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Overordnet mål 
for Ydalir bydel

• Et godt sted å bo!

• Et eksempel på framtidas 
boform og livsstil

• Redusere klimagassutslipp
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ZEN-senterets visjon:

Bærekraftige 

områder med 

null utslipp av 

klimagasser
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Miljøvennlig bydel



Konsept-
utredning



Masterplan: Gjør det miljøvennlig

• Konseptutredningen har ledet ut i en Masterplan

• Masterplan definerer blant annet ambisjoner og krav til 
utbyggerne.

• Ved salg av arealer til utbyggere sikres gjennomføring av 
krav gjennom privatrettslig avtale. 

• Kravene omfatter tema innenfor energi, materialbruk, 
mobilitet og overordnede plangrep.



KRAV i Masterplan - Plangrep

Loopen skal være en 
sammenhengende og 
gjennomgående 
gangforbindelse som knytter 
sammen Ydalir. I tilknytning 
til loopen skal utbygger 
etablere møteplasser med 
benker, beplanting etc. 
Dette gjelder primært 
hovedfelt Vest, og endelig 
utforming vil konkret 
forankres gjennom arbeidet 
med reguleringsplanene. 



KRAV i Masterplan - mobilitet

Sykkel: 

• Utendørs sykkelparkering skal være under tak.

• 5% av sykkelparkeringsplassene skal være tilpasset lastesykkel for privat bruk. 
Dører til og fra parkeringsareal må tilpasses sykkeltransport. 



Bil: 

• Det kan bygges inntil 2 p-anlegg pr. delfelt. 

• P-anleggene skal tilrettelegges for el-billading. 

• P-anleggene skal tilrettelegges for tilkobling til solceller. 

• P-anleggene skal tilrettelegges for HC-plasser etter gjeldende føringer. Det skal 
også tilrettelegges for HC-plasser inne i delfeltene. 

• Midlertidige utforminger av løsninger for p-anleggene tillates (eks. gruset plass), 
men må være lokalisert der endelig p-anlegg skal ligge. 



Bil (fortsetter):

• Totalt antall p-plasser pr delfelt 
fastsettes etter følgende tabell: 

• P-anleggene skal utformes slik at det 
også er tilrettelagt for gjesteparkering 
og bildelingsordning. Dette antallet 
kommer i tillegg til antallet i tabellen 
over. 

• Sambruk/utleie/bildeling: Dersom en 
utbygger ønsker å opprette et p-
anlegg som skal være til allment bruk 
for bydelen, med korttidsbetaling, 
langtidsbetaling, utleie etc. tillates et 
større antall p-plasser. Endelig antall 
fastsettes i reguleringsplan. 



B3: Eies av Trysilhus, ønsker 

ikke å følge Masterplan 

B1: Terje Svenkerud

B7/Muspelheim: 

Terje Svenkerud

B2: Ikke solgt, eies av ETS

B4: Utleiebolig Elverum B5-1 og B5-2/Ydalir Park: 

Nordbolig

B5-3/Høyden i Ydalir: 

Hedmark Eiendomsinvest 

B5-4/Høyden i Ydalir: 

Hedmark Eiendomsinvest 

B8-1 og B8-2: 

Bakke Eiendom

B11/Ydalir-Toppen: 

Vikingbygg/Norgeshus

Omsorgsboliger 
og leiligheter

B6: Ikke solgt, 

eies av ETS

Ydalir skole og 
barnehage



Eksempler – reguleringsplan 



Eksempel – første utbygging 





Eksempler reaksjoner 



Utfordringer

• Bilbasert småby….

• Holdnings- og handlingsendring!

• Oppfølging av Masterplan og utbyggerne

• Bygge for fremtiden…?

• Vil det fungere?



Muligheter

Samarbeid!
• Fjernvarmetrasé 

ble grønn snarvei



Muligheter

Deleløsninger!

• Bildeling – for hele bydelen

• Sykkeldeling – på hvert delfelt

• Sikre løsning på overordnet nivå 
gjennom velforening 



Hornkvern Film & Foto

ydalirbydel.no
elverumvekst.no
elverum.kommune.no


