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Norconsult AS - Os
Brutippen 13
2550 OS I ØSTERDALEN

Vår saksbehandler : Dag Terje Jenssen
Telefon:
Mobil: +47 91656226
E-post: dag.terje.jenssen@banenor.no

Tynset kommune - uttalelse til varsel om planoppstart Kjølmoen park planid 201705
Viser til oversendelse om planoppstart datert 12.10.2017.
Bane NOR som jernbanemyndighet har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om
disse finnes i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging:
http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
og i vårt tekniske regelverk: http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/
Vi forventer at forslagsstiller setter seg inn i dette materialet før de utarbeider forslag til reguleringsplan.
Bane NOR ønsker allerede nå ved planstart å signalisere at vi prioriterer sikkerhet høyt.
Normalt krever vi 30 meters byggegrense, sikkerhetsgjerde mot jernbanen og at trafikk over eksisterende
planoverganger ikke økes vesentlig. Videre tillater vi ikke at utbygginger langs banen kan gi økt avrenning mot
våre linjegrøfter fordi dette kan medføre økt fare for erosjon og utgraving, jf. veileder og teknisk regelverk.
Bane NOR krever at reguleringsplaner nær jernbanen skal ha en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som skal
vurdere hvordan fremtidig bruk av planområdet kan påvirke sikkerheten mot jernbanen (påkjørsel, kollisjon,
flom, erosjon). Avbøtende tiltak må beskrives. Slikt arbeid skal gjøres av fagkyndige.
Dersom det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for
avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Dag Terje Jenssen
overingeniør
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt
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NVEsinnspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Kjølmoen - Bolig og forretningsområde GBnr 44/1 24- Tynset
kommune, Hedmark
Sjekkliste_NVE_TEK17.pdf

Vår ref.: 201707664-1

NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguler ingsplan for Kjølmoen - Bolig og forretningsområde GBnr 44/124-Tynset
kommune, Hedmark
Vi viser til varselom oppstartav planarbeiddatert 12.10.17. NVE gir i forbindelsemedplanarbeidråd og veiledning i arbeidetmedå vurdereflom- og skredfare,
vassdragsinngrep,
samtvassdrags-og energianlegg.
Det viktigste virkemiddeletfor å forebyggetap og skaderfra naturfarer,er å ta tilstrekkelig hensyntil flom- og skredfarei arealplanleggingen.
Plan-og bygningsloven(pbl)
og byggtekniskforskrift (TEK 17 Kapittel 7) settertydeligekrav til sikkerhetmot flom og skredved ny utbygging.NVEs retningslinjer2/2011– Flaum og skredfarei
arealplanar beskriverhvordanen kan ta hensyntil dissenaturfarene.Kommunenemå ogsåtilpassearealbrukentil klimaendringersom blant annetinnebærermer nedbørog
ekstremvær.
Somet bidrag i vurderingenav hvordantemainnenfor NVEs forvaltningsområderkan ivaretasi planleggingen,har vi lagt ved ei sjekkliste.Sjekklistagir en kortfattet
oversikt over når og hvordanulike temaskal innarbeidesi reguleringsplaner,og inneholderlinker til mer informasjonog veilederefor utredningav naturfare. Vi anbefalerat
sjekklistabenyttesaktivt i forbindelsemedrisiko- og sårbarhetsanalysen
(ROS)for planområdet.NVEs retningslinjer2/2011og sjekklistaligger ogsåti lgjengeligpå NVEs
nettsiderom arealplanlegging:www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
.
Dersomplanarbeidetberørernoenav temaenei sjekklista skal NVE ha planenpå høring.Pågrunnav store saksmengder
har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svareut
alle sakerpå offentlig ettersyn,og viser til vårt brev til kommunenedatert29.09.2017(«NVEs bistand og verktøyi arealplanleggingen»).
Manglendeuttalelse fra NVE betyr
derfor ikke nødvendigvisat våre ansvarsforholder sjekketut og planensinnhold funnet tilfredsstillende.Manglendeuttalelsefra NVE endrerikke på til takshaversansvarfor
sikker utbyggingjf. pbl § 29-5 og TEK 17, eller kommunensansvarfor å påseat detteer ivaretattjf. pbl § 28-1.
Dersomderehar konkretespørsmåli forbindelsemedplanarbeidetvil vi selvfølgeligsvareut disseunderveisi planprosessen.
mvh
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KristinSelvik
Rådgiver
Skred- ogvassdragsavdelingen
Norgesvassdrags-og energidirektorat (NVE)
Telefon:09575
E-post:nve@nve.no
Web: www.nve.no
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Sjekklistefor reguleringsplan- vurdering av tema innen NVEsforvaltningsområder(pr. 31.10.2017)
NVEhar et statlig forvaltningsansvarfor vassdrags
- og energiressursersamt forebyggingav skaderfra flom- og skred.Hvasom er nasjonaleog vesentligeregionale
interesserinnen dissesaksområdene
, og som kan gi grunnlagfor innsigelse,framkommeri NVEsveileder2/2017. Kommunenehar et ansvarfor å ta hensyntil disse
temaenei arealplanleggingen.
Dennesjekklistenkan brukestil hjelp for vurderinger,men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfareviservi til at det skalutarbeidesen ROS
-analysefor alle planer, jamfør plan- og bygningslovens§ 4-3 og Samfunnssikkerhet
i kommunens
arealplanlegging
. ROS-analysenmå inneholdeen begrunnetvurderingav om det er fare for flom, erosjoneller skred,og en konklusjonpå om det er tilfredsstillende
sikkerheti henholdtil TEK17
. Når det gjelder vassdragog energianlegger det noen typer tiltak som vil ha behovfor avklaringi forhold til sektorlovverk(vannressursloven
og energiloven).

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Er det vassdragi planområdet?

Hvordanskalplanenta hensyntil natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresseri 100metersbeltetlangsvassdrag,jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag
, inkludert åpneog lukka
KarttjenestenNVEAtlas
bekker,bør merkestydelig i plankartet og
regulerestil arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Vassdragsmiljø
i arealplanlegging
Bestemmelserom byggegrensetil vassdrag,
Plan- og bygningslovens§ 12-5
kan differensieresut fra konkrete
vurderingerav allmennehensyn,for
Plan- og bygningslovens§ 1-8
eksempel50-100 m langshovedvassdragog
Vannressursloven
20 m langsbekker.

Styringav arealbrukenbort fra
vassdrageneer det beste
virkemiddeletfor å ta vare på
vassdragsmiljøog begrense
vassdragsrelatertfare.

Generelter det viktig å holde vassdragåpneog
bekkelukkingfrarådes.
Dersomdet planleggestiltak som berører
allmenneinteresseri vassdrageller grunnvann,
må konsekvenseneav dette beskrives,som
grunnlagfor ev. konsesjonsvurdering
eller
samordningetter vannressursloven.Hvilke
alternative løsningereller avbøtendetiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdragbør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRPfor vernavassdrag.

Kanområdet være flomutsatt?

Finnesdet flomsonekarti planområdet?

Forutsetningerfor og ev. avbøtendetiltak
ved vassdragsinngrep
må innarbeidesi
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Verneplanfor vassdrag
RPRfor vernedevassdrag

Forvaltningetter RPRfor verna vassdragkan
fastsettesi bestemmelserog/eller visessom
hensynssone
.
Ny bebyggelsenbør i utgangspunktet
plasseresutenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagteområder kan en første
vurderingbaserespå observasjonerfra tidligere Flomutsatteareal skalvisessom
flommer, lokalkunnskapog kartanalyse.Ved tvil hensynssoneog tilknyttes bestemmelser
må det gjøresen fagkyndigutredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17§7-2.

Flomsonekartutarbeidet av NVE
Kravtil flomsikkerheti TEK17

Dersomplanområdeter innenfor 20metersbeltetlangsbekkeller 100metersbeltetlangselv så bør
flomfare vurderes.På flate elvesletter Det må visessærligaktsomhetlangsbratte og
vil flommenha større utstrekning.
masseførendevassdrag.

Enavstandsgrense
på 20 m fra bekkervil
normalt dekkefare for flom og flomskred

På grunn av klimaendringerforventes
økt flomvannføringmed minst 20%i
små nedbørfeltog kystvassdrag.I
noenregionervil ogsåflommeneøke
i store vassdrag.

Alternativeflomveier for lukkedebekkerbør
Retningslinjerfor
visessom hensynssonei planen
flomberegninger
Det kan fastsettesbestemmelserom lokal
Fakta:Hvordanta hensyntil
overvannshåndtering.
klimaendringer

Eventuellekulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.
Vil utbyggingenmedføreøkt overvannog
raskereavrenningtil vassdrag?Vil
havnivåstigningog stormflo ha betydningfor
flomvannstandi vassdragmed utløp i sjø?

Retningslinje2/2011: Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
2014)
Rettleiar3/2015: Flaumfare
langsbekker

Fakta:GISfinner flomveiene

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltakinnen vann
og avløpi kommunaleplaner
DSBsveilederHavnivåstigningog
stormflo

Kanområdet være skredutsatt?

Å ha kunnskapom skredfare,og ta
hensyntil dette ved planleggingog
utbygging, er den mest effektive
måten å forebyggeskredulykker.

Liggerplanområdetinnenfor
aktsomhetsområderfor snøskred,steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnesdet kvikkleiresonereller marine
avsetningeri planområdet?
Undersøkom det er lokal informasjonom
grunn- og terrengforholdsom tilsier skredfare.

Pågrunn av klimaendringerforventes
Vurder behovetfor fagkyndigutredning ut fra
økt hyppighetav skredi bratt
planlagtarealbrukog tiltakskategorier.
terreng,men fareområdenevil ikke
nødvendigvisbli større.

Ny bebyggelsebør i utgangspunktet
plasseresutenfor skredutsatteområder.

KarttjenestenNVEAtlas

Skredutsatteområdervisessom
NGUsløsmassekart
hensynssonei planenog tilknyttes
bestemmelsersom ivaretar sikkerhetengitt i Kravtil skredsikkerheti TEK17
TEK17 §7-3.
Retningslinje2/2011 Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
Hvisdet ikke er tilstrekkeligsikkerhetmå
avbøtendetiltak beskrivesog innreguleresi 2014)
planen.
Veileder8/2014 Sikkerhetmot
Ansvarfor fremtidig tilsyn og vedlikeholdav skredi bratt terreng
sikringstiltakmå avklares.
Veileder7/2014 Sikkerhetmot
kvikkleireskred
Faktaark:Identifiseringav
skredvifter
Skogsveger
og skredfare

Er det konsesjonerfor vassdrags
eller energianleggi området?
Nettanleggog trafoer somkrever
anleggskonsesjon
etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekkom det planleggesny arealbruki konflikt
med etablerte eller planlagtehøyspentlinjer,
trafoanlegg,dammer,rørgater eller andre
anleggfor energiforsyningog -overføring.
Er anleggseiervarslet?

Anleggfor energiforsyningog -overføring
skalreguleressom tekniskinfrastruktur etter
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledningeri
sentralog regionalnettetsom skalvisessom
hensynssone.
Andreenergianlegg,som dammerog
kraftverk, bør regulerestil byggeområde.

Etableringav nye energianleggForholdettil plan- og
bygningsloven
Etableringav nye energianleggForholdettil plan- og
bygningsloven
Bebyggelsenær
høyspenningsanlegg
Hensynssonerfor kraftledninger
Plan- og bygningslovens§ 12-5

Ut fra ressurshensynmå NVEprioritere å gi innspill og uttalelser til overordnedeplaner,planer som omfatter områder med vesentligflom- eller skredfare,sakerav
prinsipiell betydningog planer med problemstillingersom kommunenhar vanskermed å avklareselv.Vi ønskerat kommunenevelgerut planer som det er særligbehovfor
hjelp fra NVEtil å vurdere, og tar tidlig kontakt med ossom dissesakene.

For at NVEskalha grunnlagfor uttalelsemå høringsdokumenteneinneholdeplanbeskrivelse,ROS-analyse,plankartog bestemmelsersamt alle relevantefagkyndige
utredningersom er gjennomførti forbindelsemed planarbeidet.
NVEkan fremme innsigelsepå grunnlagav manglendeutredning eller innarbeidingav hensynet til flom- eller skredfare,eller manglendeavklaringmot vannressursloven
eller energiloven.Mangelpå uttalelseeller innsigelsefra NVErokker ikke ved kommunesselvstendigeansvarfor å sørgefor at disse hensyneneer ivaretatt i planarbeidet.

Kristin Aasen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jon Gunnar Rønningen <jon.gunnar@byggserviceno.no>
8. november 2017 12:46
Simensen Per
Vedr planprogrammet for Kjølmoen Park

Påvegneav naboeiendommeneeid av ØstenfjeldskeKompani ASog StemoEiendomAS:
Vi ser at innkjøringentil Maxbo Tynsetog Byggservic
e Nord-Østerdaler inkludert i planprogrammet.Dette er svært viktig at opprettholdes.Innkjøringtil
næringseiendommenog til et boligområdemå planlegges godt.
For øvrig ingenbemerkningertil igangsattplanarbeid.

Med vennlig hilsen
Jon Gunnar

Rønningen
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NorconsultAS
Brutippen13
2550OSI ØSTERDALEN

Vår dato
9.11.2017
Arkivnr.
421.4

Saksbehandler,
innvalgstelefon
Sesist i brevet

Vår referanse
2017/5814
Deresreferanse

---

Varselom planoppstartfor omregulering
av Kjølmoeni Tynsetkommune
Vi viser til oversendelsedatert 12.10.2017med varselom oppstart av arbeid med
omreguleringav Kjølmoensom består av Parkveien18 og 20 i Tynset.Formåletmed planen
er å leggetil rette for boliger og forretning samt et parkområde.Det er ambisjonerom å
bebyggeområdet til et attraktivt bolig- og forretningsområde.Områdeter i
kommunedelplanenen del av indre bestemmelsesområde
med høydebegrensing2 etasjer.
Gjeldendereguleringsplaner fra 1989og avsatttil forretning/bolig.
Det er positivt at et sentrumsnærtarealskalutnyttes og utviklestil et attraktivt bolig- og
forretningsområde.Ennoe tettere utnyttelse enn hva kommunedelplanenleggeropp til er
positivt ut fra nasjonalemålsetningerom effektiv arealbruki sentrumsområderog ved
kollektivknutepunkt.Men det er viktig at fortettingen skjer med kvalitet bådepå egentomt
og at «prosjeket»bidrar til å byggekvalitet i sentrum som helhet.
Erfaringsmessig
medførerfortetting og fornying i sentrum krevendeprosessermed stort
engasjement.Av hensyntil videre prosessog behovet for informasjonog medvirkning,anbefaler
Fylkesmannenat planforslagetillustreresog synliggjørsol/skygge-virkninger,
sikt fra
kjente/definerte punkt, grønnstrukturmv.
Fylkesmannenoppfordrer til at det innenfor det nye kvartalet tilretteleggesfor boenhetersom
kan bidra til både arealeffektiveløsningerog mer sosialeboformer. Stadigflere bor aleneog
befolkningenblir stadigeldre, dette krever nye grep.
Tekniskforskrift angir minimumskravenetil universellutforming av publikumsbygg,arbeidsbygg
og uteareal,og til tilgjengeligheti boliger. Med utgangspunkti eksisterendeboligmasseikke
tilfredsstiller dagenskrav til tilgjengeligheter det viktig at nye boligprosjekthar og tilrettelegges
med universellutforming som et bærendeelement.

Postadresse:
Postboks4034
2306Hamar

Kontoradresse:
Parkgt36
2317Hamar

E-post: fmhepost@fylkesmannen.no

TelefonStatenshus:

Org.nr.: 974 761 645

Sentralbord: 62 55 10 00

Banknr.7694.05.01675

Internett: www.fylkesmannen.no
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Når områderomformeser det viktig for bokvalitetenat kommunentar en aktiv rolle når det
gjelder å sikretilgangtil ulike typer uteoppholdsareal,møteplasser,byrom og friluftsområderog
at disseområdeneer i et nettverk som tilsammengir et godt tilbud i Tynsetsentrum som helhet.
Vi viser i dennesammenhengtil rikspolitiskretningslinjefor barn og ungesinteresseri
planleggingenjf. T-2/08 og veiledningpå KMDsider om fortetting:
https://www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/ny-emner-og-eksempler/fortettingny/id2363894/
Delerav planområdeter utsatt for trafikkstøy(gul og rød støyvarselsone).
Det må derfor lages
en støyutredningog dokumenteresat og hvordantilfredsstillendestøyforholdkan oppnås.Med
støy fra flere kilder (vegog bane)må det ogsåseespå sumstøyvirkninger.Nødvendige
avbøtendetiltak må innarbeidesi plankart og bestemmelser.Vi viseri denne sammenhengtil
støyretningslinjenT-1442/2016. Det forutsettes ogsåat det gjøresvurderingav luftkvalitet og
behovfor avbøtendetiltak, jf. T-1520
Vi viser ellers til nasjonalemål og føringernår det gjelder:
Kravtil risiko- og sårbarhetsanalyse,
jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven
Effektivenergibruk
Tilpasningtil klimaendringer
Dersomdet er behov for mer informasjonom hva som liggeri de nasjonalemåleneog
føringenefinnes mye informasjonpå www.miljokommune.noog Regjeringensnettside Fagtema
planlegging, eller ta kontakt med saksbehandlerhos Fylkesmanneni Hedmark.
Vi minner om at ett eksemplarav SOSI-filog pdf-fil til alle arealplanersom sendespå høringskal
oversendesStatenskartverk Hamarfor kontroll.
Fylkesmannenleggertil grunn at vi får anledningtil å uttale osstil et eventuelt planforslag
når det er utlagt til offentlig ettersyn.
Med hilsen

JørnG. Berge.f.
direktør

Hilde Smedstad
seniorrådgiver

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog sendesut uten signatur.
Saksbehandlere:

Monica Lunde,beredskapsavdelingen
, tlf. 62 55 10 87
TomHjemsæteren,miljøvernavdelingen
, tlf. 62 55 11 85
Hilde Smedstad,landbruksavdelingen
, tlf. 62 55 12 27

Kopitil:
Hedmarkfylkeskommune
StatensVegvesenRegionØst

Pb 4404Bedriftssenteret
Postboks1010

2325
2605

Hamar
Lillehammer

Side2 av 2

Norconsult
Butippen13
2550 OSI ØSTERDALEN

Hamar,13.11.2017

Deresref:
Vår ref:

Per Simensen
Sak.nr. 17/ 6903 - 3
Saksbeh.EliseBringslidTlf. 62544537/ MagneKvam/ TinaAmundsen

Svar- Detaljreguleringav et område KjølmoenPark eiendommenegnr/bnr 44/124,223og 624 samt del av gnr/bnr
11/652 og 44/91 og 44/363 - Tynsetkommune - varsel om
planoppstart
Det visestil brev datert 12.10.2017,med varselom oppstart av arbeid med reguleringsplanfor
Kjølmoen,Parkveien18 og 20 i Tynsetsentrum.Hensiktenmed planarbeideter å leggetil
rette for bolig- og forretningsformål.Frist for uttalelse er satt til 10. 11.2017.
Planfagligeforhold
Planområdeter regulert til forretninger i eldre reguleringsplanfor Kjølmoen- Maaeng.I
kommunedelplanfor Tynsetomfattes planområdetav Indre sentrumssone(BO_2).
Planområdeter ca. 9,3 daa stort, og ligger i kryssetmellom Ringvegenog Parkvegen.På
nordsidener planområdet avgrensetav jernbanen.Det framgårav oppstartvarseletat
planforslagetvil tilrettelegge for bebyggelsei tre etasjer med parkeringi parkeringskjeller.
Byggehøydener i strid med kommunedelplanfor Tynset,men Formannskapeti Tynset
har på gitte vilkår akseptertat planforslagetfremmes.
Storedeler av planområdetligger i støysonefra veg og jernbane.I vedlagtereferat fra
oppstartsmøte, er det stilt krav om støyanalysei forbindelsemed planarbeidet.Det
bemerkesimidlertid at retningslinjefor behandlingav støy i arealplanleggingen
(T1442/2016)må tas med blant aktuelle rikspolitiskeretningslinjersom skalleggestil grunn
for planarbeidet,men at dennemangleri referatet.

Det bør ogsåvurderesom det er behov for utredning av luftkvalitet i forbindelsemed
planarbeidet.Det visestil retningslinjefor behandlingav luftkvalitet i arealplanlegging(T1520).Det forutsettes at universellutforming av inne- og uteområdersikresi
planforslaget,og at håndteringav overvannavklares.
Det bemerkespositivt at det vil bli regulert til forretningsareali 1. etasjemot Parkvegen,
at parkeringi all hovedsakleggesi parkeringskjellerog at uteområdet mellom bygningene
skalopparbeidessom parkområde.Dersomparkområdetskalplasserespå to ppen av
parkeringskjeller,er det viktig at reguleringsbestemmelsene
stiller krav om overdekning
med et jordlag (80-100cmtykt) over taket på garasjekjelleren,som gjør det mulig med
beplantningi parken.
Kulturvernfagligeforhold
Nyeretids kulturminner:
Fylkeskommunenforutsetter at planarbeidenegjennomføresinnenfor rammeneav
gjeldendeoverordnaplaner og de signalersom er gitt fra kommunenDersombygninger
eller objekter med kulturhistoriskverdi fra nyere tid berøresved gjennomføringav
planer,skal konsekvensog vernestatusfor disseavklaresgjennomplanarbeidet.
Verneverdiermå ivaretasmed hensynssoneog tilhørendebestemmelser.
Planbeskrivelsen
må gjøre rede for mere detaljert hvordanman har registrert, vurdert og
forholdt segtil kulturminner fra nyere tid. Fylkeskommunenleggertil grunn at vi også
skaluttale osstil et eventuelt planforslagi forbindelsemed offentlig ettersyn.
Automatiskfredete kulturminner:
I henholdtil våre arkivopplysningerer det ikke kjente automatiskfredete kulturminner
innenfor planområdet.Det ansessom lite sannsynligat tiltaket skullekunne komme i
konflikt med verneformåleti lov om kulturminner, og vi ser det derfor ikke som
nødvendigmed arkeologiskbefaringi saken.Fylkesdirektørenhar dervedingen
merknadertil planarbeidetvedrørendeautomatiskfredete kulturminner. Det må likevel
tas forbehold om eventuelleikke-registrertekulturminner, deravkulturminner under
markoverflaten. Følgendetekst besderfor innarbeideti reguleringsplanens
fellesbestemmelser:
«Dersomdet i forbindelsemed tiltak i markenoppdagesautomatiskfredete kulturminner
som tidligere ikke er kjent, skalarbeidet stansesi den utstrekningdet berører
kulturminneneeller deressikringssonerpå fem meter. Det er viktig at ogsåde som
utfører arbeidet i markengjøreskjent med dennebestemmelse.Meldingom funn skal
strakssendesHedmarkfylkeskommunev/Kulturminneavdelingen,jf. lov om kulturminner
§ 8, annet ledd.»

Med vennlighilsen
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Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region øst

Anne Jorde / 95499742

1 7/1 78033 - 2

Uttalelse til varsel om planoppstart
detaljregulering

Deres referanse :

1 5.1 1 .201 7

-

Kjølmoen Park i Tynset kommune

Vi viser til oversendte varsel om planoppstart

i e- post av 1 6. oktober 201 7.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan
planretningslinjer

Vår dato :

for samordnet b olig - , areal - og transportplanlegging,

(NTP), Statlige

vegnormalene og

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.

Vi uttaler

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen

og som statlig fagmyndighet

med sektoransvar innenfor vegtransport. Vi er

i denne saken spesielt opptatt av å ivareta mulighetene for en fremtidig utb ygging av
jernbaneundergangen

langs fv. 30 (Ringvegen) , samt å ivareta trafikksikkerhet

og miljø.

Saken gjelder :
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt bolig - og næringsområde ved
Tynset sentrum. Planområdet er ca. 9,3 daa og grenser inntil fv. 30 (Ringvegen) i vest og fv.
681 (Parkvegen) i sør. I nord grenser området til Rørosbanen. Arealet omfattes av gjeldende
reguleringsplan

for Kjølmoen – Maageng og er i kommunedelplan

for Tynset sentrum en del

av Indre sentrumssone . Det er ønske om å fravike høydebegrensninger
planer , og spørsmålet har vært oppe til politisk prinsippavklaring.

satt i gjeldende

Det ble åpnet for

vurdering av ny høyde med rammevilkår.
Foreløpige skisser viser totalt 50 - 60 leiligheter , med forretningsareal

i 1 . etasje mot sør /

Parkvegen .

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost - ost@vegvesen.no

Postboks 1 01 0 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Kjæreng

Statens vegvesen

2500 TYNSET

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø
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Statens vegvesen har følgende konkrete innspill til arbeidet med reguleringsplanen :
Vi minner om klassifisering av fylkesvegnettet,

jf. Vegnettsplan for Hedmark (vedtatt 201 2),

for de tilgrensende fylkesveger:
Fv. 3 0 (Ringvegen) er klassifisert som regional hovedveg forbi områ det, og er definert
som omkjøringsveg

for rv. 3 med ÅD T på 4600.

Fv. 681 (Parkvegen) er klassifisert som lokal atkomstveg med ÅDT på 2800.
Oppstartsmøte med kommunen har avklart en del tema som er spesielt viktig å utrede. Vi er
opptatt av å få synligg jort de trafikale konsekvensene av planforslaget:
Forholdet til jernbaneundergangen:
Det arbeides for en fremtidig utbygging av jernbaneundergang
inne i Handlingsprogrammet

langs fv. 30. Tiltaket ligger

for fylkesveger 201 8 - 2021 (2 3) . Planarbeidet kan forventes å

starte opp i 201 8. En fremtidig utbygging av jernbaneundergangen
Ringvegen, rundkjøringen
på tverrprofil,

lengdeprofil

vil gi konsekvenser for

Parkvegen/ Ringvegen og omkringliggende

veger, bl.a. med tanke

og justering av høyder. Vi ser også fo r oss at trafikkbildet

endres, med flere tunge kjøretøy under undergangen og gjennom rundkjøringa

vil

langs

Ringvegen . Dette må tas med i vurderingene i forhold til planarbeidet her . Tilfredsstillende
atkomst og kryssing for gående og syklende over/langs Ringvegen vil være viktig ut fra
funksjonen den har som regional hovedveg og fast omkjøringsveg
g od trafikksikkerhet

for rv. 3. Vi er opptatt av

og at området kobles på eksis terende gang - og sykkelvegnett, både i

forhold til skolevegen (se merknader under) og i forhold til Ringvegen .
Som følge av en utbygging av jernbaneundergangen

kan både Parkvegen og Ringvegen

måtte senkes, noe planarbeidet her må hensynta. Det kan bli mulig behov for permanent og
midlertidig

stripebeslag langs fylkesvegene.

Trygg sko leveg:
Ved etablering av nye boliger bør det sikres trygge skoleveger og gode løsninger for gående
og syklende. Det bør også velges trafikksikre

løsninger for alle trafikantgrupper

planområdet. I henhold til referatet fra oppstartsmøtet

internt i

med kommu nen, stiller vi oss bak

kravet om å realisere dagens innregulerte fortau langs Parkvegen til etablert kryssing ved
rundkjøringa.

Dette so m et rekkefølgekrav til planen og som utbyggers ansvar. Vi vil i den

forbindelse minne om at for tiltak som kommer i di rekte berøring med fylkesvegnettet,
det utarbeides prosjekterte tegninger. Disse skal tilfredsstille

må

krav som er stilt i

vegnormalene, og Statens vegvesen skal godkjenne tegningene før bygging kan tillates.
Atkomst:
Vi ber om at atkomsten til Parkveg en vurderes med tanke på sikt og utforming,

og viser i

den forbindelse til kravene i N1 00. Vi forventer at eksisterende fellesatkomst opprettholdes .
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Byggegrense:
Mot Ringvegen og mot Parkvegen er det i gjeldende reguleringsplan

byggegrense på

henholdsvis 20 meter og 1 1 meter fra midtlinja. Da arealbehovet for utbygging av ny
jernbaneundergang

ikke er endelig avklart enda, må det holdes en tett dialog med Statens

vegvesen gjennom planarbeidet. Vår anbefaling er å trekke seg så langt unna Ringvegen som
muli g, jf. også kommentarer under «forholdet til jernbaneundergangen ». Vi ber om at man
forholder seg til fremtidig tverrsnitt på fylkesvegene inkludert løsning for gående og
syklende.
Støy:
På gr unn av boligers nærhet til fylkesveg med forholdsvis stor trafi kk i et sentrumsområde,
må det tas særlig hensyn til støyforholdene.

Det må vurderes om støyen tilfreds stiller

kravene i T- 1 442, og om eventuelle tiltak må gjennomføres.
VA og annen infrastruktur

i bakken:

Overflatevann må håndteres på en slik måte at det ikke oppstår skader på fylkesvegene. Vi
minner også her om at man forholder seg til fremtidig tverrsnitt på fylkesvegene inkludert
løsning for gående og syklende.
…
Vi anbefaler at planforslaget forelegges oss før offentlig ettersyn og at det i tidspl an for
utarbeidelse av planforslag bør avsettes tid til gjennomgang av forslaget med oss. Vi ser
fram til en videre tett og god dialog med forslagstiller.

Seksjon for Plan og Trafikk
Med hilsen

Hanne Finstad
Seksjonsleder

Anne Jorde
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