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1. INNLEDNING 

Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier mv. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
 
Formålet med analysen er å gi en overordnet fremstilling av virkningen revisjonen av 
kommuneplanens arealdel kan ha på samfunnssikkerheten. 
For temaer som ikke er omfattet av risiko- og sårbarhetsanalysen for revisjonen av kommuneplanens 
arealdel henvises det til rapporten Risiko og sårbarhet i Lillehammer (Lillehammer kommune 2008). 
 
 
2. STATUS 

Lillehammer kommune har i gjeldende kommuneplanperiode gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse 
(Lillehammer kommune 2008). I forbindelse med dette arbeidet har det blitt gjennomført flere 
prosjekter innen temaet risiko- og sårbarhet. Prosjektene har hatt til hensikt å styrke 
kunnskapsgrunnlaget for flere temaer, være et hjelpemiddel ved saksbehandling og danne grunnlag 
for fremtidige risikovurderinger. 
 

Tabell 1. Risiko- og sårbarhetsrelaterte prosjekter gjennomført i Lillehammer kommune i 
perioden 2006-2011 
Løsmassekartlegging Hele kommunen er kartlagt med hensyn på kvartærgeologi/løsmasser. 

Det er utarbeidet løsmassekart for kommunen, rapport med beskrivelse, 
samt gjennomført vurderinger av enkelte antatt utsatte områder mhp. 
skred og utglidninger av løsmasser. 

Forurenset grunn Det er gjennomført en grovkartlegging av områder med forekomst av 
kjent eller mulig forurenset grunn i kommunen. Kartleggingen tar 
utgangspunkt i historiske opplysninger om virksomheter, og konkret 
informasjon om forurenset grunn i forbindelse med virksomheter, 
byggetiltak, omdisponering av arealer etc. 
Lokaliteter med kjent eller mulig forurenset grunn er kartfestet og 
kategorisert etter type. 

Radon I perioden 2008-2010 er det gjennomført målinger av radon i et større 
antall boliger i Lillehammer. Sammen med tidligere målinger er det nå 
rapportert inn målinger i omkring 1000 boliger. Målingene er kartfestet. 
Radonmålingene danner ikke grunnlag for å utarbeide eget risikokart for 
radon. 

Kartlegging av private 
brønner 

Drikkevannsforsyninger i spredt bebyggelse er kartlagt. Kartleggingen 
har resultert i at omkring 800 brønner/drikkevannskilder er innrapportert 
til kommunen. Sammen med NGUs brønndatabase danner 
kartleggingen grunnlag for vurderinger i forbindelse med avløp i spredt 
bebyggelse. 

Revisjon av 
drikkevannssoner 
Korgen vannverk 

NGI har gjennomført utredninger av klausuleringssonene for Korgen 
vannverk. Det er utarbeidet reviderte bestemmelser, og ny 
soneinndeling. Kommune har parallelt med dette gjennomført en 
kartlegging av risiko for forurensning knyttet til bekker og elver i 
drikkevannssonen. 

I perioden har det også blitt opprettet en nasjonal skreddatabase med en karttjeneste (Skrednett.no). 
 
I gjeldende kommuneplanperiode har det skjedd flere uønskede hendelser, slik som  
50-årsflom i Lågen/Mjøsa i 2011, flom og massetransport i sidevassdrag, bla. i Skurva og Åretta, 
mindre jordskred, ekstremnedbør og problemer med overvann og kapasitet på ledningsnett, ulykke 
med farlig gods i drikkevannssonen for Lillehammer vannverk, trafikkulykker og branner. Nedbygging 
av landbruksarealer og tap av naturområder og biologisk mangfold kan sies å være resultat av mer 
tilsiktede hendelser, og foregår i ujevnt tempo. 
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3. UTFORDRINGER OG BESKRIVELSE AV AKTUELLE RISIKOFORHOLD 

 

Naturgitte forhold 
Målestasjonen Sætherengen på Søre Ål har 660 mm nedbør som snitt i perioden 1961-1990. Største 
mengde nedbør per døgn som er registrert i Lillehammer er 60 mm/døgn (03.09.1988). Det er ventet 
at klimaendringer vil kunne øke hyppigheten av ekstremnedbør. Intens nedbør vil kunne øke risikoen 
for forekomst av flom, skred og erosjon. Det er store utfordringer knyttet til det å ta hensyn til stor 
usikkerhet knyttet til effekter av klimaendringer, langsiktig planlegging og både ny og eksisterende 
arealbruk.  
 
Det er utarbeidet flomsonekart for deler av området omkring utløpet av Lågen i Mjøsa. Flom i 
sidevassdragene som renner gjennom byen og andre bebygde områder kan skape problemer ved 
snøsmelting og stor nedbør. Eksisterende flomverk og tilpasninger for å motvirke flom og flomskader 
langs vassdragene i kommunen kan kreve vedlikehold. Spesielt etter større flommer kan det ha 
oppstått skader på flomverk. Kommunen skal føre tilsyn med flomverkene og er ansvarlige for å 
rapportere skader til NVE.  
 
I forbindelse med ekstremnedbør kan kapasiteten for ledningsnettet, grøfter og bekker overskrides. 
Tette flater kan medføre raskere avrenning. Ved utbygginger må det vurderes om det skal 
gjennomføres tiltak som øker tiden for avrenningen. Fordrøyningsbassenger, grønne tak, 
infiltrasjonsanlegg og kantsoner med vegetasjon langs vann og vassdrag er tiltak som kan være 
aktuelt å gjennomføre. Bekker som erfaringsvis kan være utsatte ved stor nedbør er Skurva, Bæla, 
Åretta, Lundebekken, Vottestadbekken, Øyresbekken og deler av Rinna. 
 
Hovedplan for vann og avløp er under revisjon og ny plan vil bli vedtatt av kommunestyret i 2012. I 
forbindelse med dette arbeidet vil det bli gjennomført vurderinger mhp. klimatilpasning, kapasitet og 
konsekvenser for fremtidig utbygging 
 
I Lillehammer er det damanlegg i forbindelse med kraftverkene i Hunderfossen og Mesnaelva. I 
forbindelse med tidligere arbeider med ROS i Lillehammer er risikoen for dambrudd vurdert. 
 
Det er utarbeidet skredsonekart for Lillehammer kommune som er tilgjengelig gjennom 
internettjenesten Skrednett.no. Områder angitt som skredsone for snøskred danner grunnlag for 
hensynssoner for skred. Det er ikke registrert større skredhendelser i Lillehammer. Mindre jordskred 
og steinsprang kan forekomme, og noen historiske hendelser er registrert i Skrednett.no. Hyppighet av 
skred må sees i forhold til klimaendringer. Økt hyppighet av ekstremnedbør eller lengre 
nedbørsperioder kan øke risikoen for jord- og flomskred. Temperaturvariasjoner og økt nedbør kan 
øke risikoen for steinskred og steinsprang i fremtiden. Ved planlegging/byggetiltak i bratt terreng eller 
områder med mistanke om ustabile masser kan det være aktuelt å kreve geotekniske undersøkelser 
av området. 
 
Med dagens klima er risikoen for snøskred begrenset, men mindre snøskred i bratte skråninger i 
høyereliggende områder i kommunen kan forekomme. 
 
Berggrunn og løsmasser kan avgi radongass til inneluft i bygninger. Det er gjennomført målinger av 
radon i omkring 1000 boliger i kommunen. Målinger gjort i perioden 2008-2009 viser at verdier 
omkring 4000 Bq/m3 kan forekomme i enkelte boliger. 45 % hadde nivåer over tiltaksgrense (100 
Bq/m3), 17 % hadde nivåer over maksgrensen (200 Bq/m3). Det er foreløpig usikkert om det er 
områder i Lillehammer kommune som er mer utsatt enn andre mhp. høye radonnivåer. Berggrunnen i 
kommunen består jevnt over av feltspatrik sandstein i veksling med innslag av skifer. Det antas 
imidlertid at bebyggelse på grove løsmasseavsetninger enkelte steder kan være noe mer utsatt. 
 
Infrastruktur 
Uønskede hendelser som følge av trafikkøkning ved utbygginger kan dreie seg om ulykker med 
materielle skader, personskader og død, ulykker med farlig gods, nedsatt fremkommelighet for 
utrykningskjøretøyer, støy og redusert luftkvalitet. Det er gjennomført trafikkvurderinger i forbindelse 
med kommuneplanens arealdel. Trafikkutredningene sier først og fremst noe om forventet 
trafikkøkning ved ulike utbyggingsalternativer, og har ikke analysert risikoen for ulykker. Utbygging i 
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Åsmarkvegen og Røyslimoen vil innebære utfordringer for eksisterende vegnett. For disse 
utbyggingene forutsettes det at det gjennomføres trafikkanalyser og konkretisering av vegutbedringer 
og nye vegforbindelser.  
 
I deler av Lillehammer sentrum er det utfordringer med hensyn på luftkvaliteten vinterstid. Det er 
opprettet målestasjoner for luftkvaliteten, og det iverksettes tiltak ved overskridelser av normverdier for 
luftkvalitet. Tiltak i form av renhold på vegnettet og salting mot støv har de siste årene medført færre 
overskridelser av normverdiene. Biltrafikk er viktigste bidragsyter til støv. Utbygging som medfører økt 
trafikk i sentrum vil kunne føre til flere hendelser med dårlig luftkvalitet og økt behov for tiltak ved 
overskridelser av normverdier. 
 
Det er planlagt å etablere gang- og sykkelveg langs Nordsetervegen i kommende planperiode. Videre 
kan prosjektet «Sykkelbyen Lillehammer» være aktuelt med hensyn på å realisere nye gang- og 
sykkelveger. Prosjektet er en avtale mellom Lillehammer kommune, Fylkeskommunen og Statens 
vegvesen. Avsatte midler for perioden 2010 til 2013 skal brukes til blant annet en handlingsplan for 
sykkelbyen, bygge og forbedre priorterte sykkelanlegg, blant annet ved utvikling av et hovedvegnett, 
samt holdningsskapende og adferdsrelaterte tiltak. 
 
Høyspentlinjer og transformatorstasjoner kan medføre elektromagnetisk stråling som kan være 
helseskadelig.  Statens Strålevern anbefaler at det settes en grense på 0,4 µT (mikroTesla) der 
mennesker kan bli utsatt for langvarig/kontinuerlig eksponering. 
 
Redusert fremkommelighet i forbindelse med trafikk-kork eller ulykker kan være kritisk. Ved utbygging 
i nye områder kan det oppstå situasjoner hvor det ikke er alternative omkjøringsveger for 
utrykningskjøretøyer. Tilgang til slokkevann og atkomstløsninger for utrykningskjøretøyer må også 
ivaretas ved detaljplanlegging. 
 
Ved bob- og akebanen ved Hunderfossen er det ammoniakkbasert kjøleanlegg. Ulykker ved anlegget 
kan ha stort skadeomfang mhp. liv og helse. 
 
Tidligere bruk 
Lillehammer kommune har gjennomført en grovkartlegging av virksomheter som kan ha medført 
forurenset grunn. I tillegg er det kjente grunnforurensninger i forbindelse med tankanlegg, fyllinger, 
skytebaner og annen virksomhet, samt grunnforurensning påvist i forbindelse med gravearbeider og 
sanering av bygninger og anlegg. I Strandtorget-området er det omfattende arealer med 
grunnforurensinger som skyldes gamle fyllinger og industrivirksomhet. Generelt kan store deler av 
bysentrum ha mer eller mindre forurensede masser. Nedlagte bensinstasjoner og tankanlegg for 
oljeprodukter er steder hvor det er sannsynlig at grunnforurensninger kan forekomme. Ved 
riving/renovering av eldre bygg må det tas i betraktning at det kan ha vært lekkasjer fra nedgravde 
oljetanker. 
 
Ved bygge- og gravetiltak i områder hvor det er kjente grunnforurensninger eller mistanke om at dette 
kan forekomme, må det utarbeides en tiltaksplan iht. Forurensningsforskriften kapittel 2. Spesielt i 
sentrum og sentrumsnære områder er det viktig at det tas hensyn til at masser kan være forurenset, 
og slike masser må ikke forflyttes til områder som ikke er forurenset. 
 
Omgivelser 
Vannmagasiner og regulerte vassdrag kan medføre risiko ved dambrudd, føre til usikker is og raske 
endringer i vannivå. Risikoen knyttet til dambrudd er tidligere vurdert i forbindelse med Risiko og 
sårbarhet i Lillehammer (Lillehammer kommune 2008). Det er ikke lagt opp til ny eller endret arealbruk 
som forventes å være i konflikt med vannmagasiner/regulerte vassdrag.  
 
Ny eller endret arealbruk kan medføre økt biltrafikk som igjen kan innebære økt støybelastning på 
eksisterende veger. Ved fortetting i eksisterende byggeområder kan det være utfordringer mhp. å sikre 
uteområder for lek og rekreasjon mot støy. Krav om etablering av støyskjermer vil måtte påregnes. 
 
Terrengformasjoner som bratte skråninger og skrenter kan utgjøre fare for bebyggelse og aktiviteter i 
området. Bruken/aktiviteten vil kunne avgjøre hva som er akseptabel risiko og hvilke tiltak som må 
gjennomføres for å sikre området. 
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Ulovlig virksomhet 
Sabotasje- eller terrormål er ikke vurdert spesielt i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens 
arealdel. Det vises til tidligere arbeider med risiko og sårbarhet i Lillehammer (Lillehammer kommune 
2008). Et fåtall anlegg/virksomheter i Lillehammer er omfattet av Storulykkeforskriften. Dette gjelder 
ammoniakkanlegg ved bob- og akebanen, samt et gasstankanlegg i Nordre Ål. For øvrig kan 
institusjoner, offentlige virksomheter og drikkevannsforsyning være objekter som er utsatt mhp. 
sabotasje eller terror. 
 
Naturområder og kulturminner 
De internettilgjengelige databasene og karttjenestene Artskart og Naturbase har oversikt over 
registrerte artsforekomster og naturtyper. Naturmangfoldloven trådte i kraft 2009, og i forbindelse med 
vedtak som kan berøre naturmangfoldet skal dette vektlegges og vurderes i henhold til loven. 
Konsekvensutredningen i forbindelse med kommuneplanens arealdel har behandlet temaet spesielt, 
og områder med betydelige konflikter er valgt bort. Ved utbygginger i enkelte områder kan kommune 
kreve at det gjennomføres særskilte vurderinger av virkningene på biologisk mangfold dersom dette er 
ufullstendig kjent. 
 
Forskrift for utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven trådte i kraft i 2011. I Lillehammer kan 
naturtypen slåtteng være omfattet av forskriften. For øvrig er Forskrift om dragehode som prioritert art 
aktuell for Lillehammer, da kommunen har flere lokaliteter for arten. 
Vassdragsmiljø er for øvrig viktige leveområder for planter og dyr. Vannressursloven og flere forskrifter 
legger føringer for forvaltning av kantsoner langs vann og vassdrag. EUs vanndirektiv legger for øvrig 
føringer på forvaltningen av vassdrag, og et hovedmål er god kjemisk og økologisk status. 
 
Forslag om bygging i en del områder med konflikter i forhold til kulturminner er tatt ut undervegs i 
planprosessen. Ved reguleringsplanarbeid må imidlertid hensynet til eventuelle kulturminner avklares 
ytterligere. Funn av automatisk fredete kulturminner kan ikke utelukkes i enkelte områder, og 
kulturminnelovens krav om stans i bygge- og gravearbeider ved funn av automatisk fredete 
kulturminner gjelder.  
 
Naturresurser 
Nedbygging av løsmasseforekomster kan redusere mulighetene for utnyttelse av disse direkte. For 
øvrig kan etablering av for eksempel bebyggelse i nærheten av uttak av løsmasser eller steinbrudd 
vanskeliggjøre utnyttelsen/driften av uttakene, da støy og støv vil kunne medføre konflikter. I den 
reviderte arealdelen er det ikke lagt opp til ny bebyggelse/virksomhet i områder for uttak av løsmasser 
eller steinbrudd. I Hovemoen er det eksisterende reguleringsplan og driftsplan for 
løsmasseressursene. 
 
For nedslagsfeltet til Korgen vannverk som forsyner store deler av Lillehammer med drikkevann, 
gjelder egne klausuleringsbestemmelser. Klausuleringsbestemmelsene og restriksjonssonene er blitt 
revidert de siste årene, og de reviderte bestemmelsene blir tatt inn i kommuneplanens arealdel som 
bestemmelser. Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer i arealbruken for områder som omfattes av 
nedslagsfelt for vannforsyningen, men eksisterende arealbruk, ulykker med kjøretøy, utslipp fra 
oljetanker, brann i næringsbygg etc. kan være kritisk i dette området, og kan medføre alvorlige og 
uopprettelige skader på drikkevannsforsyningen. Type virksomhet og omfang av denne kan være 
avgjørende for hvor sårbar drikkevannsforsyningen er og øke risikoen for ulykker/uhell.  
Vannverkseier (Lillehammer kommune) og Mattilsynet avgjør hvilke virksomheter som kan tillates i 
restriksjonssonene for vannverket, og hvilke sikringstiltak som må kreves i tilknytning til bygninger, 
virksomheter og omgivelser.  
 
Strategiske områder/funksjoner 
Utbygging av infrastruktur i form av veger og vann- og avløpsledninger vil være nødvendig for flere 
byggeområder. Private brønner vil kunne bli mer sårbare ved ny og endret arealbruk og økt aktivitet i 
området. For en del nye byggeområder vil det bli etablert nye vann- og avløpsledninger, som vil kunne 
medføre at eksisterende bebyggelse blir knyttet til offentlig anlegg.  
 
Bensinstasjoner og andre tankanlegg for olje og gass, ulykker med farlig gods er eksempler på 
virksomheter og aktiviteter som kan medføre risiko for utslipp av farlige stoffer. Med utslipp av farlige 
stoffer menes utslipp i større mengder. 
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Iht. Storulykkeforskriften er storulykker definert som «en hendelse som f.eks. et større utslipp, en 
brann eller eksplosjon i forbindelse med at en aktivitet i en virksomhet omfattet av denne forskrift får 
en ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller 
materielle verdier innenfor eller utenfor virksomheten, og der det inngår farlige kjemikalier». I 
Lillehammer er kjøleanlegget ved bob- og akebanen ved Hunderfossen, samt et gasstankanlegg i 
Nordre Ål, virksomheter/anlegg som kommer inn under Storulykkeforskriften. Det er ikke lagt opp til ny 
eller endret arealbruk i dette området, men det er tidligere avsatte områder for fritidsboliger, reiseliv og 
idrett omkring Huseskogen/Hunderfossen, og det pågår arbeider med regulering. I forbindelse med 
dette arbeidet kan det være aktuelt at hensynet til kjøleanlegget vies spesiell oppmerksomhet. I 
Nordre Ål er det avsatt områder for transformasjon/fortetting. Dersom planer i dette området kommer i 
konflikt med anlegg definert iht. Storulykkeforskriften må dette avklares ved eventuell regulering. 
 
Områder for idrett/lek, park og rekreasjonsområder, turveger og stier er viktig for bokvalitet og 
folkehelse, og må ivaretas ved detaljplanlegging. Opplevelsesverdi knyttet til turområder, løyper og 
stier vil kunne bli redusert ved utbygginger. Ny eller endret arealbruk vil stedvis kunne komme i konflikt 
med eksisterende løyper og stier, og avbøtende tiltak må vurderes i forbindelse med regulering. Ved 
fortetting kan det være betydelige utfordringer mhp. å sikre tilstrekkelige arealer for lek og rekreasjon. 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging legger føringer på mulighetene for å omdisponere 
friområder til andre formål. 
 
 
4. METODIKK 

Risiko er definert som kombinasjonen av sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og 
konsekvensene av denne hendelsen. Metodikken for inndeling i klasser av sannsynlighet og 
konsekvenser tar utgangspunkt i rapporten Risiko og sårbarhet i Lillehammer (Lillehammer kommune 
2008) og rapporten Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (DSB 2010a).  
 
Revisjon av kommuneplanens arealdel legger til rette for ny og endret arealbruk. ROS-analysen har til 
hensikt å identifisere uønskede hendelser som er knyttet til den nye eller endrete arealbruken, vurdere 
sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe og konsekvensen av hendelsene dersom de inntreffer. 
Med bakgrunn i risikoen som avdekkes knyttet til arealbruken, blir det foreslått avbøtende tiltak. 
 
Sårbarhetsvurderingene tar utgangspunkt i Lillehammer kommunes ROS-skjema som er utarbeidet i 
forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel. Skjemaet er en videreføring av tidligere 
utarbeidet skjema og sjekkliste bla. i rapporten Risiko og sårbarhet i Lillehammer (Lillehammer 
kommune 2008).  
 
Sannsynlighet 
Ved vurdering av sannsynlighet er sannsynligheten gruppert i 5 klasser. 
 
Tabell 2. Sannsynlighet 
1. Svært sannsynlig Mer enn 1 hendelse per år 
2. Meget sannsynlig Mer enn 1 hendelse hvert 10. år, men mindre enn 1 hendelse per år 
3. Sannsynlig Mer enn 1 hendelse hvert 50. år, men mindre enn 1 hendelse hvert 10. 

år 
4. Mindre sannsynlig Mer enn 1 hendelse hvert 100. år, men mindre enn 1 hendelse hvert 50. 

år 
5. Lite sannsynlig 1 hendelse hvert 100. år eller sjeldnere 

 
Konsekvens 
Konsekvenser er vurdert ut fra temaene liv og helse, ytre miljø og økonomiske verdier/produksjonstap. 
Det temaet som gir den høyeste verdien danner grunnlag for tallfestingen av konsekvens. 
 
Tabell 3. Konsekvenser.  
 Liv og helse Ytre miljø Økonomiske verdier/ 

produksjonstap 
Ufarlig Ingen personskader Ingen skader Skader for < 100.000 kr 
En viss fare Få og små 

personskader 
Mindre skader, lokale skader Skader for 100.000 kr til 

1 mill. kr 



 8

Farlig Alvorlige personskader Omfattende skader, regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år 

Skader for 1-10 mill. kr 

Kritisk Alvorlige skader/ en 
død 

Alvorlige skader, regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år 

Skader for 10-100 mill. 
kr 

Katastrofalt En eller flere døde Svært alvorlige og langvarige 
skader, uopprettelig 
miljøskade 

Skader for > 100 mill. kr 

 
Kategorisering av risiko 
Risiko er kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens. Det benyttes et eget skjema for 
sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens, samt fargekoder for kategorisering av risiko. 
 
Tabell 4. Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens 

 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Farlig 4. Kritisk 5. Katastrofalt 
1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget sannsynlig 
 

     

5. Svært sannsynlig 
 

     

 
Tabell 5. Kategorisering av risikoer 
Grønn Akseptabel risiko – arealene kan benyttes som planlagt uten ekstra tiltak 
Gul Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes før arealene tas i bruk 
Rød Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må iverksettes før arealene tas i 

bruk 
 
 
 
5. ANALYSEOBJEKTER 

Ny eller endret arealbruk i kommuneplanens arealdel for perioden 2011-2024  legges til grunn for 
vurderinger av risiko og sårbarhet. Nummereringen viser til plankartet (rev. sept. 2011.  
 
Områder for boligbebyggelse 
Nr. Områdenavn Ant. b.e. Ant. daa Områdetype 
7 Søre Ål - Hage 150-200 65 B2 
8 Nordsetervegen-Pålsrudvegen- 

Kantvegen 
100-150 233 B1 

9 Rustadvegen/Åsstuevegen 10-15 55 B1 
10 Ved Skihytta 5 13 B1 
11 Nordsetervegen vest 10 39 B1 
12 Storhove HIL 50 11 B2 
13 Åsmarkvegen 100 285 B1 
14 Solhøgda - Solhøgdavegen 50-100 50 B1/B2 
15 Granittlia 8-10 6 B1 
16 Røyslien-Veltlien 300-350 300 B1/B2 
17 Røyslistuen-Hesmervegen 100-150 256 B1 
18 Leirvika 7-10 13 B1 
19 Berg 7-10 16,5 B1 
20 Haugerenga vest 20 30 B1 
21 Saksumdalen 20-30 52 B1/B2 
22 Søre Ål 5-7 14.4  
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Spredt boligbygging i grendene (LNFb-områder) 
Områdenavn Ant. b.e. 
LNFb – Nordre Ål  10 
LNFb – Søre Ål 10 
LNFb - Roterud 50-60 
LNFb - Rudsbygd 10 
LNFb - Saksumdal 40 

 
Fortettingsområder/kombinert næring/bolig 
Nr. Områdenavn Ant. b.e. Ant. daa Områdetype 
1 Sentrum 300-500  -  N1 
2 Busmoen 200-350 45 BN 
3 Sorgendalsjordet 50-100 28 BN 
4 Rosenlund til Lhmr. 

Meieri 
750-1000 300 BN 

5 Industrigata nord 177 BN 
 Borettslagsfortetting 450-550  B2 
6 Røyslimoen 10-20  5.2 N1 

 
Industri/næring 
Nr. Områdenavn Ant. daa Områdetype Merknad 
23 Hovemoen sør 12 N3 Ved frigivelse fra forsvaret 
24 Hage 14 N3 Tidligere avsatt byggeområde 
Eksisterende udisponerte næringsarealer (2011): 
 Hovemoen 400 N3 Ca 200 daa regulert 
 Vormstuen  30 N4 Uregulert. Kompetanse 
 Storhove sør  55 N3/N4 Regulert. Næring/Kompetanse 
 Storhove sør HIL 36 N4 Regulert. Kompetanse 
 Birkebeineren 

skistadion 
92 N5 Regulert. Reiseliv 

 Huseskogen 100 N5 Regulert. Reiseliv 
 Vingrom 30 N3 Regulert. Næring 

 
Fritidsbebyggelse 
Områdenavn Ant. daa Områdetype Merknad 
Nordseter HV-leir 79 E2/F1  
Nordseter v/Landetjern 86 F2  

 
LNF-områder 
Landbruks-, natur- og friluftsområder avsettes som LNF-områder i planen. I disse områdene gjelder et 
generelt byggeforbud. 
 
Infrastruktur 
Nye veganlegg og utbedringer på vegnettet er angitt på eget temakart. 
 
Idrettsanlegg 
Ingen nye idrettsanlegg er foreslått. 
 
Masseuttak 
Ingen nye områder er foreslått. Eksisterende større massetak i Hovemoen, Hunderfossvegen, 
Rudsbygd, samt flere mindre. 
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6. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Risiko og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i ny eller endret arealbruk i kommende planperiode. 
Analysen er en samlet vurdering for alle områder med ny eller endret arealbruk. 
 
Tabell 6: Analyseskjema 
Emne Forhold eller uønsket 

hendelse 
Aktu
elt 
(Ja/n
ei) 

S
an

n
syn

lig
h

et 

Konsekvenser R
isiko

 

Kommentar 

L
iv o

g
 h

else 

Y
tre m

iljø
 

Ø
ko

n
o

m
iske 

verd
ier/p

ro
d

u
ksjo

n
stap

 

1. Naturgitte 
forhold 

Er det områder i arealplanen 
som er utsatt for: 

       

1.1 Snø- eller steinskred/ 
steinsprang? 

JA 2 2 1 2   

1.2 Utglidning av 
løsmasser? 

JA 4 2 1 3  Se kap. 7 

1.3 Flom/oversvømmelse? JA 2 3 2 3  Se kap. 7 
1.4 Flom i elv/bekk, 

herunder lukket bekk og 
overvann? 

JA 5 2 1 3  Se kap. 7 

1.5 Radon i grunnen? JA 5 4 1 3  Se kap. 7 
1.6 Vindutsatt? JA 3 2 1 2   
1.7 Annet? (Angi)        

2. Infrastruktur Kan utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser, som kan inntreffe 
på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området: 

       

2.1 Hendelser på veg? JA 5 3 2 3  Se kap. 7 
2.2 Hendelser på jernbane? NEI       
2.3 Hendelser på vann/elv? NEI       
2.4 Hendelser i luften? NEI      Ikke vurdert 
Dersom det går 
høyspentlinjer ved/gjennom 
området: 

       

2.5 Påvirkes området av 
magnetisk felt fra el. 
linjer? 

JA 4 2 1 2  Se kap. 7 

2.6 Er det spesiell klatrefare 
i forbindelse med 
master? 

NEI      Ikke vurdert 

Er det spesielle farer 
forbundet med bruk av 
transportnett for gående, 
syklende og kjørende 
innenfor området: 

       

2.7 Til forretning/ 
serviceanlegg? 

JA 5 3 1 3  Se kap. 7 

2.8 Til anlegg for idretts- og 
friluftsformål? 

JA 5 3 1 3  Se kap. 7 

2.9 Til busstopp/kollektive 
forbindelser?  

JA 5 4 1 3  Se kap. 7 

Brannberedskap:        
2.10  Omfatter området 

spesielt farlige anlegg? 
JA 2 4 2 3  Se kap. 7 

2.11 Har området 
utilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

JA 4 3 1 3  Se kap. 7 
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2.12  Har området bare én 
mulig atkomstrute for 
brannbil? 

JA 
 

4 3 1 3  Se kap. 7 

3. Tidligere bruk Er området 
påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomheter: 

       

3.1 Gamle fyllplasser? JA 5 3 3 3  Se kap. 7 
3.2 Skytebaner? NEI      Ny eller endret 

arealbruk kommer ikke 
i konflikt med tidligere 
skytebaner 

3.3 Industrivirksomhet? JA 5 3 3 3  Se kap. 7 
3.4 Lagerplass for farlige 

stoffer 
(petroleumsprodukter, 
kjemikalier) 

JA 5 3 3 3  Se kap. 7 

3.5 Annet? (Angi)        
4. Omgivelser 4.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell 
fare for usikker is? 

JA 1 4 1 2  Mjøsa/Lågendeltaet 

4.2 Er det regulerte 
vassdrag i nærheten, 
som kan føre til 
varierende vannstand i 
elveløp? 

JA 1 1 1 1  Lågen, Mesnaelva 

4.3 Medfører tiltaket økt 
støybelastning, eller er 
det virksomhet i området 
som kan medføre 
støybelastning? 

JA 4 2 2 2  Se kap. 7 

4.4 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare  

JA 3 3 1 3  Se kap. 7 

4.5 Annet? (Angi)        
5. Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og 
terrorhandlinger: 

       

5.1 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasjemål? 

NEI       

5.2 Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

JA 2 4 2 4  Se kap. 7 

6. Naturområder 
og kulturminner 

Kan planen/tiltaket få 
konsekvenser for: 

       

6.1 Vassdragsmiljø JA 4 1 2 2  Se kap. 7 
6.2 Kulturlandskap JA 4 1 2 2  Se kap. 7 
6.3 Sårbar flora/fauna, 

artsforekomster og 
naturtyper 

JA 4 1 2 1  Se kap. 7 

6.4 Automatisk fredete 
kulturminner 

JA 3 1 3 2  Se kap. 7 

7. Natur-
ressurser 

7.1 Kan tiltaket redusere 
mulighetene for 
utnyttelse av 
løsmasser/mineralske 
ressurser? 

NEI      Hovemoen avsatt til 
næringsområde. 
Gjeldende 
reguleringsplan legger 
føringer 

7.2 Er det drikkevanns-
ressurser/interesser i 
området, herunder 
nedbørsfelt og 
sikringssone for 
grunnvannsressurser? 

JA 3 2 5 5  Se kap. 7 

8. Strategiske 
områder/ 
funksjoner 

Kan planen/tiltaket få 
konsekvenser for: 

       

8.1 Veg, bru, bane, 
knutepunkt 

JA 4 2 1 3  Se kap. 7 
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8.2 Sykehus, kirke NEI       
8.3 Brann, politi, sivilforsvar NEI       
8.4 Kraftforsyning NEI       
8.5 Vannforsyning JA 3 1 2 3  Se kap. 7 
8.6 Drikkevannskilder JA 4 2 1 2  Se kap. 7 
8.7 Tilfluktsrom NEI      Ikke vurdert 
8.8 Områder for idrett/lek JA 4 2 1 2  Se kap. 7 
8.9 Park- og 

rekreasjonsområder, 
turveger/stier 

JA 4 2 1 2  Se kap. 7 

 
 
Tabell 7. Risikomatrise 
 
 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Farlig 4. Kritisk 5. 

Katastrofalt 
1. Lite sannsynlig 
 
 

4.2   4.1  

2. Mindre sannsynlig 
 
 

 1.1  2.10, 5.2  

3. Sannsynlig 
 
 

 1.6 3.3, 4.4  7.2 

4. Meget sannsynlig 
 

 1.2, 2.2, 4.3, 
6.1, 6.2, 6.3, 
8.6, 8.8, 8.9 

1.3, 2.11, 
2.12, 8.1 

  

5. Svært sannsynlig 
 
 

 1.4 2.1, 2.7, 
2.8, 3.1, 
3.3, 3.4 

1.5, 2.9  

 
Risikomatrisen tar utgangspunkt i høyeste verdi mhp. Konsekvenstemaene «Liv og helse», «Ytre 
miljø» og «Økonomiske verdier/ produksjonstap».



 13

7. AVBØTENDE TILTAK 

Med avbøtende tiltak menes tiltak som kan redusere risiko, forebygging og beredskap. Områder med 
fare, risiko eller sårbarhet er avmarket som hensynssoner i planen. 
Detaljerte ROS-analyser skal inngå i all arealplanlegging, jf. Plan- og bygningslovens. Dette innebærer 
at det ved område- eller detaljregulering skal utarbeides ROS-analyser. Normalt er det forslagsstiller 
som utarbeider ROS-analyse. 
 
Hensynssoner med tilhørende bestemmelser er avsatt for en del tema knyttet til risiko og sårbarhet i 
kommuneplanens arealdel. Dette må stedvis detaljeres ytterligere ved regulering.  
 
Følgende temaer er avsatt som fare- og risikosoner på plankartet: 

• Flom 
• Skred 
• Høyspentlinjer 
• Steinbrudd 
• Skytebaner 

 
Følgende temaer er angitt som «sårbarhetssoner» på plankartet: 

• Biologisk mangfold 
• Kulturminner/kulturmiljøer 
• Jordvern 
• Grønnstruktur 
• Friluftsliv 
• Landskap/kulturlandskap 
• Båndlagte naturområder 

 
 
Risiko for uønskede hendelser må reduseres gjennom tiltak. Noen tiltak kan redusere sannsynligheten 
for at den uønskede hendelsen oppstår, mens andre kan redusere konsekvensen av den uønskede 
hendelsen. Noen hendelser kan ikke forebygges tilstrekkelig, eller utelukkes selv om det iverksettes 
tiltak. Hendelser karakterisert som «røde» og «gule» innebærer at tiltak må iverksettes før arealene 
tas i bruk. En rekke hendelser og tiltak må avklares ved regulering, mens andre må ivaretas i 
forbindelse med byggesaker.  
 
Lover og forskrifter legges til grunn for hvilke tiltak mot uønskede hendelser som er aktuelle å 
gjennomføre. Hva som regnes som akseptabel risiko følger til en viss grad av bestemmelser angitt i 
lover og forskrifter, samt bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel. Ut over dette er en 
del akseptkriterier angitt i ulike veiledere og retningslinjer, hvor faglige og skjønnsmessige vurderinger 
og erfaring må legges til grunn.
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Rød risiko 
HENDELSE PLANLAGT AREALBRUK OG AKTUELLE TILTAK AKSEPTKRITERIE 
Utglidning av 
løsmasser 

Geotekniske vurderinger av hvilke tiltak som må gjennomføres for å redusere risiko 
må gjennomføres ved regulering og byggesaksbehandling. Generelt gjelder dette ved 
bygging i eller under bratte skråninger. I områder som ved utløpet av Åretta/ 
Årettadalen og langs Mesnaelva kan det være aktuelt med spesielle vurderinger.  

• TEK10 § 7-1 
• PBL § 28-1 

Flom/oversvømmelse Utvidelse av Strandtorget vil komme i berøring med flomsoner i Lågen/Mjøsa. Arealer 
er vist som hensynssone i tematisk kartutsnitt og temakart. NVE-retningslinjer 2/2011 
(NVE 2011) legges til grunn for regulering og byggetiltak i flomsoner og flomutsatte 
områder. For tiltak i flomsonene skal det tas utgangspunkt i grensen for 200-årsflom. 
Det skal legges inn en sikkerhetsmargin på 0,5 meter over vannivået for en 200-
årsflom.  

• TEK10 § 7.2 
• PBL § 28-1 
• NVE-retningslinjer 2/2011 
• KPA § 3.1 
• KPA § 6.1.3 

Flom i elv/bekk, lukket 
bekk, overvann 

Sidevassdrag og overvann må ivaretas ved regulering og i byggesaksbehandling. 
Sidevassdrag vurdert som spesielt problematiske pga. massetransport, risiko for stor 
vannføring, begrenset kapasitet eller bratt terreng er vist i temakart. Overvann kan 
være en utfordring i alle byggeområder. Fortetting i sentrumsnære områder kan 
innebære utfordringer. Kommuneplanens arealdel har tatt inn bestemmelser 
vedrørende overvann. 
Som grunnlag for planlegging av tiltak vises det til veiledere for overvannshåndtering, 
for eksempel NORVAR Prosjektrapport 144/2005 Veiledning i overvannshåndtering 
(NORVAR 2005). 
Revidert hovedplan for vann og avløp vil bli vedtatt i løpet av 2012, og vil legge 
føringer på bla. håndtering av overvann. 

• TEK10 § 7.2 
• TEK10 kap. VI 
• PBL § 28-1 
• KPA § 3.1 
• KPA § 3.3 
• KPA § 6.1.3 
• KPA retningslinje 3 
• Forurensningsloven § 22 
• NVE-retningslinjer 2/2011 
• NORVAR Prosjektrapport 144/2005 

Radon Radonverdier over tiltaksgrensen kan forekomme i hele kommunen. Byggteknisk 
forskrift stiller krav om tiltak mot radon i forbindelse med nye bygg for opphold. Iht. 
Byggteknisk forskrift § 13-5 skal det for nye byggverk gjennomføres tiltak mot 
inntrenging av radon, og legges til rette for eventuelt ytterligere tiltak ved behov. Med 
byggverk menes bygning for varig opphold. Måling av radon og ytterligere tiltak mot 
radon må vurderes for eksisterende bygninger, ved bruksendringer etc. Krav om 
sikring mot radon kan tas inn i planbestemmelser ved regulering. 

• TEK10 § 13-5 
• KPA § 3.6 

Hendelser på veg Gang- og sykkelveger må stedvis bygges ut, f.eks. Nordsetervegen. Kryssutbedringer 
vurderes ved detaljregulering og søknader om avkjøringstillatelse. Utbygging i 
Røyslimoen-området forutsetter utredning av trafikkforhold. Utbedringer av veger og 
etablering av løsninger for myke trafikkanter kan sikres med rekkefølgebestemmelser 
ved regulering. 

• KPA § 1.2 
• KPA § 1.3 
• KPA § 4.2 
• Rammeplan for avkjørsler langs 

Fylkesvegene 
Bruk av transportnett Utfordringer ved fortetting/ transformasjonsområder for eksempel i Nordre Ål. Gang- 

og sykkelveg må etableres i Nordsetervegen. Sykkelbyprosjektet kan medføre bedrete 
forhold i enkelte områder. 

• KPA § 1.2 
• KPA § 1.3 
• Rammeplan for avkjørsler langs 

Fylkesvegene 
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Brannberedskap Slukkevannsforsyning og atkomst må ivaretas ved regulering/ byggesak. Ved 
utbygging i Røyslimoenområdet vil kun Messenlivegen være atkomst for 
utrykningskjøretøy. Utbygging i dette området forutsetter utredning av trafikkforhold. 

• Forskrift om brann- og 
eksplosjonsvern § 5-4 og 5-5. 

• KPA § 1.3 
Forurenset grunn Gamle fyllplasser, forurensning fra industrivirksomhet/verksteder og lagerplasser for 

oljeprodukter/kjemikalier kan ikke utelukkes i forbindelse med byggetiltak i sentrum/ 
sentrumsnære områder. Kommunen har gjennomført grovkartlegging av lokaliteter 
med kjent eller mulig forurenset grunn. Tiltaksplaner må påregnes ved en del 
byggetiltak. Omkring Strandtorget må det tas særlige hensyn til grunnforurensning. 
Rekkefølgebestemmelser ved regulering kan sikre at hensyn til grunnforurensning blir 
tatt før utbygging. 

• TEK10 § 9-3 
• Forurensningsforskriften kap. 2 
• KPA § 3.7 
• KPA § 6.1.6 
• PBL § 28-1 

Drikkevannsressurser Drikkevannsforsyning for byen. Aktiviteter, uhell og ulykker som innebærer utslipp til 
grunn kan medføre store og uopprettelige skader på drikkevannsforsyningen. Egne 
bestemmelser gjelder for drikkevannssonen. Vannverkseier (Lillehammer kommune) 
og Mattilsynet avgjør hvilke virksomheter som kan tillates i restriksjonssonene for 
vannverket. 

• Drikkevannsforskriften 
• KPA § 6.1.1 

Strategiske områder/ 
funksjoner - veg 

Utbedring av veger og nye veglenker må vurderes i forbindelse med evt. utbygging i 
Røyslimoen-området. 

• KPA § 1.2 
• KPA § 1.3 

 
Gul risiko 
HENDELSE PLANLAGT AREALBRUK OG AKTUELLE TILTAK AKSEPTKRITERIE 
Elektromagnetiske felt Høyspentledninger, transformatorstasjoner. Høyspenttrasèer er angitt med 

hensynssone i arealplanen. Hensynssoner er aktuelt å opprette også ved regulering 
Det er tatt inn bestemmelser til arealdelen vedrørende stråling omkring 
høyspentlinjer skal utredes i forbindelse med regulering og bygging. Statens 
Strålevern anbefaler at det settes en grense på 0,4 µT (mikroTesla) der mennesker 
kan bli utsatt for langvarig/kontinuerlig eksponering. Dersom magnetfelt overstiger 
0,4 µT skal det utredes tiltak for å redusere nivået. Nye boliger, skoler, barnehager 
og lekeplasser skal ikke overskride grensen på 0,4 µT. Med bakgrunn i utredning av 
det elektromagnetiske feltet kan det kreves at det settes en byggegrense for 
bygninger, uteoppholdsarealer og tomtegrenser. 

• Strålevernforskriften § 26 
• KPA § 6.1.5 
 

Farlige anlegg Anlegg definert iht. Storulykkeforskriften. I Lillehammer gjelder dette 
ammoniakkbasert kjøleanlegg ved bob- og akebanen, samt et gasstankanlegg i 
Nordre Ål. Ingen ny eller endret arealbruk er planlagt i området ved bob- og 
akebanen, men tidligere avsatte arealer for reiselivsutvikling i området må ta hensyn 
til risikoen for ulykker ved ammoniakkanlegget. 

• Storulykkeforskriften 

Støy Trafikk i forbindelse med næringsetableringer, nye boligutbygginger og fortettinger 
kan medføre økt støybelastning på eksisterende bebyggelse. Støyskjermingstiltak 
må stedvis vurderes. Det kan være utfordringer ved fortetting/ 
transformasjonsområder hvor boliger kombineres med næring og andre aktiviteter. 
Krav til tiltak mot støy gjelder både innendørs og utendørs. 

• TEK10 § 13-9 
• Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442 
• Forurensningsforskriften kap. 5 
• KPA § 1.9 
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• KPA § 3.4 
• KPA § 6.1.2 

Naturlige 
terrengformasjoner 

Lia ovenfor Storhove, mindre skrenter og skråninger kan utgjøre en fare mhp. 
fallulykker, steinsprang og utrasninger. Lia ovenfor Storhove er definert som område 
for mulige skredhendelser iht. Skrednett.no. Området er derfor avsatt som 
hensynssone. Selv om det ikke er kjente skredhendelser i dette området må 
risikoen for eventuelle steinsprang, steinskred og/eller løsmasseskred vurderes 
nærmere. Risikoen for hendelser knyttet til andre terrengformasjoner må vurderes 
ved reguleringsplanarbeider. 

• TEK10 § 7-3 
• PBL § 28-1 
• KPA § 3.2 
 

Sabotasje/terror Anlegg definert iht. Storulykkeforskriften, drikkevannsforsyning, offentlige 
institusjoner. 

• Storulykkeforskriften 

Vassdragsmiljø Kantsoner med vegetasjon langs vann- og vassdrag skal bevares og utvikles. 
Kantsonenes økologiske funksjon skal ivaretas. Bestemmelser er tatt inn i 
kommuneplanens arealdel vedrørende kantvegetasjon, miljøkvalitet etc. For øvrig 
gjelder et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs vann- og vassdrag. Det er 
satt en målsetting om god økologisk og kjemisk status for alle vassdrag i 
kommunen. EUs vanndirektiv vil i årene som kommer legge føringer for 
forvaltningen av vann- og vassdrag.  

• Vannressursloven kap. 2 
• PBL § 1.8 
• Naturmangfoldlovens § 6 
• KPA § 2.1 
• KPA § 5.4 
• KPA retningslinje 4 
• KPA retningslinje 10 
• Forurensningsforskriften 

Konsekvenser for 
kulturlandskap 

Hensyn til kulturlandskap innebærer bla. at det skal tas estetiske hensyn ved 
bygging og reguleringsplanarbeid. Hensyn ved plassering av nye boliger i forhold til 
dyrka mark og landskapskvaliteter må vektlegges. Konflikter og andre forhold som 
kan vanskeliggjøre driften av dyrka mark må vektlegges. Det er tatt inn flere 
bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel som gir mulighet for å ta 
hensyn til kulturlandskap. Verdifulle landskap/kulturlandskap er vist i tematisk kart. 

• TEK10 § 9-4 
• Jordloven § 9 
• Jordloven § 12 
• KPA § 1.6 
• KPA § 2.2 
• KPA § 5.1 
• KPA § 5.2 
• KPA retningslinje 7 
• KPA retningslinje 9 
• KPA retningslinje 13 
• KPA retningslinje 16 

Konsekvenser for 
sårbar flora/fauna, 
artsforekomster og 
naturtyper 

Ved utvelgelsen av nye områder for bygging er det lagt vekt på at viktige områder 
for biologisk mangfold i minst mulig grad skal berøres. Temaet er bla. belyst i 
forbindelse med konsekvensutredningen som er gjennomført. Sårbare 
artsforekomster kan ikke utelukkes, da kunnskapen for en del områder er 
ufullstendig. Ved mangelfull kunnskap kan det kreves utredning av temaet. 
Hensynssoner for viktige områder for biologisk mangfold er vist i temakart. 
Vurderinger iht. Naturmangfoldloven må legges til grunn der biologisk mangfold kan 
bli berørt av tiltak. Forskrift om utvalgte naturtyper og Forskrift om dragehode som 
prioritert art må legges til i forbindelse med tiltak som berører naturtypen slåttemark 

• Naturmangfoldloven §§ 4 – 12 
• Forskrift om utvalgte naturtyper 
• Forskrift om dragehode som prioritert art 
• TEK10 § 9-4 
• KPA § 1.6.1 
• KPA § 2.4 
• KPA § 6.3.1 
• KPA retningslinje 14 
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og lokaliteter med arten dragehode. 
Tematisk kart for verdifulle naturområder, karttjenestene Artskart og Naturbase må 
legges til grunn for saksbehandling. 

Automatisk fredete 
kulturminner 

Ved utvelgelsen av nye områder for bygging er det lagt vekt på at områder med 
kjent forekomst av automatisk fredete kulturminner i minst mulig grad skal berøres. 
Iht. Kulturminneloven gjelder en generell aktsomhetsplikt ved tiltak, og forbud mot 
inngrep i automatisk fredete kulturminner. Eventuelle undersøkelser av kulturminner 
må avklares ved regulering. Hensynssoner kan avsettes ved regulering. 

• Kulturminneloven kap. 2 
• Kulturminneloven § 8 
• KPA § 1.6.1 
• KPA § 6.3.2 
• KPA retningslinje 12 

Vannforsyning Utbygging og utbedring av VA-ledninger nødvendig i en del nye byggeområder. 
Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler kan fastsettes ved regulering. 

• KPA § 1.3 

Drikkevannskilder Private brønner må vurderes og ivaretas ved utbygging, etablering av 
avløpsløsninger etc. Hensynssoner kan avsettes ved regulering. 

 

Områder for lek Arealer for lek avsettes ved regulering. Det er egne bestemmelser om krav til 
lekearealer i kommuneplanens arealdel. Det kan i forbindelse med fortetting/ 
transformasjonsområder være kvalitative og kvantitative utfordringer med 
lekearealer. Rekkefølgebestemmelser ved regulering kan sikre at lekearealer blir 
opparbeidet. Utomhusplan ved byggesaker som viser planlagte løsninger. 

• KPA § 1.3 
• KPA § 1.11 
• KPA retningslinje 3 
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og 

planlegging 
Park- og 
rekreasjonsområder, 
turveger/stier 

Hensyn til og avklaringer mhp. eksisterende stier/ løyper/turveger må tas ved 
regulering. Hensynssoner for spesielt viktige områder for friluftsliv, samt turdrag. 
Friområder avsatt som arealformål i KPA. Hensynssoner kan være aktuelt ved 
regulering. 
Ved kryssing av skiløyper med veg, kan det være aktuelt å etablere kulverter/broer. 
Videre kan det være aktuelt med omlegginger, avsetting av vegetasjonsbelter, 
byggegrenser etc. 
Områder for lek forutsettes avsatt ved regulering av områder for dette. Ved fortetting 
kan det være utfordringer med å finne plass til lekearealer, friområder og andre 
arealer som sikrer bokvalitet. 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
planlegging 

• KPA § 1.7 
• KPA § 2.3 
• KPA retningslinje 4 
• KPA retningslinje 5 
• KPA retningslinje 15 
 

 
Grønn risiko 
HENDELSE PLANLAGT AREALBRUK OG AKTUELLE TILTAK AKSEPTKRITERIE 
Snø- eller 
steinskred/steinsprang 

Byggeområde ved Storhove berører hensynssone skred. Ved eventuell 
regulering/utbygging må det gjennomføres geotekniske vurderinger. Se også 
«Naturlige terrengformasjoner». 

• TEK10 § 7.3 
• PBL § 28-1 
• KPA § 3.2 
• KPA § 6.1.4 

Vind Skader på bygg, vindfall av trær etc. kan ikke utelukkes. • TEK10 § 7-1 
Regulerte 
vannmagasiner og 
vassdrag 

Ny eller endret arealbruk vurderes å ikke komme i direkte berøring med regulerte 
vannmagasiner. Se også «Flom/oversvømmelse». 
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