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I nn led ni ng

B akgru n n for oppgaven I nn led n ing
Alvdal kommune står i dag ovenfor en avgjørelse som vil kunne ha
stor påvirkning på fremtidig utvikling. En økende interesse for å bygge
detaljvarehandel på Steimosletta gjør at kommunen igjen må vurdere
hvor, og i hvilken skala det skal utbygges på Steia og Steimosletta.
Argumentene for utbygging på Steimosletta er at Rv 3 kan bidra med et
godt kundegrunnlag, og at det nnes god plass for utbygging tilpasset
større detaljvarehandelskjeder. Det vil muligens være vanskelig å nne
tilsvarende arealer på Steia.

Argumenter som taler imot forslaget er at det er fare for at ere av de
lokale butikkene på Steia vil ha problemer med å trekke kundene til
sine lokaler, og/eller at ere butikker vil yttet til Steimosletta. Dette vil
igjen bidra til et dårligere servicetilbud, færre mennesker og mindre liv i
sentrum. Hvis detaljvarehandel lokaliseres på Steimosletta vil avstanden
fra en stor andelen av boligbebyggelse, jernbanestasjonen og de lokale
skolene medfører at mange vil velge bilbasert transport framfor å gå,
sykle eller benyttet kollektivtransport.

Hovedoppgaven med mulighetsstudiet har vært å følge opp Alvdal
kommunes hovedmål om å: Finne det gode liv i Alvdal og å fremme
bærekraftig forvaltning og bruk av naturgrunnlag og ressurser.

Gjennom prosessen har det vært viktig å utrede og nne frem til et
realistisk forslag til fremtidig utvikling på Steia og Steimosletta. Formålet
med oppgaven har vært å nne frem til hvor, og hvordan videre utbygging
av handel, næring og bolig skal foregå.

Hvordan kan Alvdal ha en videre utvikling, samtidig som det er ønskelig
å ivareta et samfunnsøkonomisk aspekt som ivaretar «stasjonsbyen» og
dets egenartede bymiljø med bevaringsverdige bygg og anlegg?

Gjennom analyser, volumstudier og bakgrunnsmateriale har man kommet
frem til hvor mye areal som er tilgjengelig for utbygging på Steia og
Steimosletta. I tillegg viser anbefalinger for et nøkternt og et maksimalt
forslag til utbygging på de to områdene. Forsalgene vises både i plan og
som visualiseringer av nær- og fjernvirkning. Avslutningsvis vil vi komme
med våre anbefalinger for videre utvikling.
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O verord n ed e førin ger og planer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging har
satt samordnet areal- og transportplanlegging høyt på dagsorden for
utvikling av robuste byregioner framover, med utgangpunkt i region- og
bygdesentra. Regjeringen ønsker at det skal satses på både byregionene
og distriktene, og det er utarbeidet statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal-
og transportplanleggingen, med et mål om å redusere byspredning,
transportbehov og klimagassutslipp. Dette kan oppnås gjennom
utviklingen av kompakte tettsteder gjennom e ektiv arealutnyttelse i
nærheten av kollektivknutepunkt. Dette fordrer imidlertid at virksomheter
med mye besøk lokaliseres sentralt i forhold til kollektivknutepunktene,
og at en unngår etablering av handelsparker og kjøpesentre
utenfor tettstedene. Fortettning tilrettelegger for verdiskaping og
næringsutvikling, helse- og miljøgevinst.

Rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes
i regionale planer i tråd med disse retningslinjene. Planene bør bl.a.
avklare utbyggingsmønster, lokalisering av regionale handels- og
servicefunksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet.

Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020, vedtatt 03.10.16
Regional planstrategi for Hedmark er et styringsverktøy for utviklingen
og gir et innblikk i de største utfordringer og muligheter i fylket: Levende
byer og bygdesentre, en velfungerende infrastruktur, innbyggernes
kompetanse og konkurransedyktig næringsliv. God samfunnsutvikling
er avhengig av den enkeltes innsats, og samfunnets evne og vilje til
samarbeid.

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, samt attraktive og klimavennlige
by- og tettstedsområder er noe av det som særlig vektlegges i Hedmarks
planstrategi. Følgende underpunkter er spesielt trukket fram:
- Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
- Et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem
- Levende by- og tettstedssentre
- Helse og trivsel
I planstrategien for Hedmark står det bl.a.:
«Vi skal jobbe for å være attraktive som bosted, for bedriftsetableringer
og et sted å besøke. Da må det tilrettelegges for … levedyktige tettsteder
som har ulike roller i de ulike regionene…. I distriktsregionene vil det
handle om robuste tettsteder og videreutvikling av lokale ressurser. Våre
kulturminner, kulturmiljøer, naturarv, biologisk mangfold og økosystemer
bidrar til lokal identitetsbygging, positiv virkning på befolkningens helse
og økt verdiskaping.

Attraktive byer og tettsteder er steder hvor folk ønsker å bo og jobbe.
Arbeidet med å styrke steders attraktivitet må skje gjennom et bredt
samarbeid over tid og være målrettet. I sentrale byregioner handler det
om økt vekst, mens i distriktene dreier det seg om å sikre livsgrunnlaget
for framtida. For mange steder vil det si å møte en framtid med en
befolkningsutvikling av stadig høyere andel eldre. Arbeidsplasser, tilbud
og tjenester står sentralt. Stedets identitet og stedlige kultur er også
avgjørende ... Gode steder med møteplasser og tilgjengelighet for alle
påvirker også folkehelsen i positiv retning. Muligheten til å ferdes trygt til
fots og på sykkel er viktig. ....»

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft i 2008. I henhold
til Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (RPB) kan
kjøpesentre bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente
fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering
av varehandel og andre servicefunksjoner. Hensikten med RPB for
kjøpesentre er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til
e ektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling
som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for
dem som ikke disponerer bil.

På tross av at vi kk nasjonale regler og mål for kjøpesentere i 2008,
bygges det stadig ere sentere. Kjøpesenterene i Norge hadde i 2011 et
samlet areal på 4,3 kvadratkilometer, nesten halvannen kilometer mer
enn ti år tidligere. Vi har et større andel kjøpesenterareal per innbygger
enn noe annet land i Europa, og mer enn dobbelt så mye kjøpesenterareal
sammenlignet med vårt naboland Sverige.

For å følge opp for nasjonale forventningene er det viktig å velge rett
lokalisering av de forskjellig typer virksomheter. Generelt er det da et
mål at arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter bør ha sentral
lokalisering i bystrukturen og i eksisterende tettsteder slik at est mulig
innbyggere kan gå og sykle, noe som bidrar til at man kan redusere
parkeringsdekning. Ved lokalisering av arealkrevende virksomheter
vektlegges nærhet til hovedveinettet som en viktig forutsetning.

Kommuneplanens arealdel, Kommuneplanens samfunnsdel og
Kommunedelplan for Alvdal tettsted
Kommuneplanens arealdel for Alvdal 2008-2020 ble vedtatt 03.12.09,
mens kommunedelplan for Alvdal tettsted 2011-2014 (20) ble vedtatt
29.09.11.
Kommuneplanens samfunnsdel er under revisjon, og planprogrammet
ble vedtatt 27.04.17. Et viktig mål i samfunnsdelen er å sikre en langsiktig
og bærekraftig samfunnsutvikling.

I kommunedelplanen er arealene i tettstedet Steia fortrinnsvis avsatt til
sentrumsformål, mens boligområdet langs Grindegga er avsatt til bolig.
Videre er det avsatt grønnstruktur i tilknytning til Kvernbekken.
Bestemmelsene sikrer at «Steia handelssentrum» skal utvikles som et
tyngdepunkt for sentrumsfunksjoner, hvor det legges til rette for boliger,
forretninger, service og kontorformål. Detaljhandel skal lokaliseres til
handelssentrumet Steia.

Områdene på Steimosletta er fortrinnsvis avsatt til næringsbebyggelse,
mens nordre del er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål og
et areal i sør er avsatt til forretning. Langs deler av Rv 3 er det et belte
som er avsatt til friområde.

Utsnitt fra kommunedelplan for Alvdal tettsted. Vedatt 29.09.11
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O verord n ed e føri n ger og plan er
GJELDENDE REGULERINGSPLANER

REGULERINGSPLAN FOR STEIA SENTRUM, VEDTATT 24.06.93:

Mesteparten av Steia-området inngår i «Reguleringsplan for Steia
sentr um» vedtatt 24.06.93. Her er arealene regulert til forretning/kontor,
kirke og gravplass samt grønt- og tra kkområder. I tillegg er ere bygg
regulert til spesialområde bevaring. Bestemmelsene åpner for at det kan
bygges forretninger, kontorer, verksteder og andre servicefunksjoner
som ikke medfører ulempe for omgivelsene og som hører hjemme i et
sentrumsområde. Det er videre lagt vekt på at nye bygninger og tiltak
skal tilpasses den eldre bebyggelsen i sentrum.
Veianleggene Rv 3, del av veien Steigjelen samt arealer langs disse ligger
innenfor «Reguleringsplan for Rv 3 - Alvdal tettsted, Kvennbekkdalen –
Steimosletta», vedtatt 25.04.13. Arealene som inngår i vurderingsområdet
er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og mindre deler
til grønnstruktur

Søndre del av Steia-området er ikke regulert, med unntak av gang- og
sykkelveien som går på sørsiden av Kvernbekken og l Rv 3. Denne ligger
innenfor «Reguleringsplan for Gang- og sykkelvei Rv 3 – Kvernbekkda -
len» vedta 16.09.99, og arealene er regulert l gang- og sykkelvei og
annet tra kkareal.

REGULERINGSPLAN FOR STEIMOSLETTA, VEDTATT 11.09.03

Arealene på Steimosle a ligger i hovedsak innenfor «Reguleringsplan
for Steimosle a, Taverna» vedta 11.09.03, hvor de er regulert l ben -
sinstasjon, reiseliv/service, forretning/reiseliv/service og spesialområde
uts lling samt tra kkområder.

For FRS1 og FRS2 (forretning/reiseliv /service) presiseres det i bestem -
melsene at det kun er snakk om plasskrevende varer, dvs. biler, mot -
orkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer samt
planteskoler/hagesenter. Inn l 50% av de aktuelle arealene llates be -
ny et l slik virksomhet.
Innenfor byggeområdet for reiseliv og service (RS) kan det etableres rei -
serelatert næringsvirksomhet inkl. mindre håndverksbedri er med pro -
dukter som er re et mot veifarende på Rv 3. Detaljhandel/dagligvare -
handel llates ikke.
For FRS1, FRS2 og RS llates det 2 etasjer + innredet lo med maks
mønehøyde 12 meter og maks gesimshøyde 8 meter. Bygningene skal
ha saltak med hovedmøneretning parallelt med Rv3. Maks TU er sa l
40%. For For FRS1 og FRS2 er det krav om minimum 1 P-plass pr. 50 m2

bru o gulvareal, mens for RS er det er krav om minimum 1 P-plass pr. 25
m2 bru o gulvareal.

Arealene som er regulert l bensinstasjon han ha en maks TU=30%.
Innenfor uts llingsområdet skal det være uts llinger og informasjon om
lokalt håndverk og produkter, og det llates kun oppført midler dige
bygninger og anlegg.

Reguleringsplan for Steia sentrum, vedtatt 24.08.93

Reguleringsplan for Steimosletta, Taverna, vedtatt 11.09.03
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An d re gjeld en d e regu lerin gsplaner
ved stei mosletta
«Reguleringsplan for Aukrustsenteret/Grimshaugen», vedtatt 27.10.11,
ligger sør i vurderingsområdet, øst/nordøst for Rv 3. Her er arealene
regulert til turistformål/fornøyelsespark, forsamlingslokale/Turistformål og
forsamlingslokale/turistformål/fornøyelsespark, samt samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur.
Innenfor området ligger dagens Aukrustsenteret med tilhørende anlegg
og parkering samt Grimshaugen med Flåklypatoppen og Reodor Felgens
månerakett.

Områdene i sør og sørvest ligger innenfor «Reguleringsplan for Rv 3
- Alvdal tettsted, Kvennbekkdalen – Steimosletta» vedtatt 25.04.13.
Her er arealene regulert til Reiseliv/Service og Utstilling (vest for Rv
3), Forsamlingslokale/Turistformål/Fornøyelsespark (øst for Rv 3)
foruten samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (selve Rv 3 inklusive
rundkjøring med veiarmer og tilstøtende veier inn til ovennevnte arealer).
Andre dokumenter som også har blitt benyttet som bakgrunnsdokumenter

i forbindelse med utarbeidelse av analysene og mulighetsstudiene har
vært «Landskapsanalyse for kommuneplanområdet Alvdal sentrum»
datert februar 2010 som er utarbeidet av Feste NordØst AS, «Helhetlig
stedsutviklingsplan for Steia» fra 2009 og «Steia sentrum – Mulighetenes
tettsted» fra 2011 begge utarbeidet av Sjåtil & Fornæss AS, og
«Kulturhistoriske stedsanalyse-Steia (DIVE-analyse) utarbeidet av Berg
og Østvang i 2009.

Reguleringsplan for Aukrustsenteret/Grimshaugen, vedtatt 27.10.11

Reguleringsplan for Rv 3 - Alvdal tettsted, Kvennbekkdalen – Steimosletta, vedtatt 25.10.13
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B eskrivelse av plan omård et

Planavgrensning
Planområdet på Steia avgrenses av Rv 3 i sørvest, og jernbanelinjen
i nordøst. Grensen i nord er trukket langs eiendomsgrensen ved
bensinstasjonen Shell, og i sør krysser den fotballbanen ved Synøve
Finden og Alvdal Ungdomsskole.

Topogra
Forretningsområdet og kirken i Alvdal sentrum ligger på platået ved
jernbanestasjonen. Derfra skråner terrenget bratt ned vestover mot Rv
3. Fra Riksveien er sentrumsområdet lite synlig.

Grøntstruktur
Steia har ere viktige grøntdrag som bør ivaretas. Kvernbekken med
sin tilliggende grønnstruktur fungerer som et rekreasjonsområde for
innbyggerne i Alvdal. Her er det etablert gruslagte turstier med belysning.
Steien hotell har i løpet av de siste årene gjennomgått en total renovering,
med oppussing både innvendige og av fasader. Det tilgrensede
grøntanlegget skal etter planen også rustes opp, og delvis tilbakeføres.
Arbeidet med uteområdet er ikke igangsatt.

Planavgrensning
Planområdet for Steimosletta består i hovedsak av allerede eksisterende
næringsbebyggelse og tomter som er klargjort for ny bebyggelse.
Området strekker seg fra Glomma i sørøst til eiendomsgrensen nord for
Jonstad Auto AS (Circle K Alvdal). Også arealene ved Aukrustsenteret øst
for riksveien ligger innenfor området. Planområdet inkluderer ikke LNF
områder, men i sørvest inngår et gårdstun og noen frittliggende boliger.

Topogra
Steimosletta brer seg utover et forholdsvis att terreng med få høyde-
forskjeller. Unntaket er Grimshaugen hvor Reodor Felgens månerakett er
plassert. Topogra en gjør det enkelt å bygge ut i området.

Grøntstruktur
Steimosletta har ingen anlagte grøntanlegg, men området er omgitt av
viktige LNF områder med jorder. På Grimshaugen er det en del trær.

Bebyggelse
Eksisterende bebyggelse består i dag av to bensinstasjoner, Tai Smile
cafe, Taverna Alvdal (hotell), Jafs, Aukrustsenteret m/tilhørende
bebyggelse og anlegg, et gårdstun og noe eneboligbebyggelse, samt et
landbruksverksted som ikke langer er i drift. På Aukrustsenteret er det
bl.a. utstilling av Kjell Aukrusts tegninger, malerier og fantasiverden, og
stedet er en viktig turistattraksjon for Alvdal.

S teia S teim osletta
Bebyggelse
Stasjonsbygningen, Steien hotell, forretningene Østby og Handelslaget
de nerer det opprinnelige gateløpet, som utgjør sentrum i Alvdal. Alvdal
kirke er vernet, og bygningen utgjør et viktig landemerke. Ingen andre
stasjonsbyer i Norge har ivaretatt så mange historiske bygninger, og
Alvdal (Lilleelvedalen) er derfor foreslått som en «historisk stasjonsby»
gjennom BaneNOR sitt arbeid med landsverneplanen for jernbaner. Den
eldre bebyggelsen er med på å gi tettstedet identitet og særpreg, og det
er derfor viktig å ivareta kulturmiljøet.
Videre sør- og vestover er det nyere bebyggelse, både boliger, forretninger
og kontorer. Disse er bygget på forskjellig tid og har varierende stilarter
og uttrykk. Dette gjelder også tilbyggene til Handelslaget.
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HØYDEKART STEIMOSLETTA HØYDEKART STEIA

H øydenalyse Steimosletta og S teia

Høydeanalysen viser at det er veldig kupert
på Steia, det stiger ca 13 meter fra riksvegen
til jernbanen. Det er stedvis relativt bratte
skråninger, samt ravineomårder der Kvernbekken
renner idag.

På Steimosletta er det til motstening veldig att.
Den eneste høyden er Grimshaugen, der Reodor
Felgens månerakett er plassert. Denne høyden
er et viktig landemerke, og ligger ca 16 meter
høyere enn resterende terreng på Steimosletta.

Analyser
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Flomsonekartet ovenfor er utarbeidet av
NVE. kartet viser hvordan 10-, 100- og
200-års ommen kan kan ramme Alvdalen.
Som vi kan se av kartet er Steimosletta
svært utsatt for om, og så godt som
hele området ligger innenfor sonen for
200-års om.

På Steia er det kun et mindre område
som er omutsatt, i forbindelse med
kvernbekken.

Jernbanelinjen
Rv 3

Store høydeforskjeller

Bebyggelse som separerer sentrum.
Lite gunstig for sentrumsfunksjonene.

Meters

0
100

200

Analysen til venstre viser hvordan terrenget legger føringer og
begrensninger for sentrumsutvikling på Steia.

Høydeforskjellene deler opp området, der Rv. 3 og sentrumsområdet
ved jernbanen ligger på ulike høydenivåer. Dette gjør at Steia er lite
synlig riksveien. Også det eksisterende butikk- og leilighetsbygget på
platået vis-a-vis jernbanen er med på å avgrense sentrumsområdet
slik det i dag «vender ryggen til» arealene ned mot riksveien.

Analysen har ikke blitt gjennomført på Steimosletta fordi de
gjennomførte terrenganalysen viste at det er få høydeforskjeller
på sletta. Terrenget på Steimosletta gir gode forutsetninger for
utbygging

barri erer flom
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Meters

0
100

200

På Steimosletta og Steia nnes det ere
barrierer som bidrar til å sette forutsetninger og
begrensninger for sentrumsutviklingen.
På Steimosletta gjør riksvei 3 det problematisk
å krysse veien, i tilegg til at andre veier er med
på å dele arealet.

På Steia går jernbanelinjen gjennom sentrum
og skiller Rådhuset og den nærliggende
boligbebyggelsen fra resten av sentrum.
Jernbanelinjen med byggegrensene setter
også begrensninger for hvilke arealer som kan
disponeres til videre utbygging. Det samme
gjelder for Riksvei 3, og de andre veiene som
går gjennom sentrum.

h en synsson er i nfrastru ktu r

Hensynssone riksvei (20 meter)

Hensynssone andre veier
(4 meter. Unntak; der annet er
oppgitt i reguleringsplanen)
Eksisterende bebyggelse

Planavgrensning

Steimosletta, hensynssoner
infrastruktur

Meters

0
100

200

An alyser
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Meters
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200

Anlysene viser eksisterende byggegrenser i tilknyttning
til næring, privat boligbebyggelse, bebyggelse som
ikke lenger er i bruk samt bebyggelse som forutsettes
fjernet. Analaysene viser hvordan byggegrensene setter
begrensninger for fortettning på deler av Steimosletta og
Steia.

Eksisterende næringsareal

Privat bebyggelse

Infrastruktur
Planavgrensning

Bygget forutsettes fjernet

Steimosletta, hensynssoner
eksisterende bebyggelse

Meters

0
100

200

H en synssoner eksi sterend e bebyggelse

An alyser



Side 1 2
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Steia ligger i et vestvendt terreng med
sentrumsområdet på platået ved stasjonen. Dette
bidrar til god utsikt mot vest og omkringliggende
fjell, mot Glomma og store landbruksområder.
Det nnes likevel enkelte tiltak som har bidratt
til å hindre utsikt fra sentrum. Utbyggingen
av forretnings- og boligbygget sørvest for
stasjonen reduserer en viktig siktlinje. Viktige
landemerker på Steia er kirken og Reodor
Felgens månerakett på Grimshaugen. Terrenget
og stedets oppbygning bidrar til å ivareta gode
siktlinjer til landemerkene.
Steimosletta har i hovedsak et stort og åpent
landskap med enkelte næringsbygg. Den mest
påfallende siktlinjen er langs med Rv3, men for
utnom denne er det få siktlinjer som anses som
betyningsfulle. Det er derfor ikke laget en egen
analyse som viser siktlinjer på Steimosletta.

S iktlinjer
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"Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer, Alvdal og Tynset", datert 2017-
2021, viser bebyggelse som er markert til bevaring
på Steia. Bygninger som anses som særlig viktig
å bevare er markert med blått på kartet. I tilegg
til bygningene i tilknytning til jernbanestasjonen,
kirken og hotellet vil det være viktig å bevare
det omkringliggende miljøet som en del av den
historiske stasjonsbyen. Kvernbekken og en
tilgrenset 20 meters byggegrense rundt elva er
markert som hensynssone for blågrønn struktur,
gjennom miljøstatus.no.
I tillegg anses bolig og forretningsbygget på Steia
som bevaringsverdig i denne sammenhengen da
det vil være urealistisk å legge opp til fjerning av
denne bygningsmassen.
Det nnes ikke bebyggelse som er markert til
bevaring på Steimosletta (ref. miljøstatus.no),
og det er derfor ikke gjennomført en analyse
som viser vern for området.

Verneverd ig bebyggelse og miljø Analyser
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Avstand er
Analysene viser distansekart, som er med på å belyse
innbyggernes behov for transport ved utbygging.
Distansen er beregnet som gangavstand og ikke
i luftlinje. Analysene viser distansen fra tomtene
med mest utbyggingspotensiale til «dagligdagse
gjøremål» i nærområdet.

Høydeforskjellene mellom Steia – der boligområdene
er etablert, og Steimosletta vil bidra til at den reelle
avstanden oppleves som lenger. Som det vises
er det over 1 kilometer til de este nærliggende
«dagligdagse gjøremålene» på Steimosletta.
I nærhet til Alvdal sentrum, Steia, ligger tettstedets
skoler, kollektivknutepunktet for jernbane og buss,
samt Alvdal øst boligområde. Her er også de este
handel- og servicefunksjonene etablert i dag. Som
det går frem av analysen er det este målpunktene
innen en distanse på 200 meter, i gange- eller
sykkelavstand.

Alvdal øst boligområde

Alvdal øst boligområde

Steimoegga fotballbane

150

80mete
r
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11910m 2

5090m 2

18810 m2

Planavgrensning
Totalt disponibelt areal = ca 35 500 m2

Steimosletta, Disponibelt areal

Hensynssoner og byggegrenser

Bygget forutsettes fjernet
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I analysen for Steimosletta er det sett på mulig disponibelt areal for fremtidig utvikling, og hvilke
områder som ikke er tilgjengelig for utbygging. Analysen viser eksisterende bebyggelse og anlegg som
skal opprettholdes, samt byggegrenser i forhold til eksistenende bebyggelse og infrastruktur. Alt dette
er lagt inn som «hensynssoner».

For Steimosletta gjelder Reguleringsplan for Steimosletta, vedtatt 11.09.03 og Reguleringsplan for Rv. 3
Alvdal tettsted, Kvernbekkdalen – Steimosletta, vedtatt 25.04.13. Byggegrensene fra reguleringsplanene
videreføres i all hovedsak. Plankartene viser en byggegrense på 20 meter langs riksveien. Unntak fra
dette er der de eksisterende byggene til Alvdal Taverna og bensinstasjonen Shell ligger nærmere veien.
Her sammenfaller byggegrensene med bygningskroppene. Å opprettholde en fast byggegrense langs
veien bidrar til å følge et av målene i «Reguleringsplan for Steimosletta, Taverna» der det i beskrivelsen
står at «…den enkelte tomt disponeres slik at inntrykket sett fra veien blir mest mulig rydding…».
Mot den felles avkjørselsveien vest for næringsområdet vurderes byggegrensen endret på deler av
strekningen i Forslag 2, men opprettholdt i Forslag 1.
For private veier er det lagt inn en byggegrense på 4 meter fra kant vei.

I utgangspunktet er det det ikke ønskelig å ekspropriere privat eiendom, men hvis det anses som et
nødvendig tiltak for å bidra til en viktig helhetlig struktur og er nødvendig for å få til samfunnsmessige
gode løsninger, bør det imidlertid vurderes.

Gjeldende plankart viser ere bygninger som er markert som «bebyggelse som forutsettes fjernet».
Dette er valgt videreført. I tillegg er bygning på gnr. 7 bnr. 410 markert som forutsatt fjernet, ettersom
det ikke lenger er drift her, og arealet anses som viktig for en videre utvikling av området.

Aukrustsenteret inkludert Grimshaugen og Reodor Felgens månerakett, med sin lokasjon på det høyeste
punktet på Steimosletta, er en av Alvdals viktigste turistattraksjoner. Fordi miljøet rundt Aukurustsenteret
også bidrar til å gjøre senteret til en attraksjon, har vi valgt å ikke legge opp til fortetting i dette området.

Det er ere næringsbygg på Steimosletta med bedrifter som bidrar til at arbeidsplasser forblir lokalisert
i Alvdal. Dette er viktig for kommunen, og det bør derfor tilrettelegges for at bedriftene kan videreføres
evt. utvides, samt at annen næring kan etableres slik at det kan bidra til nye arbeidsplasser.

Eksisterende bebyggelse på Steimosletta er bygget i henhold til gjeldene reguleringsbestemmelser med
maksimalt 2,5 etasje, og maksimal mønehøyde på 12 meter og gesimshøyde 8 meter.

An alyser
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D ispon ibelt areal S tei a - ca 3 7 0 0 0 m2

21720 m2

3170 m2

Planavgrensning

Totalt disponibelt areal= ca. 37 000 m2

Bebyggelse og infrastruktur som vurderes fjernet

Hensynssoner og byggegrenser

Tilgjengelig areal, fremtidig situasjon

Målestokk 1:4000 (A4)
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I analysene som er gjennomført på Steia er det sett på mulig disponibelt areal for fremtidig utvikling av ny
bebyggelse fortrinnsvis i form av detaljvarehandel, boliger og kontorer. Områder som ikke er tilgjengelig for utbygging
er bl.a. styrt av hvor det er eksisterende bebyggelse og anlegg som skal opprettholdes, samt byggegrenser i
forhold til bebyggelse og infrastruktur. Terreng og vern spiller også en særlig viktig rolle innenfor planområdet.
Terrengformasjoner og relativt store høydeforskjeller skaper utfordringer og stedvis også barrierer for fremtidig
utvikling på Steia. De skaper også et hinder for en naturlig orienteringsevne mot sentrum, da de som kommer
kjørende langs Rv 3 ikke legger merke til tettstedet som ligger rett ved veien.
Vern av bygg og områder gir både begrensninger og muligheter for sentrumsutviklingen.

Byggegrensene for infrastruktur har blitt satt ut i fra Statens vegvesen føringer, Bane NOR, samt gjeldede
reguleringsplaner. Der ikke annet er vedtatt i reguleringsplaner skal det ifølge Statens vegvesen være byggegrense
på 20 meter langs riksveier, mens fylkesveier og kommunale veier skal ha byggegrenser på 15 meter fra senter vei.
På Steia gjelder reguleringsplan for Steia sentrum, vedtatt 24.06.93. Plankartet viser til en byggegrense på 20
meter vest for Rv 3. Øst for Rv 3 er det ikke regulert byggegrense. I forslagene som viser en mulig fremtidig
situasjon er det er derfor tatt utgangspunkt i at byggegrensen er det samme som øst for Rv 3 (20 meter). Langs
de private veiene er det lagt inn en byggegrense på 4 meter fra kant vei det ikke annet er vist i reguleringsplaner.

Byggegrensen langs jernbanen går heller ikke klart frem i reguleringsplanen. BaneNor viser til krav om 30 meter
byggegrense fra midtlinje, nærmeste spor. På tross av dette har det blitt gitt dispansasjon tidligere, da det ble
signalisert fra BaneNor at dette anses som greit i reguleringsarbeidet for boligformål i tettbygget strøk så lenge
det ikke er spesielle hensyn til stede. En 20 meter bred byggegrense vil derfor videreføres i våre mulighetsstudier.
Dette vil si at de eksisterende byggene som ligger relativt nær jernbanelinjen, ikke vil kunne påregnes oppført
samme sted om de skulle blir fjernet.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Alvdal og Tynset, 2017-2021, viser bebyggelse som er markert
til bevaring. Bygningene som skal videreføres som bevaringsverdige er markert i analysen ”Vern, Steia”. I tilknytning
til jernbanestasjonen, kirken og hotellet er det i tillegg vist områder med verneverdige miljø. Kvernbekken er
markert med en omkringliggende hensynssone for blågrønn struktur på 20 meter. Hensynssoner og Vern på Steia
er med på å sette rammer for hvor det kan utbygges i fremtiden.

I utgangspunktet er det det ikke ønskelig å ekspropriere privat eiendom, men hvis det anses som et nødvendig
tiltak for å bidra til en viktig helhetlig struktur og er nødvendig for å få til samfunnsmessige gode løsninger, bør det
imidlertid vurderes. Det meste av eksisterende boligbebyggelse inklusive en re meters byggegrense er derfor også
tatt inn i analysen innenfor hensynssonene som ikke anses som tilgjengelig for utbygging. Innenfor området som
markerer "tilgjengelig areal for fremtidig utvikling", ligger det imidlertidig enkelte privatboliger. Skal utbygging og
transformasjon av disse arealene kunne gjennomføres, må det enten inngås avtaler med hjemmelshaverne ellers
kommunen må vurdere ekspropriasjon.

Eksisterende bebyggelse på Steia er bygget etter gjeldene bestemmelser for Steia sentrum, vedtatt i 1993.
Bestemmelsene viser til at det ikke er tillatt å utvide fotavtrykket på de este byggene, og at ny bebyggelse ikke
skal overstige 2 etasjer (inkludert en eventuell loftsetasje). Gjeldende bestemmelse er ikke i tråd med dagens
nasjonale og regionale føringer, som fremmer fortetting og en generelt høyere utnyttelsesgrad. Vi mener derfor at
bestemmelsene bør revideres slik at de er mer i samsvar med overordnede føringer.

På tross av at analysen viser til et totalt disponibelt areal på drøyt 37 000 m2 er det vikitg å påpeke at enkelte
området kan anses som "restarealer" og mindre områder som aronderingsmessig ikke vil være realistisk å bebygge.
Realistisk disponibelt areal vil dermed være et noe lavere tall.

An alyser
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Tabellene viser tallmateriale som er hentet fra mulighetsstudiene for Steimosletta maksimal utnyttelse og
nøktern utnyttelse, samt Steia maksimal utnyttelse og nøktern utnyttelse. Tabellene er illustrert ved siden av
hverandre, for å gi en oversiktlig sammenlignbar fremstilling.
Mulighetsstudiene og tallene som er utarbeidet, er kun et eksempel på et utall av muligheter for videre
utvikling på Steia og Steimosletta. Tallmaterialet er med dette kun ment å kunne gi et bilde av hvilke
potensiale som ligger på de to ulike plassene.

TAL L M ATE RI AL E F R A U TAR B EI D Ede M U LI G H E TS S TU DI E R

Forslag til fremtidig utvikling
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S tei mosletta - n øktern u tnyttelse, forslag 1 S teim osletta - maksim al u tn yttelse, forslag 2

S tei a - n øktern u tn yttelse, forslag 1 S tei a - m aksi mal u tnyttelse, forslag 2

Vist utbyggingspotensiale

S teia – nøktern utnyttelse

Totalt disponibelt areal Totalt BRA n y
bebyggelse

(inkl. parkering i bygg)

N æringsbebyggelse BRA Boligbebyggelse
BRA

Parkeringskapasitet
(inkl. parkeringshus)

Ca. 37 000 m2 Ca. 9 500 m2 Ca. 2 000 m2 Ca. 7500 m2 C a. 1 80 p - plasser

Vist utbyggingspotensiale

S teia – maksimal utnyttelse

Totalt disponibelt areal Totalt BRA n y
bebyggelse

N æringsbebyggelse BRA Boligbebygg e l se
BRA

Parkeringskapasitet
(Bakkeparkering)

Ca. 3 7 000 m2 Ca. 11 500 m2 Ca. 4 400 m2 7100m2 C a. 1 30 p - plasser

Vist utbyggingspotensiale

S teia – nøktern utnyttelse

Totalt disponibelt areal Totalt BRA n y
bebyggelse

(inkl. parkering i bygg)

N æringsbebyggelse BRA Boligbebyggelse
BRA

Parkeringskapasitet
(inkl. parkeringshus)

Ca. 37 000 m2 Ca. 9 500 m2 Ca. 2 000 m2 Ca. 7500 m2 C a. 1 80 p - plasser

Vist utbyggingspotensiale

S teia – maksimal utnyttelse

Totalt disponibelt areal Totalt BRA n y
bebyggelse

N æringsbebyggelse BRA Boligbebygg e l se
BRA

Parkeringskapasitet
(Bakkeparkering)

Ca. 3 7 000 m2 Ca. 11 500 m2 Ca. 4 400 m2 7100m2 C a. 1 30 p - plasser

Vist utbyggingspotensiale

S tei mosletta – nøktern utnyttelse

Totalt disponibelt areal Ny bebyggelse BRA
( inkl. næringsbebyggelse i 2 - 3 etasjer )

Parkeringskapasitet
(bakkeparkering)

Ca. 35 500 m2 Ca. 31 300 m2 C a. 1 20 p - plasser

Vist utbyggingspotensiale

S tei mosletta – maksimal utnyttelse

Totalt disponibelt areal Ny bebyggelse BRA
( inkl. næringsbebyggelse i 3 etasjer )

Parkeringskapasitet
(bakkeparkering)

Ca. 35 500 m2 Ca. 40 000 m2 ca. 200 p - plasser

Vist utbyggingspotensiale

S tei mosletta – nøktern utnyttelse

Totalt disponibelt areal Ny bebyggelse BRA
( inkl. næringsbebyggelse i 2 - 3 etasjer )

Parkeringskapasitet
(bakkeparkering)

Ca. 35 500 m2 Ca. 31 300 m2 C a. 1 20 p - plasser

Vist utbyggingspotensiale

S tei mosletta – maksimal utnyttelse

Totalt disponibelt areal Ny bebyggelse BRA
( inkl. næringsbebyggelse i 3 etasjer )

Parkeringskapasitet
(bakkeparkering)

Ca. 35 500 m2 Ca. 40 000 m2 ca. 200 p - plasser

Forslag til frem ti d i g u tvikli ng
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Forslag 1. Nøkternt utnyttelse

I det nøkterne forslaget har vi valgt å forholde oss til gjeldende byggegrenser. Ny bebyggelse skal imøtekomme kravet om
saltak, og hovedmøneretningen skal ligge parallelt med Rv 3. Mønehøyden skal være maksimalt 12 meter og gesimshøyde 8
meter. Det vil med dette tillates at det bygges maksimalt 2 næringsetasjer på tomt FRS1 og FRS2. Utformingen av bebyggelsen
bidrar til at ny bebyggelse passer inn blant eksisterende bebyggelse, og at det blir et ryddig uttrykk langs Rv3. For å gjøre
det mer attraktivt å bygge på Steimosletta, samt følge overordnede føringer bør utnyttelsesgraden økes og parkeringskravet
reduseres. I gjeldende bestemmelser er det en tomteutnyttelse på TU maks= 40%. Forslag 1 viser en utnyttelse for FRS1 og
FRS2 på i underkant av %-BRA = 100%. Dette inkludere parkeringsarealet.

Innkjøringen til ny bebyggelse planlegges etablert fra regulert felles avkjørselsvei vest. I tilknytning til byggene er det tilrettelagt
for varelevering mellom to av bygningsvolumenene i nord, og privatparkering i forbindelse med innkjøringen.

For områdene mot sør er det vist 5 nye bygningsvolumer, som følger ny internvei fra Taverna i sørgående retning. Ny
bebyggelse i sør er vist med mønehøyde på 12 meter, og med saltak, da det grenser ned mot eksisterteden gårdstun og
boligbebyggelse. Volumene vil kunne romme 3 etasjer, inklusive 1 loftsetasje. Bebyggelsen trappes ned mot Glomma og
Aukrustsenteret. Mellom ny bebyggelse i sør etableres det en ny vei, som vil være med på å rydde opp i det eksisterende
uttrykket over internveier for området.

Forslag til fremtid ig u tvikling

S teim osletta - nøktern u tn yttelse, forslag 1
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oversiktsbilde Steimosletta - planområde nøktern utnyttelse

oversiktsbilde Steimosletta - oversiktbilde mot sør oversiktsbilde Steimosletta - perspektiv mot nord

oversiktsbilde Steimosletta - perspektiv mot alvdal sentrum, mot sørvest

Forslag til fremtidig utvikling - Volumstudier, S teimosletta - nøktern utnyttelse
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oversiktsbilde Steimosletta - fra aukurustsenteret oversiktsbilde Steimosletta - perspektiv mot vest

oversiktsbilde Steimosletta - perspektiv mot østoversiktsbilde Steimosletta - oversiktsbilde mot sør

Forslag til fremtidig utvikling - Volumstudier, S teimosletta - nøktern utnyttelse
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FORSLAG 2. MAKSIMAL UTNYTTELSE

I forslaget med maksimal utnyttelse, har vi også valgt å forholde oss til gjeldende byggegrenser, med unntak av forslag til
byggegrensen på tomt FRS1 (gnr/bnr 7/724 og 7/730). Her foreslås det at byggegrensen følger adkomstveien i vest 20 meter
på hele strekningen og ikke trekkes inn slik den er i reguleringsplanen.
Forslag 2 viser en utnyttelse for FRS1 og FRS2 på %-BRA = ca. 120% inkl. bakkeparkering.
Vi foreslår at tillatte byggehøyder for nordre del av næringsområdet settes til maks kote 493, som er to meter lavere enn
Grimshaugen, slik at toppen med månerakken forblir det høyeste punktet. Dette gir mulighet for bebyggelse med makshøyde
på 14 meter, noe som tilsvarer 3 høye næringsetasjer.
For områdene mot sør foreslås det å opprettholde makshøyde på 12 meter da det grenser ned mot eksisterteden gårdstun
og boligbebyggelse. Bebyggelsen trappes da også ned mot elva og Aukrustsenteret. Også her kan det bygges 3 etasjer, men
da med lavere etasjehøyde.
Vi ser for oss at bygningsvolumene vil bli større i dette i alternativet enn i alternativ 1. Både byggenes høyde og størrelse gjør
at det ikke foreslås saltak, da en slik takform ikke er byggeteknisk gunstig, og heller ikke anses som en god estetisk løsning
for så store bygg. Vi mener også at det er viktig at byggets funksjon gjenspeiles i byggets uttrykk.
Innkjøringen til ny bebyggelse etableres fra regulert felles avkjørselsvei vest.
I tilknytning til byggene er det tilrettelagt for varelevering. Grunnet næringens lokasjon og type virksomheter som anbefales, er
det viktig å tilrettelegge for tilstrekkelig med parkering. Samtidig mener vi at gjeldende bestemmelser med krav om 1 P-plass
pr. 50 m2 brutto gulvareal for feltene som er regulert til forretning/reiseliv /service og 1 P-plass pr. 25 m2 brutto gulvareal for
feltene som er regulert til reiseliv /service er alt for høyt. Det bør derfor vurderes å redusere kravet til for eksempel 1 P-plass
pr. 100 m2 brutto gulvareal. Å foreslå økt utnyttelse og redusert parkeringskrav ift. gjeldende bestemmelser vil være i samsvar
med overordnede føringer og retningslinjer.
I Forslag 2 er det vist parkeringsplasser langs bebyggelsen. Eksisterende bestemmelser tilrettelegger for ere parkeringsplasser
og en lavere utnyttelse. Dette anses ikke som hensiksmessig, og det nye forslaget vil med dette stride med bestemmelsene.
Arealet i sør som i gjeldende planer er regulert til ”spesialområde for utstilling”, foreslås benyttet til utbygging som en del av
næringsområdet. Tidligere utstillinger har blant annet tatt for seg eldre landbruksverktøy, men det har i senere tid vært få
utstillinger. Utstillingsfunksjonen foreslås yttet til Storsteigen videregående skole, der den trolig vil besøkes av ere.

Forslag til fremtid ig u tvikling

S tei mosletta - m aksi mal u tnyttelse, forslag 2



S i d e 2 3

P

Ny bebyggelse
Ny adkomstvei
Møteplasser
ParkeringsarealP

CA 208 PLASSER

INNKJØRING

INNKJØRING

VARELEVERING

Meters

0
50

100

N e else

N a st e

Møteplasser

ar er sareal

R

INNKJØRING

INNKJØRING

R RING

Meters

F o r s l ag ti l f r e m ti d i g u tvi kl i n g

S te i m o s l e tta - m ak s i m al u tn ytte l s e



Side 24

oversiktsbilde Steimosletta - planområde maksimal utnyttelse

oversiktsbilde Steimosletta - mot vest

oversiktsbilde Steimosletta - Perspektiv mot nord

oversiktsbilde Steimosletta - mot sørøst

Forslag til fremtidig utvikling - Volumstudier, S teimosletta - maksimal utnyttelse
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oversiktsbilde Steimosletta - perspektiv fra grimshaugen mot nord

oversiktsbilde Steimosletta - oversiktsbilde mot sør

oversiktsbilde Steimosletta - perspektiv mot sørvest

oversiktsbilde Steimosletta - mot sørvest

Forslag til fremtidig utvikling - Volumstudier, Steimosletta - maksimal utnyttelse
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I forslag 1 for Steia er det planlagt en «nøktern» utvikling i sentrum av Alvdal. Her er den nye bebyggelsen planlagt på
bakgrunn av eksisterende byggehøyder og volum, gjeldene byggegrense for jernbane, samt fagkunnskap.

Byggegrensene forholder seg til regulert byggegrense langs sørsiden av riksvei 3. Her er byggegrensen lagt 20 meter fra
midtlinjen og det samme vil derfor bli gjort nord for riksveien ved Steia, på tross av at kommunedelplanen ikke viser en
byggegrense på eksiterende kart. I mangel på byggegrense langs jernbanelinjen har vi valgt å forholde oss til Bane Nor sine
krav om 20 meter byggegrense gjennom Alvdal tettsted. Det er også lagt inn en 20 meter hensynssone rundt Kvernbekken.
Bekken, jernbanelinjer, riksveien, terrenget og verneverdige bygninger er med på å begrense utvidelsen av sentrum. På tross
av at det nnes begrensninger i disponibelt areal, gir også den faktiske situasjonen muligheter til å skape en ny stedegen
bebyggelse.

I det nøkterne forslaget foreslås det at den nye bebyggelsen, anlegges med en sørvendt fremside, foran dagens eksisterende
bebyggelse på Steia. Den nye bebyggelsen foreslås bygget med 5 etasjer og saltak. Maksimal byggehøyde vil være ca 20
meter og forholder seg til eksisterende terreng. Ettersom bebyggelsen anlegges i terrenget, vil de nye boenheten ikke fremstå
som prangende i sentrumsbildet. Den nye bebyggelsen vil eksempelvis kunne gi muligheter for to etasjer med forretningsdrift/
kontorer med adkomst fra gateplan i 3. etasje, samt leiligheter i øverste etasje. Bebyggelsen knyttes sammen med en 2
etasjes parkeringskjeller der det vil kunne være varelevering. Det foreslås at det etableres et felles grøntområde på taket.
Uteoppholdsarealet vil fungere som en forlengelse av dagens sentrumsområde. For å rydde plass til den nye bebyggelsen
forutsettes det at enkelte eneboliger fjernes.

Mellom Alvdal kirke og den verneverdige handelslagsbygningen foreslås det en utvidelse av lokalvarehandelen i sentrum.
Her foreslås det bygget et nytt kjøpesenter med to næringsetasjer, og att tak. Maksimal byggehøyde vil være 9 meter. Ved
kjøpesenteret bør det anlegges en ny møteplass for Alvdals innbyggere, som vil ha en naturlig tilknytning til torget ved Steia
hotell. Parkeringsplassen som ligger i tilknytning til Alvdal kirke, kan disponeres av både kunder og kirkens besøkende.
Ettersom Steia skole skal yttes, vil de eldre lokalene og tomten kunne disponeres til nye formål. Tomten foreslås derfor
disponert til nye leiligheter, med eksisterende vei som adkomstvei. Leilighetene foreslås bygget med to etasjer og saltak, slik
at de passer med omkringliggende bebyggelse og landskap.

Forslag til fremtid ig u tvikling

S tei a - nøktern u tn yttelse, forslag 1
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Forslag til fremtidig utvikling - Volumstudier, S teia - nøktern utnyttelse

oversiktsbilde Steia - planområde nøktern utnyttelse oversiktsbilde Steia - perspektiv fra rv 3, mot nordøst

oversiktsbilde Steia -perspektiv med alvdal jernbanestasjon mot nordvest oversiktsbilde Steia - mot nord
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Forslag til fremtidig utvikling - Volumstudier, S teia - nøktern utnyttelse

oversiktsbilde Steia - mot sørvest oversiktsbilde Steia - perspektiv fra alvdal kirke, mot dagens sentrum

oversiktsbilde Steia - perspektiv mot sør oversiktsbilde Steia - mot vest
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FORSLAG 2. MAKSIMAL UTBYGGING PÅ STEIA
I forslag 2 for Steia er det planlagt en «maksimal» utvikling i sentrum av Alvdal. Her er også den nye bebyggelsen planlagt
på bakgrunn av eksisterende bebyggelse gjennom gjeldende plankart, datert 11.12.92, gjeldene byggegrense for jernbane,
samt fagkunnskap.

Byggegrensene forholder seg (som i det nøkterne forslaget) til regulert byggegrense langs sørsiden av Rv. 3, med en
hensynssone 20 meter fra midtlinjen. I mangel på byggegrense langs jernbanelinjen, vil 20 meter byggegrense fra jernbanens
midtlinje, på nærmeste jernbaneskinne, bli gjeldende. En 20 meter bred hensynssone rundt Kvernbekken begrenser arealet
mot sør.

I det maksimale utbyggingsforslaget foreslås det bygget et nytt kjøpesenter sør for eksisterende sentrumsområde, som
en utvidelse av det eksisterende handelssentrumet. For å rydde plass til det nye kjøpesenteret forutsettes det at enkelte
eneboliger fjernes, og at deler av den eksisterende veien kan benyttes som adkomstvei for varetransport. Kjøpesenteret
etableres med 3 etasjer med næring og 1 etasje med leilighetsenheter. Maksimal høyde vil være 16, 5 meter. Det store
volumet gjør at større, plasskrevende handelskjeder vil kunne etablere seg. Ved etableringen av et nytt kjøpesenter i terrenget
vil ikke den nye bebyggelsen fremstå som fremtredende i sentrumsbildet, på tross av at det nye kjøpesenteret vil være godt
synlig fra Rv. 3. Dette er hensiktsmessig for å lokke til seg kundene fra Riksveien.
I dette forslaget er det tilrettelagt for bakkeparkering mellom det nye kjøpesenteret og Rv. 3, ettersom byggegrensene setter
begrensninger for videre utvidelse av bygningsvolumer mot Rv3, i tilegg til at det er ønskelig å utnytte bebyggelsen til handel-
og boligformål.

Mellom Alvdal kirke og den verneverdige handelslagsbygningen foreslås det å bygge leiligheter. De nye boenhetene vises med
saltak og en variasjon på 2-3 etasjer, på denne måten tilpasses de omkringliggende bebyggelse. Det vil bli en utvidelse av
lokalvarehandelen i sentrum. Maksimal mønehøyde vil være 13 meter mot jernbanelinjen, 9,5 meter mot Steia hotel og Alvdal
kirke. I midten av boligenhetene tenkes det at det vil være naturlig å anlegge et tun.

Ettersom Steia skole skal yttes, vil de eldre lokalene og tomten kunne disponeres til nye formål. Deler av tomten foreslås derfor
disponert til nye leiligheter. De nye leilighetene skal bygges med to etasjer og saltak, slik at de passer med omkringliggende
bebyggelse og landskap.
En alternativ adkomstvei til leilighetene vil kunne anlegges langs jernbanen. Terrenget tilrettelegger også for muligheten til å
legge veien om Grinegga.

Forslag til fremtid ig u tvikling

S tei a - maksi mal u tn yttelse, forslag 2
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oversiktsbilde Steia - planområde maksimal utnyttelse

oversiktsbilde Steia - perspektiv mot sør

oversiktsbilde Steia - fjernvirkning mot nord

oversiktsbilde Steia - perspektiv fra rv. 3

Forslag til fremtidig utvikling - Volumstudier, S teia - maksimal utnyttelse
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oversiktsbilde Steia - fjernvirkning maksimal utnyttelse oversiktsbilde Steia - perspektiv fra alvdal kirke

oversiktsbilde Steia - mor sørøst oversiktsbilde Steia - perspektiv mot øst med alvdal jernbanestasjon

Forslag til fremtidig utvikling - Volumstudier, S teia - maksimal utnyttelse
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Forslag til fremtid ig utvikling

S teia - maksimal utnyttelse inklusive steigen skole, forslag 3

Steigen skole er lokalisert innenfor byggegrensen langs jernbanen, som er satt til 20 meter. Man vil ikke kunne oppføre
ny bebyggelse innefor denne byggegrensen hvis Steigen skole rives. På bakgrunn av dette har det vært ønskelig å vise
et alternativ der deler av skolen bevares. Det tredje alternativet viser derfor hvordan dette kan gjøres, ved at deler av
eksisterende bygningsmassen på Steigen skole opprettholdes og knyttes sammen nye boligbygg.
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An befalin ger

Denne rapporten viser at det er et fortettings- og utbyggingspotensial
både på Steimosletta og på Steia. Både utbyggere, politikere,
kommuneadministrasjonen og innbyggere har tanker om hvordan
disse stedene kan utvikles. Uansett utvikling vil det være viktig å veie
konsekvensen av de ulike alternativene, fordi den endelige avgjørelsen
vil være irreversibel for det Alvdal vi kjenner i dag.

Hovedoppgaven i dette mulighetsstudiet har vært å nne frem til mulige
løsninger for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Alvdal sentrum,
som følger samfunnsdelens målsettning om "å nne det gode liv". I
dette mulighetsstudiet har det ikke vært en del av oppgaven å inkludere
innbyggerne, men et mål for oppgaven og løsningene som foreslås er
at de som bor i Alvdal skal trives, ha et eierforhold til, og være stolte av
stedet sitt. For å oppnå dette er det viktig å etablere et levende sentrum
som har nok funksjoner.

Steimosletta
Steimosletta er et delvis utviklet næringsområde, med tilbud spesielt
for lastebilsjåfører, turister og andre reisende fra Rv3. Området har
bebyggelse og veistruktur som setter begrensninger for det videre
utbyggingspotensialet, men har på tross av dette også store åpne
arealer/tomter som står klare for utbygging.
Terreget på Steimosletta er forholdsvis att, og det er kun Grimshaugen
som står frem som et synlig landemerke på sletta. Det ate terrenger og
de relativt store tomtene gjør området enkelt og økonomisk gunstig å
bygge ut. Samtidig er det en utfordring at 200-års ommen dekker det
aller meste av området.

Med tanke på avstander og ferdsel, ser vi utfordringer ved at tomtene
som er mest tilrettelagt for utbygging ligger i overkant av 1 km til de
este "dageligdagse gjøremål". Nasjonal gåstrategi viser at det er

størst frafall fra gående, til kjørende, når distansen blir lenger enn
500 meter. En utbygging av detaljhandel på Steimosletta vil dermed
fremme motorisert ferdsel. Dette er ikke i tråd med nasjonale og
regionale føringer for miljøvennlig planlegging. Etableringen av et nytt
sentrumsområde vil dessuten by på utfordringer for de eksisterende
handel- og servicefunksjonene som nnes på Steia i dag, ved at kundene
blir trukket ut av sentrum.

Steia
Steia er helt unikt på landsbasis, ved å være en av få stasjonsbyer som
fortsatt lever og fungerer. De otte kvalitetene bør utnyttes som fortrinn
og benyttes i markedsføringen av stedet. Vi mener at det er svært viktig
å bygge opp under og videreføre det som er unikt i Alvdal.
En fremtidig utvikling på Steia vil være positivt for handel- og
servicevirksomhetene som er lokalisert der i dag. Steia sentrum

ligger nær boliger og skoler, og en fortettning av det eksisterende
sentrum vil dermed bygge opp under et ønske om å samlokalisere
sentrumsfunksjonene. Denne typen planlegging fremmer dessuten ferdsel
med gange og sykkel og gir god tilgang til det kolletive knutepunktet.
Dette er i tråd med regionale og nasjonale føringer for sentrumsutvikling.
Fortettning har dermed langsiktige økonomiske, samfunnsmessige og
miljømessige gevinster.

Terrenget på Steia gir muligheter, men setter også begrensninger for
en videre sentrumsutvikling. Topogra en bidrar til at området er lite
utsatt for om, terrenget er med på å de nere/avgrense rom, og ved å
bygge ut i et skrånenede terreng vil ikke den nye bebyggelsen fremstå
like "prangende". Terrenget er likevel utfordrende ved at det setter
begrensninger i forhold til hvor det vil være fysisk mulig å bygge, og
hvor det vil være økonomisk gunstig med videre utbygging.

En videre utvikling på Steia vil bidra til å trekke potensielle kunder som
ferdes på Rv 3. En kan likevel argumentere for at sentrumsområdet
kan fremstå som mindre synlig for bilistene, enn ved utbygging av et
tilsvarende tilbud på Steimosletta.

Utbyggingskapasitet, høyder, volum og parkering
Eksemplene vi har vist i våre mulighetsstudier er kun noen av et utall
mulige løsninger. De er ment å skulle benyttes som eksempler på hvordan
en nøktern og en maksimal utnyttelse kan bli på Steia og Steimosletta.
Forslagene er ikke detaljert og viser i utgangspunktet kun volumer. Vi
har likvel antydet potensiale for BRA, bolig, næring og parkering for
å gi et bilde av hvordan utviklingen kan bli. Det understrekes at en
endelige løsning vil detaljeres av de som skal utvikle områdene. Både
Steia og Steimosletta har et relativt stort fortettingspotensiale og ved
god planlegging bør både Steia og Steimosletta kunne tåle fortetting,
uten å ødelegge tettstedets karakter.

Grad av fortetting og utnyttelse vil imidlertid medføre at kommunen må ta
noen valg. Dette gjelder både tillatt utnyttelsesgrad og høyder på bygg,
men også om man skal åpne for å sanere noe eksisterende bebyggelse.
En sanering gir mulighet for et helhetlig grep om utbyggingen og
utviklingen.

Vi anbefaler at utnyttelsesgrad og høyder økes og parkeringskrav
reduseres, både på Steia og Steimosletta. På Steimosletta er tillatt
utnyttelsesgrad svært lav, og kravet til antall parkeringsplasser er høyt.
Ny bebyggelse bør imidlertid ikke være høyere enn Grimshaugen, som er
den høyeste terrengformasjonen på Steimosletta. Da vil Reodor Felgens
månerakett fortsatt ivaretas som et landemerke i området.
Man bør også vurdere å tillate annen takform enn saltak. Når man

vurderer høyder, størrelse, utnyttelse og takform på Steia, må det
bevaringsverdige miljøet tas hensyn til.

Anbefaling
For at et tettsted skal fungere på en god måte må man ha riktig
virksomhet på riktig plass. Typiske sentrumsfunksjoner som detaljhandel
og kontorer bør lokaliseres sentralt nært jernbanestasjonen og boligene.
Forretninger med plasskrevende varer og annen type næring bør trekkes
ut av sentrum.

Vår klare anbefaling er å beholde sentrumsfunksjonene på Steia og
etablere næring på Steimosletta. For å kunne videreutvikle og opprettholde
liv i Steia sentrum, synes det riktig å tilrettelegge for videre utvikling
i form av detaljvarehandel, boliger og kontorer i Steia sentrum, hvor
dette lokaliseres med kortest mulig avstand til kollektivknutepunkt med
jernbanestasjonen og bussterminal. Det er viktig for handelsstanden at
forbipasserende på Rv 3 stopper for å handle på Steia. I dag er sentrum
lite synlig fra riksvegen, og bilene kjører forbi. For å gjøre Steia mer
tilgjengelig og synbar fra Rv 3, bør det ses på tiltak som gjør adkomst til
Steia «enklere» både fysisk og visuelt.

Fra Rv 3 til jernbanen er det ca 13 høydemeter. Hvis man plasserer
bebyggelse i skråningen mellom Skulbakken og det øvre platået ved
jernbanen, kan man både synliggjøre Steia og trekke sentrumsfunksjonene
nærmere riksvegen. Ved å ha innganger og parkering både på øvre og
nedre plan, og gjennomgang i bygget, knyttes sentrum sammen mellom
de to nivåene. En slik løsning kan gi store bygningsvolum og arealer
som kan benyttes til både forretning og bolig. Samtidig som bygget vil
bli godt synlig fra riksvegen vil høyden på bygget tas opp og dempes av
terrenget. Bygningens høyde på øvre platå bør være tilsvarende som den
bevaringsverdige bebyggelsen ved stasjonsområdet. På denne måten
kan man både bevare «gamle» Steia med småskala, bevaringsverdige
bygninger og med kirken som landemerke, samtidig som man åpner
sentrum mot nye kunder ved riksvegen.

Steimosletta anbefales videreført som nærings- og servicebebyggelse i
form av bensinstasjoner, taverna/overnatting, turistvirksomhet, forretning
med plasskrevende varer og eventuelt lokale produksjonsbedrifter.
Dette er virksomheter som er bilbaserte og i stor grad baserer seg på
Rv 3-tra kken. Tidligere planer, analyser, undersøkelser og overordnede
føringer viser at dette har vært en målsetting frem til nå, og vi mener at
dette også er riktig å videreføre fremover. Å tilrettelegge for detaljhandel
på Steimosletta vil derimot undergrave Steia som sentrumsområde. En
videre utbygging på Steimosletta bør være et positivt supplement til
virksomhetene på Steia.
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Anbefalin ger

Som endel av den endelige konklusjonen vil vi også vise til et par
eksempler der man har utvidet detaljvarehandel i eksisterende sentrum,
og dette har bidratt positivt til utvikling og et aktivt tettsted.

Geilo sentrum
Arealene i Geilo sentrum er utformet med kollektivknutepunkt,
møteplasser, handelsområde og reisemålssenter. Dette er viktige
funksjoner både for innbyggerne og tilreisende. I gjeldende planer er
det fokusert på å legge til rette for utvikling av torg, gågater og fortau.

Det er gjort et bevist valg for å avgrense sentrumsområdet for å sikre
samlokalisering av naturlige sentrumsfunksjoner. Innenfor dette område
kan det etableres kjøpesenter. Dette har vært med å styrke sentrum og
livet i gatene.

Ringebu
Motto for utvikling av dette tettstedet er «Landsbyen Ringebu - det
attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen».

Arbeidet med utvikling av Ringebu har mottatt priser og anerkjennelse
siden 2011. Sentrum i Ringebu (Vålebru) er eneste sted der kommunen
har hatt befolkningsvekst i siste 15-års periode. Det er også her
kommunen og næringslivet har arbeidet mest med stedsutvikling.
Stedsutviklingen har i første omgang handlet om fysisk tilrettelegging
med infrastruktur, men også om estetikk ved for eksempel møteplasser
samt tilrettelegging for aktiviteter, kunst og kultur. Alt er etablert i
samarbeid med næringsliv, frivillig sektor og andre aktører. At Ringebu
har hatt stedsutvikling som et innsatsområde, har hatt en god e ekt og
fått et vellykket resultat.

Eksempler på utviklingsstrategier fra andre steder
Det nnes mange eksempler på steder hvor sentrumsområdene
har lidd under en utvikling der sentrumsfunksjoner yttes til mer
«lett tilgjengelige» utbyggingsområder. Som en begrunnelse for vår
anbefaling, kan vi også vise til følgende;

26 august, 2016 skriver Siri Holmboe Høibom (Fra Norsk design- og
arkitektursenter (DOGA)): "Utarming av norske byar og tettstader er
eit faktum, og det er både eit storby- og småbyfenomen.Til tross for at
mange utbyggarar prøver å overtyde om det motsette, viser forskinga
at bysentrum tapar marknadsandelar når handel blir etablert utanfor
sentrum."

Av byer som kan sammenligne seg med Alvdal, refererer hun blant annet
til Lærdal og Lillesand, der begge stedene har opplevd byspredning
og utarming av eksisterende gågater ved bygging av nye kjøpesentre
utenfor sentrumsområdene. Som en resultat av kjøpesenterutbyggingen
skriver hun at;

"Fleire bilar og færre butikkar gjer at det blir mindre triveleg å opphalda
seg i sentrum, og lokalsamfunn mister kulturhistorie og møteplassar
som er viktige både for identitet, intergrering og sosialisering.
Byspreiingspolitikken gir byar me ikkje vil bu i. Konsekvensen er at
både folk og arbeidsplassar yttar ut".

Lærdal og Lillesand er kun to av mange eksempler på hvordan byggingen
av et kjøpesenter utenfor sentrumskjernen kan føre til sentrumsdød.
Artikkelen viser til hvordan lokale innbyggere, og mennesker fra
nærliggende tettsteder og byer trekker til kjøpesentrene, og tvinger de
lokale butikkene til å legge ned. Det er viktig å hente frem eksemplene
i denne sammenhengen, for å ta lærdom av tidligere erfaringer, slik at
sentrum fortsetter å kunne være et godt tilbud og en god møteplass
for innbyggerne.

Referanser
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/3oGxe/Forderva-politikk-gir-sentrumsdod--Siri-
Holmboe-Hoibo


