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BAKGRUNN  
 

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere et område til boligformål med om lag 10 nye 

boligtomter. Planområdet er tidligere regulert til fritidsbebyggelse i reguleringsplanen for 

Olympiaparken fra 1993. Etter siste revisjon av kommuneplanens arealdel er området nå 

avsatt til boligbebyggelse.  

 

Arealet har utbyggingsprioritet 1c med krav om gang- og sykkelveg langs Nordseterveien opp 

til Kantvegen. Boligene vil få atkomst direkte fra Kantvegen.  
  

Tiltaket er av ansvarlig planmyndighet vurdert å ikke ha vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn som utløser krav om planprogram eller egen konsekvensutredning. 

Grunneier av gnr. 52  bnr. 70 har i forbindelse med forberedelse om varsel om oppstart 

invitert med grunneier av gnr. 48 bnr. 1. Bakgrunnen for dette er ønske å fremme en helhetlig 

plan, der arealet som er avsatt til boligformål sees som en helhet. 

 

Planområdets beliggenhet og adkomst  
Planområdet har atkomst via fv. 311 Nordseterveien, og videre inn på Kantveien. 

Planområdet er avgenset mot Skurva i nord, mot Kantveien i øst, grense mot gnr. 49 bnr. 2 i 

sør og mot skogsbilveien mot vest. På kartet under vises planområdets beliggeneht i forhold 

til Lillehammer sentrum.    
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Kartutsnitt som viser planområdets beliggenhet på vestsiden av kantveien.       Nord 
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

Oppstartsmøte med kommunen 
Formelt oppstartsmøte som påkrevet etter plan- og bygningsloven ble avholdt i Lillehammer 

kommune den 12. februar 2016. I møtet deltok saksbehandler hos Lillehammer kommune, 

leder for planavdelingen, grunneiere av gnr. 52 bnr. 70 og forslagsstillers konsulent. I møtet 

ble det diskutert aktuelle problemstillinger og hvilke temaer som var aktuelle i forbindelse 

med planprosessen. 

Det ble i møtet konkludert med at et forslag til reguleringsplan ikke ville medføre vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn. 

Varsel om oppstart av planarbeid 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Lillehammer Byavis den 03.03.2016 

og varslet med brev til berørte parter 29.02.2016, samt gjort tilgjengelig elektronisk på 

Lillehammer kommune sine hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 01.04.2016. 
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Kopi av avisannonse i Byavisa den 3. mars 2016. 

Det kom inn 6 merknader til varsel om oppstart. 

Under følger et sammendrag av merknadene med forslagsstillers kommentar: 

 

1. Statens vegvesen, datert 08.04.2016: 

Vegvesenet viser til at området er tidligere regulert til fritidsbebyggelse, men er i siste 

revisjon av kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse. Området har utbyggingsprioritet 1c i 

kommuneplanen. 

Det er satt krav til at det skal være bygget gang- og sykkelveg fram til området før utbygging. 

Denne er nå bygget. Vilkårene for å iverksette utnytting av området er derfor til stede. 

 

Området vil få atkomst til Kantvegen, som igjen knytter seg til Fv.311 Nordsetervegen. 

Bybuss med timesavganger forbi Kantvegen og nybygd gang- og sykkelveg legger til rette for 

bruk av kollektiv, gange og sykkel. Vegvesenet ber om at det settes av plass til 

sykkelparkering i planen, særlig er dette viktig ved konsentrert bebyggelse. 
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I planskjema går det fram at trafikktekniske og trafikksikkerhetsmessige vurderinger skal 

gjøres i det videre planarbeid. Vegnormalen skal legges til grunn for videre arbeid, og 

trafikksikkerhet skal ivaretas. 

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning. 

 

 

2. Fylkesmannen i Oppland, datert 04.04.2016: 

Fylkesmannen viser til at kommuneplanen har en hensynssone i tematisk kartutsnitt som 

indikerer at gjeldende reguleirgsplan kal gjelde. I gjeldende reguleirngsplan for 

Olympiaparken er utbyggingsarealet vist som fritidsbebyggelse og det grønne arealet vist som 

LNF-formål langs Skurva. Fylkesmannen legger til grunn at det er feil, og at 

utbyggingsarealet skal reguleres til boligformål slik kommunenplanen har avsatt 

utbyggingsarealet. Fylkesmannen har ikke merkander til at formålsendringen endres fra 

fritidsformål til boligformål slik arealbruken er vist i kommuneplanen.  

 

Fylkesmannen mener det viktig med en høy arealutnytting, og at den bør være høyere enn i 

naboplanen for Kantveien 15 Skårsetsaga 16, 16b og 16c. 

 

ROS-analysen skal spesielt tar for seg en helhetlig vannhåndtering, som omfatter flomfare 

knyttet til Skurva og lokal overvannshåndtering. Planområdet ligger ovenfor eksisterende 

boligområder og det blir viktig å gjennomføre riktige avbøtende tiltak for å unngå negative 

konsekvenser nedstrøms. 

 

Fylkesmannen viser for øvrig til www.planoppland.no og forventer generelt at nasjonale og 

regionale interesser omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til 

kommunal planlegging i Oppland kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi 

forventer også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp. 

 

→ Avklaring om planstatus er drøftet med planavdelingen i kommunen, som konkluderer 

med at kommuneplanen åpner for boligformål og at gjeldende reguleringsplan ikke skal 

gjelde. Forslagsstiller tar merknaden for øvrig til etterretning.  

 

 

3. Oppland fylkeskommune, datert 01.04.2016: 

Generelt viser fylkeskommunen til At kommuneplanen stiller rekkefølgekrav til teknisk og 

sosial infrastruktur, blant annet tilgjengelighet til gang- og sykkelveg, kollektivnett og 

skolekapasitet. Det fremgår av merknaden at dette må vurderes i utformingen av 

planforslaget.   

Det vises videre til at det i pbl § 5-1 nå er lagt større vekt på aktiv medvirkning i 

planprosesser. Fylkeskommunen forventer at planbeskrivelsen gjør rede for 

medvirkningsopplegget og hvordan man har lagt til rette for medvirkning fra grupper som 

krever spesiell tilrettelegging for å kunne delta. 
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Planforslaget skal videre legge vekt på å avsette gode og tilstrekkelige arealer til barns lek og 

uteopphold jfr. Rikspolitisk retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 

Det forventes også at det gjøres grundige vurderinger i forhold til universell utforming og 

tilgjengelighet for alle. Utfyllende regler for å sikre at utforming av adkomst til boligene, 

utearealer som gangstier, veger, adkomster og uteoppholdsområder skal utformes universelt 

bør tas inn i bestemmelsene ihht regler i TEK 10 § 8-2 

Da det gjelder kulturminner har fylkeskommunen ut fra sine arkiver ikke kjennskap til at 

planområdet kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Potensialet for funn av 

automatisk fredete kulturminner anses ikke som så høyt at det er behov for registrering, jf. 

kulturminneloven § 9.  

Fylkeskommunen vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 

marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks 

stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om 

kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland 

fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 

tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

Kulturarvenheten har ikke ytterligere merknader til varsel om planoppstart. 

Fylkeskommunen anbefaler at forslagsstiller oversender reguleringsforslaget med SOSI-fil og 

pdf-fil til kartverket, slik at kommunen sikrer seg at planforslaget oppfyller gjeldende SOSI-

standard og nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Det vises til 

forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kontrollen 

bør skje før vedtak og gjerne før høring slik at eventuelle feil og mangler er rettet opp før 

plankartet vedtas. Ved utlegging til offentlig ettersyn ber vi om at kartmateriale sendes 

Statens kartverk slik at kartet kan legges inn i en høringsbase i InnlandsGis, som er vårt 

saksbehandlingsverktøy ved planbehandling. Arealplaner kan sendes til 

planhamar@kartverket.no 

 

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning.  

 

 

4. Lillehammer Region brannvesen, v/Magne Marstein, Leder forebyggende avd. 

datert 31.03.2016: 

 

Adkomst i henhold til forebyggende forskrift § 5-5 og tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap i henhold til gjeldende regelverk i plan- og bygningslovgivningen. 

Slokkevann i henhold til forebyggende forskriften § 5-4 og vannforsyning til brannslokking i 

henhold til gjeldende regelverk i plan- og bygningslovgivningen.  

Når det gjelder vannforsyning så ber Lillehammer Region brannvesen om at det monteres 

hydranter.   

mailto:planhamar@kartverket.no
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Brannvesenet ønsker også å være med å påvise plassering av brannsentral og nøkkelsafe hvis 

noen større bygg (overnattingssteder etc) skal ha brannalarmanlegget som viderekobles til 110 

sentral. På større bygg kan det også komme inn krav om at nødnettet skal ha tilstrekkelig 

dekning i bygget. 

Lillehammer region brannvesen viser til retningslinjer for tilrettelegging for 

slokkemannskaper som bør tas hensyn til. 

Kjørebredde                                               3,5 meter 

Stigningsforhold:                                       1 : 8 (12,5 %) 

Fri kjørehøyde                                             4 meter 

Svingradius, ytterkant vei                          12 meter 

Akseltrykk, minimum                                 0 tonn 

Boggitrykk, minimum                               16 tonn 

Oppstillingsplass brannlift                          6 meter 

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning.  

 

5. NVE, datert 31.03.2016: 

Planområdet må dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom før bygging kan starte. 

Sikkerhetsklasser og sikkerhetskrav fremgår av TEK10 § 7-2. En slik vurdering inkludere 

oppstrøms forhold som kan påvirke flomfaren, slik som underdimensjonerte og feil utforma 

kulverter, utbygginger med økt avrenning og økt tilførsel av overflatevann med mer. 

Av hensyn til vassdraget bør det settes igjen en tilstrekkelig bred naturlig vegetasjonssone mot 

vassdraget. Dette er gunstig både med tanke på miljøforhold og med tanke på reduksjon av 

faren for erosjon. Vi viser til vannressurslovens § 11 om kantsoner langs vassdrag. 

 

NVE anbefaler at man unngår vassdragsinngrep som lukkinger og flyttinger. Slike tiltak 

omfattes av vannressurslovens bestemmelser, og må ev dokumenteres tilstrekkelig i planen 

slik at en vurdering er mulig. Vassdragsinngrep vurderes å være konsesjonspliktige dersom de 

berører allmenne interesser i negativ grad. Dette bør man unngå. 

Nve har ikke ytterligere merknader ved varsel om oppstart, men vi forbeholder oss retten til å 

komme tilbake med mer seinere i planprosessen.  

 

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning.  

 

6. Eidsiva Nett, datert 16.03.2016: 

Eidsiva Nett (EN) har eksisterende elanlegg i planområdet. Kart som viser traseer er vedlagt 

merknaden. Eidsiva viser videre til at de ønskes å bli kontaktet i god tid før utbygging 

igangsettes for å avklare behovet for strøm for området. Eventuelle endringer av eksisterende 

anlegg, eller etablering av nyanlegg bekostes av utbygger etter gjeldende regelverk. 



 

 
Planbeskrivelse for Kantveien 19 11 

 

 

 

 
                                                                                                            

 
 

 Dersom det skal igangsettes graving i området, skal kabler påvises slik at det kan iverksettes 

nødvendige sikringstiltak. Kabelpåvisning gjøres av Eidsiva Nett på forespørsel. 

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning.  

 

 

 Bilde som viser turvegen som går gjennom planområdet. 
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PLANSTATUS 
 

Overordnet plan  
Gjeldende overordnede plan for planområdet er kommuneplanens arealdel for Lillehammer 

kommune 2011-2024, vedtatt i Lillehammer kommunestyre den 21.06.2012.  

Under vises utsnitt av plankartet for det aktuelle området ved Kantveien:  

 

 
Utsnitt fra PDF-kart – som vier planområdet og omkrngliggende avsatt arealbruk. 
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Tilsvarende utsnitt fra kommunens digitale planbase.  

I planbestemmelsene og beskrivelsen til kommuneplanen, er området for Kantveien 19 satt i 

utbyggingskategori 1c. Denne kategorien har første prioritet og kan utbygges med 

forutsetning om at det bygges gang- og sykkelveg langs Nordsetervegen opp til Kantveien. 

Denne er nå bygget og utbygging kan igangsettes etter vedtatt reguleringsplan. 

 

I kommuneplanen er området vist som områdetype B1. Områdetype B1 er småhusbebyggelse, 

definert som konsentrert eller frittliggende bebyggelse i form av småhus. 

I kommuneplanens arealdel er området som det nå fremmes boligtomter på vist som 

boligformål. I planbestemmelsene og tematisk kartutsnitt, er det også en henysnssone som 

viser hensyn om at gjeldende reguleringsplaner skal gjelde jfr. pbl § 11-8 f. Dette er en feil i 

kartgrunnlaget, da Lillehammer kommune har et prinsipp for planlegging om at overordnet 

plan (kommuneplan), bare skal overstyre vedtatt reguleringsplan dersom det er motstrid 

mellom de to plannivåene.  

I foreliggende plan er det således kommuneplanen som er gjeldende plan, siden 

reguleringsplanen for Olympiaparken viser området som fritidsbebyggelse på gnr. 52 bnr. 70. 

Arealet på Skaarseths eiendom gnr. 52 bnr. 48 er i reguleringsplanen for Olympiaparkenheller 

ikke vist som utbyggingsareal. Utbyggingsarealene på Skaarsets eiendom ble først vurdert 

som utbyggingsareal i forbindelse med siste behandling av kommuneplanen. Under vises et 

utsnitt av reguleringsplanen for Olympiaparken fra 1993: 

 

 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan «Olympiaparken» fra 1993 som viser eiendommene som 

reguleres og omkringliggende arealer. 
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PLANFORSLAGET 

Under følger et utsnitt av plankartet:  

 

Utsnitt av forslag til detaljreguleringsplan for Kantveien 19. 

 

Området er gitt atkomst fra Kantvegen, som igjen knytter seg til Fv. 311 Nordsetervegen. 

Bybussen passerer også ved holdeplassen borte ved krysset Nordseterveien og Kantveien. 

Langs nordseterveien er det bygget gang- og sykkelveg fra sentrum og helt opp til Kantveien. 

Dagens eksisterende avkjørsel inn fra Kantveien er flyttet noe lenger mot sør for å få bedre 

siktlinjer og gi bedre oversikt i krysset. I reguleringsplanen er dette sikret ved å regulere 

veilinjer, samt regulere inn siktlinjer med hensynssoner i sikttrekantene. 

Den interne atkomstvegen er regulert til privat vegformål. Denne vegen er lagt naturlig inn i 

terrenget og følger terrengkotene for å gi minst mulig inngrep i terrenget. Veien vil derfor gi 
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relativt lite inngrep, foruten noe skjæring inn på tomt B4 og B5, samt fylling inn på tomt B6 

til og med B8. 

Planforslaget legger til rette for totalt 10 nye boligtomter med varierende størrelser. Det er i 

dag en eksisterende hytte som er i bruk på tomten som er benevnt B2. 2 tomter er på 0,6 daa, 

2 tomter er på 0,8 daa, 5 tomter på 0,9 daa og en tomt er på 1,5 daa. Dette gir rom for en 

variert boligsammensetning, der bestemmelsene åpner for inntil 4 boenheter per tomt. 

Tomt B1, B2, B3 og B10 ligger lengst tilbaketrukket mot Kantveien. Dette arealet er flatere 

enn arealet for de øvrige tomtene som ligger lenger mot vest, og ned mot dalen. Tomt B4 og 

B5 ligger i slakt skrående terreng, og her vil det kunne vurderes å bygge med både med og 

uten sokkel. Den nederste byggerekken ligger i mer skrående terreng, og bebyggelsen her vil 

måtte bygges med sokkel. Gjennomgående er det lagt opp til å kunne etablere svært gode 

boforhold på alle tomtene. Både lys, sol og utsiktsforhold vil gi svært gode kvaliteter for 

tomtene. 

Det er videre regulert inn en lekeplass på 0,3 daa. Det er stilt krav til opparbeidelse av denne i 

planbestemmelsene ved rekkefølgebestemmelser. Det er lagt opp til at hver boligtomt gis en 

andel i lekearealet og at dette blir et realsameie mellom tomteeierne. Utforming og 

tilrettelegging av plassen vil således bestemmes av tomtekjøperne. 

Det er også regulert inn en turveg, benevnt GT1. Dette er i dag en eksisterende traktorvei som 

benyttes av grunneier av veien. Denne veien vil også kunne benyttes som lekeareal for 

tomtekjøperne, ved aking, skigåing med mer. Turveien vil også ha en viktig funksjon som 

«korteste veg» til sentrum, da den samtidig også er trafikksikker siden det er svært begrenset 

med trafikk der. Det er i reguleringsbestemmelsene gitt anledning til at turveien kan brøytes 

vinterstid slik at veien blir fremkommelig også vinterstid. Det er utarbeidet et eget notat som 

beskriver trafikksikre stier og veger i og rundt planområdet.  

 

Bilde som viser «turveien» slik den er i dag.  
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Avkjøringen inn til Kantveien 19 og avkjøringen ned til turvegen er i dag en og samme 

avkjøring. I reguleringsplanen er krysset som nevnt flyttet noe mot sør, og turvegen er her 

regulert  og prosjektert slik at den ikke får direkte avkjøring inn på Kantveien, men inn på den 

private avkjøringen. Dette medfører at turvegen justeres noe i terregnet, for å bedre kurvatur 

og stigningsforhold inn mot krysset. Turvegen vil etter dette kunne tjene flere funksjoner og 

samtidig opprettholde en trafikksikker løsning, også for barn og unge som benytter turvegen 

til lek og fysisk aktivitet. 

Langs bekkedraget er arealet beholdt slik det er i dag, som et friluftsformål i sammeheng med 

omkringliggende arealer. Det er lagt inn en hensynssone i form av faresone som sikrer at det 

ikke gjøres inngrep ned mot bekkeløpet.  

Hensynssonen langs bekkedraget vil etter dette fungere som en naturlig vegetasjonssone, og 

være gunstig både med tanke på miljøforhold og med tanke på å redusere faren for erosjon. 

Det er ikke planlagt tiltak som berører vannstrengen eller som omfatter kryssningspunkter 

eller annen form for lukking av bekkeløpet.  

Den nye bebyggelsen vil ligge vesentlig høyere i terrenget enn bekkeløpet. Vannstanden i 

bekkeløpet er normalt lav, men også ved vårflom eller ekstremnedbør, vil ikke ny bolig-

bebyggelse bli påvirket, siden terenget på nordsiden av bekkeløpet ligger lavere i terenget.  

 

Bilde som viser tomteområdet til høyre for vegen. Bekkeløpet ligger til venstre for vegen vesentlig 

lengre ned i terregnet. 

Det er i reguleringsplanen lagt opp til at alt overvann skal håndteres internt av den enkelte 

tomt. Alternativt er det lagt opp til at overflatevann kan fordrøyes og dreneres nede ved 

området som er benevnt G1. I forbindelse med utbygging av området vil det bli tatt stilling til 

om det skal tilrettelegges for et felles fordrøyingsbasseng ved G1. Det er i bestemmelsene til 

planen lagt opp til at hver byggesøknad skal redegjøre for hvordan overvann er planlagt 

håndtert. Bestemmelsene har også forbud mot å føre overvann i Skurva. 
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Arealregnskap 
 

Planområdet utgjør totalt ca. 12,2 dekar, der 8,7 daa er reguelrt til boligformål. 

Resterende areal er fordelt på veg og ulik formål av grønnstruktur: 

 

Arealtabell som viser fordelingen mellom de ulike arealformålene i planen.’ 

Totalt består planområdet av 2,5 daa jorddekt fastmark og resterende er høybonitetsskog. Det 

er ikke dyrket mark eller dyrkbar mark som blir omdisponert som følge av omreguleringen. 
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VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN: 
 

De miljø- og samfunnsmessige virkningene følger av at flere parter, interesser og hensyn vil 

berøres av endringene som følger av planen.  

 

Det er gjennomført en egen ROS-analyse som vurderer flere aktuelle hendelser som er urdert i 

analysen. Konklusjonen fra ROS-analysen er gjengitt i vurderingen under, og analysen som er 

satt opp i matriseform følger vedlagt i sin helhet som eget vedlegg til plandokumentasjonen.  

 

Selv om virkningene av planen ikke skal konsekvensutredes ved dette reguleringsforslaget, 

skal virkninger som følger av planen vurderes for hver enkelt reguleringsplan.  

 

De miljømessige virkningene for en naturressurs, f.eks. forurensning av jord eller vann, hører 

inn under miljø, mens andre konsekvenser, som f.eks. økonomiske konsekvenser knyttet til 

reduserte muligheter for uttak eller utvinning av ressurser, faller inn under begrepet samfunn.  

 

Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldslovens § 7 er virkningene for naturmangfoldet vurdert etter 

lovens §§ 8-12. Det eksisterende kunnskapsgrunnlag er vurdert til å være tilfredsstillende jfr. 

kriteriene etter loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet 

plan. Det ble gjort grundige vurderinger av biologisk mangfold i overordnet planprosess. Det 

vurderes slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet. Gjennomføring 

av omsøkt tiltak vil med andre ord ikke være i strid med bestemmelsene i 

Naturmangfoldsloven. 

 

Det er ikke synliggjort egne vurderinger som er vektet etter Naturmangfoldslovens §§ 8-12, 

men forholdet til naturtyper og naturmiljø, samt landskapstilpasning, landbruk og 

friluftsinteresser er vurdert som egne temaer i forbindelse med konsekvensutredningen i 

kommuneplanen, vurderingen av virkningene for miljø og samfunn til reguleringsplanen, 

samt ved ROS-analysen. Disse vurderingene ble også gjort ved foregående reguleringsprosess 

av Olympiaparken. Temakart og tidligere registreringer viser ikke interessekonflikter rundt 

dette for dette området. 

 

 

Barn og unges interesser  

I henhold til plan- og bygningsloven skal planbeskrivelsen vise hvordan hensynet til barn- og 

unge er ivaretatt og hvordan medvirkningsprosessen er lagt til rette. I Lillehamer kommune er 

det den enkelte sektor og avdeling som vurderer barn- og unges interesser, sett ut ifra 

sektorenes og avdelingenes ansvarsområder. I denne prosessen har det vært spesielt fokus på 

trafikksikkerhet og tilrettelegging av en nærlekeplass internt i feltet. Siden området ikke 

tidligere har vært benyttet til lek eller aktivitet for barn- og unge, vil planforlaget ikke forringe 

tidligere aktivitet, og virkningene av planen vil defor være positive for barn og unges 

interesser. 
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Energiforbruk 

Det er ikke lagt inn krav i reguleringsplanen som krever tiltak i form av nærvarmeanlegg eller 

tilrettelegging for tilkobling mot fjernvarmeanlegg siden det ikke er nedfelt konsesjonsgrense 

for å kreve slik tilknytning. I forbindelse med prosjektering av bebyggelse som det legges til 

rette for i planforslaget vil det bli vurdert og lagt til grunn at det skal etableres energieffektive 

løsninger og det skal etableres bygninger som tilrettelegger for miljøeffektivitet. Dette følges 

opp i den enkelte byggeprosjekt og byggesak. 

 

Universell utforming 

Ved nybygging, rehabilitering og ombygging skal det vektlegges at alle boliger inkludert 

fellesområder og utearealer skal kunne brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som 

mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. Planer og tiltak skal baseres på 

prinsippene om universell utforming i samsvar med anbefalte løsninger i til enhver tid 

gjeldende veiledninger og forskrifter.  

 

Overvann og buffersonen mot Skurva. 

Området har en relativt høy grad av utnytting, der det er plass til mange boenheter innen det 

regulerte arealet. Det er totalt 10 tomter på de i overkant 8 daa regulert boligareal. Det er 

åpnet for å bygge inntil 2 boenheter med inntil to utleieenheter på tomtene.  

Området er ikke flomutsatt og det er ingen naturlig vannføring som vil påvirke tomtene 

oppstrøms, da arealet ligger høyere i terrenget enn omkringliggende arealer. Grunnet den 

store høydeforskjellen fra vannstrengen og opp til tomtene, er det satt en byggegrense på 15 

meter fra bekkeløpet. Området er ikke flomutsatt, siden byggearealene ligger vesentlig høyere 

enn vannlinjen for Skurva. Arealet som ligger på nordsiden av bekkeløpet ligger lavere i 

terrenget, og flomvann vil således ikke kunne flomme opp mot planlagt bebyggelse 

bebyggelse, men flomme nordover. Der bekkeløpet krysser Kantveien ligger også vegen på 

det laveste punktet ved bekken og lenger sørover. Dersom vegen skulle danne en bariere og 

demme opp vann oppstrøms, vil også vannet her renne nordover, og ikke komme i konflikt 

med de nye boligtomtene som her reguleres. 

Siden bestemmelsene og planen åpner for ulike typer boligbebyggelse, vil behovet for å løse 

overvann fra den enkelte tomt i stor grad påvirkes av hva som bygges på den enkelte tomt. En 

tomt med flere boenheter vil få krav til flere parkeringsplasser, og trolig få en større takflate 

som krever håndtering av mer overvann, enn hva en mindre bolig med en enhet vil ha.  

For å sikre at overvann håndteres på den enkeltet tomt, er det i planbestemmelsene stilt krav 

til at hver byggesak for det enkelte tiltak skal  redegjøre for overvannshåndtering. 

Bestemmelsene poengterer også at overvann ikke skal føres til Skurva. 

Forventes ingen økning for flomfare som følge av tiltaket, siden overvann skal håndteres 

internt i feltet. Ved å kreve at hensynssone langs Skurva ikke utsettes for tiltak vil risiko for 

uønsket hendelse være minimert. 
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Langs Skurva er det i dette området lagt inn en vegetasjonssone, som det er stilt krav til at 

ikke skal være mindre enn 6 meter bredt, jfr vannressurslovens bestemmelser. 

 

Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse 

Under følger en kort oppsummering av vurderingen og konklusjonen i analysen som bygger 

på en risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og konsekvens av hendelse (se 

ROS-analysen for utdypende forklaring).  

Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen over konkludert 

med at det er risiko knyttet til 5 aktuelle hendelser. Risikonivået er middels (gul rubrikk) for 1 

hendelse og lavt (grønn rubrikk i matrisen) for 4 aktuelle hendelser. Det vil kun bli krevd 

tiltak i forbindelse med planen for hendelse nummer 5. For de øvrige hendelsene er det 

vurdert tiltak i forbindelse med reguleringsplanen, og under er det foreslått tiltak i planen.   

De aktuelle hendelsene er listet opp på neste side: 

 

 

Hendelse hvor tiltak vurderes (gult matrisenivå): 
 

Hendelse nummer 5, «Radon»: 

Det er ikke gjennomført eller registrert målinger med radon innen planområdet, men det er 

tidligere gjort målinger og registreringer i Lillehammer kommune. Det legges til grunn at det 

kan være fare for at bygninger tar inn radon dersom det er radon i grunnen. For å sikre at 

mennesker ikke utsettes for radon er det stilt krav til tilak i Teknisk forskrift.Det vil ikke være 

fare for alvorlig konsekvens for innemiljøet i nye bygninger dersom kravene i teknisk forskrift 

følges. Risikoen for en uønsket hendelse med radon vil med tiltak som nevnt være minimert. 

 

 

Hendelser uten krav, men anbefalte tiltak: 
 

Hendelse nummer 4 «elve/bekkeflom og overvann.» 

Forventes ingen økning for flomfare som følge av tiltaket, siden overvann skal håndteres 

internt i feltet. Området er ikke flomutsatt, siden byggearealene ligger vesentlig høyere enn 

vannlinjen for Skurva. Arealet som ligger på nordsiden av bekkeløpet ligger lavere i terrenget, 

og flomvann vil således ikke kunne flomme opp mot eksisterende bebyggelse. Byggegrensen 

ligger her likevel 15 meter fra bekkeløpet, og avviker i så måte buffersone mot vassdrag på 20 

meter. Ved å kreve intern håndtering av overvann og hensynssone langs Skurva vil risiko for 

uønsket hendelse være minimert. 
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Hendelse av punkt 44 «ulykke i av-/påkjørsel» 

Dagens avkjøringskryss inn til Kantveien 19 flyttes mot sør og utbedres med siktlinjer og 

geometrimed rampe som T-kryss. Turvegen legges om slik at det blir oversiktlig og personer 

som ferdes i krysset blir synlige. Tiltakene sikrer og minimerer faren for uønsket hendelse. 

 

Hendelsen nummer 45 «ulykke med gående / syklende»  

Konsekvensen ved uønsket hendelse vil trolig være mindre alvorlig grunnet lav til moderat 

fart langs Kantveien, og liten sannsynlighet for ulykke. Tiltak for å minimere sannsynligheten 

for slik hendelse vil være tydelig kanalisering av trafikk og bedre skilting og markering av 

overganger ved kryss. En utbedring av Turvegen innen planområdet og ned mot sentrum, vil 

gi mindre trafikk av myke trafikkanter langs Kantveien, og ytterligere minimere 

sannsynligheten for uønsket hendelse. 

 

Hendelse nummer 52 «Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring»:  

Med lav hastighet internt i området, og god oversikt i kryssområdene vil sannsynligheten for 

at hendelse inntreffer være liten, samtidig som konsekvensen vil være mindre alvorlig. 

Sikring av anleggsområder, skilting og markering av overganger i anleggstiden er tiltak som 

kan bedre trafikksikkerheten og minimere sannsynlighet og konsekvens i byggeperioden. 

 

Konklusjon 

Forslaget til reguleringsplan er av ansvarlig planmyndighet vurdert å ikke medføre vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn (jfr. Forskrift om konsekvensvurderinger). Det er derfor ikke 

utarbeidet eget planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen. 

Omreguleringen vil bidra til et boligtilskudd i form av boligtomter som har svært gode 

bokvaliteter, uten å gå på bekostning av, eller gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

 


