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RI SI KO - OG
SÅRB ARH E TSAN ALYSE

I FORBINDELSE MED FORS LAG TIL
DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE

STRAN D P ARKE N LI LLE H AM M ER

Ill. 1: Illustrasjon over mulig utvikling av område Strandparken , Archi - Plan AS
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SAM M EN DRAG

I henhold til gjeldende p lan - og bygningsloven s §4 - 3 om samfunnssikkerhet og risiko -
og sårbarhetsanalyse skal alle planer for utbygging fremme samfunnssikkerhet . Det
settes krav til risiko - og sårbarhetsanalyser for områder planlagt for utbygging.

Plan - og bygningslovens § 11 - 8 sier blant annet at d et kan fastsettes hensynssone
som sikrings - , støy - og faresone med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. Det kan
gis bestem melser som forbyr eller setter vilkår fo r tiltak og/eller virksomheter
innenfor sonen. Videre sier plan - og bygningslovens § 12 - 6 at de hensyn og
restriksjoner som er fastsatt gjennom hensynssoner skal legges til grunn for
utarbeiding av reguleringsplan.

Regional plan for samfunnss ikkerhet og beredskap 2014 - 2017 med R isiko - og
sårbarhetsanalyse for Oppland fylke beskriver beredskapsaktørenes roller og ansvar
og risiko - og sårbarhetsbildet i fylket. Regionplanen er et plangrunnlag til bruk for
utarbeidelse av ROS - analyser ifm. arealplanlegging. Denne planen danner
overordnede rammer for denne analysen.

I forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for område Strandparken i
Lillehammer er det utarbeidet denne Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse).
Analysen har påvist noe risikoforhold som dokumenterer at risiko - og sårbarhetsforhold
kan ha betydning for at arealet må tilpasses til utbyggingsformål og arealer med fare,
risiko og sårbarhet måtte fraskilles som hensynssoner, reguleres gjennom
planbestemmelser og særdeles ivaretas. Det er enkelte forhold som flomfare,
grunnforurensning og brann skal gis spesielt oppmerksomhet og risikoreduserende
tiltak må iverksettes i anleggs - og driftsfasen.

Iht. forval tningsloven fungerer kommunen som kontrollinstans og har som oppgave å
se til at saken er tilstrekkelig opplyst da andre enn kommunen står for ROS - analysen.
Dessuten har lokale myndigheter et overordnet ansvar for beredskap i kommunen og
har nødvendige kun nskap om arealer i kommunen. Derfor er det viktig at analysen
kontrolleres av Lillehammer kommune.

Det er gjennomført befaringer og registreringer av området, kildestudier, undersøkelser
og informasjons innsamling og behandling. Det er brukt dokumentasj on fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fylkesmannen i Oppland og
Lillehammer kommune, Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE). Denne ROS -
analysen er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på faglig skjønn og
erfaringsbasert profesjonskunnskap.

Det er avholdt oppstartmøte i kommunen med etterfølgende referat samt
planinitiativ for arbeidet med utarbeidelse av planforslaget. I dokumentene kommer
det fram at området vil bli vurdert gjennom Risiko - og sårbarhetsanalysen etter
gjeldende plan - og bygningslov. Det er holdt tett kontakt med administrasjonen ,
seksjon for å ivareta planmyndighetens interesser.
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1 IN N LEDNIN G

Dagens p lan - og bygningslov kreve r at planmyndigheter påser at i
pl anleggingsprosessen gjennomfører en ris iko - og sårbarhetsanalyse eller at
myndighetene selv foretar en slik analyse.

I den forbindelse utarbeides denne Risiko - og sårbarhetsanalyse for det planlagte
område Strandparken, gnr. 200, bnr. 265 mfl. i Lillehammer kommune.

Området er relativt flatt og ligger mellom kote 125 - 131 moh. Planområdet er
regulert fra før og utgjør en del av allerede etablert handels - og service virksomhet
på område St randparken. Planområdet har et areal på ca. 20 0 00 m2. Området er i
dag delvis bebygd med ca. 19 000 m2 og brukes til St randparken handelssenter ,
med tilhørende noen kontorer og noen aktivitetslokaler.

Eksisterende byggeområde Strandparken Lillehammer foreslås omregulert for å for å
utvide handelsvirksomheter som kan kombineres med parkeringsanlegg.
Regu leringsplanen omfatter område Strandparken i tilknytting til Lillehammer sentrum.
Det legges til rette for tillatt handel med plassk revende varer og storvarehandel med
tilhørende kontor - og servicearealer samt detaljhandel. P arkeringshus er en el av
planen . Formålene er iht. kommuneplan 2011 – 2024, arealdel for Lillehammer
kommune, og gjeldende reguleringsplaner.

Forslagstiller er Lillehammer Strandparken ANS.

2 FORMÅL

Risiko - og sårbarhetsanalysen inngår som en del av planforslaget for
detaljregulerin gsplan for område Strandparken . Dokumentet beskriver hvilke risikoer og
hvordan området er utsatt for risiko. Dokumentet beskriver og dokumenterer også
forslagstillers vurderinger av den risiko og sårbarhet som måtte følge av
arealendringene som er foreslått i reguleringsplanen.

D okumentet beskriver metodikk for gjennomføring av overordnet risikoanalyse for å
kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner for det aktuelle planområdet.
Analysen omfatter både anleggsfasen og ferdig løsning - driftsfasen .

Dokumentet beskriver o gså hvordan helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse er lagt til
grunn og integrert i planforslaget. Videre forutsettes det at fremtidig prosjekterte og
utført e byggearbeid følger relevante lover og forskrifter, herunder sikringstiltak og
lignende.

Hensikten med ROS - analysen for planområde Strandparken er å avdekke om de
planlagte aktiviteter påvirkes av uønskete hendelser som skyldes eksisterende
situasjoner eller tiltak som omfattes av reguleringsplanen forårsaker uønskete
hendelser som kan medføre en uaks eptabel risiko for menneske, miljø og materielle
verdier. Basert på vurderinger av sannsynlige hendelser og hvor store konsekvenser
av disse kan bli vurderes risiko og tiltak for å unngå hendelser, redusere
sannsynligheten for at disse kan oppstå og redu sere konsekvensene av hendelsene.
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Analysen utføres etter temaheftet ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging –
kartlegging av risiko og sårbarhet” utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap, 2008 (revisjon 2010), veileder og vedlegg (201 0) ”GIS i
samfunnssikkerhet, arealplanlegging” utarbeidet av Statens kartverk og
Fylkesdelplan for utvikling av sivil beredskap 2006 – 2009, Risiko - og Sårbarhets
analyse for Oppland fylke, retningslinjer "Flaum - og skredfare i arealplanar" (NVE -
retningsli njer nr. 2/2011) og Retningslinjer for risiko - og sårbarhetsanalyser til
kommuneplan 2011 – 2024, arealdel for Lillehammer kommune.

3 M ETODE

Analysen er basert på fore liggende skisse av forslaget til detaljreguleringsplanen
og tilhørende illustrasjoner som presenterer tenkelig utvikling av område
Strandparken .

Risiko - og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller
beregne potensiell risiko gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og
konsekvenser av disse. Risiko er muligheten for at noe uønsket kan skje og hvilke
følger dette ka n få. Risikobegrepet er sammensa tt av to grunnbegreper:

- e t mål for konsekvens
- e t mål for sannsynlighet

Mulige uønskete hendelser er ut fra en generell og/eller teoretisk vurdering. I arbeidet
med analysen er det lagt vekt på tidligere erfaringer, mottatt informasjon, innspill fra
forslagstiller, ulike etater og konsulenter, data fra nasjonale og region ale registre, andre
regulering splaner . De mest aktuelle kilder og beskrivelser i denne analysen, i form av
kart, vises som bilder av analysekart .

Det kan være at flere aktører har informasjon og ansvar innenfor risikoområder. Det er
gjensidig samarbeid, dialog og innspill som er viktig i det videre arbeidet med denne
analysen. Risiko - og sårbarhetsutfordringene angår alle myndigheter og virksomhete r
med ansvar for forebyggende arbeid, beredskap og krisehåndtering. De fleste av
ut fordringene ønskes nettopp løst gjennom samarbeid og samhandling .

Fremgangsmåten for denne ROS - analysen er:

1. å kartlegge hvilke aktiviteter/ arbeidsoperasjoner analysen s kal ta for seg
2. å vurdere hvilke uønskede hendelser som kan oppstå ved hver

aktivitet/arbeidsoperasjon
3. å vurdere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer og hvilke

konsekvenser de kan få samt risikogradering
4. å utarbeide kommentarer, analyse som beskriver årsaker til at uønskede hendelser

inntreffer, samt forslag til risikoreduserende tiltak for å unngå disse uønskede
hendelsene

5. å ivareta de påvis te risikofaktorer i planbestemmelsene og på plankartet
6. å foreslå utarbeidelse av andre utredninger, d okumenter både i anleggs - og

driftsfasen

Forhold som er med i sjekklisten og som er/ikke er tilstedte i planområdet er kvitert
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«ja/nei» og unntaksvis kommentert.

Gjennom analysen vurderes utbygging av området generelt i forhold til mennesker og
ytre miljø .

4 VU RD E RI N G SKRI TE RI E R

Kategorier for sannsynlighet:
Sannsynlighet (S) for at en uønsket hendelse inntreffer, er vurdert ut i fra følgende
kategorier:

Sannsynlighet Beskrivelse

1. Lite sannsynlig Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/ forhold, men det er en
teoretisk sjanse, frekvens – mindre enn en gang 50. år.

2. Mindre sannsynlig Kan skje, f rekvens – mellom en gang hver 15 . år og en gang hvert 50. år
3. Sannsynlig Kan skje, frekvens – mellom en gang hver 5. år og en gang hvert 15. år
4. Meget sannsynlig Kan skje, frekvens – mellom en gang hver 1. år og en gang hvert 5. år

5. Svært sannsynlig Oftere enn hver 14. dag Kan skje regelmessig – forholdet er kontinuerlig
til stede, frekvens – mer enn en gang hvert år

Kategorier for konsekvens:
Konsekvensen (K) ved at en uønsket hendelse inntreffer, er vurdert ut i fra følgende
kategorier:

Konsekvens Mennesker Ytre miljø

1. Ufarlig Ingen personskade Ingen miljøskade

2. En viss fare Få og små personskader, ikke
varig Mindre miljøskade

3. Farlig 2+ alvorlige personskader Driftsstans i flere døgn

4. Kritisk
3+ døde
5+ alvorlig skadd
over 50 evakuerte

Omfattende skader på miljøet

5. Katastrofe
20+ døde
30+ alvorlig skad
over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige skader
på miljøet

Risikomatrise:
Risiko (R) for at en uønsket hendelse inntreffer, er Sannsynlighet (S) multiplisert med
Konsekvensen (K), dvs. R=SxK .
Den vurderte aktiviteten plasseres deretter i matrisen under med lav, middels eller høy
risiko.

Konsekvens

Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En vis fare 3. Farlig 4. Kritisk 5. Katastrofe

5. Svært sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy
4. Meget sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy
3. Sannsynlig Lav Lav Middels Høy Høy
2. Mindre sannsynlig Lav Lav Middels Middels Høy
1. Lite sannsynlig Lav Lav Lav Middels Middels

Fargekodene av grønn, gul eller rød i risikomatrisen viser risiko forbundet med hver
enkelt aktivitet. Fargene har følgende betydning: 1. lav risiko - akseptabel risiko, hvor
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avbøtende tiltak ikke er nødvendig, 2. middels – akseptabel risiko, hvor avbøtende
tiltak bør vurderes og 3. høy – uakseptabel risiko, hvor avbøtende tiltak er nødvendig.

5 AN ALYSE R

5 . 1 . A N ALYSE AN LE GGSF ASE N

Tenkelige hendelser, risiko kartlegging - og overordnet risiko vurderin g samt mulige tiltak
ved utbygging og gjennomføring av tiltaket er sammenfattet i følgende tabell.

N ATU RFORGI TTE FORH OLD
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ REDUSER ENDE
TILTAK

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
STEINRAS,
STEINSPRANG

Ikke kjent Ikke kartlagt iht. NGU
SHA - plan følges opp , geoteknisk
vurdering av området ifm. byggesak

IS - . SNØSKRED Nei Ikke registrert iht. NGU .
Vintersikkerhetsprosedyrer for
anleggsarbeid må utarbeides og
følges,

JORD - /LEIRE -
/LØSEMASSESKRED

Ikke kjent SHA - plan følges opp

KVIKKLEIRE,
USTØDIGE
GRUNNFORHOLD

Ikke kjent Ikke registrert iht. NGU kart
Geoteknisk vurdering bør utføres ved
byggesak.

FLOM/
OVERSVØMMELSE

Ja 1 3 2 NVE Flomsonekart, 10 - års , 200 - års
flom, SHA - plan følges opp. Ivaretas i
planen

FLOM/
OVERSVØMMELSE I
ELV/ BEKK

Ja 1 3 2 NVE Flomsonekart, 10 - års , 200 - års
flom, SHA - plan følges opp. Ivaretas i
planen

RADON I GRUNNEN Ja 1 3 1 Det er påvist radon i Lillehammer.
Anbefales å behandle iht. TEK

STERK NEDBØR Ja 1 3 1 Vises til Flom/ oversvømmelse.
Kommunens beredskapsplan følges
opp. SHA - plan på byggeplass følges
opp

ORKAN Ikke kjent Kommunens beredskapsplan følges
opp

VIND - /
EKSTREMNEDBØR

Ikke kjent Kommunens beredskapsplan, SHA -
plan følges opp

JORDSKJELV Ikke kjent Kommunens beredskapsplan følges
opp

SKOG - OG
LYNGBRANN

Nei Kommunens beredskapsplan følges
opp

I N FRASTRU KTU R
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ REDUSER ENDE
TILTAK

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan utgjøre en risiko for området?
HENDELSER PÅ VEG
VED UTBYGGING

Ja 2 2 1 Privat/ kommunal veg går i området.
Området ligger langs
Mesnadalsvegen. Tiltak vurderes i
byggesak, ivaretas gjennom
trafikksikkerhetsplanlegging og
hastighetsbegrensning i området
under bygging

HENDELSER PÅ Nei
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JERNBAN E
HENDELSER I LUFTEN Ikke kjent Kommunens beredskapsplan følges

opp
VEGER MED
TRANSPORT AV FARLIG
GODS

Ja 2 2 1 Transport av farlig gods reguleres av
statlige bestemmelser.
Bestemmelser følges opp

OMRÅDET FOR
MAGNETISK FELT FRA
HØYSPENTLINJER

Ikke kjent

KLATREFARE I
FORBINDELSE MED
MASTER

Nei

STØYSONER VED
INDUSTRI

Nei

FARE FOR GÅENDE TIL
FORRETNING/SERVICE
AN LEGG

Ja 2 2 1 SH A - plan følges opp

FARE FOR GÅENDE TIL
AN LEGG FOR IDRETTS -
OG FRILUFTSFORMÅL

Ja 2 2 1 SH A - plan følges opp

FARE FOR GÅENDE TIL
BU SSTOPP/KOLLEKTIV
E FORBINDELSER

Ja 2 2 1 SH A - plan følges opp

STØY - /STØVSON ER
VED ANLEGGSTRAFIKK

Ja 4 1 1 SH A - plan følges opp

SPESIELL FARLIGE
BRANNANLEGG I
OMRÅDET

Ja 1 3 1 SH A - plan følges opp

BRANNVANNFORSYNIN
G (MENGDE OG TRYKK)

Ja 1 3 1 Infrastruktur eksisterer i området fra
før . SH A - plan følges opp

STØY - /STØVSON ER
VED BYGGING I
OMRÅDET

Ja 3 1 1 SH A - plan følges opp. Ivaretas i
planen

UTRYKNINGSTID
NØDETATER

Ja 1 3 1 Kommunens beredskapsplan følges
opp

VANNKRAFTVERK I
OMRÅDET

Ikke kjent

TI DLI GERE BRU K
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYN L KONS RISIKO KOMMENTARER/ REDUSER ENDE
TILTAK

GAMLE FLYPLASSER Ikke kjent Ingen registrerte objekter
SKYTEBANER Ikke kjent Ingen registrerte objekter
INDUSTRIVIRKSOMHET
I OMRÅDET

Ikke kjent H MS på byggeplass følges opp

FORURENSET GRU NN -
LAGERPLASS FOR
FARLIGE STOFFER (
PETROLEUMSPRODUKT
ER, KJEMIKALIER)

Ja 2 3 2 Iht. N GU er området Strandtorget
med forurenset grunn . Ivaretas i
planen.

DUMPEOMRÅDER I
VANN

Ikke kjent

STRÅLINGSFARE FRA
DIV. INSTALLASJONER

Ikke kjent

HØYSPENTLEDNINGER Ikke kjent Anbefales å kontakte Eidsiva

OM GI VELSE R
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ REDUSER ENDE
TILTAK

REGULERTE
VANNMAGASINER I
NÆRHETEN, MED
SPESIELL FARE FOR
USIKKER IS

Nei
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VASSDRAG I
NÆRHETEN SOM KAN
FØRE TIL VARIERENDE
VANNSTAND I ELVELØP

Ja 1 3 1 Informasjon innhentes fra N VE
direktoratet Retningslinjer for
verneplan av vassdrag følges opp .

ØKT STØYBELASTNING
ELLER ER DET
VIRKSOMHET I
OMRÅDET SOM KAN
MEDFØRE
STØYBELASTNING

Nei 1 2 1 Støy fra veganlegg. SH A - plan følges
opp.

NATURLIGE TERRENG -
TRANSFORMASJONER
SOM UTGJØR SPESIELL
FARE (STUP ETC)

Ikke kjent

U LOVLI G VI RKSOM H ET
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ REDUSER ENDE
TILTAK

SABOTASJEMÅL I
OMRÅDET

Ikke kjent 2 Kommunens beredskapsplan følges
opp.

SABOTASJEMÅL/TERR
ORMÅL I NÆRHETEN

Ja 1 3 2 Kommunens beredskapsplan følges
opp. Kjøpesenter, trafostasjon,
pumpestasjon, bensinstasjon i
nærområdet .

N ATU ROM RÅDE R OG KU LT U RMI N N E R
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ REDUSER ENDE
TILTAK

Natur - og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for å skade på:
VASSDRAGSMILJØ Nei
KU LTURLANDSKAP Ikke kjent Ingen registrerte objekter
SÅRBAR
FLORA/FAUNA, FISK
ARTSFOREKOMSTER
OG N ATURTYPER

Ikke kjent

AU TOMATISK
FREDETE
KU LTURMINN ER

Nei Ingen registrerte objekter

BEVARINGSOBJEKTE
R INNENFOR
OMRÅDET

Nei Ingen registrerte objekter

BEVARINGSOBJEKTE
R I NÆRHETEN

Ja 2 3 2 Mesnadalsarmen – forskriftsfestet
veganlegg av Riksantikvaren.
Ivaretas i planen .

N ATU RRESSU RSE R
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIK O KOMMENTARER/ REDUSER ENDE
TILTAK

TILTAKETS
INNVIRKNING TIL
REDUKSJON AV
MULIGHETENE FOR
UTNYTTELSE AV
LØSMASSER/
MIN ERALSKE
RESURSER

Nei Ingen registrerte objekter

DRIKKEVAN NSRESSU
RSER/ INTERESSER I
OMRÅDET,
HERUNDER
NEDBØRSFELT OG
SIKRINGSSONE FOR
GRUN NVANNSRESSU

Nei Ingen registrerte objekter



P lan - … Forslag 21 .04 .201 7

ARCHI - PLAN AS STRAN DPARKEN LI LLEH A M M ER, ROS - AN ALYSE 1 1 av 35

RSER

STRATE GI SKE OM RÅDE R/ FU N KSJON E R
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIK O KOMMENTARER/ REDUSER ENDE
TILTAK

Tiltakets konsekvenser for :
VEG, BRU, BANE,
KN UTEPUN KT

Ja 2 2 1 SH A - plan følges opp.
Vegmyndigheter kontaktes

BENSINSTASJON Nei
SYKEHUS, KIRKE Nei
KRAFTFORSYNING Nei
VEGFORSYNING I
NÆRHETEN

Nei

DRIKKEVAN NSKILDE Nei
TILFLUKTSROM Ikke kjent Sivilforsvaret kontaktes
OMRÅDER FOR
IDRETT/ LEK

Nei

PARK - OG
REKREASJONSOMRÅ
DER,
TURVEGER/STIER

Ja 1 2 1 Ivaretas gjennom sikringsplan for
byggeplass. SH A - plan følges opp.

5 . 2. AN AL YSE D RI F TSF ASE N

Tenkelige hendelser, risikokartlegging - og vurdering samt mulige tiltak i driftsfasen av
bygninger/ området er sammenfattet i følgende tabell.

N ATU RFORGI TTE FORH OLD
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/
REDUSERENDE TILTAK

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
STEIN RAS,
STEIN SPRANG

Ikke kjent Geoteknisk vurdering anbefales å
foret a ved byggesak

IS - . SNØSKRED Nei Ikke registrert iht. N GU
JORD - /LEIRE -
/LØSMASSESKRED

Ikke kjent Geoteknisk vurdering anbefales
utført ved byggesak

KVIKKLEIRE,
USTØDIGE
GRUN NFORHOLD

Nei Ikke registrert iht. N GU kart.
Geoteknisk analyse anbefales utført
ved byggesak.

FLOM/
OVERSVØMMELSE

Ja 2 5 3 N VE Flomsonekart, 200 - års flom,
geoteknisk og geologisk rapport
legges til grunn ved valg av
planløsning. Ivaretas i
planbestemmelser og plankart.
Nybygg prosjekteres på kote +
126,43 m + 0,5 m

FLOM/
OVERSVØMMELSE I
ELV/ BEKK

Ja 1 5 2 N VE Flomsonekart, 200 - års flom,
geoteknisk og geologisk rapport
legges til grunn ved valg av
planløsning. Ivaretas i
planbestemmelser og plankart.
Nybygg prosjekteres på kote +
126,43 m + 0,5 m

RADON I GRUN NEN Ja 1 2 1 Det er påvist radon i Lillehammer.
Ivaretas i planbestemmelser og ved
byggesak iht. TE K

STERK NEDBØR Ja 1 3 1 Kommunens beredskapsplan følges
opp.
Ivaretas i planbestemmelser. FDV -
plan utarbeides

ORKAN Ikke kjent Ivaretas i kommunens
beredskapsplan. F DV - plan
utarbeides og følges opp
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VIND - /
EKSTREMNEDBØR

Ikke kjent F DV - plan utarbeides og følges opp

JORDSKJELV Ikke kjent Ivaretas i kommunens
beredskapsplan

SKOG - OG
LYNGBRANN

Nei

I N FRASTRU KTU R
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK

HENDELSER PÅ
JERNBAN E

Nei

HENDELSER PÅ
VANN/ELV

Nei

HENDELSER I
LUFTEN

Ikke kjent Ivaretas i kommunens
beredskapsplan

VEGER MED
TRANSPORT AV
FARLIG GODS

Nei Transport av farlig gods reguleres av
statlige bestemmelser.
Bestemmelser følges opp

OMRÅDET FOR
MAGNETISK FELT
FRA
HØYSPENTLINJER

Ikke kjent

STRÅLINGSFARE FRA
DIV.
INSTALLASJONER

Ikke kjent

KLATREFARE I
FORBINDELSE MED
MASTER

Nei

STØYSONER VED
INDUSTRI I
NÆRHETEN

Nei

FARE FOR GÅENDE
TIL
FORRETNING/SERVIC
EANLEGG

Ja 2 3 2 P lanlegges formål for gang -
/sykkelveg, adkomst til sentrum,
fortauer i området

FARE FOR GÅENDE
TIL ANLEGG FOR
IDRETTS - OG
FRILU FTSFORMÅL

Ja 2 3 2 P lanlegges formål for gang -
/sykkelveg, adkomst til sentrum,
fortauer i området

FARE FOR GÅENDE
TIL
BU SSTOPP/KOLLEKTI
VE FORBINDELSER

Ja 2 3 2 P lanlegges formål for gang -
/sykkelveg, adkomst til sentrum,
fortauer i området

SPESIELL FARLIGE
BRANNANLEGG I
OMRÅDET
(N ABOEIENDOM)

Ja 2 4 2 Eidsivas og brannvesenets
retningslinjer følges opp. Reguleres
gjennom planbestemmelser .
Bensinstasjon, en ergianlegg,
kjøpesenter.

BRANN -
VANNFORSYNING
(MEN GDE OG TRYKK)

Ja 3 3 2 Handelsbygg og parkeringshus.
Ivaretas gjennom planen,
prosjekteres iht. TE K.

UTRYKNINGSTID
NØDETATER

Nei

VANNKRAFTVERK I
OMRÅDET I
NÆRHETEN

Ikke kjent Avklares med Mesna vannkraftverk

TI DLI GERE BRU K
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK

GAMLE FLYPLASSER Ikke kjent
SKYTEBANER Ikke kjent
INDUSTRIVIRKSOMHE Ja 1 3 1 Området er bebygd fra før. N GU kart
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T viser forurenset grunn. Videre
ivaretas forurensning gjennom
planbestemmelser

FORURENSET
GRUN N,
LAGERPLASS FOR
FARLIGE STOFFER (
PETROLEUMSPRODU
KTER, KJEMIKALIER)

Ja 1 3 1 Området er bebygd fra før. N GU kart
viser forurenset grunn. Videre
ivaretas forurensning gjennom
planbestemmelser

DU MPEOMRÅDER I
VANN

Ikke kjent

OM GI VELSE R
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYN KONS RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK

REGULERTE
VANNMAGASINER I
NÆRHETEN, MED
SPESIELL FARE FOR
USIKKER IS

Ikke kjent

VASSDRAG I
NÆRHETEN SOM KAN
FØRE TIL VARIERENDE
VANNSTAND I ELVELØP

Ja 1 3 1 Avklares . Informasjon innhentes fra
N VE direktoratet - Verneplan
vassdrag

ØKT STØYBELASTNING
ELLER ER DET
VIRKSOMHET I
OMRÅDET SOM KAN
MEDFØRE
STØYBELASTNING

Ja 3 2 2 Ventilasjonsanlegg fra næringsbygg.
S tøynivå reguleres gjennom
planbestemmelser og plankart

NATURLIGE TERRENG -
TRANSFORMASJONER
SOM UTGJØR SPESIELL
FARE (STUP ETC.)

Ikke kjent

OVERVANNSHÅNDTERI
NG

Ja 3 3 2 En viss fall i området.
Store overflater av forretnin gsbygg
ivaretas i bestemmelser. Ivaretas i
F DV - plan.

U LOVLI G VI RKSOM H ET
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK

SABOTASJEMÅL I
OMRÅDET

Ja 1 4 2 Handelsbygg , parkeringsanlegg.
Kommunens beredskapsplan følges
opp. FDV - plan utarbeides og følges
opp

SABOTASJEMÅL/TERR
ORMÅL I NÆRHETEN

Ja 1 4 2 Kjøpesenter, trafostasjon,
pumpestasjon, bensinstasjon i
nærområdet . F DV - plan utarbeides
og følges opp

N ATU ROM RÅDE R OG KU LT U RMI N N E R
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK

VASSDRAGSMILJØ Nei
KU LLTURLANDSKAP Nei Ingen registrerte objekter
SÅRBAR
FLORA/FAUNA/FISK
ARTSFOREKOMSTER
OG N ATURTYPER

Nei

AU TOMATISK FREDETE
KU LTURMINN ER

Nei Ingen registrerte objekter

VERNEOMRÅDER Ja 2 2 1 Mesnadalsvegen. Ivaretas og sikres
gjennom planbestemmelser
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N ATU RRESSU RSER
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS
EKVE
NSER

RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK

TILTAKETS
INNVIRKNING TIL
REDUKSJON AV
MULIGHETEN EFOR
UTNYTTELSE AV
LØSMASSER/
MINERALSKE
RESURSER

Nei Ingen registrerte objekter

DRIKKEVANNSRESSUR
SER/ INTERESSER I
OMRÅDET, HERUNDER
NEDBØRSFELT OG
SIKRINGSSONE FOR
GRUNNVANNSRESSUR
SER

Ikke kjent

STRATEGI SKE OMRÅDER/ FU N KSJON ER
UØNSKETE
HENDELSER/
SITUASJON

AKTUELT SANNSYNL KONS RISIKO KOMMENTARER/ TILTAK

Tiltakets konsekvenser for:
VEG, BRU, BANE,
KNUTEPUNKT

Ja 2 3 2 Ivaretas og sikres i
plandokumentasjonen

BENSINSTASJON Nei
SYKEHUS, KIRKE Nei
BRANN, POLITI,
SIVILFORSVAR

Ikke kjent

KRAFTFORSYNING Nei
VEGFORSYNING Nei Ivaretas i planbestemmelser og

plankart
DRIKKEVANN Nei
TILFLUKTSROM Ikke kjent Sivilforsvaret kontaktes ved

byggesak
OMRÅDER FOR IDRETT/
LEK

Nei

PARK - OG
REKREASJONSOMRÅD
ER, TURVEGER/STIER

Ja 2 2 1 Ivaretas i plandokumentasjon

ULYKKE I AV -
/PÅKJØRSLER

Ja 2 2 1 Foreligger egen trafikkanalyse.
Ivaretas gjennom planen

ULYKKE MED
GÅENDE/SYKLENDE

Ja 2 3 2 Etableres fortau, gang - og
sykkelveg . Foreligger egen
trafikkanalyse.

ANDRE
ULYKKESPUNKTER

Ja 2 3 1 Hendelser innenfor
manøvreringsarealer. Forhold
mellom tung og lett transport.
Ivaretas gjennom
planbestemmelser.

6 OP P SU M M E RI N G

På bakgrunn av denne risikokartleggingen, er følgende hendelser vurdert som
relevante, dvs. at de inngår i den etterfølgende ROS - analysen:

Forhold/ uønsket
hendelse

Anleggsfase Driftsfase Kommentarer

flom driftsfase Vurderes videre i
analysen
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grunnforurensning anleggsfase Vurderes videre i
analysen

brann sikkerhet driftsfase Vurderes videre i
analysen

støyforurensning driftsfase Vurderes videre i
analysen

sabotasje driftsfase Vurderes videre i
analysen

overvannshåndtering driftsfase Vurderes videre i
analysen

vern anleggsfase Vurderes videre i
analysen

trafikksikkerhet driftsfase Vurderes videre i
analysen

Resultater av kartleggingen viser at det er identifisert hendelser som representerer en
middels risiko for grunnforurensning, vern av anlegg i anleggsfasen og for flom,
brannsikerhet , støyforurensning, sabotasje, overvannshåndtering i driftsfasen.

Gradering Risiko

1 Lav – akseptabel risiko, avbøtende
tiltak er ikke nødvendig

utenfor risiko

2 Middels – akseptabel risiko, men
avbøtende tiltak bør vurderes

mottiltak bør
vurderes nærmere

3 Høy – uakseptabel risiko, avbøtende
tiltak er nødvendig

mottiltak må
utføres

Det skal understrekes at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må
gjelde uansett hva denne ROS - analysen viser.

6.1 RISIKO ANLEGGSFASEN
Analysen indikerer at reduserende tiltak skal innarbeides i plandokumentasjon og
videre arbeider bør vurderes næ rmere og utføres i anleggsfasen for områder:
• Grunnforurensning
• Vern av M esnadalsarmen

Det skal utarbeides områdesikringsplaner før byggearbeider påbegyn nes med hensyn
til de som jobber, oppholder seg i planområdet eller er i nærområdet.

Under prosjekteringsarbeidet skal det gjennomføres risikovurderinger for å avdekke og
eliminere mulig risiko som senere i byggeprosessen kan føre til ulykker.

Anleggsf asen skal ha SHA - plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. SHA - planen skal
utarbeides tidlig i prosessen og baseres på byggherreforskriftens krav, og skal
inneholde følgende:
1. beskrivelse av bygge - og anleggsplassens organisering, rolle og ansvarsfordeling
2. framdriftsplan for anlegget, og når de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted
3. beskrivelse av de spesifikke tiltakene for arbeid som kan innebærer fare for liv og

helse
4. rutiner for avviksbehandling
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Det skal foreligge SHA - plan ( plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) ved
gjennomføring av tiltak. Byggherren har ansvaret for utarbeidelse av SHA - planen,
revisjon og oppdatering av planen i hele anleggsfasen. Entreprenøren har ansvar for å
bidra til at SHA - planen blir et godt og levende dokument. Entreprenø ren skal bl.a.
gjøre selvstendige risikovurderinger, og utføre sikker - jobb - analyser (SJA) og andre
tiltak som byggherren har stilt krav om i henhold til byggherrens overordnede
risikovurdering.

6.2 RISIKO DRIFTSFASEN
Analysen indike rer at følgende mottiltak skal ivaretas gjennom planbestemmelsene og
plankartet og videre arbeider må vurderes nærmere og utføres i driftsfasen mot:
• flom/oversvømmelse

Analysen indikerer at følgende reduserende tiltak bør vurderes nærmere og utføres i
driftsfasen mot:
• brannsikk erhet
• støy
• sabotasje
• overvann
• trafikksikkerhet

Alle bygninger skal ha FDV - plan ( forvaltning, drift og vedlikehold av bygget) . Ved
ferdigattest skal det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for byggverkets og
byggeproduktenenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av
bygget. Alt forebyggende arbeid rettet mot naturmiljø, helse og liv skal gis høy prioritet.

7 EN DELIG RISIKOVU RDER IN G OG TILTAK

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak. Overnevnte hendelser kommenteres
nærmere under.

1 0.1 . Flom
Hendelse.
For utredningen er det innhentet data fra NVE s Delprosjekt Lillehammer ,
Flomsonekart 2006. Rapporten inneholder detaljer rundt flomsonekartlegging for
delprosjekt Lillehammer, fra Lillehammer Renseanlegg til Mosodden på østsiden og fra
Vingnesvika til Leirvika på vestsiden, totalt 5,4 km langs Mjøsa ved Lillehamm er. Det
er utarbeidet flomsonekart for 10 - , 100 - , 200 - , og 500 - årsflom. I tillegg er det gitt
vannstander for 20 - , og 50 - årsflom.

Ut fra de målte vannføringene er deler av Strandparken utsatt for 10 - årsflom, 100 -
årsflom, 200 - årsflom og 500 - årsflom. For e n 100 - årsflom er beregnet vannivå ved
Strandtorget ca. 125,8 moh . Dette er ca. 1,2 m un der laveste punkt på område
Strandparken i planforslaget . For en 200 - årsflom er det beregnet vannivå ved
Strandtorget ca. 126,45 moh. og Stra ndpromenaden forbi Strandtorget. Dette er ca.
0,5 m under laveste punkt på område Strandparken. V annlinjene som er beregnet i
flomsonekartprosjektet, og som er videre detaljert med lokale skisser, stemmer godt



P lan - … Forslag 21 .04 .201 7

ARCHI - PLAN AS STRANDPARKEN LILLEHA MMER, ROS - ANALYSE 17 av 35

med obs ervasjoner under tidligere flom . Dette bekrefter at anslåtte flomnivåer lokalt i
området er pålitelige og kan legges til grunn for utforming av tiltak.

Tiltak.
Det må gjennomføres tiltak som kan bringe sikkerheten mot flom opp på et akseptabelt
nivå. Dette kravet er absolutt. Samtidig er det også aktuelt å gjennomføre tiltak for å
redusere ulemper ved flom. Tiltak mot ulemper må balanseres mot kostnaden slik at
det oppnås et akseptabelt kost - nytteforhold. Området med flomfare avmerkes på
plankartet og ivaretas gjennom planbestemmelsen. På denn e måten blir eksisterende
byggeområdet bedre ivaretatt mot flom over tid enn det er i dag.

1 0.2. Grunnforurensning
Hendelse.
Kartlegging viser at ved siden liggende områder Strandpromenaden 72 (Plantasjen).
Strandpromenaden 74, 76 er utsatt for fare – foruren set grunn. Slike områder kan
indikere at området også kan være lite eller ikke forurenset. Det er utført flere
kartlegg inger av disse områdene i perioden 1999 - 2007 .

Tiltak.
P lanbestemmelser stiller krav til at grunnforurensning vurderes av fagkyndige
konsulenter før oppstart av prosjektering av byggetiltak. Det settes krav til tiltaksplan
iht. forurensningsforskriften i planforslaget. Regelverket gjelder ved terrenginngrep i
områder hvor det har vær t virksomhet som kan ha forurenset grunnen, hvor det finnes
tilkjørte forurensede masser eller der det av andre årsaker er grunn til å tro at det er
forurenset grunn. Planlegging av sikringstiltak utenfor området vurderes i samarbeid
med myndigheter og iva retas utenfor planforslaget for område Strandpark
Lillehammer .

1 0.3. Brannsikkerhet
Hendelse.
Ved prosjektering og utbygging av næringsarealer er det aktuelt med forsyning av
tilstrekkelig kapasitet av vann og at brannbiler kommer i tiden og fram til planområdet
ved brann.

Planen åpner for etablering av sammensatt handelsbygg med parkeringshus. E t slikt
anlegg krever spesiell oppmerksomhet med hensyn til brannsikkerhet. Konsekvenser
av brann i parkeringshus kan være store på grunn av dårlige utluftingsmuligheter og
liten mulighet til å stenge av begrensede deler av bygningen dersom bygget
prosjekt eres som tett bygg.

Tiltak.
Veg - og vannforsyning ivaretas gjennom gjeldende regler og forskrifter samt gjennom
planbestemmelse om krav til tilstrekkelig hydranter for planområdet. Dimensjonering
av veger ivaretas ved prosjektering av utomhusanlegg sli k at det blir en adkomst til
brannbiler og ambulanse.

Adkomst for slukkemannskaper til planområdet er god, og det er flere alternative veier
inn i området. En gjennomføring av forslag til reguleringsplan vil ikke medføre redusert
tilgjengelighet. Nye pla ner vil bidra til at området blir sikret mot brann bedre enn det er i
dag.
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1 0.4. Støyforurensning
Hendelse.
Det påregnes noe støy fra Mesnadalsarmen . Støyutsatte arealer er vist som
hensynsoner H210 (rød sone) og H220 (gul sone) på plan kart et innhentet fra Statens
vegvesen . D eler av planområdet ligger i rød og gul sone med støynivå på henholdsvis
55 - 64 Lden og over 65 Lden. Anbefalte støygrenser ved veianlegg er satt til 55 Lden i
ve ileder T - 1442. Denne grensen gjelder støynivå på uteplass og utenfor rom med
støyfølsom bruk.

Videre skal det være støyforurensning i anleggsfase. Gjennom helhetlig vurdering blir
støy fra anleggsmaskiner minimalt mht. allerede eksisterende støy fra tilliggende veger .

Tiltak.
Støysituasjon ivaretas i planbestemm elser og på plankart . Restriksjonsgrenser som
definerer o mråder for utbygging av tilfredsstillende arealer etter formål avsettes på
kartet. Det kan vurderes om plassering av eventuelle støyskjerm og/eller utformi ng av
planløsning av kontorer som re duserer støy iht. myndighetenes krav .

Hensynsone H210 og H220 foreslås overført i planforslaget om arealbruk som rød og
gul støysone .

1 0.5. Sabotasje
Hendelse.
Punktet er relevant med hensyn til sabotasje ved handelsbygg hvor mange personer
oppholder seg samtidig. Det forutsettes at trafostasjon som ligger vøst for
planområdet, er sikret mot uvedkommende.

Tiltak.
Sabotasje av trafostasjon ivaretas gjennom kommu nens beredskapsplan.

Arbeidsplasser i næringsbygg skal ha fokus på ansatte og kunder og følge opp
personer med innføring av interne rutiner mot sabotasjemål og kriseplaner. Det skal
være et system som kan bringe forebyggende sikkerhet inn på et tidlig stadium. Det er
viktig at sikkerhetsarbeidet pågår kontinuerlig.

SHA - plan på byggeplassen iht. b yggherreforskriften skal utarbeides og følges. Videre
skal det foretas prosjektering av bygg iht. gjeldende lover og forskrifter. Det skal
etabler es FDV - plan for driftsfasen som skal ivareta sikkerheten.

1 0.6. Overvannshåndtering
Hendelse.
Dagens planområdet er dekket med store asfalterte parkeringsarealer. Store overflater
av ny bebyggelse med flat tak samt parkeringsanlegg kan bli en utfordring for
ove rvannshåndtering ved ekstremvær i driftsfasen.

Tiltak.
Nedbørsvann skal håndteres lokalt med fordøying , fordamping og infiltrasjon innenfor
det aktuelle planområdet. Overvannshåndtering skal ivaretas gjennom
planbestemmelser som skal redegjøre for hvo rda n håndteringen av overvann kreves
løst. Det anbefales at det etableres grønne tak mht. mulighet til både å få en
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fordrøyningseffekt, og dermed redusere belastning på nettet, samtidig som det kan
redusere den totale avrenningen på grunn av fordamping gjenno m vegetasjonen.

1 0.7. Trafikksikkerhet
Hendelse.
Antall sykkelreiser og gåturer skal øke i området, risiko for antall drepte og hardt
skadde syklister vil øke.

Tiltak.
Kvalitet i vegskilting og markering kan være et viktig bidrag til å heve sikkerhetsnivået
for syklister og andre myke trafikanter. Vegskilting ivaretas gjennom
planbestemmelsen. På denne måten blir området bedre tilrettelagt for myke trafikanter
enn det er i dag.

1 0.8. Vern
Hendelse.
Riksantikvaren beskriver Mesnadalarmen som innfartsveg til Lillehammer sentrum og
som ble bygd på 1980 - og 90 - tallet. Vegen fokuserte på fremkommelighet etter at den
økende vegtrafikken hadde skapt trafikale og miljømessige problemer.
Mesnadalsa rmen ble bygd til OL på Lillehammer, og ved utformingen har man søkt å få
til løsninger som skulle tilføre stedet noe positivt. Utformingen er tidstypisk og
stedstilpasset.

Tiltak.
Det er ikke a ktuelt å regulere området til be v a ring innenfor planavgrensning men en
bestemmelse om hvordan den nye bebyggelsen ivareta Mesnadal s armens identitet er
ak tuelt. Det er viktig å beholde M esnadalsarmen sin identitet. En planprosess med
områdereguleringsplanen må ha hensikt til å få vurdert b evaring av vegen ut fra
kunnskap knyttet til anlegget.
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8 ILLU STRASJON ER – BILDER AV AN ALYSEKAR T

1. Foto over område ts lokalisering
2. Skråfoto over område St randparken
3. Fotografier tatt på stedet
4. Planens avgrensning
5. Gjeldende reguleringsplaner i området, Lillehammer kommune
6. Igangsatte reguleringsplaner i området
7. Gjeldende arealformål i kommuneplanen
8. Utsnitt av temakart støy
9. Utsnitt av temakart infrastruktur, konsesjonsområde – fjernvarme
10. Utsnitt av temakart friluftsliv - grønnstr uktur
11. Utsnitt av temakart reguleringsplan skal fortsatt gjelde
12. Landskaps - og bebyggelsesstruktur i området
13. Bussforbindelser i Lillehammer
14. Utsnitt av temakart sykkelrute
15. Trafikkmengder
16. Trafikkulykker
17. Radon
18. Flomsonekart
19. Markslag
20. Løsmassegeologi
21. Viktige objekter i området
22. VA Infrastruktur i området
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Ill. 1 a : Foto over område ts lokalisering , (Lillehammer sentrum, Mesnaelven og Mjøsa)

Ill. 1b : Foto over område ts lokalisering
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Ill .2a : Skråfoto over område Strandparken. Bygningsmassene sett mot øst

Ill. 2 b: Skråfoto over område Strandparken. Bygningsmassene sett mot nord



P lan - … Forslag 21 .04 .201 7

ARCHI - PLAN AS STRANDPARKEN LILLEHA MMER, ROS - ANALYSE 23 av 35

Ill. 3a : Fotografier tatt på stedet – omkringliggende infrastruktur

Ill. 3b: F otografier tatt på stedet – nab bebyggelse

Ill. 3c: Fotografier tatt på stedet – bebyggelse og anlegg innenfor planområdet
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Ill.4:  Planens avgrensning

Ill.5 : Gjeldende reguleringsplaner i området, Lillehammer kommune . Dagens
reguleringsformål: forretninger, kontor, industri, lager, boliger, allmennyttige formål med
mer.
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Ill. 6: Igangsatt områdereguleringsplan i området (Strandtorget – Strandparken),
Kommuneplanens arealdel

Ill.7 : Gjeldende arealformål i kommuneplanen , Kommuneplane ns arealde l. Området
S trandparken innenfor formål kjøpesenter
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Ill. 8 : Utsnitt av temakart støy, Kommuneplanens arealdel . Rød og gul sone

Ill. 9 : Utsnitt av temakart infrastruktur, konsesjonsområde - fjernvarme,
Kommuneplanens arealdel
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Ill. 10 : Utsnitt av temakart friluftsliv - grønnstruktur, Kommuneplanens arealdel

Ill. 11 : Utsnitt av temakart reguleringsplan skal fortsatt gjelde, Kommuneplanens
arealdel
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Ill.12 a : Landskaps - og bebyggelsesstruktur i området , oversikt , Lillehammer kommune .
Området er godt bebygd fra før

Ill. 12 b : Landskaps - og bebyggelsesstruktur i området , lengdeprofil , Lillehammer
kommune . Snitt nord - sør

Ill.12 c : Landskaps - og bebyggelsesstruktur i området , lengdeprofil , Lillehammer
kommune . Snitt øst - vest
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Il l. 13 : Bussforbindelser i Lillehammer , Lillehammer kommune

Ill. 14 : Utsnitt av temakart sykkelrute, Kommuneplanens arealdel. Planlagt sykkelrute
går gjennom planområdet.
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Ill. 15a : Trafikk mengder . Figuren over viser fordelingen av trafikken på vegnettet,
Statens vegvesen . Mesnadalsarmen øst

ll l . 15b : Trafikkmengder . Figuren over viser fordelingen av trafikken på vegnettet,
Statens vegvesen . Mesnadalsarmen vest
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Ill. 16 : Trafikkulykker. lettere skader , Staten vegvesen

Ill. 17 : Radon. M oderat konsentrasjon av radon innefor området , NGU
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Ill. 18 a : Flomsonekart. 10 - års flom, NVE . Planområdet er ikke flomutsatt

Ill. 1 8b : Flomsonekart. 200 - års flom, NVE . Planområdet er delvis flomutsatt
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Ill. 19 : Markslag. Lillehammer kommune . Området er bebygd fra før

Ill. 20 : Løsmassegeologi. NGU . Fyllmasser innenfor planområdet
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Ill.21 : Viktige objekter i området. Bevarte anlegg , NGU . Mesnadalsarmen

Ill. 22 : VA Infrastruktur i området , NGU . Vann og avløpsledning ligger i tilknytting til
Sliperivegen
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