
Rullering av kommuneplan



Planhierarkiet

• Styrt av plan- og bygningsloven
• Kommuneplanens arealdel 

avklarer arealbruk og 
overordnede bestemmelser

• Reguleringsplaner setter 
detaljerte bestemmelser for 
tiltak



Planprogram gir rammer
Kommuneplanen gir langsiktige retningslinjer for 
samfunnsutvikling og arealbruk i kommunen og er styrende for 
de beslutninger som fattes til daglig i forvaltningen. 

LANGSIKTIG AREALSTRATEGI:
Videreføre:
1. Satsning på tettstedene langs IC-strekningen 
2. Mjøsa og kulturlandskapet

Nytt:
3. Videreutvikle Romedal til et tettsted for Stange øst 
4. Tettstedsutvikling: muligheter og målsettinger

Planprogrammet angir også vurderingskriterier for tomtearealer



- videre sier planprogrammet at det skal arbeides med:



Vedtak i formannskapet 2.11:

Stange kommune skal satse på en årlig 
befolkningsvekst som ligger over 
landsgjennomsnittet



Vekst og FNs bærekraftsmål



Tidslinje for overordnet planarbeid

-medvirkning
-utredninger
-vekstmålsetting
-arealbehov
-arealinnspill

-info-møte
-merknader til 
planforslaget

September/ 
oktober 2023

Her er vi nå



MULIGHETER OG MÅLSETTINGER PÅ ILSENG



Ilseng

• Bolig og befolkningsanalyse utføres
• Det finnes boligtomter, både regulert og avklarte
• Det er ikke kommunale tomter på Ilseng
• Nytt tomteområde for spredt bolig i landbruksområdet (LSB3) 

Hornekverna
• Lokal utvikling utover nye boligområder?
• Del av kommunens samlede utvikling og ressurser



Befolkning- og 
boliganalyse
Ilseng

Antall bosatte i Ilseng tettsted:  935
SSB 2022.



Endringer i folketall siden 1995

1995 2000 Endring 2005 Endring 2010 Endring 2015 Endring 2020 Endring
Endring 1995-

2020
1995-

2020 (%)

Andel av 
vekst

Arstad 1964 2177 +213 2305 +128 2576 +271 2933 +357 3334 +401 +1370 +70% 36.1%

Breidablikk 1514 1497 -17 1518 +21 1520 +2 1577 +57 1531 -46 +17 +1% 0.4%

Espa 615 580 -35 574 -6 522 -52 555 +33 571 16 -44 -7% -1.2%

Hoberg 3797 4109 +312 4281 +172 4695 +414 4946 +251 5274 +328 +1477 +39% 39.0%

Solvin 1627 1723 +96 1663 -60 1825 +162 1803 -22 1942 +139 +315 +19% 8.3%

Stange 3312 3507 +195 3733 +226 3724 -9 3994 +270 4327 +333 +1015 +31% 26.8%

Tangen 1314 1332 +18 1359 +27 1304 -55 1268 -36 1241 -27 -73 -6% -1.9%

Vallset 1927 1975 +48 1967 -8 1928 -39 1936 +8 1890 -46 -37 -2% -1.0%

Åsbygda 1110 1022 -88 1021 -1 1004 -17 974 -30 916 -58 -194 -17% -5.1%

Stange kommune (inkl. 
uoppgitt grunnkrets)

17274 17928 +654 18427 +499 19104 +677 20013 +909 21064 +1051 +3790 +22% 100%



Tomtearealer :

Lageråa
Delvis utbygd
Forespørsel om oppfylling på utsiden av 
tursti.

Larssveen
Inngått utbyggingsavtale med 
omforente tekniske løsninger i 2011



Skøyenvegen 42: Vedtatt reguleringsplan er 
påklaget og det skal lages en ny plan for 
atkomstveg. Kommunen avventer nytt 
planforslag fra plankonsulent.



Nye områder til bebyggelse i arealdelen 2020

Gamlevegen 2: B9 kan omformes til bolig
Villavegen/ Gamlevegen: BA3 kan utvikles til bebyggelse.

Skøyen militærgarasje: 
eiendommen kan utvikles til boliger



• Hornekverna er avsatt til LSB4, spredt 
bolig i landbruksområde.



Nr 2 Gamlevegen 4. (langs jernbanen)
Dette er avsatt til bebyggelsesområde og det kan 
omreguleres til bolig. 



Nr 4. Grønvolden.
Et område på ca 25 da, men deler av dette 
er LNF område. Er det avgjort hvor mye som 
kan brukes til boliger? Hva med tilførselsvei? 
Er den privat?

Områdets avgrensning ble noe endret for å 
ta hensyn til nytt flomkart, samt naturmiljø, 
men videreføres i hovedsak. Det som er 
lysgult er avklart til boligbygging, det ligger 
delvis på dyrket mark. Skogstadvegen er 
privat.



Nr 6. Hamar Kommune område 
AB4-H710.
I Hamar sin langtidsplan står det at elevene kan 
gå på Breidablikk skole under visse 
forutsetninger. Da må gang- og sykkelvegen langs 
Linjevegen være ferdig og en undergang til 
Skauvegen på sørsiden av Jernbanen bygges. 
Undergang for gang- og sykkelsti lar seg neppe 
gjennomføre før Rørosbanen skal elektrifiseres.



• Det er regulert fortau langs Linjevegen fram til fengselet, deretter er det ikke 
regulert, men ser ut til å være romslig nok vegareal til å videreføre fortau fram til 
avsatt areal til ny gang- sykkelveg mtp krysning av Rørosbanen. Dette er ikke 
regulert. 



Norges beste turrute: Ilsengstiene



MULIGHETER OG MÅLSETTINGER PÅ ILSENG

• Hva er unikt?
• Hva er det gode liv?
• Hva kan forbedres? 
• Hva skryter man av på Ilseng?
• Hvordan er det å komme hit?
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