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Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering gang- / sykkelveg 
langs Johan Falkbergets veg / Henrik Wergelands veg, Elverum kommune. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med 
detaljreguleringsplan for gang-/sykkelveg langs Johan Falkbergets veg, Plannr. 2018009. 
Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS i regi av Elverum kommune. 

Planområdet er på ca 6,5 daa, består av gnr/bnr: 28/480 og omfatter en strekning på ca 
450m av Johan Falkbergets veg / Henrik Wergelands veg, på strekningen fra Nordahl Griegs 
veg til Welhavens veg. Området ligger øst for rv.2 på Hanstad. Planområdet grenser til 
boligområder, skole, barnehage og forretning.  

  

Målsettingen med reguleringen er å tilrettelegge for trafikksikkerhetstiltak langs vegen i 
tilknytning til Hanstad barne- og ungdomsskole.  

Planområdet er avsatt til vegformål i kommuneplanens arealdel 2011-2022, Delplan for 
Elverum byområde, vedtatt 22.06.11. 

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvens-
utredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvens-
utredninger av 01.07.17. 

Som en del av planarbeidet vil det vurderes vegbredde på Johan Falkbergets veg på 
strekningen, bredde på rabatt mellom vegen og gang-/sykkelvegen, samt forhold til 
tilliggende eiendommer og kanalen.   
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Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Plan1 AS Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 
Gardermoen. E-post: oel@p1.no, Tlf.nr.: 976 91 277, eller via plandialog på kommunens 
webkart ved å søke på planID 2018009 eller plannavn «G/S-veg langs Johan Falkbergets 
veg». Link til plandialog er under fanen «Kart». Via plandialog kan også saksprosessen med 
tilhørende dokumenter ses og følges. 

Planforslaget er tenkt å være ferdig utarbeidet vinteren 2018 og behandles da i 
formannskapet. Ved vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn er det mulighet for å 
komme med innspill til forslaget. Varsel om offentlig ettersyn sendes til berørte naboer, 
gjenboere, offentlige instanser og andre berørte parter og hvor frist for uttalelse til planen er 
på minimum 6 uker. Frist for merknader til oppstartsvarselet settes til 24.10.2018. 

 

 


