	trafikkanter	er	det	liten	forskjell	
	 for	alt.	1	-	2.
-	Kollektiv	veiene	må	rettes	ut
-	Alt	2:	Vestad	blir	lite	attraktivt
-	Ringveg	blir	for	dyr	og	er	lite	reell
-	Inntegnet	ny	bussrute	med	bommer	(rosa)

Lapper utenom grupper (Trolig	falt	av	gruppeark):
-	Hvor	mange	bruer	trenger	man? 
-	Nesten	all	trafikk	skal	til	sentrum,	så	gjennomgangstrafikken	bør	ikke	være	dimensjonerende
-Alt.	2:	Legger	mindre	tilrette	for	økt	trafikk	enn	alt	1	gjør,	ved	lavere	fart	og	mindre	kapasitet
-	Hvordan	kan	man	redusere	behovet	for	å	kjøre	over	brua? 
-	Sykkelveger	bør	være	separert	fra	tungt	trafikkerte	bilveger;	kryssing	over	jernbanen,	og	nybrua	kollektiv.
-	4-felts	RV3/25	legges	om	til	kollektivfelt	i	begge	retninger 
-	Alt.	2:	klart	best	for	byutvikling,	trenger	ikke	være	ødeleggende	for	Vestad:	heller	en	mulighet.	Med	lav	
	 fart,	tydeligere	vei	til	Glomdalsmuseet	og	bedre	tilknytning	til	resten	av	byen
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NOEN BILDER FRA GRUPPEARBEIDET: 
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5) VEIEN VIDERE
5.1 Forventninger til byplanen	v/redaktør	Tom	Martin	Kj.	Hartviksen,	Østlendingen

Tom	Martin	Kj.	Hartviksen	starter	med	å	fortelle	at	avisa	Østlendingen	bryr	seg	og	at	det	er	hans	jobb	
å	mene	mye	om	mangt.	Han	er	enig	i	at	byen	må	være	attraktiv,	og	sier	at	han	forstår	de	som	ønsker	
sterkere	tilknytning	til	Glomma.	Her	er	det	virkelig	potensiale,	og	det	er	mange	andre	byer	har	brukt	
tilknytning	til	elva	bedre	enn	det	Elverum	har	så	langt.	Trafikkspørsmålene	er	viktig,	og	en	helhetlig	strategi	
for	transport,	sier	han.	Her	må	miljø	vektlegges.	Han	forventer	at	forslagene	føres	innenfor	et	relativt	
rimelig	ambisjonsnivå,	slik	at	det	faktisk	kan	gjennomføres.	Det er også viktig at det er forankret i 
befolkningen - at folk har fått muligheten til å si noe, slik som på dette byseminaret.

Redaktøren	trakk	frem	to	hovedtanker	etter	dagen:	at	samhandling	er	avgjørende,	og	at	Elverum	har	
et	godt	utgangspunkt.	NTP	fremstår	som	ambisiøst,	men	ikke	som	en	urealistisk	tidsplan.	Aller	mest	
spennende	syntes	Hartviksen	det	var	å	høre	på	Michael	Fuller-Gee,	når	han	påpeker	at	det	er	kontinuerlige	
endringer i samfunnet vårt, og at vi må endre oss. Derfor mener Hartviksen at det nok er lurt å ta med 
ringveg	i	et	langt	perspektiv.	Møteplassene	må	få	fokus	og	en	må	høre	på	de	unge,	er	en	klar	oppfordring.	
Målet er å få enda flere til å ha det enda bedre i Elverum.

Når	det	kom	til	de	mer	konkrete	innleggene	fra	Kleiven	og	Aslaksen,	kommenterer	redaktøren	at	det	alltid	
er	spennende	å	se	tegninger.	Han	mener	at	alternativ	1	gir	en	moderne	by	med	sin	firefelts	bru,	mens	
alternativ	2	kan	trekke	Glomdalsmuseet	fram	fra	glemselen.	Det	handler	om	folk	–	hvordan	vi	bor,	jobber	
og	lever.	Vi	blir	flere	eldre,	enslige	og	vi	skal	høre	på	ungdommene	og	få	dem	til	å	komme	hit	etter	de	har	
studert,	sier	han	engasjert.	Han	synes	det	var	bra	med	inndeling	i	grupper	hvor	det	er	forskjellig	tankesett	
innad i de ulike gruppene. Ta med de gule lappene og ta alle meninger alvorlig, oppfordrer han. 

Østlendingen	heier	på	utvikling,	men	vi	kommer	også	til	å	skrive	kritiske	ting,	påpeker	redaktøren.	Hans	
ønske	til	slutt	er	at	Erik	Hanstad	og	Ingvar	Midthun	i	framtiden	går	rundt	med	rullatorene	sine	og	er	
fornøyde, og at ingen hadde vondt i viljen så det ikke ble noe av. 

 5.2 Vegen videre v/ordfører Erik Hanstad og v/avdelingsdirektør Aud Margrethe Riseng 
 
Avslutningsvis	ble	det	lagt	frem	en	fremdriftsplan	for	aktuelle	møter	og	vedtak	i	tiden	fremover	for	
byplanen,	ringvegutredningen	og	overordnet	vegnett.	30.	mars	vil	det	være	byseminar	del	2,	etterfulgt	av	
befaring med kommunestyret i Elverum kommune den 25. mai. Vedtak av strategier for byplan, 
ringvegutredning	og	overordnet	vegnett	er	satt	til	den	22.	juni	2016.
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08.30 Registrering	og	kaffe
09.00 Åpning og velkommen
 v/ordfører Erik Hanstad, Elverum kommune
 v/avdelingsdirektør Aud Margrethe Riseng, Statens vegvesen
09.20 Vilje og veg - samhandling og mål  
 v/fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen, Hedmark fylkeskommune
09.45 Hvordan skape en attraktiv og levende by?
	 v/byplanlegger	Michael	J.	Fuller-Gee,	Arendal	kommune
10.30 Samarbeid og samhandling
 v/ordfører Bjørn Iddberg, Gjøvik kommune
11.00 Dialog i grupper 

11.15 Lunsj 
12.00 Hva kan dette bety for Elverum? Samtale i panelet 
	 med	Erik	Hanstad,	Aud	Margrethe	Riseng,	Michael	J.	Fuller-Gee	og	Bjørn	Iddberg 
12.30 Byplanlegging i Elverum - status og utfordringer
	 v/arealplansjef	Britt	Søgaard,	Elverum	kommune
12.50 Hvordan forflytter vi oss? Trafikk og transport i Elverum
 v/prosjektleder Jørn Kleiven, Statens vegvesen
13.10 Pause
13.25 Areal- og transportutvikling i Elverum
	 v/siv.ing.	Finn	Aslaksen,	Vista	Utredning	AS
13.45 Når veg blir til gate: Kommunedelplan for overordnet vegnett i Elverum
 v/prosjektleder Jørn Kleiven, Statens vegvesen
14.10 Dialog i grupper
15.10 Forventninger til byplanen
	 v/redaktør	Tom	Martin	Kj.	Hartviksen,	Østlendingen
15.20 Vegen videre
 v/ordfører Erik Hanstad 
 v/avdelingsdirektør AudMargrethe Riseng

Byseminar 11. januar 2016

Vi ønsker velkommen representanter fra næringslivet, kommunens politikere,
fylkesmyndigheter, vegvesenet, lag og foreninger.

Sted: Festsalen i rådhuset, Elverum
Påmelding innen 5. januar:  

https://response.questback.com/elverumkommune/byplanseminarjanuar/

PROGRAM FOR DAGEN
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DELTAGERLISTE

1: Fornavn:  2: Etternavn:  3: Arbeidsgiver/organisasjon/forening 
Bente Irene   Aaland  Politiker 
Kaare  Aaneby  Politiker 
Knut Henrik  Aas  ERNU AS 
Anne Karin Torp  Adolfsen  Hedmark fylkeskommune 
Finn  Aslaksen  Vista Utredning AS 
Gyri  Asland  Asmico AS 
Henri  Auer  Arealtek AS 
Tor  Backe  Elverum kommune 
Edgar  Bakke  Brødrene Østbye AS 
Dag Martin   Bakken  Politiker 
Paul   Berger   Statens vegvesen 
Thor  Bergerengen  Elverum Turforening 
Gunhild  Berteig   
Morten  Bjøntegaard  Arealtek AS 
Ola Petter  Borg   Politiker 
Ola S.   Brandvold  Asplan Viak AS 
Morten  Brevig  Takeda AS 
Arne  Druglimo  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum/eldrerådet i Elverum 
Joakim  Ekseth  Politiker 
Sigrun  Elsetrønning  Elverum kommune 
Jan Arne  Evensen  Glommen Skog SA 
Ottar  Evensen  Elverum historielag 
Lene  Faraasen  AMFI Elverum 
Pål Sundt  Finstad  Politiker 
Hanne   Finstad  Statens vegvesen 
Knut  Fjeld   
Tom  Fjellheim  Statens vegvesen 
Stig   Floberghagen  Statens vegvesen 
Paul Erik  Flygind  Norges Lastebileier‐Forbund 
Jan   Forårsveen  Elverum kommune  
Nora   Fossheim Nygaard  Elverum kommune 
Jon Iver  Fougner  Elverum kommune, kom.overlege 
Arne  Fredheim  Hedmark Trafikk FKF 
Michael  Fuller‐Gee  Arendal kommune 
Tor Kristian  Godlien  Politiker 
Hanne  Grimstveit  Hedmark Fylkeskommune 
Amund  Grindalen  Egen 
Roar  Gustavsen  Elverum Tomteselskap 
Nils‐Erik  Haagenrud  Midt‐Hedmark brann og redningsvesen 
Tore  Hagen  Joker Event 
Aasmund  Hagen  Elverum kommune 
Erik   Hanstad  Politiker 
Tom Martin Kj.   Hartviksen  Østlendingen 
Ingvild  Haugbråten  Visit Elverum Regionen 
Stein  Hauge  MHT Hauge as 
Per Arnt  Haugen  Kjerneby Velforening og Kjerneby Borettslag 
Stine   Heyerdahl Sveen  Politiker 
Erik Johan  Hildrum  Elverum kommune 
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Liv  Hodøl Thoresen  eldrerådet i Elverum 

Rune  Hoff  Hedmark fylkeskommune 
Jan  Hoff Jørensen  Anno museum 
Stig  Hoset  Skogmuseet 
Steinar  Hovland  Elverum kommune 
Ellen A.   Huse  Statens vegvesen 
Wenche  Høye  Tretorget 
Solveig  Høye  Elverum kommune 
Ingvald  Håberget  Arealtek AS 
Bjørn  Iddberg  Gjøvik kommune 
Helge Harald  Indset  Politiker 
Steinar  Jensen  Sport1 Elverum/ Elverum sentrumsforeing 
Dag Terje  Jenssen  Jernbaneverket, forvaltning og samfunnskontakt 
Espen  Johansen  Elverum Kommune 
Arne   Jordet  Høyskolen i Hedmark 
Kjell  Karlsen  Elverum kommune/eiendomstaben 
Henning  Karlsen  Rom Eiendom 

Inger Kristine   Kikut Nordhagen  Politiker 
Jørn  Kleiven  Statens vegvesen 
Tove  Krattebøl  Hedmark fylkeskommune 
Jan Eirik  Krey  Vararepresentant for Høyre i Kommunestyret 
Helena  Kyllingstad  Statens Vegvesen 
Erland   Lae  Politiker 
Kate  Langsethagen  Elverum kommune 
Tore   Lindaas  Elverum kommune  
Terje  Lund  Politiker 
Sidsel  Mørck  Lund  Medlem i Vestad Vel, medlem i IBB 
Anne Kari  Løfsted Holter  Politiker 
Martin   Løken  Politiker 
Nils Richard   Melby  Politiker 
Nina  Michalowska  Jernbaneverket 
Ingvar   Midthun  Politiker 
Laila  Myklebust  Statens vegvesen 
Bodil  Nordhagen  Politiker 
Gun Elisabeth   Norstrøm  Politiker 
Charlotte  Norstrøm  Elverum kommune ‐ sektor for teknikk og miljø 
Kari   Næstad   Elverum kvinne‐ og familielag  
Are  Odden  Statens vegvesen pensjonistforeningen i Hedmark 
Jane  Odden  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Roy Heine  Olsen  Elverum kommune 
Hans Olav  Osbak  Elverum Idrettsråd 
Arild  Pedersen  IBB 
Mette   Pedersen Mikkelsen  Politiker 
Aud M.   Riseng  Statens vegvesen 
Line M.  Rustad  Elverum kommune, kultursektoren. 
Arne  Røhne  Asbj.Røhne A/S 
Tom  Sagen  Hedmark Trafikk FKF 
Inger  Sandbæk  Arealtek AS 
Per Ole  Saug  Vesta vel 
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Arne Johan   Sigstad  Politiker 
Anne   Simensen  Politiker 
Henrik  Skarpeid  Jernbaneverket 
Kjell   Skaugen   
Margrethe  Skjærbæk  Politiker 
Lillian   Skjærvik  Politiker 
Stine  Skrutvold Skjæret  Anno 
Knut R  Skulberg  Elverum kommune 
Hilde  Smedstad  Fylkesmannen i Hedmark 
Thor Anders  Sognli  Politiker 
Leif Terje  Solbakken  Elverum kommune 
Katarina  Sortodden  Vesta vel 
Tina   Stensbye   Barn og unges kommunestyre  
Jonny  Stensåsen  Elverum kommune 
Rolf  Storsveen  Elverum kommune 
Sven Inge  Sunde  Høgskolen i Hedmark 
Kjell  Suren  Elverum Turforening 
Terje  Svenkerud  Ydalir eiendom 
Eldri  Svisdal  Politiker 
Gine   Syljeset Skurdal  Politiker 
Kasia  Szary‐Skadell  Statens Vegvesen Region øst 
Yngve   Sætre  Politiker 
Britt  Søgaard  Elverum kommune 
Odd  Søgård  IBB 
Paal  Sørensen  Vista Utredning AS 
Marianne   Tangas  Politiker 
Ida Kristine   Teien  Politiker 
Liv Eva  Toft  Vesta vel 
Anna‐Thekla  Tonjer  Elverum Tomteselskap 
Hoa Thi   Tran  Elverum kommune  
Kristian   Trengereid  Elverum kommune  
Terje  Uthus  Politiker 
Arnfinn  Uthus  Politiker 
Tore   Velten  Norges Lastebileier‐Forbund 
Kristin   Wilhelmsen   Barn og unges kommunestyre  
Bjørn Jarle   Ørnø Røberg‐Larsen  Politiker 
Silje  Østerås  Forsvarsbygg 
Arve   Øverby   
Jørn   Øversveen  Politiker 
Ingrid  Øvsteng  Statens vegvesen Region Øst 
 


