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Detalj regule ring s plan for Hamran. Planbe skr iv

1. INNLEDNING

1.1. Formål

Formålet med planarbeidet er afa på plass en gyldig det alj reguleringsplan for boliger i

Ham ran. Planen skal legge t il rett e for boligtomter i et sent rumsnært omrade, med

t ilhørende infrast rukt ur, herunder gangveger, t urveger og snarveger. Planområdet ligger i

et et ablert område for j ordbruk, og disse interessene skal ivaretas gjennom planen.

Mer konkret skal planen:

• Legge t il rett e for boligt omter i et att rakt ivt og sent rumsnært område.

• Ivaret a mulighet ene for fort satt jordbruksdrift i omkringliggende områder.

• Ivaret a mulighet ene for utvikling av idrett sanleggene sør for planområdet .

• Legge t il rett e for t raf ikksikre løsninger for gående og syklende.

• Sikre god landskapst ilpasning av byggeområdene.

• Sikre god estet ikk og st edst ilpasset byggeskikk i boligut byggingen.

1.2. Plangrunnlaget og krav t il konsekvensut redning (KU)

I gjeldende kommunedelplan for Tolga t ett st ed (KDPT09, t redd i kraft 27.11.2008) er hele

området avsatt ti l LNF-form al. Planomradet er ikke t idligere regulert .

Planen er drøft et i regionalt planforum, med posit ive t ilbakemeldinger og omtale.
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Figur  1.1: Utsnitt fra

kommuneplan f or Tolga.

Planområdet (blå

stip ling) ligger innenf or

LNF-formal.

Oppst art smøt e med To lga kommune ble gjennomført 26.04.2019. Planprogram, dat ert

21.06.2019, ble sendt på høring samt idig med varsel om oppst art av planarbeid.

Planforslaget åpner for et ablering av boligbebyggelse, 18 tomt er, og vil ut løse krav om

konsekvensut redning i henhold t il § 6 b) i gj eldene KU-forskrift , t redd i kraft 01.07.2017:

b) reguleri ngsplaner ett er plan- og bygningsloven for t ilt ak i vedlegg I. Unntatt for det t e er

reguleringsplaner der det konkrete t ilt aket er konsekvensut redet i en t idligere plan og der

reguleringsplanen er i samsvar med den t idligere planen.

Tolga kommune Feste NordØst AS



Detalj reguleri ngsplan for Hamran. Planbeskr iv lse

Reguleringsplanen åpner for t iltak nevnt i pkt. 25 i vedlegg I, i forskrift om

konsekvensut redning, «nye bolig- og friti dsbolig omrader som ikke er i samsvar med

overordnet plan». Fordi unnt aksvilkåret om at t ilt aket t idligere er konsekvensut redet ikke

er oppfylt , blir det utarbeidet KU.

Planforslaget vil bli ut arbeidet som en detalj reguleringsplan med konsekvensut redning, jf .

plan- og bygningsloven § 12-3. Ferdig plan omfatt er plankart , best emmelser,

planbeskrivelse med konsekvensut redning (KU) og risiko- og sårbarhet sanalyse (ROS-

analyse).

1.3.  Forslagsstiller/ tiltakshaver

Forslagsst iller er Krist ian Nylende Hansen, Tolga. Eier av gnr.52, bn r.1 og 8.

1.4. Planlegger/ konsulent

Konsulent for planarbeidet er Feste Nords t as, postboks 33, 2541 Tolga.

Prosjekt leder for dett e planarbeidet er landskapsarkitekt St ine Ringnes.

2. BESKRIVELSE AV OM RÅDET

2.1. Beliggenhet og planavgrensning

Hamran ligger vest for Tolga sent rum, på en åsrygg som går parallelt med Glåma, og

munner ut i jo rdbruksområdene på Haugan (grend i Tolga). Planområdet grenser t il Tolga

hopp- og skilekanlegg i sørøst . Nord og vest for planområdet ligger jo rdbruksområder og

spredt gårdsbebyggelse.
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Figur  2. 1:

Oversiktskart

over Tolga .

9 8452

Figur 2.2: Grensef or

planområdet er vist med

blå strek på kartet til

hoyre.
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Plangrensen følger i stor grad eiendomsgrenser, men mot sørøst omfat tes eksisterende

dri ft sveg/gangveg opp t il hoppanlegget sør for planområdet. Det t e for aregulere et

sammenhengende gang- og turvegnett mellom planlagt byggeområde, idret tsanlegget og

Tolga sent rum.

Planområdet består av en furubevokst skogteig, med omkringliggende dyrka mark.

Terrenget heller i hovedsak mot øst , men også delvis mot nord og vest .

Det er eksist erende landbruksveger inn t il planområdet.

2.2. Eiendomsforhold

Planområdet omfatt er følgende eiendommer i Tolga kommune:

Gnr.52, bn r.1 og 8, samt deler av gnr .52, bnr.25 og gnr.40, bnr .1.

2.3. Dagens arealbruk og landskap

Planområdet ligger i et kult urlandskap, best ående av dyrka mark og en skogteig.

Jordbruksarealene driftes akt ivt, og vil fort satt være en vikt ig del av næringsgrunnlaget i

området . Skogt eigen har mindre verdi, da denne ligger som en øy mellom j order og

hoppanlegget .

Planområdet ligger mellom 582 og 628 moh. med god utsikt mot øst, nord og vest . Det er

nærhet t i l eksisterende inf rast rukt ur. Friluft sområder og løypenett ligger tett opp t il

planområdet, samt idig som det er kort avstand t il sent rumsfunksjoner, ca. 1 km.
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Figur 2.3:  Arealbrukskart

over planområdet.

Planavgrensningen vist

med rød, st iplet strek

Tolga kommune Fest e NordØst AS



Detalj regulering splan for Hamran. Planbeskrivelse

2.4. Naturverdier og kulturminner

Nat urverdier og kult urminner er vurdert og beskrevet for området , og vil bli nærmere

omtalt i konsekvensut redningen, kap. 6.2 og 6.7.

Det er ikke regist rert automat isk fredete kult urminner innenfor området .

2.5. M iljøforhold  -  støy og annen forurensing

Det er ikke kj ent støy eller annen forurensning i området .

Det går en 22kv høyspent linje gjennom planområdet . Denne er forutsatt lagt i j ordkabel før

området bygges ut .

2.6. Flom, ras og grunnforhold

Ifølge regist reringer på NVE skredhendelser, er det ingen regist rert e ras- eller

f lomhendelser i området . Planområdet ligger ikke innenfor registrert e aktsomhetsområder

for skred eller ras ifølge NVE at las. Planområdet ligger mange høydemeter over elvene Tolja

og Glåma og kommer ikke innenfor akt somhetssonene for f lom langs disse elvene.

Løsmassekart f ra NGU viser at planområdet består av tynn morene i søndre del og

breelvavset ning i nordre del. Delen av planområdet som foreslås t il boligbebyggelse ligger i

området med t ynn morene. Grunnforholdene vurderes for å være stabile og egnet for

ut bygging.

4,
.;,

,.,,.,,,,,
\ Figur  2.4:

"' Løsmassekart f or' ' planområdet.

Utbyggingsområdet

består av tynn-......... morene (grønn,,,,,_
f arge), med3

t ,a tee

oarow- ... breelvavsetning (gul- -t o on get

t s aem aero f arge) mot vest, nordr wrong,. c.-- og øst.tantrg,......,......
i rate«t Planavgrensningen=-- le gntr o eer g. 12'r .... ..,..

vist med rød, stiplet

s  "
strek.

14'tVJll'II

Tolga kommune Feste Nordst AS



Detalj reguleringsplan fo r Ham an. Planbesk ivelse

2.7. Teknisk infrastruktur

Veg

Det går en eksisterende, kommunal veg inn t il hopp- og skilekanlegget i Hamran, fra kryss

med fv.2258 (Gamme lvegen ) i nord. Denne vegen ligger langs plangrensen i nordøst, og vil

bli adkomstveg for boligene. Det går landbruksveger nord og vest for ut byggingsområdet .

At komst-sit uasjonen er gjort nærmere rede for i kap. 6.6.

Vann og avløp

Det går kommunal vannledning gjennom planområdet . Akt uelt t ilknyt ningspunkt er kum

nord i planområdet som vist i figur 2.5. Nordvest for kummen ligger det en 225 mm pvc-

ledning, 160 mm sør for kummen. Trykkforst erker for tomtene som blir liggende høyest i

terrenget må vurderes når vannforsyningen for feltet skal prosj ekteres. Akt uelt

t ilknyt ningspunkt for avløp er ved kommunal avløpsledning som går opp t il Hamran-stua,

dvs. ved kum på denne nedenfor lvaregga som vist i figur 2.5. Det har underveis i

planarbeidet også vært vurdert t ilknyt ning t il kommunal avløpsledning langs fv.2258

(Gammelvegen). Dette alternat ivet er forlatt fordi det vil kreve pumpeledning over elva

Talja.

Det er ikke overvannsnett i området .
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Figur 2.5:

Tilknytningspunkt til

kommunalt vann-

nett er ved kum nord

i planområdet.

Tilknytningspunkt t il

kommunalt avlops-

net t er på

eksisterende ledning

til Hamran-stua.

Planavgrensningen

vist med sort, stiplet

st rek.
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Detalj regulering splan for Hamran. Planbeskriv ±lse

3. OVERORDNEDE FØRINGER OG RAMM EBETINGELSER

3.1. Nasjonale f@ringer

Plan- og bygningsloven {2008)

Planlegging ett er loven skal sikre en bærekraft ig utvikling for hele landet, og at hver og en

av oss kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser. Plan- og

bygningsloven gir grunnlag for vedt ak om bruk og vern av ressurser og om ut bygging.

Arealbruken blir gjort bindende for den enkelte grunneier gjennom planer som best emmer

hvilke bygge- og anleggst iltak og hvilken virksomhet som er t illatt . Planleggingen skal

ivareta både kommunale, regionale og nasjonale int eresser og må derfor skje i nært samråd

med st at lige fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere.

Kulturminneloven (1978)

Lov om kult urminner (kult urminneloven) har som formal averne kult urminner og

kulturmiljøer som del av vår kult urarv og ident itet og som ledd i en helhet lig miljø- og

ressursforvalt ning. Kult urminner er ressurser som gir grunnlag for nålevende og framt idige

generasjoners opplevelse, selvforst åelse, t rivsel og virksomhet . Kult urminneloven er en

vikt ig særlov som skal hensynt as i arealplanlegging.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og unge i planlegging

Formålet med RPR for barn og unge er asikre et oppvekst miljø som gir barn og unge

t rygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har fysiske, sosiale og kult urelle

kvaliteter som t il enhver t id er i samsvar med eksist erende kunnskap om barn og unges

behov. RPR skal sikre at det offent lige ivaretar sitt ansvar for a sikre barn og unge de t ilbud

og muligheter som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst

uansett bosted og sosial og kult urell bakgrunn.

Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven

Universell utforming er lovfest et i plan- og bygningsloven, og skal legges t il grunn i

planleggingen og i den enkelte byggesak. Formålet med universell ut forming er a op pna et

inkluderende samfunn med f ull likest illing og deltakelse, der områder og bebyggelse skal

kunne brukes av alle i så stor utst rekning som mulig. Fysiske barrierer kan være hindre for

et fullverdig og selvstendig liv, og ved en st rategisk planlegging og utforming av produkter

og omgivelser kan dett e forhindres.

Stat lige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og t ransportplanlegging

Planlegging av arealbruk og t ransportsyst em skal fremme samfunnsøkonomisk effekt iv

ressursut nytt else, god t raf ikksikkerhet og effekt iv t rafikk avviklin g. Planlegging en skal bidra

ti l a utvikl e bærekraft ige byer og t ettsteder, legge t il rett e for verdiskaping og

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet . Utbyggingsmønster og

t ransport system bør fremme utvikling av kompakte byer og tet tsteder, redusere

t ransport behovet og legge t il rett e for klima- og miljøvennlige t ransport former.

To lga kommune Feste Nord0 st AS



Detaljreguleringspla n fo r Hamran. Planbeskrivelse

3.2. Kommunale planer og føringer

Gjeldende kommunedelplan for Tolga sent rum (vedtatt 27.11.2008) (fig. 1.1). Planomradet

ligger innenfor blå st iplet st rek. Omrade «F» er avsatt t il idrett sanlegg, mens resterende

areal innenfor planområdet er LNF-omra de. Gjeldene reguleringsplan for lvaregga ligger

delvis innenfor og t ilgrensende planområdet i sørøst (fig. 3.1)

Figur 3. 1: Utsnit tet f ra

kommunens planarkiv.

Gjeldene regulerignsplaner

f or området.

Kommuneplanens samfunnsdel for Tolga 2015  -  2027

Folkehelse og omdømme er to vikt ige fokusområder i planen. Planen har videre mål om a

opprett holde bosetting pa navaerende niva, aarbeide malbevisst for bere kraft ig utvikl ing,

samt næringsutvikling. Av kapit telet om næringsutv ikling går det fram at landbruk og

primærnæring er en sent ral næringsakt ør i Tolga, og at det er potensial for økt e

ringvirkninger og utvikling av t ilknytt ede næringer. Videre pekes det på betydningen av et

mangfo ldig og variert næringsliv, kommunens rolle som t ilrettelegger av egnede

næringst omt er og infrast rukt ur, samt kommunens rolle som forutsigbar myndighetsutøver

etter plan- og bygningsloven.

Tolga kommune Feste Nordst AS
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4. PLANPROSESS OG M EDVIRKNING

1.1. Kunngjøring av igangsatt planarbeid

De krav som følger plan- og bygningsloven i forhold t il kunngjøringer og varsling er fulgt .

Naboer og offent lige myndigheter ble varslet direkte ved brev datert 21.06.2019. I t illegg

ble planarbeidet varslet ved annonse i Arbeidets Rett 26.06.2019, samt på hjemmesiden t il

Tolga kommune og Feste Nords t as.

Innen horing sfri st en 21.08.2019 er det mott att totalt 6 merknader, hvorav 5 fra offent lige

inst anser og 1 fra private. Disse er oppsummert og vurdert i neste kapit tel.

1.2. Sammendrag av forhåndsuttalelser med forslagsst illers kommentar

Nord- sterdal kraftlag SA, 21.06.2019

Det må et ableres ny nett stasjon for forsyning av st røm t il akt uelle tomter. Dette krever at

det reguleres inn t omt for nett st asjon på ca. 5 x 5 m. Det ant as at det er akt uelt med kabling

av høyspent linje gjennom reguleringsområdet .

N Konskermøte med plankonsulenten for adroft e plassering av nett st asjon. Dette må

sees i sammenheng med event uell kabling av høyspent linje og nåværende st rømforsyning

t il Ham ran hopp- og skileksent er.

Vurdering:
Mote er avholdt med N K,10.12.2019. Plassering av nettstasjon og krav til f aresoner ble
droft et. Uttalelsen tas til f olge.

Norges vassdrags- og energidirektorat, 05.07.2019

NVE fremmer sitt generelle innspill, der de skriver at god arealplanlegging er det vikt igst e

virkemiddelet for aforby gge skader fra flom, erosjon og skred. De viser t il plan- og

bygningsloven og byggt eknisk forskrift (TEK 17), som sett er tydelige krav t i l sikkerhet mot

flom, erosjon og skred ved planlegging og ut bygging. Hensynet t il klimaendringer skal også

vurderes.

NVE skriver videre at hensynet t il flom må sees i sammenheng med lokal

overvannshåndtering, og at det må planlegges t ilst rekkelige fordrøyningst ilt ak i

nedbørfelt et dersom vassdraget ikke har kapasitet til ata imot. De viser t il informasj on om

overvann på følgende

net tsider: www. miljk omm une.no, www. klimati lpasning.no og www.norskvann.no.

Det vises videre t i l følgende veiledere:

• NVEs karttjenest er. Viser informasj on om flom- og skredfa re, vassdrag og

energianlegg.

• NVEs yeile der 2/2017 Nasionale og vesentlige reqionale_in teresser inne n_AVES
saksområder i arealplanleqging. Beskri v er hvordan int eressene bør ivaret as i planen,

slik at en unngår innsigelse.

To lga kommune Feste Nord ) st AS
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• NVEs ret ningslinje 2/2011  Flaum- og skredfare i area/planar.  Beskriver hvilke flom- og

skredprosesser som kan utgj øre fare, og hvordan disse fa rene bør ut redes og

innarbeides i planen.

• NVEs sjekkliste for reguleringsplan. Et nyt t ig verktøy for asikre at alle relevante

saksområder er vurdert og godt nok dokument ert .

NVE krever a faplanen oversendt ved offent lig et tersyn dersom planen berører deres

saksområder. De vil priori tere agi innspill og utt alelser t il reguleringsplaner der det bes o m

faglig bist and t il konkret e problemst illinger.

Vurdering:

Innspillet tas t il etterretning.

Det er ingen ras- eller f lomutsatte områder innenf or planområdet. Overvann blir kommentert

i planbeskrivelsen.

Staten s vegvesen, 21.08.2019

St atens vegvesen st iller seg i ut gangspunktet posit ive t il at det legges til rett e for

boligbebyggelse i t ilknyt ning t il hopp- og skilekanlegget i Hamran med allerede opparbeidet

infrastr ukt ur (veg, vann og avlop ).

De forutset ter at det gjøres gode vurderinger omkring at komst t il området. De viser t il

referat fra oppstartsmøt e der det kommer frem at «den beste løsning vil vaere aanlegge en

adkomst nordøst for planområdet », og tolker det som at det vil være snakk om etablering

av at komst fra allerede opparbeidet veg fra Fv2258 t il hopp- og skilekanlegget pa Hamran.

St atens vegvesen anser det ikke som særlig sannsynlig at de vil godkjenne ny adkomst t il

planområdet fra fylkesveien.

St atens vegvesen forutsett er videre at det vil gjøres gode vurderinger for a sikre t rygge

løsninger for gående og syklende, både int ernt i planområdet , men også for asikre gode

forbindelseslinj er (sko leveg, t urveg etc.) mot sent rumsområdene av Tolga med dert il

t ilhørende sent rumsf unksjoner.

De forbeholder seg rett en ti l akomme med ytterligere merknader når planen legges ut t il

offent lig ett ersyn.

Vurdering:

Innspillet tas  til  etterretning.

De planhensyn som vegvesenet nevner Jigger inne i f orslag t il planprogram.

Hedmark fylkeskommune, 23.08.2019

Planfaglige forhold

Fylkesdirekt øren forutsett er at planarbeidet skjer i henhold t il overordnet lov- og planverk,

og i god dialog med kommunen og øvrige berørt e parter. Det forut sett es at man i

planarbeidet søker helhet lige løsninger med god arkitektonisk kvalitet, t ilpasning t il

landskapet og eksist erende og omkringliggende bebyggelse, t ilst rekkelige og egnede

uteoppholdsarealer og universell ut forming av inne- og uteområder. Det forutsettes også at

vann- og avløp, overvannshåndtering, samt adkomst - og parkeringsløsninger blir ivaretatt

på en t ilfredsstillende måte, og at det t ilrett elegges for medvirkning så t idlig som mulig i

Tolga kommune Fest e Nord0st AS
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planprosessen. De viser t il rundskriv T-2/ 08 Om  barn og planlegging,  og underst reker

vikt ighet en av at barn og unges int eresser blir spesielt ivaret att i planleggingen.

Fylkesdirektøren forut setter at dett e blir hensyntatt i arbeidet med reguleringsplanen og

konsekvensut redningen.

Kult urvernfaglige forhold

Nyere t ids kulturminner:  Dersom det i arbeid med planen fremkommer at nyere t ids

kult urminner blir berørt, må st at us og verneverdi av berørte kult urminner avklares. Hensyn

som ivaret ar verneverdiene, må drøft es og innarbeides i planen. Med bakgrunn i

opplysninger gitt i varselet , har de ingen ytterligere merknader t il planen nå. De legger t il

grunn at Fylkeskommunen også skal utt ale seg t il planforslaget når det legges ut t il offent lig

ettersyn.

Automatisk f redete kulturminner : I henhold t il fylkeskommunens arkivopplysninger er det

ikke kj ente aut omat isk fredete kult urminner innenfor det akt uelle området . Det finnes

videre LIDAR skanningsdata over omsøkte areal, og det er ikke oppdaget spor ett er normalt

relat ivt godt synlige kult urminner, som eksempelvis fangstgroper, i disse dat aene. Det

vurderes derfor ikke som nodvendig aforet a arkeologisk regist rering i saken.

Fylkesdirekt øren må likevel t a forbehold om event uelle ikke-regist rert e kult urminner, derav

kult urminner under markoverflat en, og det vises derfo r t il lov om kult urminner $ 8, an net

ledd.

Vurdering:

Planf aglige f orhold: Innspillet tas til et terretning. De planhensyn fylkeskommunen nevner

ligger i hovedsak inne if orslaget til planprogram.

Nyere tids kulturminner: Innspillet tas til et terretning.

Automatisk f redete kulturminner: Innspillet tas t il etterretning.

Fylkesmannen i Innlandet, 21.08.2019

Fylkesmannen forutsetter at forslag t il reguleringsplan vil bli ut arbeidet i t råd med før inger i

overordnet plan. De minner om at planforslaget må ta hensyn t il nasj onale mål og føringer

når det gjelder:

• Tilrett elegging for medvirkning i planprosessen, j f. $ 5-1 i pbl.

• Krav t il risiko- og sårbarhetsanalyse, jf.  $  4-3 i pbl.

• Reduksj on av klimagassut slipp, effekt ivisere og legge om bruken av energi.

• Tilpasning t il klimaendringer.

• Vurderi ng av virkni n ger for nat urm angfold, j f. 5 8-12 i nat urmangfoldloven .

• Barn og unges interesser, herunder t ilst rekkelige og egnede leke- og

ut eoppholdsarealer for barn og unge, j f . rikspolit iske ret ningslinjer for barn og

planlegging og T-2/ 08.

• Universell utforming av ut earealer og bygninger.

• Bevaring av dyrka mark.

• Sikring av miljm essig forsvarlig e fellesløsninger for avløp og vannforsyning.

Tolga kommune Feste Nord) st AS



Detalj reguler ings plan for Hamran. Planbeskrivelse

• Kartlegging og sikring mot st @y, j f. T-1442/ 2016.

• Vurdering av luft kvalitet og behov for avbøt ende t iltak, j f. T-1520.

• Ut bygging t ilpasset landskap og omgivelser, jf . den europeiske

landskapskonvensjonen.

Fylkesmannen viser t il ny nasj onal jo rdvernst rat egi vedtatt i 2015, hvor det legges opp t il

st rengere vurdering av omdisponering av dyrka jord. Fylkesmannen vil ikke kunne godta

omdisponering av dyrka jord for bygging av boliger, så lenge det finnes boligreserver i

kommunen og potensialet for fort ett ing og t ransformasj on ikke er fullt utnytt et.

Fylkesmannen legger t il grunn at hensynet t il j ordvern t as med i det videre planarbeidet, og

forutsett er at dyrka mark ikke omdisponeres. De merker seg posit ivt at planens virkning på

t ilgrensende landbruksarealer skal ut redes.

Fylkesmannen anbefa ler at det gjøres en vurdering av om det skal innarbeides krav om

minimumsut nyt t ing, eventuelt med et minimum antall boenheter per daa. De viser i denne

sammenheng t il nasj onale målsett inger om effekt iv arealbruk i st at lige planret ningslinjer

for samordnet bolig -, areal- og t ransport planlegging.

De forutset t er at Kommunal- og moderniseringsdepartement et s rundskri v H-5/ 18

Samf unnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling legges t il grunn. Risiko- og

sårbarhetsanalyser skal utformes i t råd med veileder fra Direkt orat et for samf unnssikkerhet

og beredskap.

Kommunen må sikre at planområdet er t ilst rekkelig sikret mot fare eller vesent lig ulempe,

og at t iltak ikke fører t il fa re eller vesent lig ulempe for grunn, j f . pbf. § 28-1. De forutsetter

av føringer git t i lovverk og forskrift er overholdes.

Fylkesmannen ber kommunen vurdere om planprogram sendt på høring i st or nok grad

sikrer t ilf redsst illende håndtering av overvann, inkludert forventet endring i klima, jf . pbl. §

3-1 bokst av g.

De viser t il slut t ti l wwy .mil jokomm une.no og Regjeringens nett side  Fagtema planlegging,

eller at det tas kontakt med saksbehandler hos Fylkesmannen i Innlandet .

Fylkesmannen har ut over det ovenst ående ingen vesent lige merknader t il oppstartavarselet

med planprogram, men legger t il grunn at de får anledning ti l auttale seg når planen legges

ut t il offent lig ettersyn.

Vurdering;

Uttalelsen tas t il etterretning. De f leste av de hensyn som fylkesmannen nevner er allerede

omtalt i planprogrammet og vil bli utredet gj ennom planarbeidet.
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Detaljreguleringsplan for Hamran Plar beskr ve e

S. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1. Reguleringsformål

Planområdets totale størrelse er på 81 daa, og omfatter 18 tomt er for boligbebyggelse med

t ilhørende infrast rukt ur. I t illegg omfatt er planområdet 45,7 daa fulldyrka jord .
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Figur 5.1 : Forslag til detalj reguleringsplankart .

Tolga kommune Feste NordØst AS



Detalj regul eringsplan for Hamran. Pla ibt kri velse

Detaljert oversikt over reguleringsformål og hensynssoner framgar av tabellen under

(tabell 1 og 2):

Tabell 1: Reguleringsf orm ål i planf orslage t

Hovedformål Underformål Benevnelse SOSI-kode Areal

Bebyggelse og anlegg Frit t liggende småhusbebyggelse BES1-18 1111 22,216

Energianlegg BEl 1510 0,025

Lekeplass BLK1 1610 1,215

Sum 23,456

Samferdselsanlegg og Kj r eveg - pri vat SKV1-2 2011 3,211

teknisk infrast rukt ur

Annen veggrun n - gr ntareal 2019 2,206

Sum 5,417

Grønnst ruktur Turveg GTV1-3 3031 1,188

Veget asj onsskjerm GV1-2 3060 2,618

Sum 3,806

LNF Jordbruk LUO1-2 5111 45,695

Friluft sformål LF1-2 5130 2,611

Sum 48,306

Samlet areal 80,985

Tabell 2: Hensynssoner i p lanf orslaget

Hensynssone Benevnelse SOSI-kode

Sone a.1) Sikri ngsson e - Frisikt H140_1-2 140

Son e a.3) Faresone - Hy spenningsanlegg H370_1-2 370

Sone c) Sone med angitt særlig hensyn H550_1 550

- Hensyn landskap

Boligbebyggelse:

Detalj reguleringsplanen legger t il ret te for 18 tomt er for fritt liggende småhusbebyggelse i

innt il 2 et asj er. Tomt ene har en størrelse på mellom 860 m2 og 1670 m2. Alle tomt ene har

gode sol- og utsiktsforhold. Den øst ligste delen av tomtene BFS2-BFS7 skra ner bratt mot

øst . Disse t omtene er romslige, og har god plass for byggetomt mot vest og adkomstvegen.

For at de nevnt e t omtene ikke skal ligge for eksponert, er det regulert skjermingssone mot

øst , samt en hensynssone for landskap over en mindre del av t omt earealet .

AIie boligtomt ene unntatt BFSl ligger innenfor skogsområdet , og vil ha god skjerming fra

eksisterend e f uruveget asjon .

Maksimal utnyttelsesgrad for boligbebyggelsen er 30 % BYA.

Lekeplass

Det reguleres lekeplass (BLKl ) p 1,2 daa, sent ralt i boligområdet . Lekeområdet har gode

so lforhold med et forholdsvis flatt område mot vest , og noe skrånende terreng mot øst.

Lekeområdet skal opparbeides med enkel t errengbearbeiding, lekeapparater og møblering,

som t jener området s funksjon som leke- og samlingspla ss.
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Detaijregule ingsplan for Hamran. Planbeski ivelse

Eksist erende veget asj on skal i størst mulig grad tas vare på i randsonen, og pleies slik at

områdets grønne preg opprett ho ldes.

Hamran Hopp- og skilekområde vil, spesielt i vinterhalvåret, være et lett t i lgjengelig

akt ivitetsareal.

Kjøreveger

Adkomst t il planområdet skj er fra Fv2258 Gammelveien, inn på kommunal veg

Pv98452/ adkomstveg t il Ham ran hopp- og skilekområde, og videre vestover på regulert

adkomstveg.

SKV1 reguleres med en bredde på 5 m, og er dimensjonert for lastebil med kjøremønst er 8.

SKV2 reguleres med en bredde pa 4,5 m. Det er regulert inn vendehammer både sør og vest

i planområdet .

Regulert , annen veggrunn sikrer nødvendig areal t il grøft og snøopplag.

Det er utarbeidet en enkel vegberegning for nye adkomstveger innenfor planområdet , med

lengde og t verrprofiler, se vedlegg nr 2. Vegplanene skal ligge t il grunn for opparbeiding av

vegene.
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Figur 5.2 : Plan f or

ny adkomstveg i

boligområdet.

Veg-beregningen

ligger t il grunn f or

f ormålsgrenser i

p ionen.
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Turveger og snarveg

For asikr e gode gangforbindelser mellom boligområdet og Tolga sent rum, skole og andre

funksjoner, er det regulert t raseer for t urveg. Eksist erende «drift sveg» t il t oppen av

hoppanlegget reguleres t il turveg, og kobles sammen med ny t urveg fra boligområdet (fig.

5.1, forslag t i l reguleringsplankart ). Det reguleres i t illegg en t urveg (snarveg) fra

adkomstvegen (SKV1) inn på eksisterende t urveg s tover, GTV2. Turvegene gir enkel

t ilgjengelighet fra boligområdet t il hopp- og skilekanlegget .

Vegetasjonsskjerm

Det reguleres en vegetasjonsskj erm mellom boligtomtene og jordbruksområdet i øst. Tre-

og buskvegetasj onen skal skj erme boligbebyggelsen i forhold t il omkringliggende

kult urlandskap, samt ta vare på randvegetasjonen langs eksist erende dyrka mark.

Veget asj onsskjermen vilbidra til adempe boligområdet s synlighet fra omkringliggende

områder.

Friluftsformål

Arealene innt il t urveg 2, og området mellom t omt BFS9 og turveg2 er regulert t il

fr iluft sformål. Dett e er områder som skal beholde sitt grønne preg, og skj øtt es i henhold t i l

de t illiggende t ur- og akt iv itetsområdene.
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Detaljregul ringsplat for H aman. Planbe: krivelse

6. Konsekvensutredning

I planpr ogrammet, fast satt 04.06.2020, kommer det frem at planforslaget utloser formelt

krav om konsekvensut redning (KU). Formålet med konsekvensut redningen vil vere abelyse

hvilke virkninger det planlagte t ilt aket vil få for naturmangfold, miljø og samfunn.

Virkningene tas med i vurderingene som gjøres under utarbeidelse av planen.

Konsekvensut redningen innarbeides som en integrert del av planbeskrivelsen, jf . plan- og

bygningslovens § 4-2. Temaene som skal ut redes følger av planprogram, og framgår av

deloverskrift ene i dette kapittelet.

6.1. Metode

De ulike ut redningstemaene som er gitt i planprogrammet skal vurderes. Der det er relevant

vurderes temaene etter Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser, kap. 6 - ikke

prissatte konsekvenser. Håndbokens metode benytt es for a vurdere verdi, omfang og

konsekvens for temaene:

Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.

Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes.

Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert t ilt ak vil medføre i forhold t il

a-alternat ivet . Konsekvens framkommer ved sammenst illing av områdets verdi og

omfang av påvirkning på området .

a-alternat ivet

Tiltakets konsekvenser skal vurderes i forhold t il referansealternat ivet, kalt a-alternat ivet.

Dett e alternat ivet er definert som den sit uasjonen man vil få i området dersom planforslaget

ikke gjennomføres. Det vil si den sit uasjon man vil få på bakgrunn av gjeldende

kommunedelplan for Tolga kommune.

6.2. Biologisk mangfold

Dagens situasjon

Ut redningen av planområdets verdier knyttet t il naturmangfold er basert på kunnskap

innhent et fra Miljødirektoratets net t ressurs Miljøstatus og nat urbase.no.

Arter som i Artsdatabankens rødliste er kategorisert som sårbare, sterkt trua eller kritisk

trua er av Miljødirektoratet gitt stat us som arter av særlig stor f orvaltningsinteresse. Det

samme gjelder sakalte ansvarsarter, dvs. arter der over 25 % av den europeiske bestanden

finnes i Norge. Arter som er kat egorisert som nært trua i rødlista er gitt stat us som arter

med stor f orvaltningsinteresse. St atusen stor og sæ rlig stor f orvaltningsinteresse innebærer

at vi har et særlig ansvar for å ta hensyn t il og være oppmerksom på disse artene.

Innenfor planområdet er det gjort regist reringer av følgende arter med særlig stor og stor

forvalt ningsinteresse:
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•  Heipipelerke (ansvarsart).

•  Storspove  (sarba r).

•  Sivspurv (naer t ruet ).

Alle t re regist reringene er gjort i 2019. Artene er regist rert på dyrket mark i søndre del av

planområdet .

Planområdet ligger i t illegg i f unksjonsområdet Glama, Satta n, opp til Vingelen {regist rert i

1998), som er leveomr de for blant annet orrf ugl, storfugl, elgog rddyr. Ingen av disse

artene inngår i Artsdatabankens r dlist e.

Verdi

Selve planområdet vurderesaha lit en t il middels verdi for nat urmangfoldet .

Liten Middels Stor

Omfang

Planområdet ligger i overgangen mellom eksisterende tet tsted og omkringliggende

jordbrukslandskap, og er preget av åpenhet og kulturpåvirkning. Selve skogteigen, der

boligene blir lokalisert , har først og fremst funksjon som et landskapselement . Planforslaget

vil endre planområdets karakter og medføre at området i større grad blir bebygd.

Planområdets funksj on som område for næringssøk for de rødlist ede artene vil

sannsynligvis langt på vei utgå ved etablering av boligområde på Hamran. De t re

fugleartene er imidlert id regist rert med et større antall individer på flere lokaliteter utenfor

planområdet . Dette indikerer at de har mer foret rukne leveområder i mer uberørte

områder utenfor planområdet . Det er ikke regist rert hekkeområde for f uglene innenfor

planavgrensningen.

Bortfall av Hamran som område for næringssøk for de regist rerte artene vurderes a
medføre lit en negat iv konsekvens for nat urmangfoldet.

Det er for øvrig lagt føringer i reguleringsplanen for asikre bevaring av vegetasj on  i  størst

mulig grad og for ahindre storre t errengi nngrep enn nd vendig.

Vurdering  i  henhold t il Nat urmangfoldloven:

Alle forslag t il arealplaner etter plan- og bygningsloven skal inneholde en vurdering i

henhold t il naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er  i  dette t ilfellet foretat t en sjekk av hvilke

nat urverdier som finnes i influensområdet t il planforslaget. På bakgrunn av dette kan

vurderingen ett er naturmangfoldlovens §§ 8-12 oppsummeres som følger:
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Hjemmel Tema Vurdering

§8 Kunnskapsgrunnlaget Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være

t ilst rekkelig. M iljøstat us, Nat urbase og

Artskart viser at det innenfor planområdet

er gjort regist reringer av de rødlistede

artene  storspove  og  sivspurv,  samt

ansvarsarten  Heipip elerke.  De regist rert e

artene bruker området t il næringssøk,

men har mer foret rukne og mer uberørt e

leveområder i t ilgrensende t erreng.

5 9 Fore-var-pri nsi ppet Ikke relevant , fordi kunnskapsgrunnlaget

vurderes som t ilst rekkelig.

§ 10 Økosystemt ilnærming og samlet Planforslaget vurderes aha liten betydning

belast ning for den samlede belast ningen på

økosyst emet i og rundt planområdet .

5 11 Kost nadene ved milj oforring else Ikke relevant, fordi t iltakene det åpnes for

skal bæres av t iltakshaver gjennom planforslaget ikke medfører

skade på naturmangfoldet .

§ 12 Miljoforsvarl ige teknikker og Ikke relevant .

drift smetoder

Med bakgrunn i vurderingen over medfører planforslaget lit en negat iv konsekvens for

nat urmangfoldet.

St ort Middels Lite

negat ivt negat ivt negat ivt

Lite

posit ivt

M iddels

posit ivt

St ort

posit ivt

A

6.3. M iljøkvalitet

Stoy.

Stat ens vegvesen har gjennomført støykart legging langs r iks- og fylkesveger i henhold t il

gjeldende stoyret ning slinj e, T-1442. Stoykart ene kan last es ned som såkalt e st øyvarselkart ,

jf . figur 6.1. De støyutsatt e områdene langs vei deles inn i rød og gul støysone. I rød sone er

det krav om at støyømfint lig bebyggelse, eksempelvis boliger, skal støyskj ermes. I gul sone

skal støyskjermingst iltak vurderes. St øyvarselkartet viser at planområdet ikke er utsatt for

veit rafikkstøy. Det er heller ikke kilder t il uønsket støypåvirkning av boligområdet.

Boligomradet er ikke st yut satt.

Tolga kommune Feste Nord 0 st AS



Detaljreguleri ng splan for Hamran. Planb uskriv lse

Figur 6.1:Stowyvarselkart

f or Tolga der områdene

langs veg er kart lagt i

henhold til gj eldende

stoyre tningslinj e  (T-

1442). De støyutsatte

sonene langs veien er
vist med rød og gul

f arge. Planområdet er

markert med rød ellipse

og er ikke omf at tet av

disse sonene (statens

kartverk/

wywyy_geonorge no).

Vann- og avlp.
Boligområdet vil bli knyt t et t il offent lig vann- og avløpsnett. Jf . redegjørelse i kap. 2.7-

Teknisk infrast rukt ur.

Overvann.

Ut byggingsområdet består av en nord-sydgående åsrygg, der det er terrengfall fra

ut byggingsområdet mot vest , nord og øst. Det er størst t errengfall mot øst . Det er ingen

bekker, fukt drag et c. i planområdet eller inf luensområdet . Problemat ikken med overvann

er derfor knytt et t il økt avrenning fra selve ut byggingsområdet, som result at av at

ut byggingen medfører flere harde flat er og fjerning av veget asjon. Overvannsavrenning

(mot øst ) var et vikt ig t ema ved ut byggingen av hopp- og skilekområdet i Hamran. En har

gjennom det te prosjekt et høst et nyt t ige erfaringer med t errenginngrep og håndt ering av

overvann. Ut byggingen av boligfelt et vil medføre t errenginngrep spredt over et større

område, dvs. mindre konsent rert . Håndteringen av overvann blir t i lsvarende enklere.

Overvann fra ut byggingsområdet vil ut fra terrengforholdene drenere i ulike ret ninger, og

må derfor håndteres på ulike måter. Håndteringen kan oppsummeres som følger:

• Tomt 13 - 16: Overvann drenerer hovedsakelig mot vest og nord. Overvann fra

t omtene ledes t il t erreng uten ytt erligere t iltak.

• Tomt 10 - 12 og 17 - 18: Overvann fra t erreng drenerer mot øst og nord, og fanges

opp i grøft på vestsiden av atkomstveien (SKV1) og ledes nordover.

• Tomt 1 - 5: Overvann fra terreng drenerer mot øst og nord. Ved det aljprosjektering

av infrast rukt ur vil det bli vurdert aetablere en ny, åpen overvannsgrøft mellom

skjermingsbelt et (GVl ) og dyrket marka (J O2), med fa ll nordover. For øvrig vil
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Detaljregu ingsplan for Hamra Planb eskr ivel e

skj erming sbeltet ogsa t a opp og i seg selv ha en effekt med tanke på håndt ering av

overvann.

• Tomt 6-9: Overvann drenerer mot øst, mot skjermingsbelte og eksisterende grøft

langs t urvegen. Ved detalj prosjektering av infrast rukt ur vil behovet for aforst erke

grøft a på oversiden av t urvegen bli vurdert , ev. en kum nedenfor tomt 6 og 7 for a
samle opp og bremse overvannet før det går videre nord for t urvegen og ned i grøft

på vest siden av eksist erende at komstvei t il hoppanlegget .

Tilst rekkelig prosjektering av overvann vil bli sikret gjennom reguleringsbest emmelsene,

spesielt bestemmelsene 2.1.4, 2.1.6, 2.4.1, 3.1.7, samt 8.1 og 8.2.

/
/

JOI

Figur 6.2:Akt uell

håndtering av

overvann f or ulike

deler av

boligområdet.

Solforhold, lokalklima og utsikt.

Utbyggingsområdet s beliggenhet langs toppen av åsryggen gir tomt er med god utsikt,

spesielt mot Glamadalfr e t og Tolga i øst og nord. Samt idig vil de f lest e tomt ene få gode

solforhold ett ermiddag og kveld. Beliggenhet en, noe opp fra Glåma, vil også være gunst ig

med tanke på f ukt og t emperat ur vinterst id.

6.4. Friluftsliv

Dagens situasj on

Det er ikke gjennomført kart legging av fr iluftsområder i Tolga kommune. Det foreligger

ingen kj ente nasjonale eller regionale regist reringer av fr iluft sliv innen området, men det

foreligger god lokalkunnskap om bruken av området .

Områdene t ilknyttet hopp- og skilekanlegget benyttes i stor grad t il utøvelse av fr iluftsliv

(av lokalbefolkningen, skoler og barnehager}, samt idig som anlegget også er et
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Detalj reguleringsplan for Ham

idrett sanlegg for t rening og konkurranser (hopp og kombinert ). Eksist erende adkomstveg t i l

hoppanlegget benyttes som «t urveg», hvor målet oft e er hoppanlegget .

Figur 6.3:  Ortof oto viser

dagens planområde med

omkringlig gende

j ordbruksområder og

idrettsanlegg med veger

brukt sam turveger

inntegnet.

Eksisterende jordbruksveger benytt es i noen grad som t urveger, men det er ingen merkede

t urst ier eller løyper innen eller i nærhet t il området .

Det er etablert en snarveg f ra eksist erende adkomstveg t il hoppanlegget, som går ned t il

FV30 og Tolga sent rum. Denne knytter seg t il eksisterende gangvegnett , øst for

planområdet .

Verdi

Selve skogteigen som boligtomt ene blir plassert i har liten verdi for fr iluft sliv. Områdene

t ilgrensende planområdet har generelt st or verdi for fr iluftsliv og nærrekreasjon.

Liten M iddels St or

Omfang

Når det gjelder egenskaper for nærrekreasjon og f riluft sliv kan området bet egnes som

sent rumsnært og betydelig t ilrett elagt . Området ligger i overgangen mellom eksisterende

t ett st ed og omkringliggende jordbrukslandskap, og er preget av utsyn/ god utsikt og

kult urpåvirkning. Selve skogteigen har først og fremst funksjon som et landskapselement ,
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og blir i mindre grad benyt tet t il fr iluft sliv og nærrekreasjon. Avstanden t i l andre

boligbebyggelse er for st or t il at den blir benyttet av barn (100-metersskog).

Bort fall av skogteigen vurderes å medføre negat iv konsekvens for fr i luft sliv og

nærrekreasjon. Ut bygging av boliger vil medføre større akt ivitet og flere brukere av fr iluft s-

og nærrekreasjonsområdet. Dett e kan styrke områdets funksj on som møteplass mellom

mennesker. I sum er vurderingen at planforslaget har lit en negat iv konsekvens for f riluft sliv.

St ort M iddels

negat ivt negat ivt

Lite

negat ivt

Lite

posit ivt

Middels

positivt

St ort

posit ivt

6.5. Estet ikk/by ggeskikk og landskapspåvirkning

Dagens situasjon

Boligbebyggelsen planlegges i et område preget av jord- og skogbruk, spredt

gårdsbebyggelse, samt områder for fr iluftsliv og idret t (rekrutteringsanlegg for hopp- og

skilek). Planområdet omfatt er den nordligst e delen av en skogbevokst åsrygg, som flat er ut

og gradvis går over i dyrka mark i området Hamra n/Ha ugan.

Planområdet inngår i et småskala jordbrukslandskap, med oppdelt e jordteiger, gamle gjeler

(jordbr uksveger), skogteiger og gårdsbebyggelse som preger kult urlandskapet på vest siden

av Tolga sent rum.

Figur 6.4:  Ortof oto viser dagens planområde med omkringliggende j ordbruksområder

og Tolga sentru m mot sorost.
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Detalj reguleri ngsplan for Hamr an. Planbes k iv ie

Hamran hopp- og skilekanlegg er et vesent lig element i landskapsbildet hvor boligområdet

planlegges. Hoppbakkene ligger tydelig eksponert , og er synlige fra innfa rtsvegene t il Tolga

fra nordøst , øst og delvis fra sør. Langs FV30, fra nord, vil deler av planområdet nordvest for

hoppbakkene være godt synlig, men med Finnasen som bakgrunn og horisont . Jf . fig. 6.5.

Fra FV 26, fra øst , vil også planområdet være godt synlig, men her er bebyggelsen i Tolga

sent rum med og preger landskapsbildet sammen med gårdsbebyggelsen langs Bakkagat a.

Jf. fig.  6.6 og 6.7. Planområdet ligger lavere i terrenget enn hoppanlegget, og med

skogsområder i bakkant (mot vest ).

Planområdet

Figur 6.5: Bilde fra FV30 fra nord. Planomrddet markert med bld strek. Hoppanlegget til

venst re f or planområdet.

Skogteigen som er planlagt ut bygd med boligtomt er omfatter i dag furuskog, med

randveget asjon av lauvt re langs t ilgrensende dyrka mark. Tre- og buskveget asjonen er

vikt ige element for adempe innt rykket av boligut bygging. Planforslaget regulerer

vegetasjonsskj erm langs boligtomtene mot øst, samt en hensynsone for landskap delvis

over de samme boligtomtene.

Verdi
Planområdet vurderes aha middels verdi for kult urlandskap, estet ikk og synlighet .

Liten M iddels St or

A
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Detaljreguleringsplan for Hamran. Planbe skrivel: e

Omf ang

Planforslaget medfører at området som reguleres endrer karakt er fra skogst eig t il

boligområde, men i det store landskapsbildet , sett fra Tolga sent rum og fra innfarten fra FV30

fra nord, vil ikke området endre vesent lig karakter. Dette forut sett er at eksist erende

vegetasjon innenfor hensynssonen og veget asjonsskjermen t as vare på og skj øtt es på

t ilfredsst illende måt e, noe reguleringsbestemmelsene og plankart et legger føringer for.

St ore, romslige t omter vil være med pa abeholde et grønt «skogspreg» innen planområdet.

Planbestemmelsene gir føringer for høyder, mat erial- og fargebruk. Nat urmaterialer, matte

og mørke farger innenfor jordfa rgeskalaen, samt bestemmelser knyttet t il terrenginngrep, vil

være med på å dempe eksponering av boligområdet.

Lauvvegetasjon

Figur 6.6:  Bilde f ra brua over Glåma. Område f or boligtomter markert med blått,

stipulert taklinj e rød strek og lovvegetasj on med grønn strek.

Figur  6.7: Bilde fra FV26/ Stasj onsbakken. Omrdde f or boligtomter markert med blott,

st ipulert taklinj e rød strek og lovvegetasj on med grønn strek.
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Detaljreguleringsplan for Hamran. Planbeskrivelse

Boligtomter

Figur 6.8: Bilde fra FV2222/50r f or stasj onen. Område f or boligtomter markert med

blått, st ipulert taklinj e rød strek og lovvegetasj on med grønn st rek.

Konsekvens
Boligområdet vil bli synlig fra innfa rt svegene t il To lga, særlig fra nord og øst . Omkringliggende

vegetasjon/ skogsomrader inne nfor og i bakkant av planområdet vil dempe innt rykket av

boligbebyggelsen og adkomstvegen. Boligbebyggelse i mørke farger/ j ordfa rger vil redusere

eksponeringen. Eksist erende hoppanlegg er i dag et t ydelig landemerke, og preger

landskapsbildet på Tolga i mye st ørre grad enn den planlagte boligutbyggingen.

Planlagt bo ligområde ligger nært opp mot sent rum, i et område med eksisterende landskaps-

/ terrenginngr ep.

Nærhet en t il hopp- og skileksent eret er et posit ivt element . På den anen side vil

boligut byggingen redusere kult urlandskapspreget .

Samlet vurderes planforslaget a faen liten negat iv konsekvens for kult urlandskap, estet ikk

og fjernvirkni ng.

Stort
negat ivt

Middels
negativt

Lite

negat ivt

Lite
posi t ivt

Middels

posit ivt
Stort

posit ivt
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----------------
6.6. Trafikale forhold og trafikksikkerhet

Kir eatko mst _

Kj øreat komsten t il planområdet er fra kommunal veg som går fra Fv.2258 (Gammelvegen) i

nord og ned t il hoppanlegget i sør. Om lag midt på st rekningen går det av en jordbruksvei

mot vest . Denne t raseen vil bli brukt som atkomstvei t il det nye boligområdet .

Den kommunale vegen har en geomet risk og teknisk standard som er t ilst rekkelig for a
kunne ta opp i seg mert rafikke n som boligfeltet vil generere. Vegen har grusdekke og en

kjørefelt bredde på drøyt 4 meter. Krysset mellom den kommunale vegen og Fv. 2258 er

oversikt lig og vurderes for avaere t ilfredsst illende med tanke på krav t il t rafikksikkerhet.

Fv.2258 (Gammelvegen) har på st rekningen øst over t il kryss med Fv.30 (ca. 700 meter) en

årsdøgnt rafikk (ÅDT) på 450 kjøretøy, hvorav andelen t unge kjøretøy er 6 %. Det er relat ivt

st or st igning på delst rekningen naermest Fv.30, samt en krapp kurve ved elva Talja. Det er

ikke regist rert e t rafikkulykker på st rekningen. Fylkesvegen har ikke separat fort au eller

gang- og sykkelveg. Krysset med Fv.30 er oversikt lig og sikkert .

Figur 6.9:

Kj oreatkomst til

planområdet f ra

f. 2258

(Gamme/vegen) i

nord, vist med rod

stiplet linj e.

Eksisterende  og

planlagte

gangf orbindelser til

sentrum vist med

fiolett, prikket linj e.

Gangveger. snarveger og skoleveg.

Den nordre av gangveiforbindelsene, vist i figur 6.9, folger eksist erende jordbruksvei ned t il

elva Talj a og Fv.2258. Forbindelsen følger derfra Fv.2258 ca. 90 meter sørover t il den

krappe svingen, hvor det går av en snarveg (Gammelsagbakken) ned t il Fv.30. Denne vegen

blir benyt tet som skoleveg i dag. Det er mindre heldig at gående blir ledet videre på et part i

av fylkesvegen som mangler fort au eller gangfelt , på en st rekning som også er bratt og

svingete.
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Figur 6.10:

Krysset mellom

den kommunale

vegen til Hamran

hopp- og

skilekområde og

Fv.2258 (tidlig ere

Fu.735,

Gammelvegen).

Foto i retning

mot Tolga

sentrum  is t
(bilde f ra google

maps).

For ikke abelast e denne st rekningen yt terligere med gangt rafikk, er det lagt opp til a
etablere en ny gangat komst og snarveg ned t il sent rum. Denne er vist som forbindelsen

lengst sør i figur 6.9, og går fra den kommunale vegen t il Hamranst ua, sør for gården

lvaregga og ned t il Fv.30. Den nye snar-/ gangvegen er under opparbeiding av idrettslaget ,

og vil mest sannsynlig bli brukt av både nye beboere i Ham ran samt brukere av

idret tsanleggene. Denne gangvegen vil kunne avlaste den eksisterende gangveiforbindelsen

lenger nord via Fv.2258.

Rekkefølgebest emmelser vil sikre etablering av t ilfredsst illende t rafikksikker skoleveg for

nye boliger i Hamran.

Langs Fv.30 er det bredt fort au, i god høyde over kjørefelt et . Fortauet er anlagt for 15 - 20

år siden i forbindelse med et utbedringsprosjekt for Fv.30 gjennom sent rum.

Ut bedringsprosjektet hadde mange likheter med t idligere M PG-prosjekt (miljøprioritert

gjennomkjøring) for t ettst eder. Det er etablert t ydelige og sikre fotgjengeroverganger over

Fv.30, herunder opphøyd fotgjengerfelt .

Korteste og mest akt uelle skoleveg vil være den nye gangvegforbindelsen ned t il sent rum

mellom Hamranst ua og lvaregga. Dett e med unnt ak av de 2-3 tomt ene lengst nord i

boligfeltet . For disse vil den eksisterende forbindelsen via Fv.2258 være kortere. Det er

imidlert id et håp om at elever fra samme område vil gå sammen, og at det er den søndre og

nye forbindelsen som et ablerer seg som skoleveg.

Skolevegen går videre via Tolga bru, hvor kjørebanen nylig er innsnevret t il et t felt for agi

plass t i l gående og syklende på hver side. I forbindelse med dette er også kjøremønsteret

endret ved skilt ing. Øst for brua er det fort au / gang- og sykkelveg langs Brugat a, fram t il

at komstveiene inn t il skolen.
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Figur 6.11: Mest aktuelle skoleveg f or det nye boligf eltet  i  Hamran.

Omfang

Planforslaget vil i noen grad medføre økt t rafikkbelast ning på eksisterende veinett.

Planforslaget vil medføre flere gående og syklende, herunder sko leelever, som må krysse

Fv.30. Dette vurderes for avere negat ivt med t anke på t rafikksikkerhet , selv om

infrast rukt uren for gående og syklende er god. Planforslaget medfører videre etablering av

en ny gangveiforbindelse t il sent rum. Dett e vurderes for avaere svakt posit ivt . I sum

vurderes planforslaget aha lit en negat iv konsekvens for t rafikksikkerhet . De skisserte

løsninger for kj øre- og gangat komst medfører t rafi kkløsninger som gir t ilfredsst illende

sikkerhet .

Stort

negat ivt

M iddels

negat ivt

Lite

negat ivt

Lite

posit ivt

M iddels

posit ivt

Stort

posit ivt
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Det alj regule ringspl

6.7. Kulturm iljo og kulturminner

Dagens situasj on

Av planprogrammet går det fram at behov for regist reringer og undersøkelser av

kult urminner og kult urmiljø skal vurderes gjennom planprosessen. Av

kult urvernmyndighetens utt alelse t i l planprogrammet / varsel om oppst art går det fram at

det ikke er nodvendig aforeta arkeologisk befaring i saken. Dett e på bakgrunn av at det

ikke er kjent eller regist rert automat isk fredet e kult urminner innenfor området, samt at det

heller ikke er oppdaget spor ett er slik i sakalte «LIDAR-skanningsdat a».

Kulturvernmyndighet en presiser at den generelle varslingsplikten ved funn av kulturminner

etter kult urminnelovens § 8 må legges inn i best emmelsene. Videre må stat us og

verneverdi vurderes dersom med gjennom planarbeidet viser seg at nyere t ids

kult urminner blir berørt . Planforslagets virkning for kult urlandskap er vurdert i kap. 6.5.

Verdi

Planområdet har liten verdi for kult urminner og kult urmiljøer

lit en M iddels St or

Omf ang

Ut fra foreliggende kunnskap pr. nå vil planforslaget i liten grad påvirke kult urminner og

kult urmiljøer. Planforslaget vurderes derfor aha ingen konsekvens for kult urminner og

kult urmiljøer, hverken i posit iv eller negat iv ret ning.

+-'
)
+-'
C:

Stort M iddels li t e Lite

negat ivt negat ivt negat ivt posit ivt

A

Middels

posit ivt

Stort

posit ivt

6.8. Landbr uk/n aering

Dagens situasj on

Det akt uelle ut byggingsområdet består av en skogbevokst åsrygg (skogt eig) som grenser t il

dyrket mark i vest, nord og øst . Skogt eigen ligger som en øy mellom dyrket mark og

hoppanlegget i sør. Furu er dominerende t reslag. Det går en 22 Kv høyspent linje gjennom

t eigen. Selve skogteigen ligger på område med tynn morene, j f . figur 2.4. Det er mye

blokkmark og grove, kvist rike furut rær i området .

Pa t ilgrensende dyrket mark i vest, nord og s t driv es det produksjon av gras, som vint erfor

for husdyr. Dyrket marka blir i et normalår høst et 2 ganger pr. vekst sesong. Dyrket marka

ligger på område med bresj avset ning , jf. figur 2.4.
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Detaljreguleringsplan for Hamra Planb +skiivelse

Figur 6.12:

Planområdet vist

med rod strek,

utbyggingsområdet

(tomter, veger,

lekeplass,

vegetasj onsskj erm,

etc.) vist med gul

strek.

Utbyggingsområdet

er i hovedsak

avgrenset til ikke

dyrket skogsområde.

Verdi

Ut byggingsområdets verdi for skogbruk vurderes for liten. Området er omkranset av dyrket

mark i vest, nord og øst, av hoppanlegget i syd, og ligger som en mindre øy i et

j ordbruksområde.

Ut byggingsområdets verdi for jo rdbruk vurderes for liten. Det er ikke akt uelt adyrke

området på grunn av grunnforhold og for stor helning spesielt mot øst . Området ligger

sentralt , i kort avstand t il drift ssent rum og gardsbebyggelse, samt i t ilknyt ning t il dyrket

mark. Dett e t ilsier at området ville vært oppdyrket for mange år siden, dersom det var

egnet . Figur 2.4 illust rerer godt de ulike grunnforholdene i skogteigen og t i lgrensende

dyrket mark, og dermed årsaken t il at området ikke er dyrket .

Dyrket marka som grenser t i l ut byggingsområdet har derimot stor verdi for landbruk, og

forutsett es drevet videre på samme måt e også et ter at boligområdet er et ablert. Deler av

dyrket marka er tatt inn i planområdet og regulert t i l landbruksformål. I sum vurderes

derfor planområdet s verdi for landbruk som middels.

Liten M iddels Stor
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Omf ang

Boligområdet plasseres hovedsakelig på skogteigen, men vil også i begrenset grad medføre

omdisponering av dyrket mark. Dett e gjelder nordre del av adkomstvegen (SKV1), tomt

BFSl og små fragmenter mot skogteigens vest side. I sum medfører planforslaget

omdisponering av 2,6 daa dyrket mark.

Årsaken t il at det er valgt aregulere boligtomt på dyrket marka som i dag utgjør tomt BS Fl

er hensynet t il å få et godt arrondert og lettdrevet jorde. Dersom arealet for tomt BSF1

skulle opprett holdes som dyrket mark, ville dette blitt et lite og inneklemt stykke mellom

GV1, tomt BFS2 og atkomstveien, som ville blit t vanskelig adrive med moderne maskiner,

slik at det ville ut gått som dyrket mark.

Mer vesentlig enn mengden dyrket mark som omdisponeres, er det at planforslaget

medfører økt grad av nærhet mellom bolig og landbruksproduksjon og dermed økt

potensial for nærføringsulemper (støv, st øy og lukt fra jordbruksdrift en). Grønt beltet GVl

og hensynsonen for landskap vil i noen grad virke avbøt ende for dette.

Nærføringsulemper vil imidlert id uansett kunne bli en konsekvens i dett e området, og et

forho ld framt idige parter må forholde seg t il på en bevisst måte. Sit uasjonen i dag er at

grunneier og t iltakshaver for boligområdet også er eier og driver av den tilgrensende dyrket

marka. Det te gir mulighet for aomt ale / avklare framt idige nærføringsulemper for

eksempel i kjøpekont rakt . Dette vil kunne gi tydelighet og forutsigbarhet når det gjelder

hvilke ne rf ringsulem per kj per e av boligtomt må påregne i dette området, herunder

hvilken type t ilpasning som kan forventes fra driver av dyrket marka (drift st ider, et c.).

Summen av omdisponert dyrket mark og nærføringsulemper medfører at planforslagets

konsekvens for landbruk vurderes som middels negat ivt .

St ort M iddels

negat ivt negat ivt

Lite

negat ivt

Lite

posit ivt

M iddels

posit ivt

St ort

posit ivt
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