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PLANOVERGANGER PÅ BJØRÅNES, STOR-ELVDAL KOMMUNE 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid (Plan-ID 4302160200) 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det er igangsatt arbeid med 
detaljreguleringsplan for del av følgende eiendommer: gnr./bnr. 19/48, 19/322, 593, 19/213, 420, 619, 
19/234, 19/978, 1621, 19/306, 321, 475, 19/378, 19/379, 416, 447, 19/324, 19/1041, 19/858, 19/873, 4/83, 
86/14.  

Hensikten med planen er å etablere en sikker, planskilt kryssing av Rørosbanen i kulvert. For å redusere 
uønskede hendelser mellom tog og annen trafikk skal fem planoverganger stenges (PLO-RB 261,154, PLO-RB 
261,483, PLO-RB 261,630, PLO-RB 262,080, PLO-RB 262,50).  Planarbeidet vil også omfatte eksisterende 
bebyggelse og nødvendige veger for å lede trafikken til ny undergang og ny avkjørsel fra fv. 633, Atnaveien.  

Bane Nor er forslagstiller for reguleringsplanen og Multiconsult ASA er plankonsulent. 

 
Kartutsnittet over viser foreløpig avgrensning av planområdet med svart stiplet linje. 

Forholdet til overordnet plan og behov for utredninger 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Stor-Elvdal avsatt til LNF-område. 

Planen er vurdert i forhold til plan- og bygningsloven § 12-10, 1.ledd jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Stor-
Elvdal kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under forskriftens virkeområde og skal derfor 
ikke konsekvensutredes.  

Virkninger for miljø og samfunn vil bli beskrevet ut fra allerede kjent kunnskap. 
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Informasjonsmøte den 30. mars 2017 
Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Storstua på Koppang den 30. mars 2017 kl. 17. 

Videre planprosess:  

De som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Etter at frist for innspill er gått ut, utarbeider 
Multiconsult forslag til reguleringsplan på vegne av Bane NOR. Forslagsstillers planforslag sendes deretter til 
kommunen for saksbehandling. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte varsel om dette 
og kan komme med merknader innen en frist på minimum 6 uker. Offentlig ettersyn blir også kunngjort i en 
avis og på kommunens nettsider. 

Innspill til planarbeidet sendes innen 07.04.17 til:  

sissel.enodd@multiconsult.no eller  

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Sluppen, 7486 Trondheim  

Spørsmål kan rettes til: 

Multiconsult v/ Sissel Enodd tlf. 73103263/45269562, sissel.enodd@multiconsult.no eller Bane Nor v/ Åge 
Sjømark, telefon 916 92 555. 

Flere opplysninger om planarbeidet kan også finnes på nett:  

www.multiconsult.no/aktuelt og www.stor-elvdal.kommune.no 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 

 
SISSEL ENODD 
Landskapsarkitekt/Arealplanlegger 
 

(+47) 73 10 32 63 / 45 26 95 62 | sissel.enodd@multiconsult.no 
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