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INNLEDNING
Bakgrunn og formål med planarbeidet
Bakgrunnen for planarbeidet er vedtak om utbygging av barnehage og kulturhus i tilknytning til Tolga skole,
K-SAK 18/127 og 17/283. Utbyggingsprosjektet er nå gjennomført. Tolga skole ligger midt i Tolga sentrum, i
nær tilknytning til kommunehuset, helsesenteret, biblioteket og Dølmotunet (bygdetun, sommerkafé og
aktivitetsområde). Utbyggingsprosjektet har aktualisert behov for endringer i dagens trafikkmønster og
bruk av utearealer i hele sentrumsområdet øst for Glåma. Dagens trafikkbilde er preget av blandet trafikk,
kryssende trafikk, utflytende områder, uklare grenser mellom ulike funksjoner, og parkering helt inntil
inngangsdørene. Adkomst, parkeringsplasser, gangveger, sykkelparkering og snarveger blir derfor sentrale
elementer i planarbeidet.
Det er ønskelig å legge til rette for sambruk og flerbruk av utearealer, samt gode oppholds- og
aktivitetsareal nær inngangssonene og mellom de ulike bygningene. I den sammenheng trengs det en
opprydding og omorganisering av parkeringsområdene og adkomstvegene. Det vil være fokus på myke
trafikanter og miljøvennlige løsninger. Områder som i dag preges av asfalt og biltrafikk ønskes transformert
til grønne aktivitetsområder.
Ut over dette er det behov for å vurdere ny arealbruk i søndre del av sentrum, sørover mot Tolga
renseanlegg. Nødvendig byggeområde for framtidig utvidelse av renseanlegget må avsettes. Det er også
behov for å finne en ny og mer hensiktsmessig plass for plassering av containere for avfall og gjenbruk.
Formålet med planarbeidet kan med bakgrunn i dette oppsummeres som følger:
- Avklare ny trafikk- og parkeringsløsning i sentrum.
- Avklare bruk av grønt- og uteoppholdsarealer.
- Avklare framtidig arealbruk i området sørover mot og rundt Tolga renseanlegg.
- Generell gjennomgang og oppdatering av reguleringsplanen for sentrum øst.

Innhold og detaljeringsgrad i planarbeidet
Planen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §12-3, på vegne av
Tolga kommune.
Nye byggeområder i søndre del av planområdet, mot Tolga renseanlegg, kan tenkes å utløse krav om
konsekvensutredning (KU), avhengig av hvilket formål man velger å legge til rette for. Videre vil prosjektet
med nytt kulturbygg/skole/barnehage kunne betegnes som et utviklingsprosjekt for tettstedsområdet
Tolga, og utløse krav om vurdering av utredningsplikt etter pkt. 10 b) i vedlegg II.
Med tanke på størst mulig fleksibilitet og handlingsrom for bruk av arealet ned mot renseanlegget, samt
hensynet til å gjennomføre en planprosess hvor det ikke er tvil om at saksbehandlingsregler og
utredningskrav er fulgt, er det valgt å gjennomføre en konsekvensutredning (KU) i henhold til gjeldende
forskrift. Konsekvensutredningen er innarbeidet i planbeskrivelsen, jf. kap.6.

Planlegger/konsulent
Feste Nordøst as, postboks 33, 2540 TOLGA.
Prosjektleder og kontaktperson er landskapsarkitekt Stine Ringnes, sr@feste.no, tlf. 99235877.
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Beliggenhet og planavgrensning
Tettstedet Tolga ligger på begge sider av Glåma, bundet sammen med bru. Planområdet omfatter delen av
tettstedet Tolga som ligger øst for Glåma.

Fig. 2.1 og 2.2: Planområdets beliggenhet
framgår av kartet til venstre. Kartutsnitt som
viser forslag til ny plangrense for Tolga sentrum
øst til høyre.

På vestsiden av Glåma ligger funksjoner som kirke, bensinstasjon, gjestegård (overnatting / bevertning)
idrettsanlegg (hoppanlegg), diverse næringsvirksomhet, boliger og landbruksbebyggelse. Hovedveien
gjennom tettstedet, fv.30, ligger vest for Glåma.
På østsiden av Glåma finner man de fleste sentrumsfunksjonene, blant annet dagligvarebutikk, bank,
jernbane- og skysstasjon, skole/barnehage/kulturhus, legekontor / helsesenter, kommunehus, diverse
næringsvirksomhet og boliger.
Planområdet er avgrenset til å omfatte det sentrale sentrumsområdet øst for Glåma, og har med unntak av
mindre justeringer samme avgrensning som gjeldende reguleringsplan fra 2003.

Planstatus
Som nevnt i pkt. 1.2 omfatter planområdet i hovedsak arealet for gjeldende reguleringsplan for Tolga
sentrum Øst fra 2003. Det innebærer at nevnte plan er gjeldende arealplan innenfor det meste av
planområdet.
Feste Landskap • Arkitektur
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Fig. 2.3:
Utsnitt fra kartløsningen til
Tolga kommune,
www.kommunekart.com.
Kartlag for gjeldende
reguleringsplaner. Utsnittet
viser i hovedsak gjeldende
reguleringsplan for Tolga
sentrum Øst, vedtatt
18.09.2003.

I gjeldende plan er området regulert til ulike byggeformål som hører naturlig med til et tettstedsområde.
Dvs. boligformål, offentlige byggeformål (skole, barnehage, m.m), industri og kombinerte byggeområder
som bolig/forretning/kontor, forretning/kontor/industri, etc.
Det mindre tilleggsarealet ved Tolga skole nordvest i planområdet (jf.pkt. 1.2) er ikke regulert, men er
omfattet av kommunedelplan for Tolga sentrum, vedtatt 27.11.2008. Tilleggsarealet er avsatt til LNF-formål
i kommunedelplanen. Det er gjort rede for kommunedelplanen i kap.3.3. Delen av planområdet som ligger
nærmest Tolga bru er omfattet av reguleringsplanen «Tolga bru», vedtatt 24.01.2013.

Arealbruk og tettstedsfunksjoner
Planområdet, som utgjør den østre delen av det sentrale tettstedsområdet på Tolga, er tydelig avgrenset av
Glåma i vest og Rørosbanen i øst. Sentrum øst er for øvrig orientert i forhold til Brugata (fv.26), som går fra
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bru over Glåma i nordvest til planovergang over Rørosbanen i sørøst.

Fig.2.4: Dagens bruk av sentrum. Utsnitt fra www.norgeskart.no

De fleste servicefunksjonene i sentrum øst, og i tettstedet som sådan, ligger nord for Brugata. Her finner
man dagligvarebutikk, kommunehus og bank / helsesenter i bygg som i stor grad er orientert mot Brugata.
Lenger nord ligger et større område som rommer barne- og ungdomsskole, barnehage og kulturhus.
«Skoleområdet» har uteoppholdsarealer og kunstgrasbane i nord og vest, og grenser i øst mot Dølmotunet
med verneverdige bygninger og parkmessige arealer / tun.
Området sør for Brugata består hovedsakelig av boliger, samt næringsvirksomhet og industri i vestre del.
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Historisk utvikling
Den første tettstedsdannelsen på Tolga er knyttet til etableringen av Røros kobberverk sin smeltehytte på
Tolga allerede i 1660-årene. Smeltehytta lå på vestsiden av Glåma, med Toljefossen som kraftkilde. Før
Rørosbanen ble bygd gjennom Tolga i 1877, var det ingen tettstedsdannelse på østsiden av Glåma. Dette
framgår tydelig av fotoet nedenfor.

Fig.2.5: Tolga sentrum ca. 1870. Foto fra kulturminneplan for Tolga kommune.

Med etableringen av Rørosbanen og Tolga stasjon, samt ny bru over Glåma i 1888, vokste det etter hvert
fram en «stasjonsby» øst for Glåma. Bebyggelsen var preget av boliger og forretninger, orientert mot
Brugata. Det ble etablert snekkerfabrikker og verksteder på baksiden av husrekkene langs Brugata.

Fig.2.6: Brugata, parti fra brua mot Rørosbanen, 1927. Foto fra www.digitaltmuseum.org.

Feste Landskap • Arkitektur

Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for Tolga sentrum øst

7

I Stedsanalyse for Tolga sentrum øst, Feste Tynset as (2001), er situasjonen i 1935 beskrevet på følgende
måte:
«Brugata har fått nytt løp. Gata er rettet ut og aksen Malmplassen – stasjonen er etablert.
Bebyggelsen langs gata er utvidet med flere boliger og industrivirksomhet. Snekkerfabrikker finner
en på både nord- og sørsiden av gata. I tillegg har Tolga fått hotell midt i sentrum; hotell Central.
Den nye bebyggelsen orienterer seg etter Brugatas nye løp. Gårdsbebyggelsen er den samme som
for 30 år siden med tilhørende dyrehold og jordbruksproduksjon. Vegetasjonsbeltene har blitt
redusert noe, spesielt i området rundt Hotell Central og Vidarheim, men furuvegetasjonen er
fortsatt framtredende i sentrum. Ved jernbanestasjonen er bebyggelsen som for 30 år siden. Posten
er nå lokalisert i gamle Utheim og bank-kontorer finner en nederst i Brugata.»
Situasjonen i planområdet er illustrert på følgende måte i stedsanalysen:

Fig.2.7: Tolga sentrum øst 1935. Illustrasjon fra stedsanalyse, Feste Tynset 2001.

I perioden 1935 – 1965 forsterkes løpet til Brugata ytterligere ved at flere boliger og forretninger etableres,
samt at snekkerfabrikken utvider. Gamle Vidarheim brenner ned under krigen, og blir bygd opp på ny tomt
nord for Brugata. Situasjonen er visualisert i fig 2.8.
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Fig.2.8: Tolga sentrum øst 1965. Illustrasjon fra stedsanalyse, Feste Tynset 2001.

I perioden 1965 – 2001 opprettholdes Brugata som hovedakse gjennom Tolga sentrum. Bygningsmassen er
i stadig utvikling, i form av flere boliger, kommunale bygg og industri. Antall forretninger er redusert i
forhold til situasjonen i 1965, men andelen offentlige bygg har økt.
Det ble bygd ny, felles ungdomsskole for Tolga og Os (Os-Tolga kommune 1966 – 1975) i 1968. Den nye
skolen ble plassert nord for, og bygd sammen med Vidarheim. Os kommune fikk egen ungdomsskole i
1980, og i 1984 ble barnetrinnet flyttet fra gammelskolen vest for Glåma over til det nye skoleanlegget ved
Vidarheim.
Det ble i perioden bygget nytt kommunehus og nytt lokale for Tolga & Os Sparebank, med nordgående fløy
for kommunalt helsesenter. Disse byggene ligger orientert mot Brugata, og bidrar til å opprettholde
gateløpet. Nytt handelssenter er bygget tilbaketrukket fra Brugata, med stor og åpen parkeringsplass foran
bygget. Dette var et ikke uvanlig prinsipp når det gjaldt utforming av handelsbygg og parkeringsløsninger på
1970- og 80 tallet, men den tilbaketrukne fasaden skiller seg ut i Brugata.
Hotell Central, beliggende sør for Brugata, ble revet på slutten av 1970-tallet.
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Fig.2.9: Tolga sentrum øst 2001. Illustrasjon fra stedsanalyse, Feste Tynset 2001.

I årene etter 2001 har det vært en begrenset utbygging i Tolga sentrum. Både NAV og politiet har hatt
kontorer i kommunehuset, i tillegg til kirkekontoret og Biblioteket. Kommunehuset har arkitektoniske likheter
med bank- og helsesenteret.
Handelssenteret har huset ulike servisfunksjoner de siste 20 årene. Pr desember 2021 er det kun
dagligvarebutikk igjen. Store delere av 2. etasje står tomt. Disse lokalene er benyttet til kontorer inntil de
siste årene.
I 2020 åpnet ny barnehage og i 2021 nytt kulturbygg i sentrum. Begge disse funksjonene er knyttet sammen
med Tolga skole. Denne samlokaliseringen, og tilhørende infrasturktur omfattes av regulerignsplanarbeidet.
I 2018 ble det bygget to store leilighetsbygg langs Brugata, rett nord for stasjonen. Disse bygningene er med
og definerer gateløpet, men form og høyde burde vært bedre tilpasset tettstedet og Brugata.
Flere av bygningene langs Brugata har stått, og står tomme. Dette gjelder både bolighus og forretningsbygg.
Det er utfordrende å opprettholde innbyggertallet og et aktivt næringsliv. Illustrasjon 2.10 viser dagens
situasjon langs Brugata.
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Fig.2.10: Tolga sentrum i 2021. Markering av bebyggelsen som definerer sentrumsstrukturen, og gatepreget.
De viktigste parkmessige områdene er markert med grønn skravur.

Fig.2.11: Brugta og FV 26 sett fra planovergangen og nordvestover. Handlessenteret og kommunehuset til
høyre og midt i bildet. Kilde: Wikipedia/Jan-Tore Egge.
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Naturgrunnlag
Delene av sentrum øst som ligger nærmest Glåma er omfattet av aktsomhetsområde for flom. Det er
derfor gjort nærmere vannlinjeberegning og flomanalyse, se kap. 6.9 og vedlegg 3.

Fig.2.12: Aktsomhetsområde for flom. Utsnitt fra www.atlas.nve.no

Størstedelen av planområdet ligger på en elveavsetning. Østre deler, mot Rørosbanen, ligger på en
breelvavsetning. Begge typer avsetninger inneholder lite finstoffer, og er regnet som stabile masser og god
byggegrunn.

Fig.2.13: Utsnitt fra løsmassekart, www.ngu.no

Feste Landskap • Arkitektur

Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for Tolga sentrum øst

12

Kulturminner og kulturmiljø
Det ligger ingen registrerte kulturminner eller kultumiljø innnefor planområdet for Tolga sentrum øst.
Det finnes flere sefrakregistrerte bygg innenfor plangrensen. De aller fleste av disse er tilknyttet Dølmotunet
(bygdetun), gårdsbebyggelsen innenfor LNFR1 og 2 og Tolga stasjon. To registreringer omfatter bygg som er
revet (Kolstadeiendommen), og to bygg ligger langs Brugata, inn mot Skoleveien.

Fig.2.14: Sefrak-registrerte bygg i Tolga sentrum. Dølmotunet og Tolga stasjon omfattes av hensynssoner
(bevaring kulturmiljø) i gjeldene plan. To bygg rett nord for stasjonen er revet. Bebyggelsen innefor
landbrukseiendommene LNFR1 og LNFR2 er lite synlige i sentrum, men ses fra FV 2222. To bygg nord for
Brugata, inn mot Skoelveien inngår i den stedstypiske sentrumsbebyggelsen. Bygningene er viktige for å
beholde sentrumspreget og karakteren langs Brugata. Kartkilde: Miljøstatus.no
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PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
Nasjonale føringer
Plan- og bygningsloven (2008)
Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig 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 vedtak om
bruk og vern av ressurser og om utbygging. Arealbruken blir gjort bindende for den enkelte grunneier
gjennom planer som bestemmer hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilken virksomhet som er tillatt.
Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og må derfor skje i nært
samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere.
Vurdering:
Prosess, planarbeid og planforslag er utført i henhold til plan- og bygningsloven.

Naturmangfoldloven (2009)
Loven omhandler forvaltning av naturressursene, omfatter all natur, og gjelder for alle sektorer som
forvalter eller tar beslutninger som har konsekvenser for naturmangfoldet. Mange av prinsippene som
følger av loven er sentrale for å ivareta miljøhensyn i arealplanlegging.
Vurdering:
Planforslagets virkning og konsekvens for naturmangfold er utredet og framgår av kapittel 6 –
konsekvensutredning.

Kulturminneloven (1978)
Lov om kulturminner (kulturminneloven) har som formål å verne kulturminner og kulturmiljøer som del av
vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Kulturminner er ressurser
som gir grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og
virksomhet. Kulturminneloven er en viktig særlov som skal hensyntas i arealplanlegging.
Vurdering:
Drift av smeltehytte i tilknytning til Røros kobberverk har vært en av de viktigste faktorene i framveksten av
tettstedet Tolga, og tettstedet har en viktig kulturhistorisk funksjon når det gjelder å kunne formidle og
forstå den aktiviteten som var tilknyttet Røros kobberverk. I østre del av sentrum er jernbanestasjonen et
viktig kulturhistorisk element. Tolga sentrum ligger i randområdet til Røros Bergstad, og er omfattet av
regional plan for Røros Bergstad og Cirkumferensen. Hensyn til kulturmiljø og kulturlandskap ligger derfor til
grunn for all planlegging i tettstedet Tolga.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023
Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. Dokumentet er utarbeidet i henhold til plan- og
bygningslovens § 6-1. Forventningene er delt inn i tre hovedområder:
1) Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
2) Bærekraftig areal- og transportutvikling
3) Byer og tettsteder der det er godt å leve
Det andre hovedfokusområdet gir føringer om planlegging som bidrar til å redusere klimautslipp, herunder
styrket knutepunkts-utvikling. Det tredje hovedfokusområdet gir føringer for en tettstedsutvikling som i
tillegg ivaretar befolkningens helse, trygghet og trivsel, og som er attraktive for et variert tilbud av handel,
tjenester og aktiviteter.
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Vurdering:
Planforslaget gir grunnlag for å utvikle et sentrumsområde som er mer funksjonelt, og som fungerer bedre
som sosialt møtested. Planforslaget vurderes å bygge opp under samtlige 3 hovedområder i regjeringens
forventningsdokument.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse,
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Vurdering:
Planforslaget gir grunnlag for å utvikle et mer robust sentrumsområde. Dette er i stor grad i samsvar med
planleggingsprinsipper nedfelt i de statlige planretningslinjene.

Rundskriv T-2/2008 om barn og planlegging (2008)
Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske
og psykiske skadevirkninger, og som har fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i
samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. RPR skal sikre at det offentlige ivaretar sitt
ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og
en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.
Vurdering:
Planforslaget gir grunnlag for å utvikle bedre uteoppholdsarealer i sentrum, både sikrere og mer trivelige.
Dette stimulerer til mer uteopphold, og vurderes som positivt for barn og unge. Planforslagets virkning for
barn og unge er nærmere vurdert i kap.6 – konsekvensutredning.

Universell utforming
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes
slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle
tilpasninger eller hjelpemidler. Det er satt økt fokus på dette temaet de senere år i Norge, der det sentrale
dokumentet er Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming.
Vurdering:
Gjennom reguleringsbestemmelsene vil det bli presisert at utearealer, mv., skal utformes i henhold til
prinsipper for universell utforming. Universell utforming er utover dette sikret gjennom TEK 17.

Regionale planer
Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020
Attraktive byer og tettsteder er et av fire hovedsatsingsområder i strategien:
«Hedmark er avhengig av gode bo- og arbeidsmarkedsregioner hvor folk trives. Vi skal jobbe for å være
attraktive som bosted, for bedriftsetableringer og et sted å besøke. Da må det tilrettelegges for sterke
bysentre og levedyktige tettsteder som har ulike roller i regionene…………………… I distriktsregionene vil det
handle om robuste tettsteder og videreutvikling av lokale ressurser. Våre kulturminner, kulturmiljøer,
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naturarv, biologisk mangfold og økosystemer bidrar til lokal identitetsbygging, positiv virkning på
befolkningens helse og økt verdiskaping».
Vurdering:
Planarbeidet er i stor grad i samsvar med strategiene for tettstedsutvikling i distriktene.

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma (2015)
Planen gir føringer om å ivareta eller forbedre vannkvaliteten i Glomma med sidevassdrag.
Vurdering:
Planforslaget åpner ikke for en arealbruk eller sentrumsutvikling som bidrar til dårligere vannkvalitet i
Glomma.

Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer, Hedmark (2005)
Fundamentet for fylkesdelplanen er et ønske om å ta vare på Hedmarks fortid for framtida. Utfordringen
ligger i skjæringspunktet mellom vern og utvikling. Planen gir retningslinjer for
kommunenes arealplanlegging som innebærer å ta vare på kulturminner som en kunnskapsressurs, ressurs
for å bevare identitet og særpreg, og som ressurs for verdiskaping og utvikling.
Vurdering:
Se vurdering under kulturminneloven.

Regional plan for Røros Bergstad og Cirkumferensen (2011)
Regional plan for Røros Bergstad og Cirkumferensen er en direkte oppfølging av utvidelsen av
verdensarvområdet knyttet til Røros Bergstad. Den regionale planen inneholder retningslinjer og
antikvariske prinsipper som skal legges til grunn for kommunal planlegging, saksbehandling og forvaltning
av kulturminner i hele Cirkumferensen, og har derfor en betydning også for stedsutvikling på Tolga. Planen
gir føringer som innebærer å utvise stor forsiktighet med alt som bærer i seg elementer av det originale og
autentiske.
Vurdering:
Se vurdering under kulturminneloven.
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Kommunale planer og føringer
Kommunedelplan for Tolga sentrum, vedtatt 27.11.2008.
Gjeldende, overordnede arealplan for området er kommunedelplan for Tolga sentrum, vedtatt 27.11.2008.
Kommunedelplanen er vedtatt som del av kommuneplanens arealdel, og har samme bestemmelser og
retningslinjer som arealdelen.

Fig. 3.1: Kommunedelplan for Tolga sentrum, vedtatt 27.11.08.

Vurdering:
For Tolga sentrum øst stadfester kommunedelplanen gjeldende arealbruk, og danner dermed et grunnlag
for å utarbeide en mer detaljerte reguleringsplan.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Kunngjøring av igangsatt planarbeid
De krav som følger plan- og bygningsloven vedrørende kunngjøringer og varsling er fulgt. Varsel om
oppstart av reguleringsplanarbeid, med forslag til planprogram, ble sendt til offentlige instanser,
grunneiere og naboer ved brev datert 12.02.2020. Planarbeidet ble i tillegg annonsert i Arbeidets Rett
fredag 14.02.2020, samt på kommunen og Feste sine nettsider.
Frist for uttalelser til oppstartsvarsel med planprogram, var satt til 27.03.2020. Totalt er det mottatt 11
merknader, hvorav 7 fra offentlige instanser og 4 fra private.
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Sammendrag av forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar
(Se også vedlegg 1 – Samlede forhåndsuttalelser etter varsel om oppstart)
Nr.

Navn

Dato

Offentlige myndigheter
1
2
3
4
5
6
7

MHBR-IKS
Sametinget
Bane NOR
Statens Vegvesen
NVE
Innlandet fylkeskommune
Fylkesmannen i Innlandet

13.02.20
20.02.20
10.03.20
18.03.20
18.03.20
27.03.20
30.03.20

Naboer, private grunneiere og andre
8
9
10
11

Rudolf Loretzen
NØK Nett
Coop Oppdal
Trangvik Maskin AS

27.02.20
09.03.20
12.03.20
27.03.20

Oppsummering av uttalelser
1. MHBR-IKS, 13.02.20:
MHBR oversender sin nye veileder, for å legge til rette for
utrykningskjøretøy i og rundt byggverk. Veilederen gir et
oversiktlig bilde av lokale forutsetninger og
rammebetingelser, samt lokale ønsker om rednings- og
slokketeknisk tilrettelegging.
2. Sametinget, 20.02.20:
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente
automatisk fredete samiske kulturminner i tiltaksområdet.
Det bes om at den generelle aktsomhetsplikten etter
kulturminnelovens § 8 innarbeides i reguleringsbestemmelsene.
Sametinget minner om at alle samiske kulturminner eldre
enn før 1917 er automatisk fredet ifølge kml. §4.
3. Bane NOR, 10.03.20
Bane NOR påpeker at reguleringsplanen ikke må legge til
rette for bruk som vanskeliggjør rasjonell drift, vedlikehold
og utvikling av jernbanen. Byggegrensen må trekkes
tilstrekkelig langt unna jernbanen, jernbanelovens § 10. Bane
NOR´s grunn må reguleres til jernbaneformål.
Bane NOR ber om at den delen av gnr/bnr 39/153, som
ligger mer enn 15 m unna midt spor, reguleres til
næringsformål.
Det påpekes at reguleringsplanarbeidet bør legge til rette for
utvikling av et kollektivknutepunkt med effektive, gode og
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Kommunens vurdering.
Innspillet tas til etterretning.
Planforslaget vil legge til rette for
framkommelighet for
utrykningskjøretøy.

Uttalelsen tas til etterretning.
Den generelle aktsomhetsplikten etter
kulturminnelovens § 8 blir innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene.

Innspillet tas til etterretning.
Det vil bli gjennomført
medvirkningsarbeid, der Bane NOR vil bli
invitert til befaring og/eller møte, for
avklaring av Bane NOR´s krav og behov.
Plankart og planbestemmelser vil gi
føringer med byggegrenser.
Trafikksikkerhet vil bli utredet, med
spesielt fokus på skoleveg og gangveger i
sentrum.
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sikre overgangsløsninger mellom ulike transportmidler, samt
gode og trygge adkomstveger for myke trafikanter.
Det vises til to planoverganger, sør for jernbanestasjonen,
merket privat veg uten alminnelig ferdsel. Disse må vurderes
og risikoreduserende tiltak må beskrives.
I tillegg til ovennevnte har Bane NOR en rekke andre krav til
planlegging i nærheten av jernbanen, se veileder for
nasjonale interesser i arealplanlegging og Bane NOR´s teknisk
regelverk.
4. Statens vegvesen 18.03.20:
Statens vegvesen uttaler seg som forvalter av riksveg og som
statlig fagmyndighet med sektoransvar. Vegvesenet har det
generelle ansvaret for at trafikksikkerhet og
framkommelighet ivaretas, og dette gir vegvesenet rett til å
stille krav til fylkeskommunale og kommunale veger, med
løsninger for gående og syklende.
Vegvesenet mener at reguleringsplanen bør utarbeides som
en områderegulering, og anbefaler at kommunen endrer
planen.
Vegvesenet påpeker at de ikke har mottatt planprogram, og
mener det er vanskelig å gi råd og merknader til en
komplisert plan uten planprogram, men gir likevel noen
generelle råd:
- Planavgrensningen er uklar. Planen bør dekke brua
over Glåma og krysningen av jernbanen slik at gangog sykkelveg over Glåma, fram til jernbanestasjonen,
blir sikret.
- Parkering: En del av dagens overflateparkering bør
fjernes fra planen. Det bør settes maks-krav for
bilparkering i bestemmelsene. Det bør også tas inn
krav om sykkelparkering i sentrumssonen, min 1
plass pr 100m2 (undervisning og tjenesteyting) og 1
plass pr boenhet.
- Avkjørsler og frisikt: Det ser ut til å være varierende
hvorvidt frisikt er tegnet inn ved kryss/avkjørsler i
gjeldene plan.
- Vegvesenet ber om at byggegrense blir inntegnet og
målsatt for fylkesvegen.
5. NVE, 18.03.20
NVE påpeker at god arealplanlegging er det viktigste
virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og
skred.
Hensynet til flom må ses i sammenheng med lokal
overvannshåndtering. Økt grad av utbygging, gir økt andel av
tette flater. Det må ses på kapasitet til å ta imot økt
avrenning, og evt planlegge tilstrekkelige fordrøyningstiltak.
Dette må gjøres tidlig i planprosessen.
Feste Landskap • Arkitektur

Jernbane, buss, taxi og bil vil bli sett i
sammenheng med gangforbindelser
mellom sentrumsfunksjoner.
Regulering av næringsformål på
eiendom 39/153 vil bli drøftet i
planprosessen.

Innspillet tas til etterretning.
Revidering av planprogrammet vil bli
vurdert og foretatt på bakgrunn av
innspillene til planprogram og
oppstartsvarsel.
Det er ønskelig å opprettholde planen
som en detaljregulering, da planen skal
legge til rette for gjennomføring av
utbygging og tiltak, særlig knyttet til
skole/kultur/barnehage, med tilhørende
gangsoner, parkeringsplasser og
adkomstområder.
Planavgrensningen vil bli opprettholdt.
Det er ikke aktuelt å regulere om planen
for Tolga bru, da denne er forholdsvis ny.
Omfanget av parkeringsplasser for bil og
sykkel vil bli vurdert og beskrevet i
plandokumentene.
Frisikt vil bli regulert i kryss og avkjørsler.
Byggegrenser vil bli regulert i plankart og
bestemmelser.

Innspillet tas til etterretning.
Store deler av planområdet ligger
innenfor NVE´s aktsomhetskart for flom.
Det vil derfor bli utarbeidet egen
flomberegning og ny vannlinjeberegning
for Glåma.
Overflatevann vil bli vurdert og
beskrevet i planbeskrivelsen.
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NVE påpeker at tiltak som kan medføre skader eller ulemper
for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven.
Det påpekes videre at dersom planen kommer i berøring
med energiinteresser må energiselskap involveres tidlig i
planprosessen.
NVE gjør utover dette rede for sine ansvarsområder og viser i
den forbindelse til sitt generelle veiledningsmateriell.
6. Innlandet Fylkeskommune, 27.03.20
Fylkeskommunen viser til oppstartsvarselet, med beskrivelse
av hvilke hensyn som skal ivaretas i planarbeidet.
Fylkeskommunen forutsetter at planarbeidet skjer i henhold
til overordnet lov- og planverk, og i god dialog med
kommunen og øvrige parter. Det foreliggende planprogram
anses som et godt grunnlag for det plan- og
utredningsarbeidet som skal gjøres.
Nyere tids kulturminner:
Fylkeskommunen har ingen spesifikke merknader til nye tids
kulturminner i området. Planarbeidet bør ses i sammenheng
med kulturminneplanen for Tolga.
Automatisk fredete kulturminner:
Fylkeskommunen har ingen merknader til planarbeidet
vedrørende automatisk fredete kulturminner. Det må tas
forbehold om evt ikke-registrerte kulturminner under
markflaten. Det bes om at følgende tekst tas inn i
bestemmelsene:
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages
automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent,
skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er
viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent
med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks
sendes Innlandet fylkeskommunes kulturarvavdeling, jf. lov
om kulturminner § 8, annet ledd.»
Samferdselsfaglige forhold:
Fylkeskommunen har ansvar for forvalting, utbygging,
planlegging og drift av fylkesvegene. Fylkeskommunen skal
også sørge for at trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, miljø og klima, samt tilrettelegging for
gående, syklende og kollektivtrafikk blir ivaretatt i planen.
Fylkeskommunen støtter opp om viktige tema som skal
utrede, mye av dette knyttes opp mot blandet trafikk,
adkomst, parkeringsplasser, gangveger, sykkelparkering og
snarveger.
Det er gjennomført en rekke trafikksikkerhetstiltak i 2019 av
Statens vegvesen, knyttet til Tolga bru. Det er positivt å sikre
ytterligere bedring av trafikksikkerheten i Tolga sentrum.
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Eventuelle flomsikringstiltak vil bli
vurdert og beskrevet i planbeskrivelsen.

Innspillet tas til etterretning.
Planarbeidet vil skje i henhold til
overordnet lov- og planverk.

Bestemmelser knyttet til kulturminner vil
bli innarbeidet i dokumentene.

Planarbeidet vil sørge for tilstrekkelig
utredning og vurdering av trafikksikre
løsninger innen planområdet.
Det vil være spesielt fokus på gang- og
sykkelveger, fortau, separering av trafikk
og bussholdeplasser.
Løsninger for parkeringsplasser vil bli
vurdert opp mot tilgjengelighet,
trafikksikkerhet, møteplasser og
grønnstruktur.

Det vil bli innkalt til dialogmøte
underveis i planarbeidet, for avklaring og
drøfting av de temaene som er
kommentert.
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Fylkeskommunen forutsetter at ny adkomst til skole,
barnehage og kulturbygg blir en del av det videre
planarbeidet, og legger til grunn at atkomster/kryss utformes
i henhold til vegnormalen. Ved tiltak som berører fylkesveg,
skal byggeplan godkjennes av fylkeskommunen, og det skal
skrives gjennomføringsavtale.
Fylkeskommunen imøteser gjerne dialog og drøftinger i det
videre planarbeidet.
7. Fylkesmannen i Innlandet,307.03.20:
Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale
føringer
og forventninger legges til grunn i planleggingen.
Fylkesmannen peker på en rekke mål og føringer som vil
gjelde for dette arbeidet.
- Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen
- Arealutnyttelse
- Tilstrekkelig uteoppholdsareal for barn og unge
- Universell utforming
- Kartlegging og sikring mot støy
- Vurdering av luftkvalitet
- Utbygging tilpasset landskap og omgivelser
- Bevaring av dyrka mark
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Tilpasning til klimaendringer
- Reduksjon av klimagassutslipp, omlegging av bruken
av energi
Merknader til plantype: Planområdet omfatter et betydelig
areal og hensikten med planarbeidet er blant annet å avklare
overordnede strukturer. Fylkesmannen anbefaler derfor å
endre plantype til områderegulering, og ber kommunen
vurdere om detaljreguleringen er et godt nok
styringsdokument for planområdet.
Fylkesmannen kan ikke se at planprogrammet omtaler
medvirkningsopplegg for planarbeidet, men forutsetter at
det legges til rette for dette.
Fylkesmannen minner om at Rikspolitiske retningslinjer for
barn og planlegging skal legges til grunn for alt planarbeid.
Det skal legges til rette for en planprosess som sikrer barn og
unges medvirkning og deltakelse. Fylkesmannen forutsetter
at det settes av tilstrekkelig areal for lek, utendørs opphold
og møteplasser. Planforslaget bør også sikre forholdene for
gående og syklende gjennom planområdet, til skolen,
fritidsaktiviteter og sentrumsfunksjoner.
Deler av området ligger i gul og rød støysone. Det må tas
hensyn til støy fra veg og jernbane i det videre planarbeidet,
jf. T-1442/2016. Fylkesmannen minner om at det skal
gjennomføres støyfaglig utredning ved planlegging av
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Uttalelsen tas til etterretning.
Det legges opp til medvirkning i
planarbeidet, både fra offentlige
myndigheter, grunneiere,
næringsdrivende, barn og unge, samt lag
og foreninger. Det må ses på alternative
løsninger for møter og befaringer. Dette
vil bli fulgt opp i planprosessen. Det er
naturlig å legge stor vekt på medvirkning
fra barn og unge, da både barnehage og
skole ligger innenfor planområdet, og
skoleveg er et viktig tema.
Arealutnyttelse, universell utforming,
tilpasning til landskap, forholdet til dyrka
mark, luftkvalitet og støy, tilpasning til
klimaendringer og samfunnssikkerhet og
beredskap vil bli vurdert og beskrevet i
plandokumentene. T-1442, H-5/18 og
DSB´s veileder for ROS (2017) vil ligge til
grunn for planarbeidet. Det skal
utarbeides ROS-analyse basert på nevnte
veileder.
Det er ønskelig å opprettholde planen
som en detaljregulering, da planen skal
legge til rette for gjennomføring av
utbygging og tiltak, særlig knyttet til
skole/kultur/barnehage, med tilhørende
gangsoner, parkeringsplasser og
adkomstområder.
Overvann vil bli vurdert og beskrevet i
planarbeidet. Revidering av
planprogrammet vil bli vurdert og
foretatt på bakgrunn av innspillene til
planprogram og oppstartsvarsel.
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byggeformål i støyutsatte områder. Støydempede tiltak skal
innarbeides i planforslaget (M128/2014).
Energiløsninger for planområdet skal vurderes ut fra
hensynet til klima og energieffektivitet. Kommunens
klimaplan bør legges til grunn for valg av energiløsninger i
planområdet. Relevante forhold som bør vurderes er
vannbåren varme, lokal produksjon av fornybar energi,
passivhusstandard og bruk av tre som byggemateriale.
Fylkesmannen forutsetter at rundskriv H-5/18 blir lagt til
grunn for planarbeidet.
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utformes i tråd med
veileder fra DSB, Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging.
Fylkesmannen forutsetter at føringer i lovverk og forskrifter
blir overholdt, og at planområdet sikres mot fare og ulempe,
jf. pbl. § 28-1.
Fylkesmannen ber kommunen vurdere om håndtering av
overvann bør innarbeides og synliggjøres i planprogrammet.
Fylkesmannen forutsetter videre at plankartet legges inn i
kommunens kartløsning senest når planen legges på høring.
8. Rudolf Lorentzen, 27.02.20:
Lorentzen påpeker at vedleggene som det vises til i
oppstartsvarselet ikke er mottatt.
Det påpekes videre at planområdet ikke omfatter gjeldene
plan for «Tolga bru», hvor deres eiendom (26/20) ligger, da
denne ikke er nevnt i oppstartsvarselet. Planen for «Tolga
bru» er nyere enn Tolga sentrum øst.

9. NØK, 09.03.20:
Ved regulering av nye byggeområder ønsker NØK dialog med
kommunen, for å se på mulig tomt for framtidig nettstasjon,
samt framføringsveier for infrastruktur (fiber og strøm).

10. COOP Oppdal, 12.03.20
Coop Oppdal, eier av gnr/bnr 39/3, ønsker dialog/særmøte
med kommunen underveis i prosessen. Copp Oppdal
påpeker at de er avhengig av god tilgjengelighet og
kundelogistikk.
11. Trangvik Maskin AS, 27.03.20
Trangvik Maskin påpeker behov for å vurdere
utnyttelsesgrad og byggehøyder innenfor sin eiendom. De

Feste Landskap • Arkitektur

Innspillet tas til orientering.
Områdene inntil sørsiden av brua, på
begge sider av fylkesvegen, ligger
innenfor planområdet.

Innspillet tas til etterretning.
Det vil bli gjennomført
medvirkningsarbeid, hvor NØK vil være
en av partene. Behov for nye
nettstasjoner vil bli vurdert og
innarbeidet i plandokumentene.

Innspillet tas til etterretning.
Det vil bli innkalt til dialog underveis i
planprosessen.

Innspillet tas til etterretning.
Det vil bli innkalt til møte for drøfting og
avklaring av behov og ønsker.
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ønsker dialog med kommunen for å drøfte
utviklingsmuligheter.

Fastsatt planprogram
Planprogrammet ble revidert 28.04.2020 i henhold til innkomne merknader, og fastsatt av formannskapet i
Tolga kommune 07.05.2020 (sak42/20) i rollen som planutvalg.

Medvirkning og prosessarbeid
Det er gjennomført et medvirkningsopplegg 11. og 12. mai 2020 i form av en serie av møter med både
lokale og regionale aktører som er sentrale i planarbeidet. Møtene ble dels gjennomført på Teams og dels
på Hyttestua, Tolga.
11. mai 2020 ble det gjennomført drøftingsmøter med Coop Oppdal, Fjellregionen Interkommunale
avfallsselskap (FIAS), Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Frivillighetssentralen,
Dølmotunets venner og Tolga Idrettslag.
12.mai 2020 ble det gjennomført drøftingsmøter med De unges råd, Internasjonalt råd, Hedmark
fylkeskommune / Statens vegvesen, Bane Nor, Trafikksikkerhetsutvalget, Trangvik Maskin as, Tolga
Eiendom / Snekkerfabrikken.
29.oktober 2020 ble det gjennomført supplerende møte med Tolga & Os Sparebank, Vekstra
(regnskapskontor) og helsesenteret (legekontor, tannlege, fysioterapeut, etc.).
10.juni 2021 ble det gjennomført arbeidsmøte med formannskapet.
Det er holdt løpende møter med administrasjonen i Tolga kommune gjennom hele planprosessen.
Oppsummert omfatter innspillene:
- Trafikksikkerhet, utrede og beskrive
- Sikre gode uteoppholdsareal og gangadkomst for barn og unge
- Sikre tilstrekkelig p-plasser og varelevering for næringsaktører
- Utrede flomfare
- Sikre medvirkning i planarbeidet
- Regulere byggegrenser fra jernbane og FV
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Fra medvirkningsmøtene kom det fram en rekke ønsker som ikke dirkete kan knyttes til
reguleringsplanarbeidet. De viktigste, og gjentagende innspillene er gjengitt under, og i illustrasjonene, fig.
4.1 og fig. 4.2.
-

Trygg skoleveg
Sikre bedre fotgjengerovergang ved jernbanen
Skille buss- og gang-adkomst til skolen
Parkeringsplasser i sentrum (flytte, fjerne og legge til)
Sykkelparkering i sentrum – mangler flere steder
Etablere flere hyggelige møteplasser og benker
Lavterskeltilbud / sosiale møteplasser
Separere trafikk mellom kommunehuset og banken
Ny parkeringsplass ved renseanlegget
Sikre krysningspunkter langs Brugata (for fotgjengere)

Fig.4.1: Kartskisse med
innspill fra
medvikrningsmøtene.
Flere ønsket seg sosiale
møteplasser, tryggere
skoleveg og flere
sykkelparkeringsplasser.
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Fig.4.2: Illustrasjonsplan som synligjør noen av innspillene: ny p-plass ved snekkerfabrikken/renseanlegget,
flytting av retupunktet for FIAS, utvidet areal for renseanlegget, separering av gang- og kjøretrafikk inn mot
skolen, detaljeringsområde mellom banken og kommunehuset og endring av parkeringsmønster.
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Reguleringsplankartet
Planområdet er totalt på 169 daa, og omfatter byggeområder, samferdsel og infrastruktur, grønnstruktur,
LNFR-formål, samt hensynsoner og bestemmelsesområder.

Fig.5.1: Forslag til reguleringsplankart datert 10.02.2022.
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Reguleringsformål
En detaljert oversikt over alle reguleringsformålene framgår i tabellen nedenfor.
Tabell 5.1: Reguleringsformål i planen
Hovedformål

Underformål

Feltnavn

SOSIkode

Bebyggelse- og anlegg

Boligbebyggelse - frittliggende

BFBS 1-12

1111

11,5 daa

Konsentrert småhusbebyggelse
Garasjeanlegg for bolig/fritid
Off. eller privat tjenesteyting
Næringsbebyggelse
Avløpsanlegg
Renovasjonsanlegg
Kombinert bebyggelse og
anleggsformål:
Bolig/Forretning/Tjenesteyting
Kombinert bebyggelse og
anleggsformål: Undervisning,
barnehage, kultur
Kombinert bebyggelse og
anleggsformål: Bolig, kontor,
industri
Kombinert bebyggelse og
anleggsformål: Forretning,
tjenesteyting, industri
Bolig/Forretning/Kontor
Forretning/Kontor/Tjenseteyting

BKS 1-4
BG 1-2
o_BOPT 1
BN 1
o_BAV 1
o_BRE 1
BBFT 1-4

1112
1119
1160
1300
1542
1550
1800

8,9 daa
0,9 daa
12,4 daa
5,9 daa
3,4 daa
2,7 daa
4,3 daa

BUBHK 1

1800

30,0 daa

BBKI 1

1800

3,0 daa

BFTI 1

1800

6,8 daa

BBFK 1
BFKT 1-3

1802
1813

3,0 daa
7,9 daa
100,6 daa

Kjøreveg - offentlig
Kjøreveg - privat
Fortau – offentlig
Gang- og sykkelveg - offentlig
Annen veigrunn – tekniske anleg
Annen veigrunn - grøntareal
Trasé for jernbane_offentlig
Stasjons-/terminalbygg
Holdeplass_offentlig
Annen banegrunn – grøntareal
Parkering_offentlig

o_SKV 1-7/11
SKV8 og 12-14
o_SF 1-3
o_SGS 1-5
o_SVT
o_SVG
o_STJ 1-2
o_SST 1
o_SH 1
o_SBG 1
o_SPA 1-3

2011
2011
2012
2015
2018
2019
2021
2024
2025
2029
2080

8,9 daa
0,9 daa
0,9 daa
1,1 daa
1,0 daa
5,1 daa
11,3 daa
2,2 daa
0,1 daa
2,0 daa
5,1 daa
38,5 daa

Park_offentlig
Vegetasjonsskjerm

o_GP 1
GV1-3

3050
3060

0,7 daa
12,4 daa
13,1 daa

Landbruksformål

LNFR 1-4

5100

16,8 daa
16,8 daa

Sum
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Sum
Grønnstruktur
Sum
Landbruks-, natur og friluftsformål (LNFR)
Sum
Samlet areal
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Tabell 5.2: Hensynssoner i planforslaget (sonene inngår i andre arealformål)
Hensynssone

Benevnelse

SOSIkode

Areal

Sone a.1)

Sikringssone

Frisikt

H140_1-4

140

0,3 daa

Sone a.2)

Støysone

Rød støysone

H210_1-2

210

4,6 daa

Sone a.2)

Støysone

Gul støysone

H220_1-5

220

34,3 daa

Sone a.3)

Faresone

Flom

H320_1-2

320

5,5 daa

Sone c)

Sone med særlig hensyn

Bevaring av kulturmiljø

H570_1-2

570

14,6 daa

Hovedgrep
Hovedgrepene i planarbeidet har vært å finne gode løsninger for sambruk og flerbruk mellom de ulike
funksjonene i sentrum. Dette omfatter både aktivitetsområder, møteplasser, parkeringsplasser og
byggeområder.
Dagens infrastruktur og eksisterende bebyggelse gir få muligheter for nye traséer for gangforbindelser til og
fra skolen og barnehagen. Dette skaper utfordringer med tanke på trafikksikkerhet.
Regulereringsplanen setter krav om tiltak, for å legge til rette for trygge gangveger. Dette gjelder spesielt i
området mellom Brugata og Tolga skole, via Ivarsveien og Skoleveien. Parkeringsplasser flyttes ut fra området
mellom kommunehuset, banken og skola, og over til ny parkeringsplass sør i planområdet (o_SPA3). Dette
vil føre til mindre biltrafikk inn mot skole- og barnehageområdet. I tillegg skal det etableres fartsredusernde
tiltak innfor bestemmelsesområdet, #1, mellom kommunehuset og banken, samt ny gang- og sykkelveg fra
Brugata ved brua og inn til skoleområdet. Illustrasjonsplanen viser utforming av området, se fig. 4.2, side 25.
Reguleringsplanprosessen har vært omfattende, med en rekke møter, for avklaring av behovene innenfor
planområdet. Dette gjelder de offentliges interesser, næringslivets behov, sikkerhet for barn og unge, og
sikring av utbyggingsmuligheter. Planarbeidet har avklart behovene for regulering av kombinerte formål.
Planbestemmelsene skal gi klare rammer for utnyttelse av byggeområdene langs Brugata og tilgrensende
veger, avklare byggehøyder og byggelinjer, samt sikre viktige kulturmiljøer. Brugata er en viktig akse mellom
Fv 30 og Tolga stasjon, og er en tydelig definert sentrumsgate. Brugata gir Tolga sentrum egenart og særpreg.
Eksisterende vegnett benyttes i all hovedsak. Det reguleres ny veg, parkerignsplass og nytt næringsareal sør
i planområdet, ned mot renseanlegget. I tillegg sikrer planen utvidelsesmuligheter for renseanlegget.
Stasjonsområdet og tilhørende banenett reguleres som i gjeldene plan. Dette gjelder også området nordvest
for stasjonsbygningen, som reguleres til annen banegrunn, grøntareal.
Dagens boligbebyggelse reguleres i all hovedsak til boligbebyggelse, frittligenende og konsentrert.
En del av bebyggelsen, som har kombinert bruk i dag, reguleres videre til kombinerte byggeformål. Dette for
å sikre en fleksibel bruk av sentrumsområdene.
«Gamlebanken», «Olsen», «Tøysentralen» og den gamle «Sentralen» reguleres alle til kombinert formål
bolig, forretning, tjenesteyting, turistfomål og bevertning. Dette vil sikre både boliger, kafévirksomhet, pub,
galleri, utleie (leilighet), kontor, frisør, mm.
Kommunehuset, banken/helsesenteret og fabrikkbygningen bak banken reguleres alle til kombinerte formål
forretning, kontor og tjenesteyting. Dette gir muligheter for fleksibel bruk, uten å måtte omregulere
områdene.
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«Snekkerfabrikken» og områdene til Trangvik maskin as reguleres til kombinerte formål; bolig, forretning,
kontor, tjenesteyting og industri. Her er det flere virksomheter i dag, og det er ønskelig å kunne legge til
rette for ulike virksomheter i framtida.
«Handelssenteret» reguleres til kombinert bolig, forretning og kontor, som i dagens plan.
Det legges til rette for høy utnyttelsesgrad for de fleste byggeområdene innenfor planen. Dette for å
opprettholde mulighetene for en tett sentrumsstruktur. Byggehøydene forholder seg til eksisterende
bebyggelse i sentrum.
Dølmotunet og Tolga stasjon reguleres begge med hensynssoner; bevaring av kulturmiljø.
Tolga stasjon ligger innenfor verneplan B på Rørosbanen. Både stasjonsbygningene og stasjonsområdet med
plattform, grøntområde og parkering er restaurert etter denne planen. Hensynssonen følger opp
verneplanen, og sikrer kulturmiljøet, som går helt tilbake til 1880-åra.
Dølmotunet er museum og bygdetun, og benyttes til en rekke aktiviter. Det er lagt hensynssone kulturmiljø
på hele eiendommen, tunet og tilhørende grøntområder (beite og urtehage). Hensynssonen skal sikre hele
miljøet – bygninger og kulturlandskap.
I tillegg til å være et viktig bygningsmiljø er Dølmotunet et parkområde i sentrum. Området er åpent
tilgjengelig hele året, men bygningene er kun åpne på sommeren, da det er kafé og arrangementer på tunet.
Dølmotunet er nabo til skolen og barnehagen, og benyttes som «uteområder» for disse institusjonene. Det
er en intensjon at planen skal legge til rette for videre sambruk av områdene rundt skole, barnehage,
kulturbygg, kommunehus og Dølmotunet. Skoleplassen og barnehageområdet vil være viktige
aktivitetsområder i sentrum, på kveldstid.
Sentralparken og den lille parken sør for kultubygget, er begge viktige små grønne «lommer» i sentrum.
Vegen til renseanlegget er regulert om, samtidig som det legges til rette for etablering av ny parkeringsplass
(o_SPA3) og nytt næringsområde (BN1). Parkeringsplassen skal serve ansatte i offentlig virksomhet, samt
deler av næringsaktiviteten i sentrum. Parkering for kunder og besøkende er lagt til de ulike virksomhetene
(se illustrasjonsplan).
Reguleringsplanen legger til rette for utvikling av renseanlegget, samt nytt areal for offentlig renovasjon og
returpunkt for FIAS. Disse funksjonene samles langs den nye vegen til renseanlegget.
Hele strekningen langs Glåma regulres til vegetasjonsskjerm. Denne randsonen skal sikre en
skjermingsvegetasjon mellom elva og næringsarealene sør for brua. I tillegg sikres randsonen mot utbygging.
Store deler av skjermingsbeltet sammenfaller med fareområde, flomsone. Flomsonene omfatter ikke
byggeområdene, men noen minde areal går inn på regulert parkeringsplass SPA2. Flomsonene angir areal
for 200-årsflom, og skal hindre utbygging i disse områdene.
Det er regulert vegetasjonskjerm på østsiden av nytt næringsformål, renovasjonsanlegg og renseanlegget.
Dette sikrer skjerming mot landsbrukseiendommen LNFR1 og bolig BFS11. Dette området omfatter
eksisterende skog- og krattvegetasjon, som skal tas vare på.
LNFR-områdene regulers som i gjeldene plan.
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Eksisterende fortau og gang- og sykkelveger opprettholdes. Det reguleres ny gang- og sykkelveg (o_SGS1)
fra Brugata og o_SF1 og fram til skolen. Dette sikrer en tryggere adkomst til skolen fra nordvest. Gang- og
sykkelveg langs Brugata (o_SGS2), og gangveg inn til kulturbygg, skole og barnehage (o_SGS3) reguleres
som i dag. Det er regulert gang- og sykkelveg langs FV 26/Stasjonsbakken, og fortau fram til stasjonsbygget
og busshodleplassen, som i gjeldene plan.
Det er regulert nytt fortau (o_SF3) langs planlagt ny veg til renseanlegget (o_SKV10), og gangveg (o_SGS4)
gjennom Sentralparken, GP1.
o_SKV11 har kjøring kun til eiendommene. Det er liten trafikk på vegen. Ut fra dette reguleres det derfor
ikke separat fortau på denne strekningen av Stea.
Illustrasjonsplanen, fig. 4.2 synliggjør ganglinjer, kjørelinjer og parkeringsplasser innenfor planområdet.

Fig.5.2: Utsnitt av plankartet med ny p-plass, SPA2 og separering av gang- og kjøretrafikk langs o_SKV10.
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KONSEKVENSUTREDNING
I planprogrammet, fastsatt 03.12.2020, kommer det frem at planforslaget utløser formelt krav om
konsekvensutredning (KU). Formålet med konsekvensutredningen vil være å belyse hvilke virkninger det
planlagte tiltaket vil få for naturmangfold, miljø og samfunn. Virkningene tas med i vurderingene som
gjøres under utarbeidelse av planen. Konsekvensutredningen innarbeides som en integrert del av
planbeskrivelsen, jf. plan- og bygningslovens § 4-2. Temaene som skal utredes følger av planprogram, og
framgår av deloverskriftene i dette kapittelet.

Metode
De ulike utredningstemaene 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 benyttes for å 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 tiltak vil medføre i forhold til 0alternativet. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfang av
påvirkning på området.

0-alternativet
Tiltakets konsekvenser skal vurderes i forhold til referansealternativet, kalt 0-alternativet. Dette alternativet
er definert som den situasjonen man vil få i området dersom planforslaget ikke gjennomføres. Det vil si den
situasjon man vil få på bakgrunn av gjeldende reguleringsplan fra 2003.

Naturverdier og biologisk mangfold
Krav i planprogrammet:
Det skal gjøres en kortfattet redegjørelse og vurdering i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.
Utredningen skal stå i forhold til at planområdet gjelder et eksisterende og allerede utbygd
sentrumsområde.
Utredningen av planområdets verdier knyttet til naturmangfold er basert på kunnskap innhentet fra
Miljødirektoratets nettressurs Miljøstatus og Naturbase, samt Artsdatabanken.

Dagens situasjon
Det er registrert flere arter med særlig stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet, jf.
www.naturbase.no. Dette er i hovedsak registreringer av flora i området ved Dølmotunet, utført av
Naturhistorisk museum i 1947-48, og registreringer av diverse fuglearter i selve sentrumsområdet.
På grunn av alder, legges det ikke mer vekt på registreringene ved Dølmotunet fra 1940-tallet.
Av de registrert fugleartene er det Vipe, Brushane og Myrhauk (sterkt truet - EN), samt Hettemåke og
Sjøorre (sårbar – VU,) som har status som rødlistearter (Norsk Rødliste 2015). For Sjøorre er det registrert
hekkende (reproductive) individ. Av ansvarsarter er det registrert Gråtrost, Jordugle, Heipipelerke,
Bjørkefink, Bergirisk, Gråsisik, Dvergfalk og Blåstrupe. Det er kun Gråtrost som er registrert som hekkende.
Av andre spesielt hensynskrevende arter, er det registrert Gråspett i skråningen på oversiden av Eidsveien,
samt Dvergspett i sentrum.
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Av øvrig fauna er det registrert Oter i området ved renseanlegget. Oter har status som sårbar (VU), og er på
Norsk Rødliste 2015.

Fig. 6.1: Utsnitt fra naturbase som viser kartlagte naturtyper og arter innen planområdet.

Litt nord for Tolga stasjon, i den bratte skråningen øst for jernbanelinja, er det registrert en sårbar
naturtype, dvs. Naturbeitemark, i datasettet for naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets
instruks.
Definisjoner:
Datasettet «Naturtyper – Miljødirektoratets instruks» prioriterer kartlegging av rødlistede naturtyper og
naturtyper med en sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN) er
benyttet. Datasettet kommer i tillegg til naturtyper registrert etter tidligere systemer, dvs. DN-håndbok 13
og 19.
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Datasettet «arter av nasjonal forvaltningsinteresse» består av følgende kategorier:
1. Ansvarsarter (over 25% av europeisk bestand i Norge)
2. Arter med status kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU) i Norsk Rødliste 2015
3. Andre spesielt hensynskrevende arter
4. Spesielle økologiske former
5. Prioriterte arter etter Naturmangfoldloven
6. Fredete arter
7. Arter med status nær truet (NT) i Norsk Rødliste 2015
8. Fremmede arter.
De 6 første kategoriene betegnes som arter av særlig stor forvaltningsinteresser. Kategori 7 betegnes som
arter med stor forvaltningsinteresse, og kategori 8 betegnes som fremmede arter.

Verdi
Planområdet består av et eksisterende sentrumsområde, som grenser til og har kantsoner mot Glåma både
i nord, vest og sør. Sentrumsområdet er lite, og avstanden til grøntområder i nord og syd er relativt kort.
Mengden av registreringer tilsier at sentrumsområdet er relativt rikt på både flora og fauna. På den annen
side er det alltid mange observasjoner i et sentrumsområde fordi det er der folk oppholder seg. Diverse
arter kan bruke sentrum til for eksempel næringssøk, men hekking vil normalt foregå på mer uforstyrrede
plasser utenfor eller i ytterkant av sentrum. I sum vurderes planområdet for å ha middels verdi for biologisk
mangfold og naturverdier.
Liten

Middels

Stor

Omfang av konsekvens
Alle forslag til arealplaner etter plan- og bygningsloven skal inneholde en vurdering i henhold til
naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er i dette tilfellet foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i
planområdet og planens influensområde. På bakgrunn av dette kan vurderingen etter naturmangfoldlovens
§§ 8-12 oppsummeres som følger:

Vurderinger etter naturmangfoldloven (nml.) §§ 8-12
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Hvilket naturmangfold påvirkes av planen?
Registrerte fuglearter og Oter gjort rede for over,
Naturmangfold: landskap, økosystemer,
registrert Naturbeitemark ved Rørosbanen.
naturtyper, arter og geologiske forekomster i
planområdet og planens influensområde.
Hvilken tilstand har naturmangfoldet?
Påvirkningsfaktorer. Er tilstanden stabil eller har
arten/naturtypen positiv eller negativ utvikling?
Hvilke effekter har planen for naturmangfoldet?

Flere av artene registrert i området har status som
truet og er på Norsk rødliste.

Økt tetthet og omfang av sentrumsbebyggelsen vil
bidra til å fortrenge registrerte viltarter fra sentrum.
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Hvilke negative konsekvenser vil tiltaket få på
naturmangfoldet?
Vil tiltaket/inngrepet true forvaltningsmålene i
§§ 4 og 5?
Hvor alvorlige er konsekvensene?

Planforslaget vil ikke medføre endringer for, og
dermed påvirke registrert Naturbeitemark. Å
opprettholde grønne område og vegetasjon i
sentrum vil være et avbøtende tiltak når det gjelder
fuglearters bruk av sentrumsområdet.

§ 9 Føre-var-prinsippet

Foreligger det tilstrekkelig kunnskap?
Med utgangspunkt i planens virkninger for
naturmangfold i § 8, samlet belastning i § 10,
samt tiltakets skadevirkning.

Basert på vurderinger knyttet til §§ 8 og 10, vurderes
foreliggende kunnskap om virkninger for
naturmangfoldet som tilstrekkelig. Føre-varprinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. nml. §9.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Vurdering av andre forhold som påvirker
naturmangfoldet.
Tolga sentrum øst ligger på en elveavsetning
Det konkrete tiltaket/inngrepet
avgrenset av Glåma på tre kanter. Det er
Andre tilsvarende tiltak/inngrep
landbruksvirksomhet og ubebygde arealer nord og
Andre typer tiltak/inngrep
sør for sentrum. Økt tetthet og omfang på
Andre påvirkningsfaktorer
sentrumsbebyggelsen vil i noen grad fortrenge
= samlet belastning på naturmangfoldet.
viltarter i lengre avstand fra sentrum, men ikke
Gjelder både bakover i tid, samtidige påvirkninger utfordre tålegrensen for artenes økosystem.
og fremtidige påvirkninger.
§§ 11-12 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder
Sikre robuste kantsoner til Glåma i ny
reguleringsplan. Sikre og opprettholde grønne
områder i sentrum.

Intet

Fortetting og videreutvikling av eksisterende sentrumsområder er en av de mest miljøvennlige måtene når
det gjelder å organisere framtidig utbygging og arealbruksmønster. Likevel vil også en slik utbygging ha
noen negative konsekvenser for naturmangfold. Med bakgrunn i dette er vurderingen at planforslaget
medfører liten til middels negativ konsekvens for naturmangfold og naturverdier.

Stort
negativt
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Trafikale forhold og trafikksikkerhet.
Krav i planprogrammet:
Avkjørsler, frisikt og byggegrenser skal utformes i henhold til gjeldende veinormaler. Ny atkomst til
kulturhus/skole/barnehage skal avklares og sikres. Forholdet til jernbanen, spesielt for gående og syklende,
skal vurderes. Dette omfatter også vurdering av planoverganger. Det skal legges stor vekt på å utvikle
løsninger for gående og syklende, som gangveier, sykkelveger, stier, snarveger og sikker skoleveg.
Parkeringsdekning skal vurderes og avklares, herunder muligheten for å omdisponere og utvikle sentralt
beliggende parkeringsareal til andre funksjoner som møteplasser/torg/grøntareal. Framkommelighet for
utrykningskjøretøy skal vurderes.

Trafikkmengder fylkesveger:

Fig. 6.2: Trafikkmengder på fylkesvegnettet. Utsnitt fra www.norgeskart.no.

Trafikkmengdene på fylkesvegnettet gjennom sentrum kan oppsummeres i følgende tabell:
Strekning
ÅDT
Andel lange
kjøretøy
Fv.26 – vest for Rørosbanen
1700
11%
Fv.26 - Stasjonsbakken
1025
11 %
Fv.2222
550
10 %
På fv.26, parsellen vest for Rørosbanen, er det stor variasjon mellom maksimal og minimum ÅDT gjennom
et døgn, jf. statistikk i vegkart. Maksimal ÅDT er på 1700 kjøretøy, minimum ÅDT er på 450 ÅDT. På fv.2222
er det til sammenligning en forskjell i maksimal og minimum ÅDT på kun 50 kjøretøy. Forskjellen i maksimal
og minimum ÅDT på fv.26 henger sammen med at trafikken til og fra Tolga sentrum varierer sterkt
gjennom døgnet.
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Ulykkessituasjonen:

Fig. 6.3: Trafikkulykker på aktuelle strekninger. Utsnitt fra www.norgeskart.no.

Det er fire politiregistrerte ulykker i planområdet, jf. vegkart. Samtlige ulykker er knyttet til fv.26, på
strekningen mellom Glåma og Rørosbanen, ingen med alvorlig skade. Ulykkene er kort omtalt nedenfor.
01.01.1987:
29.09.1998:
12.08.2007:
15.09.2012:

Påkjøring bakfra. Mørkt, med veibelysning.
Påkjøring ved venstresving. Mørkt, med veibelysning.
Utforkjøring. Mørkt, med veibelysning.
Fotgjenger påkjørt av ryggende kjøretøy. Dagslys. Lørdag.
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Planovergangen:
Planovergangen i Tolga sentrum er sikret med helbomanlegg. Det er ikke konkrete planer om, eller
realistisk å se for seg, at planovergangen blir sanert i overskuelig framtid. I selve planovergangen er det lite
tydelig skille mellom kjørefelt og felt for gående og syklende. Det samme gjelder ved fotgjengerovergangen
like vest for planovergangen. Spesielt vinterstid da man ikke kan se vegmerking / rester av vegmerking.

Fig. 6.4: Planovergangen i Tolga sentrum. Utsnitt fra www.google.com/maps

Eksisterende trafikksituasjon:
I dagens trafikksituasjon ligger de aller fleste servicefunksjonene i kommunesenteret, med tilhørende
parkeringsareal, nordøst for fv.26 (Brugata).
Nytt i forhold til regulert situasjon fra 2003 er at det er bygd kulturhus ved Tolga skole, og at to
eksisterende barnehager er flyttet til det nye bygningsanlegget for skole / barnehage / kulturhus. Videre er
det etablert 30 parkeringsplasser for ansatte ved Tolga skole i enden av Skolevegen, samme sted som
skolebussen setter av og henter elever.
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Siden dette er endringer i forhold til regulert situasjon fra 2003, og endringer som nylig er gjennomført,
medtas dette i framtidig trafikksituasjon.

Fig. 6.5: Dagens bruk av sentrum / trafikksituasjon. Utsnitt fra www.norgeskart.no

Framtidig trafikksituasjon:
I den framtidige trafikksituasjonen flyttes 58 parkeringsplasser for ansatte fra området nordøst for Brugata
(Ivarsveien) til ny, felles parkeringsplass sørøst for Brugata. Videre medtas de omtalte 30
parkeringsplassene ved enden av Skolevegen i beregningen av trafikkmengder i framtidig trafikksituasjon.
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Prinsippet for framtidig trafikksituasjon er vist i skissen nedenfor.

Fig. 6.6: Framtidig trafikksituasjon. Utsnitt fra www.norgeskart.no

Grunnlag for beregning av trafikkmengde.
Trafikkmengde (turproduksjon) kan beregnes ut fra Statens vegvesens håndbok V713 «Trafikkberegninger».
Håndboka er fra 1989, hvilket innebærer at tallmaterialet er gammelt. Det er derfor også hentet inn nyere
tallmateriale fra PROSAM-rapport 137 – Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus (2006). PROSAM er
forkortelse for «Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området».
Forklaring av begreper:
Av håndbok V713 går det fram at turproduksjon beregnes for både personturer og for bilturer. Personturer
er det totale antallet turer et menneske produserer pr. døgn. Bilturer er den andelen av disse turene som
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resulterer i biltrafikk på veg. En reise hjemmefra til jobben om morgenen med retur hjem om
ettermiddagen defineres som to turer.
PROSAM-rapporten baserer seg delvis på data fra nasjonal reisevaneundersøkelse fra 2001. Den samlede
turproduksjonen til/fra et boligområde består av:
- Personreiser
- Varetransport (leveranser til de bosatte)
- Transport knyttet til renovasjonstjenester og postutdeling
- Vedlikeholdsoppdrag og andre tjenester rettet mot beboerne.
I rapporten er det skilt mellom beboernes reiser og besøkenes reiser.
I håndbok V713, tabell på s.55, er det oppgitt tall for antall bilturer pr. døgn pr. bolig og pr. ansatt i en
bedrift:

Fig. 6.7: Utdrag fra tabell på s.55 i håndbok V713 for bolig og industri.
Det er oppgitt variasjonsområder for tallene, fordi tallene varierer ut fra en rekke forhold slik som
sentralitet (bolig), type næring, type handel / service, etc.
Bolig.
Når det gjelder boliger, velges det å legge til grunn 2,0 bilturer pr. bolig, altså lavere enn variasjonsområdet
i tabellen på forrige side. Bakgrunnen for å legge til grunn en så lav turproduksjon er detaljert
lokalkunnskap. Det bor i all hovedsak en person pr. bolig i det aktuelle området, og flere av boligene er
tilpasset personer med særskilte behov (f.eks. eldre). At boligene ligger sentrumsnært, og er relativt små,
underbygger dette. Beboernes hjelpebehov er en faktor som i noen grad tilsier at tallet for turproduksjon
bør økes.
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Alternativt beregningsgrunnlag (PROSAM):
I 2001 var det for Oslo og Akershus i snitt 1,45 reiser ut av hjemmet for personer over 18 år. I snitt ble 59 %
av disse reisene foretatt med bil. En reise (utgående tur) også vil skape en tilbaketur. Derfor er reisetallet
multiplisert med 2 for å finne tallet for turproduksjon.
Det legges videre til grunn 1,2 personer pr. bolig for dette området, da det er kun en beboer i en stor andel
av boligene. Snittet for landet som helhet i 2020 var 2.15 personer pr husstand, mens tilsvarende
gjennomsnittstall for Tolga er 2,32 personer (SSB, tabell 09747).
Når man legger til grunn disse faktorene, blir turproduksjon for boliger beregnet etter metoden i PROSAMrapporten 2,05 turer pr. bolig. (1,45 reiser x 0,59 x 2 x 1,2).
Beregningen i henhold til PROSAM-rapporten underbygger at det er riktig å velge et estimat i nedre del av
variasjonsområdet. Det legges med bakgrunn i dette til grunn et tall på 2,0 bilturer pr. bolig.
Industri.
Når det gjelder industri / næring, er det også valgt et tall som ligger lavt i variasjonsområdet. Bakgrunnen
for dette er at industrivirksomheten i området dels består av lager som genererer lite transport . Det legges
til grunn et estimat på 2,5 turer pr. ansatt.
Handel / service.
Tre av virksomhetene i området driver service / handel. For disse virksomhetene blir trafikkmengden
estimert ut fra tallene for handel i tabellen på s.55. En av bedriftene er et vaskeri / renseri blant annet med
såkalte VTO-arbeidsplasser. Dette er en servicevirksomhet som genererer publikumstrafikk, men i mindre
grad pr. ansatt sammenlignet med ordinær handelsvirksomhet. En annen av bedriftene driver salg av
landbruksprodukter, og har begrenset åpningstid. Det legges derfor til grunn en turproduksjon som ligger
lavere enn variasjonsområdet, dvs. 5 turer pr. ansatt.

Biltrafikk til og fra området sør og vest for fv.26 i dagens situasjon:
Boliger.
Det er i alt 37 boenheter i området sør og øst for fv.26.
37 boliger x 2,0 turer pr. bolig = 74 turer pr. døgn.
Årsdøgntrafikken (ÅDT) for boliger er dermed 74.
Industri.
Det er følgende antall arbeidsplasser for industrivirksomhet på området:
- Eltron
6 ansatte
- Trangvik Maskin
5 ansatte
- Militærhistorisk forening 1 ansatt (omregnet)
- Renseanlegget
1 ansatt
I tabellen nedenfor er turproduksjon pr. ansatt omregnet til årsdøgntrafikk (ÅDT). I omregningen er det lagt
til grunn 220 arbeidsdager i et år og 365 døgn pr. år. Dagens biltrafikk til området er ut fra dette beregnet
som følger (se neste side):
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Beregningsfaktor
(håndbok V713)
2,5*

Antall turer pr.
arbeidsdag
32,5

ÅDT
(x 220 / 365)
13 ansatte
19,59
SUM ÅDT
20
* Det legges til grunn en beregningsfaktor på 2,5 biltur pr. ansatt pr. døgn, jf. tabell på s.55 i håndbok V713.
Service.
Det er følgende antall arbeidsplasser for servicevirksomhet på området:
- TOS Asvo
8 ansatte
- Saxa frisør
2 ansatte
- Agro Øst as
2 ansatte
I tabellen nedenfor er turproduksjon pr. ansatt omregnet til årsdøgntrafikk (ÅDT). I omregningen er det lagt
til grunn 220 arbeidsdager i et år og 365 døgn pr. år. Dagens biltrafikk til området er ut fra dette beregnet
som følger:
Beregningsfaktor Antall turer pr. ÅDT
(håndbok V713)
arbeidsdag
(x 220 / 365)
12 ansatte
5*
60
36,16
SUM ÅDT
36
* Det legges til grunn en beregningsfaktor på 5,0 biltur pr. ansatt pr. døgn, jf. tabell på s.55 i håndbok V713.
Returpunkt for avfall (FIAS).
Bruken av returpunktet har gått ned med gjennomføring av ny renovasjonsordning. Det legges til grunn at
returpunktet i snitt besøkes av 4 personer daglig, og dermed genererer en trafikkmengde på 8 ÅDT.
I sum gir dette et estimat for trafikkmengde inn og ut av området på 138 ÅDT.
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Det er sannsynlig at det er kun boligene som sokner til den sørøstre avkjørselen fra Brugata som vil benytte
dette. Altså 19 boliger, hvilket utgjør en ÅDT på 38. Øvrig trafikk, som utgjør en ÅDT på 100, vil benytte den
nordvestre avkjørselen.

Fig. 6.8: Estimert trafikkmengde i de to avkjørslene fra Brugata. Utsnitt fra www.norgeskart.no

Trafikkmålinger, februar 2021.
Det er gjennomført automatisk trafikktelling i den nordre avkjørselen fra Brugata (det nordre krysset
Brugata x Stea), der dagens trafikkmengde er beregnet / estimert til 100 ÅDT. Trafikktellingen er
gjennomført for perioden fredag 12.februar – tirsdag 23.februar.
Tellingen viser en ÅDT på 46 kjøretøy.
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Avviket mellom tellingen på 46 ÅDT og beregningen på 100 ÅDT er vanskelig å forklare. At området er lite,
med dertil små trafikkmengder, tilsier at variasjonene over året kan være store. Både pandemisituasjonen
og streng kulde kan ha bidratt til lavere aktivitet enn gjennomsnittlig i perioden for tellingen.
Tellingen gir likevel en indikasjon på at beregnet trafikkmengde på 100 ÅDT ikke representerer en
underestimering. Beregnet trafikkmengde på 100 ÅDT legges til grunn for planarbeidet.

Biltrafikk i framtidig situasjon:
Trafikkmengdene i framtidig situasjon blir beregnet kun i deler av sentrum der trafikken vil øke i forhold til
dagens situasjon, dvs. i området sørvest for fv.26 og i Skolevegen.
Området sørvest for fv.26:
Forutsatt at den framtidige parkeringsplassen sør for Brugata (58 P) blir benyttet fullt ut alle arbeidsdager,
vil den medføre en økning i 116 turer pr. arbeidsdag når det gjelder kjøring til og fra jobb.
Legges det til grunn 220 arbeidsdager i ett år, skal tallet for antall turer ganges med 220 og deles med 365
for å komme fram til ÅDT. 116 turer pr. arbeidsdag tilsvarer da en ÅDT på 70.
Det forutsettes at denne biltrafikken kanaliseres til den nordvestre avkjørselen fra Brugata, som også rustes
opp for å tåle trafikkmengden. Trafikkmengden i denne avkjørselen vil da øke fra en ÅDT på 100 til en ÅDT
på 170. Det forutsettes videre at de som benytter parkeringsplassen kanaliseres langs regulert fortau fra
parkeringsplassen, via Stea og fram til eksisterende gangfelt over Brugata via den sørøstre avkjørselen.
Dette er illustrert med stiplet linje i kartskissen på neste side.

Feste Landskap • Arkitektur

Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for Tolga sentrum øst

44

Fig. 6.9: Estimert trafikkmengde i de to avkjørslene fra Brugata i framtidig trafikksituasjon.
Utsnitt fra www.norgeskart.no

Skolevegen:
Trafikkmengden er knyttet til følgende aktiviteter:
3 boliger:
2,5 tur pr. bolig pr. døgn = 7,5 turer pr. døgn. Avrundet 8 ÅDT.
30 P-plasser:
(60 turer x 220)/365 = 36 ÅDT (avrundet).
4 skolebusser: (8 turer x 220)/365 = 5 ÅDT (avrundet).
Det reguleres ny gang- og sykkelveg parallet med Skoleveien, se fig. 6.10. Dette vil gi en tryggere situasjon
for skoleelever som bor på nord og østsiden av Glåma.
Samlet ÅDT i Skolevegen er ut fra dette beregnet og avrundet til 50 ÅDT.
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Fig 6.10: Framtidig trafikksituasjon for Tolga sentrum øst.

Omfang av konsekvens

Intet

Med grunnlag i dette vurderes planforslaget å medføre middels positiv konsekvens når det gjelder trafikale
forhold og trafikksikkerhet.

Stort
negativt
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Middels
negativt

Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
positivt
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positivt
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Barn- og unge
Krav i planprogrammet:
Foruten hensynet til trafikksikkerhet og skoleveg skal det i nødvendig grad sikres leke- og utomhusarealer.
Det kan legges opp til utomhusarealer som kombinerer behovet til flere brukergrupper; barn- og unge,
voksne og eldre.

Fig.6.11: Landskapsplan for Tolga skole, barnehage og kulturbygg. Store deler av aktivitetsområdene i planen er
etablert og tatt i bruk. Området langst sør i planen (området rundt statuen av Egil Storbekken) er ikke
opparbeidet. Dette arealet skal være et allment tilgjengelig parkområde, tilrettelagt for flere brukergrupper, som
skal binde skoleområdet sammen med kommunehuset, banken og helsesenteret.

Dagens situasjon
Det er store leke- og aktivitetsområder som benyttes innenfor og rundt Tolga skole og barnehage.
Dølmotunet, som ligger tilgrensende skolen, er et friluftsområde med flater som kan benyttes til lek og
aktivitet både vinter og sommer. Tolga idrettslag har opparbeidet kunstgressbane innenfor skoleplassen, og
denne benyttes også i stor grad på fritiden. Utover skoleområdet og Dølmotunet er det ingen typiske
lekeplasser innenfor planområdet.
På sørsiden av Brugata ligger Centralparken, som flere ungdommer benytter som en sosial møteplass.
Området foran butikken/Handelssenteret var tidligere en sosial møteplass for barn- og unge (og for
voksne), med et bilfritt område med beplantnig og benker. Dette området er omdisponert og tilrettelagt
for parkering helt inntil bygningen og inngangen. Alle arealene har asfalterte flater.
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Verdi
Planområdet vurderes å ha stor verdi med tanke på barn- og unges interesser.
Liten

Middels

Stor

Omfang av konsekvens

Intet

Planforslaget legger til rette for videre regulering av skole- og barnehageområder, med store arealer for lek
og aktivitet. Dølmotunet sikres som et grønt kulturmiljø, der store områder kan benyttes til lek og opphold.
Planforslaget legger til rette for separering av trafikk inn mot skolen, der området mellom banken og
kommunehuset skal tilrettelegges med flere trafikksikkerhetstiltak. I tillegg reguleres ny gang- og sykkelveg
mellom Brugata og bussplassen, som skal sikre separering av mjuke og harde trafikanter langs Skoleveien.
Med grunnlag i dette vurderes planforslaget å medføre liten positiv konsekvens for barn og unge.

Stort
negativt
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Lite
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Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Krav i planprogrammet:
Det skal generelt legges opp til effektiv arealutnyttelse, korte avstander mellom ulike sentrumsformål, og
løsninger som bidrar til at det velges å gå eller sykle framfor å bruke privatbil. Det skal legges særlig vekt på
utvikling av området rundt Tolga stasjon som kollektivknutepunkt.

Dagens situasjon
Tolga tettsted er i dag et svært kompakt tettsted, med de fleste servicefunksjonene i delen av sentrum som
ligger øst for Glåma. Jf. beskrivelsen av den historiske arealbruksutviklingen i kap. 2.4.
Også boliger, landbruksbebyggelse, aldershjem og idrettsanlegg er lokalisert i relativt kort avstand til
sentrum. Dette er en positiv kvalitet som gir mulighet for å dreie framtidig persontrafikken mot mer gåing
og sykling, og dermed redusere biltrafikk.

Fig. 6.12.:
Avstander mellom
boligområder og
sentrum. Illustrasjon
med kommunekart
som grunnlag.

Mange av kommunens innbyggere bor spredt, og for å få dekket sine behov for service og tjenester må
innbyggerne til kommunesenteret. Dette medfører et visst omfang av nødvendig biltrafikk til og fra
tettstedet, blant annet fordi kollektivdekningen er generelt lav i et såpass spredtbygd område som NordØsterdalen.

Omfang av konsekvens
Planforslaget legger opp til en styrket infrastruktur for gående og syklende i sentrum, samt
uteoppholdsarealer som er triveligere og som innbyr mer til bruk. Samtidig sikres det nødvendig
parkeringsareal på en hensiktsmessig måte.
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En slik type sentrumsutvikling bidrar til å styrke sentrum, i form av økt aktivitet og bruk, samt reduserte
utslipp til luft fra privatbil. En slik sentrumsutvikling er i stor grad i samsvar med arealbruksprinsippene i
rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Intet

Med bakgrunn i dette er vurderingen at planforslaget har stor positiv konsekvens når det gjelder å bidra til
å nå målene i de rikspolitiske retningslinjene.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Energiforsyning / reduksjon av klimagassutslipp
Krav i planprogrammet:
Det skal gjøres rede for mulighetene for miljøvennlige løsninger for energiforsyning. Behov for
trafostasjoner, etc. skal avklares.

Dagens situasjon
Det er ingen vesentlig nye utbyggingsområder innenfor planen, bortsett fra nytt næringsareal nord for
renseanlegget. Det er derfor ikke avsatt spesifikke områder for nye nettstasjoner. Eventuelle behov for
nettstasjoner skal løses innenfor utbyggingsformålene.
Alle offentlige bygg (skole, barnehage, helsesenter, kommunehuset og gymbygget) innenfor planområdet
forsynes i dag med varme fra biovarmeanlegget ved sjukehjemmet. I tillegg er det flere andre private bygg
som banken, Coop-butikken og leilighetsbygget Utheim, samt noen privatboliger som er koblet til
fjernvarmenettet. Det er kapasitet til at flere kan kobles på nettet. En begrensende faktor for privatboliger
er kostnadene knyttet til påkobling, da denne er vesentlig. Det er flere store bygg utenfor planområdet, som
sjukehjemmet, Sætershallen, internatbygget og Lyngbo, som er påkoblet fjernvarmenettet.
Reguleringsbestemmelsene, 2.2.3 gir føringer for energiforsyning til nye bygg.

Omfang av konsekvens

Intet

Med bakgrunn i dette er vurderingen at planforslaget har ingen konsekvens for energiforsyningen innen
planområdet.

Stort
negativt
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Estetikk, byggeskikk og landskapstilpasning
Krav i planprogrammet:
Estetiske hensyn, plassering og utforming av ny bebyggelse, byggehøyder og fargebruk beskrives og
gjenspeiles i plankart og planbestemmelser. Landskapsvirkningen av nye byggeområder, eller endrede
bestemmelser for eksisterende områder, skal vurderes og beskrives.

Dagens situasjon
Planforslaget bygger i all hovedsak på gjeldene plan. Det er få nye byggeområder, ingen tilliggende FV
26/Brugata.
Tolga sentrum avgrenses av Glåma i vest og jernbanen i øst. Etter Rørosbanen´s etablering i 1877 ble det
bygget brua over Glåma, og Tolga sentrum flyttet fra østsiden av Glåma og over til «stasjonssiden». Brugata
hadde nok opprinnelig en litt annen trasé, men fikk fort den utformingen vi ser i dag. Tolga sentrum har en
bygnings- og gatestruktur med bolig og sentrumsbebyggelse tett tilliggende Brugata. Stasjonsbyen har en
skala og målestokk som forholder seg til småbypreget og tettstedet som vokste opp fra starten av 1900-tallet
og framover 1960- og 70-tallet. Bebyggelsen er en blanding av eneboliger, leilighetsbygg, større næringsbygg
og kommunale bygg. De større bygningsvolumene ligger trukket vekk fra Brugata, med skoleområdet på
nordsiden, og «Snekkerfabrikken» og tilliggende områder på sørsiden.

Omfang av konsekvens
Planforslaget har bestemmelser knyttet til byggegrenser, utnyttelsesgrad og byggehøyder, som i stor grad
tar vare på særpreget til Tolga sentrum. Ny bebyggelse må forholde seg til høydene på dagens bygg. Det
legges til rette for en høy utnyttelsesgrad, noe som vil være positivt med tanke på sentrumsfunksjoner og
opprettholdelse av sentrumsstrukturen. Material- og fargebruk skal tilpasses eksisterende bebyggelse.
Nye byggeområder for næring og parkeringsplass er lagt på baksiden av bebyggelsen langs Brugata, sør for
eksisterende næringsområder. Disse nye byggeområdene vil ikke komme i konflikt med stasjonsbypreget.
Figur 2.10 og 4.2 synliggjør dagens struktur i Tolga sentrum, og planer for nye tiltak.

Intet

Med bakgrunn i dette er vurderingen at planforslaget har ingen konsekvens for estetikk, byggeskikk og
landskapstilpasning.

Stort
negativt
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Støy
Krav i planprogrammet:
Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone. Det skal gjennomføres en støyfaglig utredning, enten
som del av eller som vedlegg til konsekvensutredningen.
Det er utført en detaljert beregning av støysoner og utendørsstøy på bygningsfasader i samsvar med
støyretningslinjen T-1442/2021, «Behandling av støy i arealplanlegging». Aktuelle støykilder er veg- og
togtrafikk.
Beregnede støysoner er lagt inn som hensynssoner i plankartet, henholdsvis gul og rød støysone, med
tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utredningen vurderer den framtidige støybelastningen for planområdet fra framskrevet vegtrafikk på
aktuelle veger, og prognose for framtidig jernbanetrafikk for aktuell strekning på Rørosbanen. Planlagt
endring av parkeringsplasser med endret trafikkmønster inngår i beregningene. Utredningen omfatter ikke
støydempende tiltak.
Planområdet får liten påvirkning av støy fra jernbanetrafikk og jernbanestøy bidrar lite til den totale
støybelastningen.
Vegtrafikkstøy fører til gul og delvis rød støysone langs fylkesvegene. Det er tilrettelagte
uteoppholdsområder som får støybelastning over grenseverdien for «stille områder og større
sammenhengende grønnstruktur i tettsteder».
Innenfor planområdet er det ca. 40 bygninger med eller med planlagt støyfølsom bruk. Tolv bygninger, med
til sammen over 20 boenheter, har fasader i gul støysone. Ett av byggene har deler av fasade i rød
støysone. Grenseverdien for natt-støy kommer til anvendelse for vegtrafikkstøy der 23 boligbygg
overskrider grenseverdien for gul støysone, og fem av disse overskrider grenseverdien for rødstøysone.
Områdene med gul støysone overskrider anbefalt grenseverdier for etablering av ny boligbebyggelse og er
en «vurderingssone» hvor avbøtende tiltak bør vurderes. I vurderingen av avbøtende tiltak skal det legges
vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang på egnet uteoppholdsareal med tilfredstillende
støyforhold.
Hele støyutredningen med tilhørende støykart følger som eget vedlegg 4.
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Fig.6.13: Støysonekart, med sum-støy fra veg- og togtrafikk, beregningspunkt er 4 m over bakken. Gule og røde
støysoner er lagt inn som henynssoner i plankartet. Det er flere eksisterende byggeområder med støyfølsom
bebyggelse innenfor støysonene, men ingen nye byggeområder.
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Flom
Krav i planprogrammet:
Det skal gjennomføres en flomvurdering / hydraulisk analyse med beregning er vannlinje for 200-årsflom.
Vurderingen utføres som separat rapport som vedlegg til konsekvensutredningen.

Fig.6.14: Aktsomhetskart for flom i Tolga sentrum, utsnitt fra NVE sine temakart.
Aktsomhetskartet danner grunnlag for krav om flomvurdering og hydraulisk analyse.
Kilde: temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet.

Det er gjennomført flomberegning og hydraulisk analyse av NVE, jf. oppdragsrapport B nr.7/2020, NVE
september 2020. NVE gjennomførte befaring av planområdet 17.06.2020. Rapporten følger som vedlegg
nr. 3 til planbeskrivelsen.
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Av rapporten går det fram at Glomma renner ganske djupt gjennom landskapet forbi Tolga, og at
vannføringen er sterkt påvirket av Aursund-reguleringen. Nedbørfeltet er relativt stort, 2565 km2, og består
av 41 % skog, 28% snaufjell og 11 % myr.
Flomhøyden og vannhastigheten er modellert etter aksepterte metoder. En 200 årsflom vil ha en
vannføring på 545 m3/s. Flommen i 1995 var til sammenligning målt til 474 m3/s ved Hummelvoll
målestasjon.
En 200-årsflom vil ha en vannstand på 533 m.o.h. ved Tolga bru, 531,7 m.o.h. ved snekkerfabrikken
nedstrøms brua, og 530 m.o.h. ved renseanlegget. For å ta høyde for at det kan være is og drivgods i elva
ved flom, samt masser som transporteres av vannet, anbefales det en sikkerhetsmargin på 0,5 meter på
nevnte flomverdier.
Areal under flomlinjen, med sikkerhetsmargin, er lagt inn som hensynssone flom i plankartet. Flomlinjen
følger i hovedsak toppen av skråningen. Eksisterende og nye byggeområder i sentrum er ikke omfattet av
faresone flom.

Fig.6.15: Utstrekning av sikkerhetssone for 200-årsflom langs Glåma
Kilde: Oppdragsrapport B nr. 7/2020.
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Landbruk
Krav i planprogrammet:
Omdisponering av areal som er regulert til landbruk / benyttet til landbruksformål, dvs. arealet nord for
renseanlegget og det mindre arealet ved Tolga skole, er allerede avklart med landbruksmyndighetene.
Omdisponering av arealene til andre formål skal beskrives.

Dagens situasjon
Planforslaget medfører at to områder, regulert til landbruksformål i gjeldende reguleringsplan (2003),
endres til utbyggingsformål:
• Et område på ca. 13,2 daa nord for renseanlegget og sør for eksisterende bebyggelse i sentrum.
• Et område på 1,5 daa nord for det nye anlegget for skole / kulturhus / barnehage.
Området nord for renseanlegget er beregnet til å ha en størrelse på 13,2 daa. Deler av arealet som er
regulert til utbyggingsformål i gjeldende plan, eller tidligere opparbeidet vei sør for næringsbygg, er da ikke
medtatt.

Fig. 6.16:
Areal nord for
renseanlegget (ca.
13,2 daa) som er
fylt opp og klargjort
for utbyggingsformål, parkering,
etc. Skisse fra
kommunekart.
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Arealet utgjør brorparten av eiendommen gnr.26, bnr.158, som totalt har en størrelse på 16,7 daa. Gnr.26,
bnr.158 ble fraskilt landbrukseiendom og etablert i 2020. Kommunen er i ferd med å erverve eiendommen.
Søndre del er tiltenkt nødvendig utvidelsesareal for renseanlegget. Nordre del er tenkt utvidelsesareal for
tettstedsbebyggelsen i sentrum, herunder parkering.
Arealet har vært fuktig og rålendt, og mindre egnet til jordbruksproduksjon. Omdisponering av arealet fra
landbruk til utbyggingsformål er avklart med landbruksmyndighetene i delesaksbehandlingen, jf.
delingstillatelse etter jordloven fra Fylkesmannen i Hedmark 08.10.2018, ref. 2018/5107.

Fig. 6.17: Arealet nord for renseanlegget sommer 2021. Arealet er fylt opp med pukk, planert og klargjort for
utbyggings- og parkeringsformål.

Området nord for det nye anlegget for skole / kulturhus / barnehage er beregnet til å ha et størrelse på 1,5
daa. De deler av arealet som var fulldyrket før utbyggingsprosjektet for skole / kulturhus / barnehage ble
gjennomført er medtatt. En mindre del av arealet er omfattet av gjeldende reguleringsplan fra 2003.
Arealet er i hovedsak omfattet av kommunedelplan for Tolga sentrum fra 2008, og gjeldende planformål er
LNF.
Arealet inngår i eiendommen gnr.26, bnr.144, som totalt har en størrelse på 3,2 daa. Eiendommen er
etablert i 2006, ervervet av Tolga kommune i 2012, og landbruksarealet er lagt til eiendommen ved
arealoverføring i 2019. Omdisponering av arealet fra landbruk til utbyggingsformål er avklart med
landbruksmyndighetene i delesaksbehandlingen og konsesjonsbehandlingen. Det vises til tillatelse til
omdisponering og deling etter jordloven fra Fylkesmannen i Hedmark 27.08.2018, ref. 2018/3189, samt
vedtak om konsesjon fra Fylkesmannen i Innlandet 25.07.2019, ref. 2019/14956. Vilkår for konsesjon er at
arealet blir lagt til gnr.26, bnr.144 og blir brukt til offentlige formål.
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Fig. 6.18:
Areal nord for skole /
kulturhus / barnehage
(ca. 1,5 daa), tatt i bruk
som nytt
uteoppholdsareal for
barnehagen. Skisse fra
kommunekart.

Fig. 6.19: Arealet nord for skole- og barnehageanlegget sommer 2021. Arealet er opparbeidet som
uteoppholdsareal for barnehagen.
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Verdi
Arealet nord for renseanlegget har vært fuktig, vanskelig å drive med tanke på grasproduksjon, og har
dermed hatt en begrenset verdi for landbruk. Arealet er videre avgrenset av Rørosbanen i øst, Glåma i vest
og tettstedsbebyggelsen i nord. Arealet har vanskelig atkomst med tanke på landbruksproduksjon, og er
derfor lite tilgjengelig. Arealet vurderes som et lite tilgjengelig restareal, som ligger i direkte tilknytning til
eksisterende tettstedsområder.
Arealet nord for skole / kulturhus / barnehage har større verdi pr. arealenhet, men er mindre. Arealet er del
av den gjenværende innmarka rundt Ivarsgarden, som har blitt omdisponert til utbyggingsformål i takt med
framveksten av tettstedsbebyggelsen / skoleanlegget på østsiden av Glåma. Pr. i dag er det ikke aktiv
landbruksdrift på Ivarsgarden. Hensynet til å bevare rester av et jordbrukslandskap rundt gårdstunet
framstår pr. i dag kanskje vel så viktig som å bevare arealets produksjonsverdi. I likhet med arealet ved
renseanlegget, har arealet vanskelig atkomst og tilgjengelighet med tanke på landbruksproduksjon, og
ligger i direkte tilknytning til eksisterende tettstedsområder.
De berørte jordbruksarealene i planforslaget vurderes for å ha middels til liten verdi for landbruk.

Liten

Middels

Stor

Omfang av konsekvens
Planforslaget medfører en formålsendring for landbruksareal til utbyggingsformål som har begrenset
omfang, og for arealer som dels har begrenset verdi for landbruksproduksjon. Formålsendringen, spesielt
når det gjelder det nordre arealet, framstår som bitvis. På den annen side er det samfunnsmessige behovet
for å ta i bruk arealene til utbyggingsformål knyttet til viktige tettsteds- og fellesfunksjoner, og dermed godt
begrunnet.

Intet

Med tanke på landbruksinteresser isolert sett, vil planforslaget medføre liten negativ konsekvens.
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Samfunnssikkerhet og ROS-analyse
Krav i planprogrammet:
I detaljreguleringen skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne vil avdekke ev. behov for
avbøtende tiltak knyttet til reguleringsplanen. ROS-analysen utarbeides etter Temaveileder fra Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap: «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og
sårbarhet» (2017).
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget, vedlegg 2.
Risiko- og sårbarhetsanalysen avdekker ingen risiko- eller sårbarhetsforhold som gjør at
detaljreguleringsplanen ikke bør gjennomføres.
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