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FORORD
Planråd AS har vært engasjert av Arne Nordstad for å bistå utarbeidelsen av en
reguleringsplan for avsatt framtidig boligområde i Kjæreng på Tynset, benevnt B08 i
kommunedelplanen for Tynset tettsted. Arne Nordstad er sammen med Tønset bolig og
eiendomsselskap grunneier av det avsatte utbyggingsarealet som er benevnt B08 i
kommunedelplanen for Tynset tettsted. Arne Nordstad har vært direkte involvert i arbeidet
med utarbeidelsen av planen og fungert som oppdragsgiver og prosjektleder av planen i
praksis. Reguleringsplanen har fått navnet Kvennstøa boligområde.
I tillegg til reguleringsplanen, reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelse har Asplan Viak
utarbeidet flere selvstendige dokumenter som underbyggende plandokumentasjon til
planforslaget. Disse dokumentene er vedlagt og inngår som egne vedlegg til
planbeskrivelsen.

Jakob Nordstad har vært oppdragsleder for Planråd AS. Ole Jakob Reichelt har vært
oppdragsmedarbeider og vært ansvarlig for kvalitetskontroll.

Sist revidert 16.09.2009
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BAKGRUNN
Sakens forhistorie
Kommunedelplanen for Tynset tettsted ble vedtatt i Tynset kommunestyre den 13.12.2007. I
denne planen ble det avsatt utbyggingsareal til flere nye boligområder tilknyttet Tynset
sentrum, blant annet boligområde benevnt B08 i Kjæreng. Dette utbyggingsarealet er
utgangspunktet for utarbeidelsen av reguleringsplanen for Kvennstøa boligområde.
Utbyggingsarealet B08 ble avsatt i kommunedeplanen etter innspill fra grunneierne av
arealet, Arne Nordstad og Tønset bolig og eiendomsselskap. I oppstartsmøte til reguleringsplanarbeidet fremsatte Tynset kommune krav om at noen boligtomter og noe eksisterende
boligbebyggelse også skulle inngå i reguleringsplanen. I hovedsak er dette noe boligareal
langs fylkesveg 681 mot vest og nord, samt noe eksisterende boligbebyggelse mot øst.
Grunneierne av utbyggingsarealet B08 har lenge hatt et ønske om å kunne legge til rette for
boligutbygging i dette området. Tankevirksomheten og oppstarten av prosjektet strekker seg
så lang tilbake som til slutten av 1990-tallet. Ønsket om utbygging har lenge vært diskutert
med Tynset kommune og i 2005 ble dette ønsket fremmet som et formelt innspill til
kommunedelplanen for Tynset tettsted. Utarbeidelsen av reguleringsplanforslaget med varsel
om oppstart av reguleringsarbeid ble igangsatt våren 2008. Planråd ble engasjert av Arne
Nordstad for å bistå og fullføre arbeidet med å utarbeide et fullstendig reguleringsplanforslag.
Reguleringsplanforslaget bygger på det grunnlagsmaterialet som var utarbeidet før Planråd
ble engasjert til å fullføre prosjektmaterialet og utarbeide endelig reguleringsplanforslag.
Planforslaget fremmes formelt på vegne av Arne Nordstad som er har vært direkte involvert i
arbeidet med utarbeidelsen av planen og fungert som oppdragsgiver for Asplan Viak og
prosjektleder av planen i praksis.

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET
Planområdets beliggenhet

Figur 1: Oversiktskart
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Kartet er ikke i målestokk

Planområdet ligger ca. 1,5 km fra Tynset jernbanestasjon og ca. 1,6 km fra Tynset
barneskole, vest for Tynset sentrum. Planområdet har god tilgjengelighet via fylkesveg 681
som går fra sentrum og helt inntil og videre sør-vestover forbi området mot Auma. Langs
fylkesvegen er det også etablert gang- og sykkelveg fra sentrum og helt frem til planområdet.

Ortofotoet viser planområdet med rød stiplet strek.

Nord ↑

Mot sør grenser planområdet mot Tynset trafikkstasjon og et større skogsområde. Tynset
trafikkstasjon innehar Vegvesenets trafikksenterfunksjoner og i tillegg er det etablert noe
annen næring i disse lokalene. Mesta har blant annet noen lager og kontorfunksjoner på
disse arealene. Skogsområdet består også av en fiskedam som heter Sagdammen (grått
areal på ortofotoet). Denne er bare tidvis i bruk sommerstid, da den tørrlegges når det ikke er
fisk i den høst, vinter og vår. Tynset trafikkstasjon er avsatt som offentlig formål og
skogsområdet er avsatt som LNF-formål, der friluftsdelen skal vektlegges i
kommunedelplanen.
Mot øst grenser planområdet mot eksisterende bebyggelse og ny planlagt bebyggelse. Innen
plangrensen er det også eksisterende bebyggelse som sammen med bebyggelse utenfor
plangrensen er avsatt som eksisterende boligformål i kommunedelplanen. I
kommunedelplanen er den nye avsatte boligbebyggelsen benevnt B15.
Mot nord går grensen i midten av fylkesveg 681. Rett nord for fylkesvegen ligger jernbanen.
Denne har her en enkel linje og er godt avskjermet med gjerde. Nord for jernbanen er det
spredt skog- og landbruksmark helt ned til Glomma. Dette arealet er avsatt til LNF-formål i
kommunedelplanen.
Mot vest går plangrensen i midten av vegen mellom avkjøringen fra fylkesvegen og
innkjøringen til Tynset trafikkstasjon. Vest for denne vegen ligger det et større landbruksareal
i form av jorder for grasproduksjon. Dette området er avsatt til landbruksformål i
kommunedelplan.
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Eksisterende forhold
Eiendommer
Som nevnt innledningsvis består reguleringsplanen av flere eksisterende boligeiendommer i
tillegg til arealet som nå reguleres til ny boligbebyggelse. I alt 16 eksisterende
boligeiendommer består av 14 eneboligeiendommer der en tomt er ubebygd, og 2
boligeiendommer for leilighetsbebyggelse der 1 av tomtene er ubebygd. 2 av
eneboligtomtene ligger i sørvestre del av planområdet, mens de resterende eiendommene
ligger ved nordgrensen av planområdet langs fylkesvegen. De to tomtene for
leilighetsbebyggelse ligger lengst øst i planområdet.
Natur, topografi, vegetasjon, sol- og skyggeforhold

Bilde 1: Fysisk terrengmodell som viser topografien med 1-meters koter. Den røde streken viser avsatt boligareal
B08 i kommunedelplanen. Svart stiplet strek viser eiendomsgrensen innen det avsatte boligarealet.

Planområdet strekker seg over ca 20 høydemeter, fra 487 meter over havet i det laveste
punktet på fylkesvegen i det nordøstre hjørnet av planen, til i overkant av 506 meter over
havet på høydedraget lengst sørøst i planområdet. Der det nye boligarealet planlegges
utbygd er det ett platå og en markert terrasse som ligger på henholdsvis 505 og 494 meter
over havet. Den siste delen som skal reguleres til ny boligbebyggelse (østlig del) ligger i en
slakt hellende skråning mellom 494 og 488 meter over havet.
Platået og den markerte terrassen som ligger innen planområdet gjør at planområdet får flere
orienterte fallretninger. Dette gjør lysforholdene gode i hele området siden det ikke er noen
mørke fordypninger i terrenget eller annen terrengformasjon som skaper slagskygge. Mellom
platået og terrassen er det flere slakt hellende skråninger som binder området sammen i en
variert, men markert topografi. Dette bidrar til at solforholdene blir gode i hele planområdet
med god solkvalitet hele dagen. Den markerte terrassen bidrar også til at store deler av
området har utsikt mot Tynsetbygda, Fåstenen, Grønnfjell, Haveren og/eller Tronfjell.
Grunnforholdene innen planområdet må sies å være svært stabile, da mesteparten av
berggrunnen og løsmassene består av sand- og morenemasser. I mindre deler av
planområdet er det noe mer silt og leirmasse der det er våtere terrengdrag. Det er fra
tidligere av tatt ut noen sandmasser fra platået og øvre terrassen i form av sandtak.
Vegetasjonen i den ubebygde delen av planområdet består i hovedsak av furuvegetasjon
med innslag av løvtrær i enkelte deler av området. Skogen bærer preg av gjennomgående
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skogsdrift med avstandsregulerte høydelag av furutrær. Markvegetasjonen består av ulike
moser og ulike typer vegetasjon fra lyngfamilien. Det er ikke kjent, elle noe som tyder på at
det forekommer verneverdig vegetasjon eller fauna innen planområdet.
Service – offentlige tilbud
Offentlige tilbud i nærheten er for eksempel Tynset barneskole/ungdomskole og kulturhuset.
Disse ligger om lag 1,6 kilometer unna planområdet, og kan nås ved trafikksikre gang- og
sykkelveg langs fylkesveg 681. Det er også flere barnehager som ligger sentralt i tynset
sentrum som kan være aktuelle for nye beboere innen planområdet.
Kjæreng grendehus ligger ca. 250 meter unna planområdet og vil med sine etablerte
utearealer legge forholdene til rette for ulike arrangementer i et godt lokalmiljø. I dette
området rundt grendehuset arbeides det også for å fremme et innspill til neste
kommuneplanrevidering for å legge til rette for en ny barnehage.
All annen private og offentlig service ligger om lag ca 1,5 – 2 unna i Tynset sentrum.
Kulturminner
Planområdet ble undersøkt av arkeolog fra Hedmark fylkekommune den 13.08.2008. Det ble
da ikke registrert nyere tids kulturminner i planområdet. Av andre kulturminner som ikke er
automatisk fredet ble det registrert tre kolmiler og to groper som muligens kunne ha
sammenheng med kolproduksjonen.

I Tynset kommune sitt gamle
register over mulige kulturminner,
var det registrert flere potensielle
registreringer innen området.
Arkeologen fra fylkeskommunen
avskrev alle som automatisk
fredede, da ingen var av slik
alder. Det ble imidlertid påvist tre
kullmiler og to groper fra nyere tid.
Verken milene eller gropene
hadde særlige kvaliteter ut over at
de var ordinære kullmiler og
groper. I rapporten fra fylkeskommunens arkeolog vises det
også til at det er usikkerhet om
gropene i hele tatt har noen
sammenheng med kullmilene.
Bilde fra befaringen viser en av gropene med kullmile i bakgrunnen.

I området rundt Kjæreng på Tynset er det flere hundretals slike groper og kullmiler. Det er
derfor ikke et ønske om å ivareta alle disse dersom de ikke har noen særlige kvaliteter.
Siden kullmilene innen dette planområdet ikke har noen særlige kvaliteter er det derfor ikke
noe ønske om å regulere noen av kullmilene til spesialområde bevaring. Se vedlagte rapport
(datert 02.29.2008) for utfyllende rapport fra kulturvernavdelingen hos fylkeskommunen.
Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesielt verdifull flora eller fauna innen planområdet.
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Trafikkforhold
Atkomsten til boligområdet skjer fra fylkesveg 681 og Østre Brekkeveg. Fylkesvegen har en
ÅDT på 1668 og en fartsbegrensning på 60 km/t, mens Østre Brekkeveg har en ÅDT har en
ÅDT på 314 og fartsbegrensning på 60 km/t. I forbindelse med ny planlagt utbygging etter
denne reguleringsplanen forventes det noe mer trafikk på vegnettet.
Parallelt med fylkesvegen går jernbanelinjen for Rørosbanen. Det er ikke tidligere registrert
utfordringer med støy verken fra veg eller jernbane i området, men det vil være
hensiktsmessig å beregne støynivå i henhold til for eksisterende og planlagt ny bebyggelse i
reguleringsplanprosessen i henhold til støyveileder T-1442 (Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging).
Fylkesveg 681 har en trafikksikker gang- og sykkelveg som strekker seg fra avkjøringen fra
fylkesvegen der Østre Brekkeveg tar av og helt inn til sentrum (se ortofoto og fysisk
terrengmodell på side 6 og 7).
Det er over tid opparbeidet et fint turvegnett som går gjennom det nye boligområdet. Dette
turvegnettet består av stier og traktorveger som benyttes for å komme seg videre inn i
turvegnettet mot blant annet travbanen.
Kommunalteknisk infrastruktur
Det er et godt utbygd kommunalt vann- og avløpsnett som har en tilfredsstilende dimensjon
for å kunne serve det behovet som genereres av all ny bebyggelse i planområdet.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
I mars 2006 ble det avholdt et åpent møte i Kjæreng grendehus i regi av Tynset kommune.
Dette møtet hadde som agenda å avholde et åpent forum der beboere og andre
partsinteresser i Kjæreng kunne ytre sine meninger og ønsker om et eventuelt nye
boligområder i Kjæreng, før kommunedelplanen ble vedtatt. I møtet fremgikk det et sterkt
ønske om at eventuelle utbyggingsprosjekter måtte ta hensyn til turveier og stier, og ikke
forringe den gode tilgjengeligheten til turområdene i og rundt Kjæreng.
Arne Nordstad har koordinert grunneierinteressene for det arealet som er avsatt i B08. Som
forslagsstiller for planen har han hatt en prosjektlederrolle for reguleringsplanarbeidet og har
gjennom denne rollen lagt til rette for medvirkning med de berørte interessene og partene. I
denne forbindelse har det vært gjennomført flere møter med ulike grunneiere, naboer,
offentlige myndigheter og andre partsinteresser tilknyttet planarbeidet.
Som et resultat av medvirkning fra berørte parter er det også blitt inngått avtale om å
makeskifte 5 daa. av gnr. 37 bnr. 1 med nabo mot sørøst May Solveig Barmoen. Arne
Nordstad har ervervet dette arealet, som tidligere har vært benyttet til Sagdammen (se
terrengmodell på side 7).
Ut over dette forholdet beskrives ikke andre møter eller annen korrespondanse med andre
parter nærmere, da disse ikke har hatt nevneverdig påvirkning i planprosessen ut over det
som fremgår av de vedlagte merknadene i planmaterialet.
Prosess etter plan og bygningsloven
Planprosessen av planarbeidet er utført i henhold til plan- og bygningsloven. Kopier av
oppstartsbrev med vedlegg, kopi av annonser, samt merknadsbev er vedlagt
planbeskrivelsen som egne vedlegg.
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Varsel om oppstart av planarbeid
I henhold til plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 1 ble det den 6. Juni 2008 varslet oppstart av
reguleringsarbeid for avsatt framtidig boligområde i Kjæreng, benevnt B08 i
kommunedelplanen for Tynset tettsted. Berørte parter ble tilskrevet ved brev datert 6. Juni,
og annonsert i Østlendingen og arbeidets Rett den 11. juni. Merknadsfristen ble satt til 2. juli.

Innkomne merknader – med forslagsstillers kommentar
I forbindelse med oppstartsvarselet kom det inn i alt 3 skriftlige og en muntlig merknad før
fristens utløp. Under følger en kort oppsummering av merknadene til oppstartsvarsel, med
forslagsstillerens kommentar:

1. Hedmark fylkeskommune, datert 20.06.2008:
Planfaglig bemerkes det at det er viktig at det følges de bestemmelser og retningslinjer som
er vedtatt i kommunedelplanen for Tynset tettsted. Når det gjelder utbyggingsform
poengteres det at det bør tilstrebes en blanding av konsentrert småhusbebyggelse og
frittliggende bebyggelse for å sikre en variert og kvalitativt god utbygging innen området.
Kulturvernfaglig vises det til viktigheten av å undersøke nyere tids kulturminner som for
eksempel SEFRAK-registrerte bygninger innen planområdet, og at dette er utbyggers ansvar
å synliggjøre i planforslaget dersom slike finnes. Videre vises det til at det i kommunens
registre er registrert fem fangstgroper innen planområdet, og at disse må befares nærmere
av kulturminnemyndigheten jfr. undersøkelsesplikten i § 9 i Lov om kulturminner. Arkeologer
fra fylkeskommunen skal derfor befare planområdet før planen kan vedtas, slik at det kan tas
hensyn til eventuelle bekreftelse eller funn av automatisk fredede kulturminner.
Forslagsstillers kommentar:
Den planfaglige merknaden er tatt til følge i planforslaget, da bestemmelser og retningslinjer
fra kommunedelpanen er fulgt. Det er også lagt til rette for en blanding av konsentrert
småhusbebyggelse og frittliggende bebyggelse i planforslaget.
Når det gjelder den kulturvernfaglige merknaden vedrørende kulturminner er også dette
ivaretatt i planen. Den 13.08.2008 ble hele planområdet befart av arkeolog fra
fylkeskommunen og planrådgiver Jakob Nordstad. Arkeologen avskrev da kommunens
tidligere registrerte fangstgroper innen planområdet siden undersøkelsene viste at de ikke
var fangstgroper. Det ble vist til at to av disse muligens kunne ha en sammenheng med tre
kolmiler som ble funnet innen planområdet. Det er ikke registrert andre nyere tids
kulturminner innen området. Se eget punkt i planbeskrivelsen for utfyllende kommentar og
beskrivelse om kulturminner og kulturmiljø innen planområdet.

2. Fylkemannen i Hedmark, datert 02.07.2008:
Fylkesmannen bemerker viktigheten av universell utforming med prinsippet om
tilgjengelighet for alle, og anmoder om at utforming av utearealer og bygninger ivaretar dette
i henhold til blant annet rundskriv T-5/99. Videre forventes det at planen ivaretar de
rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og at det
for dette synliggjøres en dekningsgrad av grønne arealer versus utbyggingsarealer i
planmaterialet. I bestemmelsene bør det videre stilles krav til opparbeiding av arealene
utover tilsåing, herunder krav til lekeapparater og beplantning/skjerming. Disse arealene skal
være opparbeidet samtidig som de nye boligene tas i bruk. Planforslaget bør også legge
forholdene til rette for å sikre forholdene til gående og syklende innenfor området, samt
forbindelsen til nærmeste skole.
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Det forutsettes at det utføres støyberegninger/støyvurderinger og eventuelt legger til rette for
støydempende tiltak som legges inn i planforslaget i henhold til Miljøverndepartementets
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).
I merknaden anbefales det at det blir vurdert å legge til rette for vannbåren varme og bruk av
fornybare energikilder. Fylkesmannen poengterer at han er generelt opptatt av at det legges
til rette for miljøvennlige løsninger med tanke på energiutnytting og oppvarming av
bebyggelse.
Videre stilles det krav til at det synliggjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til
gjeldene normer og retningslinjer for planlegging og at dette dokumenteres i planmaterialet.
Avslutningsvis bekreftes det at fylkesmannen ikke har vesentlige merknader til varselet om
oppstart, og legger til grunn at de vil uttale seg nærmere når planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn.
Forslagsstillers kommentar:
De grønne arealene skal ha en helhetlig parkmessig kvalitet, der det etableres ballbaner,
aktivitetsområder/lekeplasser med mer som sikrer barn og unges interesser. Alle arealer
utformes med universell utforming og tilgjengeligheten ut i marka sikres med tilrettelagt
turveg som er gjennomgående gjennom hele planområdet. Etableringen sikres gjennom
rekkefølgebestemmelsene. Støyforholdene er utredet iht. veileder T-1442. Forholdet til
alternative energikilder er utredet i eget vedlegg. ROS-analysen er vedlagt som eget
vedlegg. Se egne punkt i planbeskrivelsen for utfyllende dokumentasjon og utredning.

3. Statens vegvesen, datert 21.07.2008:
Vegvesenet viser til at det i oppstartsvarselet beskrives at det skal etableres gang- og
sykkelveg inne i boligområdet, og at de går ut ifra at dette omfatter gang- og sykkelvegen
som er vist i kommunedelplanen mellom fylkesveg 681 og Tynset trafikkstasjon. Videre
forutsettes det at atkomsten til planområdet vil skje via etablerte vegkryss fra fylkesveg 681.
Avslutningsvis bekreftes det at de ikke har noen vesentlige merknader, men at de vil uttale
seg nærmere når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
Forslagsstillers kommentar:
Atkomsten til planområdet vil skje via etablerte vegkryss fra fylkesveg 681. Gang- og
sykkelvegen er regulert gjennom planområdet for å etablere effektive ganglinjer ”korteste
veg” mot sentrumsfunksjonene. Det er imidlertid regulert tilstrekkelig med ”annet offentlig
vegareal” mellom fylkesveg 681 og Tynset trafikkstasjon til å kunne etablere en eventuell
gangvegsfunksjon her i fremtiden.

4. Helge Haug, (muntlig den 22.06.2008):
Helge Haug er grunneier av gnr. 75 bnr. 189, en boligeiendom som inngår i planen som
eksisterende bebyggelse. Den etablerte boligeiendommen til Haug ligger ved innkjøringen til
VEG2 i det sørvestlige hjørnet på planen. Haug viser til tidligere avtale med Arne Nordstad
om å benytte skogsområde bak sin eiendom til å kunne lagre ved. Han ber om å få
opprettholdt denne avtalen dersom dette blir et grønt område eller alternativt få kjøpe en del
av dette arealet som tilleggsdel til sin tomt.
Forslagsstillers kommentar:
Siden Helge Haug har en avtale om å disponere areal gis Haug anledning til å kjøpe
tilleggsareal til sin eiendom.
11

PLANSTATUS
Formål og bestemmelser i gjeldende kommunedelplan
Kommunedelplanen for Tynset tettsted ble vedtatt i Tynset kommunestyre den 13.12.2007.
Boligområde B08 er benevnt som Kjæreng 1 i
kommunedelplanen for Tynset tettsted.
Planområdet
til
reguleringsplanen
for
Kvennstøa boligområde omfatter B08 i sin
helhet (lys gul farge) og noe areal som
tidligere er avsatt til boligformål (mørk gul
farge). Det mørke gule arealet som tidligere
er avsatt består av noen eksisterende boliger
og et mindre leilighetsbygg, samt noe areal
som tidligere har vært avsatt til spredt
boligformål.

Utsnitt av kommunedelplanen som viser B08.

Det er vedtatt 15 kommuneplanbestemmelser til kommunedelplanen. Planbestemmelsene er
juridisk bindende sammen med plankartet. I tillegg har kommunedelplanen en beskrivelse
som utdyper flere retningslinjer og andre beskrivende føringer som utfyller planinnholdet og
bestemmelsene til planen.
Følgende 7 kommuneplanbestemmelser legger føringer for boligområde B08 i kommunedelplanen for Tynset tettsted:
Nr. 1 Plankrav: Det kreves reguleringsplan for B08. Antallet enheter; ca. 50 enheter.
Nr. 2 Rekkefølgebestemmelser: Utbygging kan ikke finne sted før området har etablert veg,
vann- og avløpsanlegg og elektrisitetsforsyning. Lekeplasser og separate, gjennomgående
gang og sykkelveger skal være etablert før nye byggeområder tas i bruk.
Nr. 4 Universell utforming: Universell utforming skal være retningsgivende for all utbygging.
Det betyr at installasjoner skal utformes slik at de kan brukes av alle uten at det må legges til
rette for separate løsninger.
Nr. 6. Infrastruktur: Gang- og sykkelveg skal føres helt frem til øvrig gang- og sykkelvegnett.
Frittliggende småhusbebyggelse skal ha 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Konsentrert
småhusbebyggelse skal ha 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
Nr. 7. Lekeareal: Det skal beregnes ca. 50 m² lekeareal pr. bolig med minimum
kvartalslekeplasser på 2000 m² og nærlekeplasser på 200 m². Lekeplasser skal opparbeides
samtidig som området gjøres byggeklart.
Nr. 8. Boligutforming: Ny bebyggelse skal utbygges med saltak med minimums takvinkel på
22 grader. Maksimal mønehøyde over planert terreng skal ikke være over 6 meter.
Nr. 9. Særskilte bestemmelser: Det tillates en blanding av konsentrert småhusbebyggelse og
frittliggende bebyggelse.
Forslagsstillers kommentar: Alle juridiske bestemmelser som er knyttet til kommunedelplanen for Tynset tettsted er fulgt i forslag til reguleringsplan for Kvennstøa boligområde.
Andre føringer og retningslinjer er også fulgt opp. Det er imidlertid foreslått en mindre
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”liberalisering” fra kommuneplanbestemmelsen nummer 8. I forslaget til reguleringsbestemmelser åpnes det for å tillate noe ny bebyggelse som ikke har saltak med minimum
takvinkel på 22 grader. Forslagsstiller begrunner dette med et ønske om å skape et
boligområde med en arkitektonisk rik og variert bygningsutforming.
Reguleringsmessig status for planområdet
Område B08 og tilgrensende arealer som inngår i planområdet for Kvennstøa boligområde er
ikke tidligere regulert.
Pågående planarbeid i nærområdet / influensområdet
Reguleringsplanen for Kvennstøa boligområde grenser i nordøst mot avsatt boligområde
benevnt B15, Fredlund i kommunedelplanen for Tynset tettsted. Denne reguleringsplanen er
under planlegging i januar 2009.

PLANFORSLAGET

Arealbruk innen reguleringsplanen
Arealregnskap for hele reguleringsplanen
Planområdets størrelse er ca. 164 daa. Dette er reguleringsformålene per kvadratmeter
innen reguleringsplanen:
Boligformål
Konsentrert småhusbebyggelse
Frittliggende bebyggelse

20 817
98 699

Offentlig vegformål
Kjøreveg
Annen veggrunn
Gang‐ og sykkelveg

8 929
7 510
1 854

Vegetasjonsskjerm
Privat veg og parkering
Friluftsområde

200
1 481
5 487

Felles tun og avkjøring
Felles grøntareal
Felles parkering

868
18 023
145

Spesialområder

Fellesområder

SUM (m²)

164 213

Tallene per kvadratmeter er avrundet og benyttes for å illustrere forholdet mellom arealformålene i planen.

Siden reguleringsplanen ikke bare innebefatter nye utbyggingsarealer, men også flere
eksisterende boligeiendommer og areal til offentlige veger, synes det hensiktsmessig å sette
opp et eget arealregnskap der det planlegges ny bebyggelse og nye utbyggingsprosjekter.
Innenfor de nye utbyggingsområdene er det to ulike utbyggingsprosjekter med to ulike
forslagsstillere.
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Område 1: Fortuna-området:
Tønset bolig og eiendomsselskap er grunneier og forslagsstiller for arealene på gnr. 75 bnr.
150 og gnr. 36 bnr. 16. Totalt består disse eiendommene av ca 18,5 daa fordelt på følgende
reguleringsformål:
Boligformål
Konsentrert småhusbebyggelse

13 710

Offentlig vegformål
Annen veggrunn
Gang‐ og sykkelveg

131
150

Spesialområder
Privat veg
Privat parkering

1 067
414

Felles grøntareal

3 037

Fellesområder
SUM (m²)

18 509

Under følger et utsnitt av reguleringsplanen som viser disse arealene med regulerte formål:
I
reguleringsplanforslaget
er
utbyggingsarealene vist som B2
og B3. Her er det planlagt å
bygge
konsentrert
småhusbebyggelse. Området B3 er i dag
bebygd
med
et
mindre
leilighetsbygg og en garasje.
Garasjen
vurderes
revet
i
forbindelse med videre utbygging
på B3-tomten.
Arealene har atkomstveg fra
regulert privat veg (PV1) inn til
området. Denne vegen har også
atkomstfunksjon for tilgrensende
boligeiendommer. Det er også
regulert en privat parkeringsplass
benevnt PV2. På de grønne
arealene kan det etableres
lekeplasser og legges til rette for
andre grønne aktiviteter.
Siden prosjektene ikke er ferdig prosjekterte og planlegges utbygget i flere trinn, skal
kommunen etter skjønn avgjøre hvilke grønne arealer som skal inngå i byggetrinnene.
Illustrasjonsplanen som legges til grunn for byggesøknaden for det enkelte delområdet vil
vise behovet for hvilke lekeplasser som må opparbeides og størrelsen på disse. Det antas at
illustrasjonsplanen for hvert delområde vil inneholde arealer til eksempelvis nærlekeplasser.
Tilgjengeligheten videre innover i området er sikret ved regulert gang- og sykkelveg, samt en
turveg som skal inngå i det overordnede turvegnettet i FG12. Den private vegen (PV1) har
allmenn tilgjengelighet for gående og syklende fra gangvegen og frem til turvegen/-stien.
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Område 2: Kvennstøa boliggrend.
Arne Nordstad er grunneier og forslagsstiller for arealene på gnr. 75 bnr. 15, og denne delen
av planen har fått navnet Kvennstøa boliggrend. I reguleringsplanforslaget er
utbyggingsarealene vist som Bn1 til Bn9 og B1. I Bn1 til Bn9 er det regulert 52 tomter til
frittliggende bebyggelse med en størrelse på mellom ca. et og to mål. I B1 er det regulert et
areal for konsentrert småhusbebyggelse med en størrelse på 7,3 mål. Totalt er dette arealet
på ca. 113 daa. Under følger et utsnitt av dette området i regulerignsplanen:

Arealregnskap:
Boligformål
Konsentrert småhusbebyggelse
Frittliggende bebyggelse

7 309
73 614

Offentlig vegformål
Kjøreveg
Annen veggrunn
Gang‐ og sykkelveg

6 282
3 822
600

Vegetasjonsbelte
Friluftsområde

200
5 388

Felles tun og avkjøring
Felles grøntareal
Felles parkering

868
14 986
145

Spesialområder

Fellesområder

SUM (m²)
15

112 974

Atkomsten inn til boliggrenda er regulert inn fra vest i form av to kommunale veger (VEG1 og
VEG2) fra Østre brekkeveg. Det er to naturlige platåer i terrenget og vegene etableres med
svært lave stigningsforhold på flat mark, nesten helt uten terrenginngrep. Avkjøringspunktene
til Østre Brekkeveg er godt oversiktlige. Vegene er regulert med dimensjon i henhold til
kommunal standard med 5 meter kjøreveg og 1,5 m annet vegareal på begges sider av
vegen. Opparbeidet kjørevegbredde vil bli 4 meter med 0,5 meters skulder. Dette er i tråd
med kommunens kravspesifikasjon.
Det er også regulert inn to gang- og sykkelveger (G/S VEG 1 og G/S VEG 2) gjennom hele
boligområdet i henhold til kommunal standard. Disse er etablert i henhold til Tynset
kommunes prinsipp om at ganglinjer til sentrum skal etableres korteste veg. Gang- og
sykkelvegen er regulert med en bredde på 3 meter vegbredde og 1,5 meter annet vegareal
på hver side. Dette er i henhold til kommunens kravspesifikasjon. Rekkefølgebestemmelsene
sikrer at innretningene er på plass før bebyggelsen tas i bruk.

Arealet om omfattes av Kvennstøa boliggrend vises avgrenset med stiplet strek.

Terrengmodellen viser hvor vegene, gangvegene og turvegen er lagt innen planområdet.
Veglinjene er lagt så naturlig som mulig i landskapet. Ganglinjene er gjennomgående for hele
planområdet.
Boligområdet inneholder tre fellesområder for felles tun og avkjøring. Disse arealene vil
fungere som atkomstarealer for de tomtene som grenser mot disse fellesarealene. I praksis
vil disse arealene bli tilrettelagt som tun mellom boligeiendommene. Fellesarealet eies av de
eiendommene som grenser mot fellesarealet.
De grønne fellesarealene (felles grøntareal - FG) som ligger på gårds- og bruksnummer
75/15 (FG1 tom. FG8) skal være felles og eies av eiendommene i Kvennstøa boliggrend som
et sameie eller en velforening. På denne måten vil velforeningen selv være grunneier og
kunne avgjøre i hvor stor grad områdene skal opparbeides, hva som skal etableres, hvilke
trær som skal hogges osv. Etablering av lekearealer og lekeapparater som krever
vedlikehold skal derfor avklares med velforeningen ut over det som inngår i første byggetrinn
(parkområdet og lekeplasser). Utbygger er ansvarlig for drift og vedlikehold av de grønne
arealene tilhørende Kvennstøa boliggrend, inntil de er overtatt av velforeningen.
Det er lagt til rette for flere mulige nærlekeplasser i den gjenomgående grønne strukturen og
det er i reguleringsbestemmelsene lagt opp til at kommunen skal avgjøre hvilke grønne
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arealer som skal inngå og opparbeides i byggetrinnene for prosjektet. Fellesarealet som er
markert som parkareal (FG3) skal uansett inngå i første byggetrinn og etableres av utbygger.
Parkområdet skal etableres i gjennomgående parkmessig stil med balløkke, lekearealer,
benker, med plenlegging og beplantning. En del av dette arealet ønskes også bevart med
eksisterende trær og annen vegetasjon. Aktivitetsområdet tilrettelegges for ake- og
hoppbakke og andre tilsvarende aktiviteter sommerstid.
Atkomsten og tilgjengeligheten gjennom
området og ut til skogsområdene sør- og
østover skal sikres med turveg som
utbygger skal etablere. Denne skal ha
allmenn tilgjengelighet og opparbeides
slik at den har framkommelighet for
barnevogn og rullestol.

Illustrasjonsbilde; viser hvordan turvegen er tenkt etablert.

Etableringen av denne turvegen er også
viktig for å skape en funksjonell utforming
og tilgjengelighet for så mange
befolkningsgrupper som mulig. Turvegen
vil imidlertid som et resultat av
topografien, få noe høye stigningsforhold
i forhold til anbefalte verdier for universell
utforming (se planlagt løsning for
turvegen på terrengmodellen på side 16).

Området som er regulert til spesialområde friluftsområde skal fungere som friluftsområde.
Arealet består i dag av tidligere areal for Sagdammen som de seneste årene har blitt brukt til
oppdrett av fiskeyngel. Dammen vil bli drenert og tømt for vann og arealet vil bli istandsatt og
tilrettelagt som et friluftsområde med noe beplanting og annen revegetering. Det tillates å
utføre tiltak i friluftsområdet slik at det for eksempel kan etableres et større parkanlegg med
plener, turveger, stier, sykkelløyper, fotballbane, volleyballbane eller dam/vannspeil, som kan
benyttes som skøytebane vinterstid. Etablering av dam/vannspeil forutsettes godkjent
særskilt av kommunen med tanke på risiko og sårbarhet. Tilrettelegging av vannspeil
behandles etter vannressursloven. Et mulig vannspeil i fremtiden er ikke vurdert nærmere,
men det antas at et vannspeil med sikringsbestemmelser vil kunne være en fremtidig
mulighet. For eksempel ville bestemmelser som maksimal dybde på 0,5 meter og krav om
nedtapping vinterstid bidra til at en får et sikkert og flott parkelement. Intensjonen med dette
spesialområdet er at velforeningen i Kvennstøa boliggrend skal kunne være sikret arealer for
å tilrettelegge for de aktivitetene de selv ønsker i fremtiden.
Bebyggelse, tiltak
Nær- og fjernvirkning
Planområdet er ikke nevneverdig eksponert i fjernvirkning fra omkringliggende Tynsetområder, men vil være noe synlig fra fylkesveg 681. I all hovedsak vil dette omhandle den
bebyggelsen som ligger på det øverste høydedraget og noe av den konsentrerte
småhusbebyggelsen. Den eksisterende bebyggelsen som ligger langs fylkesveg 681 vil
fungere som en visuell skjerm, og det vil i sum være liten nær- og fjernvirkning av nye
byggetiltak.
Bygningers plassering og utforming
Ny bebyggelse skal utformes på en slik måte at området samlet framstår med et godt og
helhetlig preg. Det er likevel ønskelig at det i reguleringsbestemmelsene skal gis rom for at
det kan etableres bebyggelse med noe variert bygningsutforming.
17

Universell utforming
I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn følgende: ”Ved nybygging og ombygging skal det
vektlegges at boliger, fellesområder og utearealer skal få en funksjonell utforming for alle
befolkningsgrupper. Planer og byggetiltak skal ha universell utforming, i samsvar med
anbefalte løsninger i til en hver tid gjeldende veiledninger og forskrifter.”
Innen planområdet er det lagt til rette for å sikre atkomst for bevegelseshemmede til alle
tomter fra tilførende atkomstveg. Videre skal grønne arealer, herunder parkanlegg,
lekeplasser og turvegnett tilrettelegge for universell utforming i størst mulig grad og ha en
gjennomgående funksjonalitet. På grunn av naturlige stigningsforhold i topografien og
behovet for å bevare eksisterende terreng vil deler av turvegen på noen strekninger ha
høyere stigningsforhold enn anbefalt for rullestolbrukere. Tilsvarende gjelder for stier som tas
vare på og ikke tilrettelegges noe ytterligere. Tilrettelegging av utomhusplaner og de enkelte
bygninger forutsettes fulgt opp i byggesaksbehandlingen etter gjeldende regelverk.
Prinsippet om universell utforming er også tatt inn i plandelen i ny plan- og bygningslov (§ 11) som trer i kraft 1.7.2009. Bygningsdelen er per dags dato noe forsinket, men forslaget til
føringer fra denne er også videreført i planen. Føringene fra ny lov er lagt til grunn og
ivaretatt i planforlaget.

Barn og unges interesser
Reguleringsplanen legger i stor grad til rette for at barn og unges interesser skal ivaretas.
Kommuneplanens bestemmelser om lekeplasser er anvendt slik:
Kvartalslekeplasser på over 2 daa er ivaretatt ved at det er regulert to store arealer for barn
og unge i form av et parkanlegg med balløkke med mer i FG3 og et større aktivitetsområde
med hoppbakke og andre aktiviteter i FG7. I tillegg kan det etableres nærlekeplassene i
FG 1, FG2, FG3, FG5, FG6, FG7, FG8 og FG10. I tillegg forventes det at den konsentrerte
småhusbebyggelsen i B1, B2 og B3 etablerer grønne arealer som er tilrettelagt for barn og
unge tilknyttet bebyggelsen innen sine egne delområder.
Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er laget en risiko- og sårbarhetsanalyse datert 10.01.2009 som eget vedlegg til planen.
Malen er basert på veiledningen fra DSB (se eget punkt om metode i analysen).
Konklusjonene i analysen er slik:
• 9 tenkte hendelser er vurdert til å være verdt å nevne
• Av disse er det ingen hendelser som krever absolutte tiltak.

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at det ikke er noen hendelser som krever absolutte tiltak
for gjennomføringen av de tiltakene som hjemles i reguleringsplanforslaget for Kvennstøa
boligområde. Mulige hendelser avbøtes og ivaretas tilfredsstillende gjennom
reguleringsplanen med bestemmelser.
For øvrig vises det til risiko- og sårbarhetsanalyse datert 10.01.2009 som eget vedlegg.
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Miljøkonsekvenser
Støy
Atkomsten til boligområdet skjer fra fylkesveg 681 og Østre Brekkeveg. Fylkesvegen har en
ÅDT på 1668 og en fartsbegrensning på 60 km/t. Det har derfor vært behov for å beregne
støy fra vegen som støykilde. Siden det også planlegges å etablere ny bebyggelse langs
Østre Brekkeveg har det også være hensiktsmessig å beregne støyen fra avkjøringen fra
fylkesvegen og opp til trafikkstasjonen. Denne vegstrekningen har en ÅDT på 314 og
fartsbegrensning på 60 km/t. Parallelt med fylkesvegen går jernbanelinjen for Rørosbanen og
det har derfor også vært behov for å bergene støynivået fra denne. Støyberegningen er
utført av Berg Knudsen AS. I deres rapport datert 05.12.2008 konkluderes det med at det
ikke er behov for noen form for støydempende tiltak for ny bebyggelse siden de ikke ligger
støyutsatt i henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Noe
av den eksisterende bebyggelsen som ligger langs fylkesvegen ligger imidlertid i gul sone,
og det er derfor tatt inn et punkt i reguleringsbestemmelsene som sikrer fremtidig tiltak innen
planområdet.
Se vedlagte rapport for utfyllende kommentar.
Energiforbruk
Det er ikke hjemmel til å kreve vannbåren varme eller nærvarmeanlegg i reguleringsplanen
uten at det foreligger en vedtatt konsesjonsgrense som omfatter planområdet. For øvrig vil
ny plan- og bygningslov som innføres i 2009 stille strengere krav til energibruk i nye boliger.
Holmen biovarme har bygd ut et stort fjernvarmeanlegg i Tynset sentrum. Det foreligger ikke
planer om å bygge ut dette anlegget til å omfatte Kjæreng-området. Konsesjonsgrensen for
anlegget ligger over en kilometer unna planområdet. Alternativet vil da kunne være å
etablere et nærvarmeanlegg. Stipulerte kostnader for at en utbygger selv skal bære en slik
kostnad ved etablering av slikt anlegg, faller ikke sammen med den risiko et slikt prosjekt vil
innebære. Risikoen ved slike investeringer vil være at en ikke har noen garanti for hvor
mange som vil bygge de første årene og trolig vil det ta mange år før prosjektet er ferdig
utbygd. Det vil derfor ikke være mulig for en enkelt utbygger og selv bekoste etablering av
slikt anlegg.
Det anbefales derfor en videre utredning av kompakte og distribuerte varmeløsninger i den
delen av planområdet hvor det er planlagt konsentrert boligbebyggelse. Utbygger vil videre
anbefale tomtekjøpere om å bygge så energibeviste boliger som mulig, og anbefale at det
etableres varmepumper og bores etter jordvarme.
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