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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av eiendomsavdelingen i Lillehammer kommune.
Jørstadmoen skole utvides i løpet av 2017-18, og det skal etableres en helhetlig trafikk- og
parkeringsløsning både for skolen og Jorekstad. Ansattparkering og nye parkeringsarealer for
Jorekstad planlegges etablert øst for Jørstadmovegen (FV 253). Gode forbindelseslinjer, endring/
etablering av busstopp, trygge krysningspunkt og gode løsninger for levering/ henting av barn er en
viktig del av planarbeidet.
Lillehammer kommunestyre vedtok i møte 25. februar 2016 i sak 11/16 å legge ned Buvollen skole
med virkning fra når byggetrinn 2 ved Jørstadmoen skole er fullført. Nybygget ved Jørstadmoen skole
ble ferdigstilt til skolestart 2018 og elevene fra Buvollen skole er overført til Jørstadmoen.

1.2 Planprosess
Premissene for planarbeidet ble avklart med kommunen gjennom to oppstartsmøter avholdt
29.08.17 og 21.09.17. Kommunen vurderte planarbeidet til ikke å utløse krav om planprogram og
konsekvensutredning. Areal+ AS varslet planarbeidet i GD 18.10.2017. Varslingsbrev ble sendt naboer
og berørte myndigheter 16.10.2017.
For å kunne starte byggingen av den nye delen ved Jørstadmoen skole ble det i 2017 utarbeidet en
mindre endring av reguleringsplan for del av Jørstadmoen nord. Her ble det beskrevet at en helhetlig
løsning for arealene på begge sider av Jørstadmovegen skulle vurderes i oppfølgende planarbeid.
Reguleringsplan for del av Jørstadmoen nord vil bli erstattet av den nye reguleringsplanen.

1.3 Medvirkning
Det ble 21.11.17 arrangert «åpent plankontor» på Jørstadmoen skole slik at interesserte kunne
komme innom med synspunkter og spørsmål til planarbeidet. Statens vegvesen, Lillehammer
kommune v/ eiendom og Areal+ var til stede for å besvare spørsmål. I etterkant av det åpne
plankontoret kom det inn konkrete innspill til planarbeidet basert på diskusjon her.
Statens vegvesen har deltatt i planarbeidet og har blant annet avholdt møte med rektor og
trafikksikkerhetsutvalget ved Jørstadmoen skole.
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2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
Nasjonale føringer
• Lover og forskrifter
• Rikspolitisk retningslinjer for barn og unge
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Regionale føringer
• Fylkesplan for Oppland
• Regional plan for attraktive byer og tettsteder
• Lågenplanen, regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag

Kommunale føringer
• Kommuneplan for Lillehammer, vedtatt 21.06.2012
• Reguleringsplanen for Jørstadmoen Nord, vedtatt 11.6.1992
• Trafikksikkerhetsplan for Jørstadmoen skole – juni 2015 (Trafikksikkerhetsutvalget)
o Kommunal trafikksikkerhetsplan for Lillehammer 2017-2021 under beh.
• Detaljregulering Jørstadmoen nord, vedtatt 1992
• Detaljregulering -mindre endring – del av Jørstadmoen nord, 2017

Vedlegg
Innspill til planarbeidet
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (parkeringsplass Jorekstad)
Vegtegninger -avkjørsler og lengdeprofiler
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2.1 Eksisterende planer i området
Kommuneplan
Kommuneplanen for Lillehammer ble vedtatt 21.6.2012. Jørstadmoen skole og Jorekstad er her
avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. Deler av byggeområdet er skravert og viser antatt trafikkstøy
fra Jørstadmovegen (gul sone). Deler av planområdet er avsatt til friområde og LNF.
Høyspentlinja krysser området fra sørøst mot nordvest. I kommuneplanen er dette lagt inn som
faresone. Gjennom planarbeidet er eksakt faresone avklart med Statnett.
Det pågår en revisjon av kommuneplanen, og det forventes at arealbruken for Jørstadmoen skole og
Jorekstad videreføres.

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel med planområdet markert.
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Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet berører følgende reguleringsplaner:
- Detaljregulering -mindre endring- for del av Jørstadmoen nord (2017)
- Jørstadmoen nord (1992)
Plangrensa omfatter hele planområdet for nylig vedtatt «Detaljregulering for del av Jørstadmoen
nord». Denne mindre reguleringsendringen ble vedtatt ved administrativt vedtak datert 07.07.2017
(17/3972-9) og ble utført for å kunne starte på utvidelsen av Jørstadmoen skole.

Reguleringsendring del av Jørstadmoen nord
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
3.1 Beliggenhet og planavgrensning
Jørstadmoen skole og Jorekstad er knutepunktet på Fåberg. Planområdet omfatter arealer på begge
sider av Jørstadmovegen (FV 253).

Planområdets beliggenhet

Plangrense
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3.2 Beskrivelse av planområdet
Planområdet omfatter Jørstadmoen skole, Jorekstad fritidsbad med diverse tilhørende funksjoner og
fotballbaner med mer.
Jørstadmoen skole består av en gammel og en ny del. Den gamle delen ligger øst for Jørstadmovegen
og omfatter klasserom for 6. - 7. trinn, mens den nye skoledelen fra 2000 ligger på vestsiden.
Utvidelsen av Jørstadmoen skole som nå er under bygging gjør at alt av skolens virksomheter kan
samles på vestsiden av Jørstadmovegen. Den gamle delen av skolen på østsiden av fylkesvegen
forutsettes revet.
Jorekstad er et av innlandets største badeanlegg. Badeanlegget består av bassenger, klatrevegg,
vannsklie, badstuer og utendørs badeanlegg med sklier og stupetårn. Her finnes også idrettshall med
håndballbane, treningssenter og utleiehytter. Vest for skolen ligger kunstgressbane og flere mindre
gressbaner. Nord for fotballbaner ligger et biobrenselanlegg.

Flyfoto av Jørstadmoen skole og Jorekstad med omkringliggende omgivelser.

Jorekstad til venstre og oppføring av nybygget ved Jørstadmoen skole til høyre.
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Fylkesveg 253 (Jørstadmovegen) går gjennom planområdet.

Uteanlegget ved Jorekstad fritidsbad.

Den gamle skolen på østsiden av fylkesvegen skal rives.
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3.3 Trafikk
Jørstadmoen skole har pr. i dag bebyggelse på begge sider av Jørstadmovegen (FV 253). Det er
etablert en undergang sør for skolen. Sør for undergangen ligger det to bussholdeplasser som har
begrenset kapasitet. Disse benyttes i dag både av skolebuss og bybuss.
Langs vestsiden av Jørstadmovegen er det gang-/og sykkelveg, mens det på østsiden ikke er etablert
noen gang -og sykkelvegforbindelse. Langs FV 315 (Baklivegen) er det ikke gang -og sykkelveg, men
det er etablert fortau ved Joker. Her er det også to busslommer for rutebuss.
Viktige målpunkter i og nær planområdet er Jorekstad, Jørstadmoen skole, Jørstadmoen barnehage,
matbutikk og omsorgsboliger. Disse er bundet sammen av gangveger og bevegelseslinjer som det er
viktig å ivareta i planarbeidet. Se illustrasjon under.

Situasjonskart med eksisterende gangveger (rosa), bussholdeplasser (gule), bevegelseslinjer (grønne) og viktige
målpunkter.
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Buss
Det er i dag for liten kapasitet på holdeplassene langs Jørstadmovegen. Ved skoleslutt er det i
sørgående retning to busser (bybuss og skolebuss) i tillegg til drosjer. Behovet i nordgående retning
er også plass til to busser. I tillegg kommer svømmebussen som før utvidelsen av skolen startet
stoppet utenfor Jorekstad.
Typer av reisende det må tas hensyn til i planarbeidet:
- Ordinære reisende med bybuss
- Skoleelever med bybuss:
Det vil si elever som ikke har krav på skoleskyss. Dette utgjør den største brukergruppen
- Skolebusser:
Per i dag er det kun en skolebuss og en maxitaxi som frakter skolebarn til/ fra Jørstadmoen
skole, men etter nedlegging av Buvollen skole kan det bli økt behov.
- Foreldrelevering
- Drosjer:
Noen har behov for transport frem til døra, både til Jorekstad og til skole. I tillegg er det
drosjer med ordinær levering av elever til skolen.
- Svømmekjøring og andre arrangement.
Parkering
Jorekstad har frem til i dag hatt sin parkeringsplass på vestsiden av fylkesvegen. Parkeringsplassen
mellom Jorekstad og skolen har vært preget av en sammenblanding av ulike trafikkfunksjoner;
parkeringsplass, buss-stopp for svømmebuss, avsetting for drosjer, HC-transport og myke trafikanter
som har beveget seg gjennom området uten markerte gangbaner. Dette har vært en utfordring både
i skoletiden og på ettermiddag/kveld siden det er mange fritidsaktiviteter knyttet til skolen og
Jorekstad. Skolen har hatt sine parkeringsplasser fordelt mellom vestsiden og østsiden av
fylkesvegen.
Fartsmålinger
Vegvesenet gjennomførte våren 2016 fartsmålinger to steder langs Jørstadmovegen; 100 meter sør
for krysset ved Baklivegen (50-sone) og ca 40 meter sør for rundkjøringa (Gausdalsvegen). Målingene
viste at bilene holder snittfart under grensen sør for krysset til Baklivegen, mens farten var noe
høyere forbi Jorekstad (40-sone).
Vurderinger i planarbeidet
Det er en svært viktig del av planarbeidet å vurdere helhetlige løsninger for trafikk, parkering, og
forbindelseslinjer på begge sider av fylkesvegen. I tillegg må eksisterende avkjøringer/ kryss med
fylkesvegen oppgraderes.
Helt nord i planområdet går det en adkomstveg fra Jørstadmovegen til private boliger på østsiden av
planområdet. Avkjørselen kommer brått på når en kjører ut av rundkjøring og inn på
Jørstadmovegen/ FV 253, og det er ønskelig å flytte adkomstvegen.
Plangrensa omfatter ikke Baklivegen (FV 315), men planforslaget omfatter en kort vurdering av
forhold knyttet til Baklivegen. Blant annet er det pekt på en viktig gangsti fra Baklivegen og inn mot
skolen. Denne er tidligere regulert i Reguleringsplan for Jørstadmoen Nord.
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Viktig «smett» fra Baklivegen mot skolen vist med rød pil.

Det er viktig å lede gående til/ fra skole gjennom kulvert.
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3.4 Grønnstruktur
Nord og nord-vest for uteanlegget til Jorekstad ligger det største arealet for grøntstruktur (friområde)
innenfor planområdet. I tillegg er det et mindre areal med grøntstruktur i skråningen sør for den
største fotballbanen. Her er det også en gangforbindelse ned til baneanlegget. Det går også en viktig
sti fra FV 315 (Baklivegen) og inn mot planområdet i sør. Se gul-stiplede linjer i illustrasjon under.
Rett nord for planområdet ligger elva Gausa med kantvegetasjon.

Flyfoto som viser eksisterende grøntstruktur innenfor planområdet med viktige ganglinjer som en del av
grøntstruktur.

Eksisterende grøntstruktur/ friområde nord-vest for Jorekstads uteanlegg.

Detaljregulering for Jørstadmoen skole og Jorekstad

Side - 14 - av 44

3.5 Landbruk
Deler av planområdet er avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Arealet ligger under
høyspentlinja, mot rundkjøring nord for planområdet. Arealet har ikke har vært dyrket mark på
mange år og planlegges brukt til parkeringsformål. Det er flere år siden matjordlaget ble fjernet/
solgt og arealet har siden ikke vært dyrket. Dette arealet er i en innledende vurdering vurdert å ha
lav verdi som landbruksjord. Endringen er vurdert etter gjeldende forskrift om konsekvensutredning,
og det vil etter Lillehammer kommunes vurdering ikke være behov for å gjennomføre en
konsekvensutredning.
Fylkesmannen uttaler i sitt innspill til planarbeidet at utlegging av LNF-areal til parkering er i strid
med kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen forutsetter at kommunen klarlegger om det er gitt
omdisponeringstillatelse etter jordloven §9 tidligere eller om arealet skal registreres i KOSTRA.
Dersom arealet ikke er dyrkbart må det lages en arealoppgave som viser omdisponering.

Oransje-stiplet linje viser omtrentlig areal som planlegges omdisponert.

Det aktuelle arealet for omdisponering er ikke vist som dyrket mark i kart på Miljøstatus.no.
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3.6 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Det ble innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring av avkjørsel og
midlertidig parkering for Jorekstad øst for fylkesvegen 26.02.18. Kravene i vedtaket må følges
opp og inkluderes i planforslaget.
Dispensasjonen gjelder frem til ny reguleringsplan er vedtatt eller frem til 31.12.2018.
I vedtaket nevnes blant annet vilkår satt av Statens vegvesen:
-

Den nordre avkjørselen skal stenges, og det må samtidig sikres adkomstveg fra den nye
avkjørselen over parkeringsplassen og frem til de berørte eiendommene.
Frisiktsone er 6x45m
Avstand fra avkjørsel til gangfeltet mellom parkeringsplassen og Jorekstad må være minst
5 meter.
Det må settes opp gjerde mellom parkeringsplass og fylkesvegen før avkjørselen er ferdig
opparbeidet.
Hensynet til høyspentledning må ivaretas, og det bør settes opp et varselskilt ved
innkjørselen.
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3.7 Flom
Rett nord for planområdet ligger elva Gausa som tilfører store mengder sedimenter til Lågen, og det
er bygget opp et stort delta ved Gausas utløp til Lågen.
Det er utført hydrauliske beregninger i forbindelse med «Regional plan for Gudbrandsdalslågen med
sidevassdrag» vedtatt 14.02.2018. Profil 474 i den hydrauliske rapporten angir vannlinje for 200årsflom i Gausa. Profilet ligger langs kant av fotballbaneområdet. Høyden på dette profilet er 129,23
moh. Det er lagt på 0,5 meter sikkerhetsmargin for å fastsette hensynssone for områdene ved
fotballbaner og biobrenselanlegget, dvs en flomkote på 129,73. Flomutsatt areal er markert i kart
nedenfor.
Flomsone ved vegen/rundkjøring i nord (hd. 128,9) berører ikke planområdet. Regional plan for
Gudbrandsdalslågen, profil 98 er sjekket ut.

Kart som viser flomutsatt areal (blå flate) innenfor planområdet.
Detaljregulering for Jørstadmoen skole og Jorekstad
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3.8 Høyspent
Statnett
Statnett har høyspentledninger på 300 kV som går gjennom planområdet. Statnett har konsesjon
etter energiloven til å eie og drifte ledningene som går gjennom planområdet. Det er et 63 meter
bredt byggeforbudsbelte knyttet til ledningene. Det må også være adkomst frem til ledningstraséen
for drift og vedlikehold.

Kart som viser byggeforbudssone for høyspentledninger.
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Eidsiva/ fordelingsnettet
Innen planområdet finnes både høyspent 22 kV, lavspent og fiberanlegg. Det er generelt ikke tillatt å
bygge over jordkabler. Det er ønskelig med en byggefri sone på minimum 1 meter fra kablene.
Det skal være adkomst for lastebil med kran til eksisterende nettstasjon/trafo og ev. nye
nettstasjoner i området. Det er generelt et byggeforbud på minimum 5 meter fra transformator til
bygning (brennbart materiale).
Dersom planen utløser behov for endring av eksisterende anlegg, eller nye må EN involveres i en
tidlig fase. Effektbehov må da avklares for planlegging av nytt elanlegg. Det kan bli behov for en ny
trafo/nettstasjon i området. Ved alle gravearbeider i nærheten av kabler, skal Eidsiva nett - etter
forespørsel - påvise kablene.

Kart fra Eidsiva som viser kabler i området.

3.9 Biobrenselanlegg
Nord-vest i planområdet ligger Oplandske bioenergi som leverer fjernvarme til Jørstadmoen leir,
Jørstadmoen skole, Jørstadmoen barnehage og Jorekstad. Råstoff er skogsflis fra Mjøsen skog. Et
solfangersystem blir også brukt til å varme opp utendørs badeanlegg ved Jorekstad i
sommerhalvåret.
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3.10 Vann og avløp
Ny bebyggelse kan kobles til etablert vann- og avløpsnett. Offentlig ledningsanlegg ligger øst og nord
for planområdet. Det er kort avstand for tilknytting. Kommunalt ledningsnett fremgår av kartet
under. Internt fordelingsnett er ikke vist her.

Vann og avløp ligger langs Jørstadmovegen.
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3.11 Eiendom og eierforhold
Lillehammer kommune står som eier av gnr. 164 bnr. 153. Eiendommen grenser mot
parkeringsplassen på Jorekstad.
Nytt skolebygg på Jørstadmoen oppføres nord for eksisterende skole. Utvidelsen innebærer at
nybygget i all hovedsak bli liggende på Jorekstad AS sin eiendom og berører blant annet
gnr./bnr.: 164/2, 164/50 og 164/56.
Det ble i forbindelse med planarbeidet av reguleringsendringen for Jørstadmoen nord inngått en
avtale om et arealskifte der Lillehammer kommune får grunn til ny skole og Jorekstad får
erstatningsareal for parkeringsplass på østsiden av Jørstadmovegen.

Situasjonskart som viser gårds/ bruksnummer og planlagt påbygg for Jørstadmoen skole.
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3.12 Støy
I kommuneplanen er det lagt inn støysoner langs fylkesvegen som delvis berører Jørstadmoen
skole og deler av uteområdet til skolen. Med bakgrunn i skolens beliggenhet nær fylkesvegen ble
det bestilt en støyvurdering. I denne er Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016) og NS8175/ Lydforhold i bygninger er tilfredsstilt uten noen form for skjerming eller
økt fasadeisolasjon. Det ligger ikke undervisningsrom mot vegen, kun lærernes arbeidsrom.
Skolens uteareal ligger i hovedsak vest for dagens skolebygg og utearealet mot fylkesvegen blir
ikke brukt til opphold. Støysone berører ikke byggeområder og legges ikke inn i plankartet.

Støykartlegging med gul og rød støysone.
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4. PLANFORSLAGET
4.1 Utbyggingsplaner
Jørstadmoen skole
Det nye skolebygget ved Jørstadmoen skole er tatt i bruk, men det gjenstår fortsatt noe arbeid
utomhus høsten 2018. Utbyggingen er allerede godkjent gjennom «Reguleringsendring for del av
Jørstadmoen nord».
Det gamle samfunnshuset ved Jorekstad er revet for å gi plass til nytt skolebygg. Nybyggets form og
plassering vil avgrense skolens ute- og lekeområder som ligger vest for skolebygget og er vendt mot
baneanlegget på Jorekstad. Arkitekt er Atelier 4 AS.
På grunn av utvidelsen av Jørstadmoen skole reduseres parkeringsarealet ved Jorekstad, og
parkeringsplassen til Jorekstad er forutsatt flyttet til østsiden av fylkesvegen.

Utvidelse av skolen mot nord sett fra eksisterende skolegård.
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Jorekstad
Det foreligger også planer om påbygg på Jorekstad. Fase 1 med renovering, nytt mellombygg og nye
garderober starter opp i 2018, mens fase 2 med oppgradering av badeanlegget vil skje senere.
Planene for Jorekstad omfatter en sammenbygging av det nye skolebygget og Jorekstad slik at en får
en innvendig gangpassasje mellom byggene. Forbindelsen til fotballbaner og vestsiden av
bygningsmassen vil skje gjennom en undergang under bygget. Denne skal både brukes som gangveg
og til varelevering i underetasje ved Jorekstad og skole. Det planlegges satt opp en bom slik at andre
kjørende ikke bruker passasjen. Plan og Prosjekt AS er arkitekt.

Foreløpig 3D som viser sammenbygging av skole (brun farge) og Jorekstad med gangpassasje under bygg.
(illustrasjon: Plan og Prosjekt arkitekter).

4.2 Trafikk
Sammendrag
Parkeringsplasser er tatt bort fra området mellom skolen og Jorekstad og planlagt opparbeidet på
østsiden av fylkesvegen. Kun varetransport, HC-parkering og droppsone for Jorekstad er planlagt på
vestsiden av fylkesvegen. Dette er positivt i forhold til å skape et mest mulig bilfritt område rundt
hovedadkomsten til skolen og Jorekstad (hjertesone). På den annen side skaper det noen
utfordringer å flytte all parkering til motsatt side av fylkesvegen. En slik løsning vil medføre jevnlig
kryssing av fylkesvegen. Det har vært et mål i planarbeidet å lede flest mulig til nylig etablert gangfelt
ved Jorekstad eller til eksisterende undergang ved skolen. På østsiden av fylkesvegen etableres det
korttidsparkering for foreldre til skolebarn og droppsone nær opptil eksisterende undergang mot
skolen.
I samarbeid med Statens vegvesen er det lagt inn to nye bussholdeplasser for skolebuss. Disse er
plassert nær skole og eksisterende kulvert. Eksisterende holdeplass for bybuss på østsiden av
fylkesvegen beholdes og utbedres noe, mens eksisterende holdeplass på vestsiden fjernes. Se
illustrasjonsplan med trafikkløsning på neste side.
Underveis i planarbeidet har det vært diskutert om det er mulig å legge fylkesvegen øst for
planområdet slik at en unngår en situasjon med mye kryssing av fylkesvegen, men i følge SVV er
dette ingen realistisk løsning i overskuelig fremtid.
Detaljregulering for Jørstadmoen skole og Jorekstad

Side - 24 - av 44

Illustrasjonsplan/ trafikkløsning med gangveger (rosa), bussholdeplasser (gule) og bevegelseslinjer (grønne).
Eksisterende nybygg med brun farge, nye/ planlagte bygg i svart farge.
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Utsnitt av plankart
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Vegsystem og parkering
Jørstadmoen skole og Jorekstad badeanlegg ligger tett inntil fylkesvegen og mange barn ferdes i
området. Arealene på vestsiden av fylkesvegen er for knappe til å romme alle funksjoner som ideelt
sett burde ligge på samme side av vegen. Skole/ idrettsanlegg og parkeringsarealer vil bli liggende på
hver sin side av fylkesvegen. HC-parkering vil skje nær hovedinnganger ved skole og Jorekstad.
I tillegg skal det ved Jorekstad etableres en snuplass for avsetting (drosje/ privatbil).
For skolens del skal det etableres en snuplass for avsetting (drosje/ privatbil) på motsatt side av
fylkesvegen, nær undergang som leder til elevenes inngangspartier ved skolen. På arealet nærmest
kulvert er det avsatt areal til korttidsparkering for foreldre som skal følge barna inn på skolen.
Det er viktig med god informasjon fra skolen slik at trafikkanlegget nær undergang blir brukt både av
drosjer og foreldre. I dag snus/ rygges det i busslommene langs fylkesvegen, noe som skaper
trafikkfarlige situasjoner. Ved at drosjene henter på snuplassen på østsiden vil en også få ned antall
elever som står og venter på bussholdeplassen.

SV 5
SV 5 er adkomst til dropp-punkt ved undergang og skiller de to byggeområdene for sentrumsformål
fra hverandre. Underveis i planarbeidet har det vært vurdert plassering av SV5 nærmere fylkesvegen,
men dette har dette er det gått bort i fra siden det ville medføre restarealer det blir vanskelig å
utnytte.
Det har også vært vurdert en samlet løsning med bussholdeplass og dropp-punkt direkte inn fra
fylkesvegen, men vegvesenet konkluderte med at en slik løsning ikke er ønskelig.
Det understrekes at det er viktig med god informasjon fra skolens side slik at dropp-punkt og
korttidsparkering ved undergang blir brukt slik at gode vaner blir etablert. Det bør også settes opp
skilting.

SP1
For skolens ansatte forutsettes det sambruk med Jorekstad av parkeringsplass SP1. Jorekstad har i
hovedsak behov for parkeringsplasser på kveldstid, mens ansatte ved skolen først og fremst har
behov for parkering på dagtid.
Enkelte kvelder kan Jorekstad ha opp imot 500 besøkende, fordelt utover kvelden. Ved større
arrangement kan det være enda flere besøkende. Arealet SP1 gir rom for ca 150 nye
parkeringsplasser noe som de aller fleste dager vil være tilstrekkelig. Ved større arrangement slik
som Fåbergturneringa parkeres det blant annet i «Militærskogen» som har avkjøring fra Baklivegen.
Overvann: SP1 er per i dag gruslagt og det er ingen konkrete planer om etablering med fast dekke. I
bestemmelsene er det satt krav om at må lages en plan for håndtering av overvann hvis plassen får
fast dekke.
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Bussløsning
Statens vegvesen har deltatt i planarbeidet og har hatt ansvaret for detaljering av nye
bussholdeplasser for skolen. De har også bidratt med øvrige vurderinger av trafikksikkerhet innenfor
planområdet.
Det legges i planforslaget til rette for to busser (skolebuss og bybuss) på holdeplass SHP1 i sørgående
retning (vestsiden av fylkesvegen). Holdeplassen blir liggende rett utenfor skolen og gir trafikksikker
adkomst direkte inn til skolen.
I nordgående retning (østsiden av fylkesvegen) legges det til rette for en skolebuss på den nye
holdeplassen SHP2. I tillegg skal eksisterende holdeplass SHP3 sør for kulvert opprettholdes for
bybuss. I tillegg kommer svømmebusser til Jorekstad som også kan benytte SHP1-2. Bussparkering
ved større arrangement vil skje på Jorekstads parkeringsplass. Dette dekker det totale behovet for
busser slik det er vurdert i det innledende analysearbeidet.

Gang- og sykkelveger/ gangareal
Det finnes per i dag ingen gang -og sykkelveg på østsiden av Jørstadmovegen (FV 253). I planforslaget
legges det til rette for sammenhengende gang- og sykkelvegnett også på denne siden av fylkesvegen.
Gang- og sykkelvegen foreslås trukket inn og vekk fra vegbanen ved kryss/ avkjørsler der det kan
forventes en del trafikk. Dette gir bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter. Nye gang- og
sykkelveger skal opparbeides i minimum 3 meters bredde inkl. 0,25 m skulder på hver side. Det er
utvidet bredde på gang- og sykkelveger ved nye bussholdeplasser, samt inn mot opphevet gangfelt
ved Jorekstad. Eksisterende fortau sør for Joker oppgraderes fra fortau til gang- og sykkelveg
standard, med grønn rabatt mellom kjørebane og gangveg.
Eksisterende undergang ved skolen har god plassering i forhold til elevenes adkomst til skolebygget
(sør-vestsiden). Det er avsatt en romslig gangsone ved korttidsparkering og snuplass for skolen som
leder myke trafikanter mot undergang. I reguleringsbestemmelsene er det satt krav om belysning på
arealet.
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Adkomstveger og naboforhold
Eksisterende adkomstveg til privatboliger på østsiden av Jørstadmovegen, beliggende helt nord i
planområdet, er fjernet og får gjennom planforslaget felles avkjøring fra fylkesvegen med Jorekstads
nye parkeringsplass (SV3). I bestemmelsene er det satt krav om opparbeidelse av fysisk skille mellom
parkeringsareal og veg for å sikre at adkomst til boliger ikke hindres av parkerende biler. Alle krav
satt i melding om vedtak for dispensasjonssøknad for ny avkjørsel og parkeringsplass for Jorekstad er
fulgt opp i reguleringsplanen.
For øvrig har krysset fylkesvegen -SV4 fått justert plassering og skal utbedres. Vegen er eksisterende
adkomstveg til private eiendommer øst for fylkesvegen og skal også fungere som adkomstveg til
skolens snuplass og parkeringsplasser, samt gi adkomst til byggeområde BS1-2. Avkjøring til
Jorekstad (SV2) skal også utbedres.

Vegtegning som viser utbedring av avkjørsler (SV2 og SV4).

Detaljregulering for Jørstadmoen skole og Jorekstad

Side - 29 - av 44

Baklivegen
Planarbeidet ble startet opp med bakgrunn i å regulere funksjoner tilhørende Jørstadmoen skole og
Jorekstad. Sammenhengen med området rundt er vurdert, men det er valgt å ikke utvide
planområdet til å inkludere Baklivegen (FV 315). Her finner vi innkjøring til Jørstadmoen barnehage,
Joker og omsorgsboliger. Bussholdeplasser for rutebuss ligger også i Baklivegen, og det går en viktig
gangsti fra Baklivegen inn mot skolen. Den delen av gangstien som ligger innenfor planområdet er
regulert til turveg. Øvrig del av gangstien er regulert i Reguleringsplan for Jørstadmoen Nord.
Dropp-punkt langs Baklivegen har vært diskutert, men kan vanskelig løses uten å berøre private
eiendommer. Vurdering av eventuelt behov for belysning eller fotgjengerovergang fra gangsti og
over Baklivegen bør vurderes av Vegvesenet, også med tanke barnehagebarn som ferdes i området.

Gangsti mellom Baklivegen og skolen.
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4.3 Utnyttelsesgrad, byggehøyder og byggegrenser
Undervisning (BU1-2)
Formålsområdet omfatter eksisterende bygningsmasse og uteområder ved Jørstadmoen skole, samt
påbygg som er under oppføring. Formålsområdet er utvidet noe mot vest ift. gjeldende
reguleringsplan.
Byggegrense mot øst - fylkesvegen - er 20 meter målt fra senterlinje veg. Mot nord og vest kan
bebyggelse plasseres inntil formålsgrense.
I reguleringsbestemmelsene er det satt krav om at byggehøyde på BU1 ikke skal overstige kotehøyde
142.5. Dette tilsvarer en byggehøyde på maks 6, 1 meter for den gamle delen av Jørstadmoen skole.
For utvidelsen av skolen som er bygget med underetasje mot fotballbane tilsvarer dette en
byggehøyde på 10,3 meter.
BU2 skal ikke bebygges, men det tillates oppsatt boder e.l.

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB)
Arealformålet inkluderer bygningsmasse på Jorekstad med tilhørende utendørs badeanlegg,
utleiehytter, parkeringsplass for HC og rampe for adkomst til fotballbaner. Byggeformålet er utvidet
noe i forhold til gjeldende planer. Utvidelsen inkluderer først og fremst utendørs badeanlegg
tilhørende Jorekstad.
Byggegrense på 20 meter fra senterlinje veg berører knapt byggeområdet. Fore arealer som ligger
lenger inn enn 20 meter fra fylkesvegen er byggegrense lik formålsgrense med mindre byggegrense
er påført plankartet. Bestemmelsene er satt slik blant annet for å kunne gi rom for en
sammenbygging av Jorekstad og den nye skolen. Mot nord er det delvis påført byggegrense på
plankartet for å ta hensyn til eksisterende grusveg.
Utnyttelsesgrad for BKB er satt til maks BYA=75%. I tillegg til konkrete planer om opprustning av
Jorekstad per dag dato planlegges det en mulig fremtidig utvidelse av bygningsmassen (svømme/
idrettshall) og det utendørs badeanlegget. Det kan også være aktuelt å øke antall utleiehytter i
fremtiden. Parkeringsplasser forutsettes opparbeidet på Jorekstads parkeringsplass på østsiden av
fylkesvegen og ikke inne på BKB. Se grunnlag for beregning under.
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Illustrasjonen viser at dagens BYA for område BKB er på ca 50% (1628m2 + 6924m2 x 100/17 500m2).
For å legge til rette for fremtidige planer er BYA satt til 75% (1628m2 + 6924m2 + 2400m2 + 1900m2 =
ca 75% BYA). Dette gir for eksempel rom for en sentralt plassert «grønn korridor» gjennom området.
I tillegg ligger det et friområde rett vest for BKB, noe som gir gode muligheter for uteopphold.
I bestemmelsene er det satt krav om at generell byggehøyde for Jorekstad ikke skal overstige 150.0
moh. Teknisk rom er inkludert i den generelle byggehøyden. Generell byggehøyde er maks 14,2
meter over terreng der bygget er uten underetasje. Dette er en økning på ca en etasjehøyde i forhold
til dagens byggehøyde. Der bygget har underetasje er maks høyde ca 18,0 meter over terreng.
Tårn for vannsklie eller stupetårn tillates bygget opptil kotehøyde 160.0. Kotehøyde for stupetårn og
vannsklie tilsvarer en byggehøyde på ca 14 meter over dagens høyde på Jorekstadhallen. Her vil det
være viktig med god tilpasning til øvrig bygningsmasse.
Høyeste tillatte byggehøyde for utleiehytter er 142.5 moh. Dette tilsvarer en byggehøyde på ca 5,5
meter.
Oppgradering av badeanlegget er enda ikke prosjektert, og det er enda ikke tatt stilling til hvordan
utformingen av «nye Jorekstad» vil bli. Det kan for eksempel være snakk om innendørs og/ eller
utendørs vannsklie. I reguleringsbestemmelsene er det avsatt et eget punkt for estetikk når det
gjelder utforming av idrett- og svømmehall, blant annet skal tårn som overstiger generell
byggehøyde bidra positivt til arkitektonisk løsning. Det er også krav om levering av 3D i forbindelse
med søknad om tiltak.

Dagens Jorekstad med mulig generell byggehøyde angitt i bestemmelser.
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Sentrumsformål (BS1-2)
Tomta til den gamle skolen på østsiden av fylkesvegen er avsatt til sentrumsformål i forslag til ny
kommuneplan for Lillehammer 2019-2022 (2030). Formålet videreføres i reguleringsplan for
Jørstadmoen – Jorekstad. Formålet kan omfatte forretning, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor,
hotell/ overnatting og bevertning.
Det foreligger per dags dato ingen konkrete planer om utbygging, men arealene settes av til
sentrumsformål pga. sin sentrale beliggenhet. Byggegrense fra SV4 og 5 er 10 meter.
Det foreslås en byggehøyde på 3 etasjer og en utnyttelsesgrad på 75% BYA.

Fjernvarmeanlegg (BFJ)
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 70% BYA. Dette gir rom for en mindre utvidelse i forhold til i
dag. Byggehøyde skal ikke overstige kotehøyde 135.0. Eksisterende høyde på bygget i bakkant er
134,3 moh.

Fjernvarmeanlegget
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5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
5.1 Sjekkliste for risiko og sårbarhet
ROS-analyse er utarbeidet og foreligger i eget dokument.

5.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget
Trafikk
Underveis i planarbeidet har det vært vurdert å regulere inn en planfri kryssing fra Jorekstad til
parkeringsplass for Jorekstad på motsatt side av fylkesvegen for trafikksikker kryssing av fylkesvegen.
Jorekstad ligger en god del høyere enn parkeringsplassen på motsatt side av Jørstadmovegen, og en
undergang lar seg ikke etablere. Planfri kryssing i form av gangbro har vært vurdert, men ville blitt en
langstrakt og teknisk komplisert løsning med trapper og ramper. Stor høydeforskjell vil antagelig føre
til at en slik løsning ville bli lite brukt. Generelt er en gangbro noe man bør etablere der terrenget
ligger til rette for det. I tillegg er det et økonomisk aspekt som gjør at et slikt prosjekt vanskelig lar
seg gjennomføre. Det er derfor konkludert med at det ikke reguleres inn planfri krysning.
Det er per dags dato opparbeidet et opphøyd gangfelt med intensivbelysning mellom Jorekstad og
parkeringsplass for Jorekstad på motsatt side av fylkesvegen (SP1). Det er satt opp gjerde mellom
fylkesveg og parkeringsplass at gående styres til opphøyd gangfelt.
For øvrig bør det etableres fartsdump sør for bussholdeplasser langs Jørstadmovegen (FV 253) slik at
farten på kjørende dempes fra begge kanter.
Bussløsningen i planforslaget ble lagt frem for trafikksikkerhetsutvalget og rektor ved Jørstadmoen
skole 12.03.17, og det var enighet om løsningen -forutsatt gjennomføring av tiltak for å hindre
lekkasje av gående over fylkesvegen. Skolen viderefører vakter ved skoleslutt, og det planlegges
etablert romslige ventearealer ved holdeplassene som kan utvides inn i grøntarealet langs
gangvegene.
Grønne sidearealer til gangvegene er regulert i 4-5 meters bredde inntil parkeringsarealer. Dette kan
sammen med oppsetting av gjerder bidra til å hindre kryssing av fylkesvegen utenom fotgjengerfelt
eller undergang.

Omtrentlig område for plassering av fartsdump markert med gul skravur.
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Arealbruk
Arealbruk med store flater til parkering er i strid med statlige retningslinjer for samordnet boligareal- og transportplanlegging. Arealet SP1, parkeringsplass for Jorekstad, er satt av til rent
parkeringsformål. Arealene er sentralt plassert og en kunne tenkt seg kombinert bruk med
byggeområde, men siden nesten hele arealet er båndlagt på grunn av høyspent er det ikke mulig å
oppføre bygg her. Litt lenger sør langs fylkesvegen er det satt av arealer til byggeformål (BS1-2). For
øvrig er SP1 Jorekstads erstatningsareal for tap av parkeringsplass vest for Jørstadmovegen.
Parkeringsbehovet er periodevis stort, og det er lagt opp til sambruk av Jorekstads og skolens
parkeringsplasser ved behov - for eksempel ved foreldremøter ved skolen eller andre arrangement.

Omdisponering LNF
Fylkesmannen uttaler i sitt innspill til planarbeidet at utlegging av LNF-areal til parkering er i strid
med kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen forutsetter at kommunen klarlegger om det er gitt
omdisponeringstillatelse etter jordloven §9 tidligere eller om arealet skal registreres i KOSTRA.
Dersom arealet ikke er dyrkbart må det lages en arealoppgave som viser omdisponering.
Det er ikke tidligere gitt omdisponeringstillatelse etter jordloven for det aktuelle parkeringsarealet og
arealet bør registreres i KOSTRA. En omtrentlig arealberegning viser at ca 6,5 daa vil bli omdisponert
fra LNF til parkeringsformål SP1 i planforslaget. Mindre deler av det avsatte parkeringsarealet har
tidligere ikke vært dyrket mark.

Kartutsnitt som viser omtrentlig areal (mørk gul) omdisponert til parkering.

Friareal
I gjeldende kommuneplan er deler av det utendørs badeanlegget til Jorekstad avsatt til friområde.
Dette er et anlegg som naturlig hører innunder byggeformål. I planforslaget er hele uteanlegget til
Jorekstad avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg.

Naturmangfold
Rett nord for planområdet, langs elva Gausa, er det markert et større område med truede arter.
Blant annet er det observert storspove som er en sårbar art i norsk rødliste. Det avsatte området er
knyttet til elvedeltaet og vil ikke berøres av planlagte tiltak innenfor planområdet.
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Flom
Flomkote for 200-års flom med sikkerhetsmargin berører eksisterende fotballbaner og
fjernvarmeanlegg, samt planlagt påbygg ved Jorekstad. Underetasjen på Jorekstad ligger ca 20cm
over flomnivå i 1995, men kan berøres ved beregnet nivå for 200-års flom. Gulvet i underetasjen
ligger på ca 129,35 moh, dvs 38cm under beregnet flomkote på 129,73. Nye tiltak må ta hensyn til
dette.
I reguleringsbestemmelsene er det satt krav om at det ikke kan oppføres rom for varig opphold
under flomnivå for 200-års flom, samt at det er krav om bruk av materialer og konstruksjoner som
tåler å stå under vann. Dette er i tråd med § 7-2 i TEK 17 der det angis at en kan dimensjonere
byggverket slik at en reduserer konsekvensen av flom. I fremtiden kan det også bli aktuelt med
oppføring av flomvoll slik at fotballbaner og bygg blir sikret mot oversvømmelser, men dette er ingen
premiss i planarbeidet. I Lågenplanen -Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag
anbefales det å utrede en flomvoll langs Gausa mellom flommarksskogen og dyrka mark for å sikre
Jorekstad idrettsanlegg.

I Lågenplanen er det vurdert flere alternativer for flomvoll i området nederst ved Gausa (lilla strek).
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Høyspent
Det er ikke tillatt med oppføring av bygninger under faresone/ båndlagt sone. Statnett har ingen
innvendinger mot at det etableres bilparkering i byggeforbudssonen, men det må ikke gjøres tiltak i
terreng eller etableres faste installasjoner uten samtykke fra ledningseier. Parkering av større
kjøretøy under faresonen frarådes pga. fare for gnistutladninger med ubehag.
Ved valg av belysning på parkeringsplassen må det tas hensyn til Statnetts krav om at det skal være
minimum 12,5m avstand til høyspentledning.
Statnett skal kontaktes når det er planlagt arbeid med anleggsmaskiner i en avstand nærmere enn 30
meter fra ytterste strømførende linje. Det anbefales at det ikke planlegges tiltak nær ledningen som
kan medføre felt over nedre tiltaksgrense på 10 Kv/ meter der anleggsarbeid gjennomføres.
Det henvises for øvrig til veilederen «Anleggsmaskiner og elektriske anlegg» på Statnetts
hjemmeside.
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6. INNKOMNE MERKNADER
Areal+ AS varslet planarbeidet i GD 18.10.2017. Varslingsbrev ble sendt naboer og berørte
myndigheter 16.10.2017. Innkomne merknader er i sin helhet lagt ved plandokumentene.

1. Statnett

Datert 30.10.2017

Statnetts rettigheter i planområdet
Statnett har konsesjon etter energiloven til å eie og drifte 300 kV-ledningene som går gjennom
planområdet.
Det er et 63 meter bredt byggeforbudsbelte knyttet til ledningene. Det må også være adkomst frem
til ledningstraséen for drift og vedlikehold. Det bes om at byggeforbudssone tegnes inn med
hensynssone «båndlegging etter andre lover, sosi-kode 740. Hensynssonen må angis som
Hensynssone for høyspennings luftledning og med tilhørende bestemmelser.
Ved fremtidig fornyelse e.l. kan det bli midlertidige eller varige innskrenkninger i parkeringen i
byggeforbudsbeltet.
Statnett har ikke innvendinger til at det etableres bilparkering i byggeforbudssonen, men det
frarådes parkering av større kjøretøy under og nær ledning pga mulighet for gnistutladninger.
Det anbefales at det ikke planlegges tiltak nær ledningen som kan medføre felt over nedre
tiltaksgrense på 10 Kv/ meter der anleggsarbeid gjennomføres.
Når mer konkrete planer for arealene foreligger må disse oversendes Statnett for gjennomsyn og
godkjennelse.
Arbeid nært høyspentanlegg
Statnett skal kontaktes når det er planlagt arbeid med anleggsmaskiner i en avstand nærmere enn
30 meter fra ytterste strømførende linje.
Det vises til veileder og publikasjoner på Statnetts hjemmeside. Det bes om at publikasjonene
«Anleggsmaskiner og elektriske anlegg» følger det videre planarbeidet.
Vurdering
Lillehammer kommune hadde i august/ september 2017 kontakt og befaring med Statnett sammen
med entreprenør. Det ble blant annet gjort en gjennomgang av størrelse/ høyde på maskiner som
kunne brukes. Neste behov for befaring vil være når boligen som står på tomta skal rives.
Statnett har hatt utkast til plankart og bestemmelser til gjennomsyn. Det har også vært
korrespondanse ang. ev etablering av gangbru. Det er i planarbeidet konkludert med at gangbru ikke
skal reguleres inn.
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2. NVE
Datert 22.11.2017
Det aktuelle planområdet omfatter flomutsatt areal PBL og TEK 17 setter krav til sikkerhet ved ny
utbygging. Det henvises til NVEs veileder 2/2015, samt sjekkliste for reguleringsplan.
ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom eller erosjon og en
konklusjon om det er tilfredsstillende sikkerhet iht. TEK17. Når det gjelder vassdrag og energianlegg
er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring ift. sektorlovverk.
Det anbefales at det tas kontakt med Statnett for viktige avklaringer knyttet til nasjonalt viktig
ledningsnett.
Vurdering
Det er utført hydrauliske beregninger i forbindelse med «Regional plan for Gudbrandsdalslågen med
sidevassdrag». Det er i plankartet lagt inn faresone for 200-års flom + 0,5 meter sikkerhetsmargin.
ROS-analysen inneholder vurdering av flomfare og konklusjon om det er tilfredsstillende sikkerhet iht.
TEK 17.
Det planlegges ingen nye tiltak for varig opphold som blir berørt av flomkote for 200 års flom. Se for
øvrig beskrivelse/ vurderinger s. 17 og s. 32. I Lågenplanen anbefales det å utrede en flomvoll langs
Gausa for å sikre idrettsanlegget på Jorekstad.
Statnett har vært kontaktet ift. ev. flomhensyn, men hadde ingen innspill til dette.

3. Oppland fylkeskommune
Datert 17.11.2017
Planprosess
Det oppfordres til aktiv medvirkning av de ulike brukergruppene i området.
Avgrensning av planområdet
For å sikre trafikksikre løsninger er det viktig å se på bevegelseslinjer mellom målpunkter (Jorekstad,
Jørstadmoen skole, Jørstadsvea omsorgsboliger, Joker, Jørstadmoen barnehage og Jørstadmoen
leir). OFK anbefaler å utvide plangrensa vestover for å innlemme snarvei til skolen fra Baklivegen og
mulig av- og påstigningssone for personbiler.
Plantema
- Helhetlig plan:
Helheten i trafikkbildet bør analyseres; gående, syklende, busspassasjerer (skolebuss og
bybuss), personbil og taxi, personer med nedsatt bevegelsesevne, utrykningskjøretøy og
renovasjon.
-

Hjertesone:
Det bør defineres en bilfri hjertesone for Jørstadmoen skole. Stopp- og hentesteder skal
være utenfor denne sonen.

-

Parkeringsplasser:
Det bør tenkes sambruk av parkeringsplasser.

-

Planlagt parkeringsareal kan være attraktivt til alternativ bruk for utvikling av tettstedet
Jørstadmoen.
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-

Anbefalte tiltak for sikker kryssing av FV i plan:
o bred grønn buffer mellom veg og parkeringsplass
o organisering av p-plass slik at folk ledes mot krysningspunkt
o opphevet gangfelt
o riktig belysning

Skoleskyss
- Reisegrupper å ta hensyn til:
Ordinære reisende med bybuss, skoleelever med bybuss, skolebusser, foreldrelevering,
drosjer.
- Oppsummering skoleskyss:
o Det er behov for holdeplass plass til to busse både i sørgående og nordgående
retning.
o Ordinære drosjer må kunne stoppe på trafikksikkert område, nær innganger og
gjerne nær kulvert.
o Holdeplass må utformes slik at trafikksikker atferd blir naturlig og logisk.
Svømmekjøring og andre arrangementer
Det må tas hensyn til trafikksikkerhet for busser som frakter svømmeelever og busser ved
arrangement.
Sykkelparkering
Det bør legges til rette for sykkelparkering nær holdeplasser og kulvert.

Vurdering
Planprosess:
SVV har hatt møter med trafikksikkerhetsutvalget og rektor ved skolen som en del av planprosessen.
Avgrensning av planområdet:
Det er valgt å ikke utvide planområdet, men det er laget en helthetlig illustrasjonsplan som beskriver
forhold også utenfor planområdet.
Plantema:
Det tillates kun HC-parkering/ varelevering/ renovasjon ved skolen. Stopp- og hentesteder er planlagt
på motsatt side av fylkesvegen, nær kulvert.
Det oppfordres til sambruk av parkeringsplasser ved behov.
Anbefalte tiltak for mest mulig sikker kryssing av fylkesvegen er fulgt opp.
Skoleskyss:
Det er regulert inn bussholdeplasser som dekker det nevnte behovet. Holdeplasser er lagt så nær
skole og kulvert som mulig.
Drosjer skal stoppe på trafikksikre snuplasser ved Jorekstad og ved kulvert som leder til skolen.
Svømmekjøring og andre arrangementer:
Svømmebussen kan benytte SHP 1-2. Bussparkering planlegges på Jorekstads parkeringsplass.
Sykkelparkering: Det er satt krav om opparbeidelse av sykkelparkering i reguleringsbestemmelser.
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4. Fylkesmannen i Oppland
Datert 01.12.2017
LNF og parkering
Utlegging av LNF-areal til parkering er i strid med kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen
forutsetter at kommunen klarlegger om det er gitt omdisponeringstillatelse etter jordloven §9
tidligere eller om arealet skal registreres i KOSTRA. Dersom arealet ikke er dyrkbart må det lages en
arealoppgave som viser omdisponering.
Parkering
Store arealer til overflateparkering vil være i strid med retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Det bør utredes muligheten for å ha parkering i to plan på eksisterende
parkeringsplass ved Jorekstad. Avgiftsbelagt parkering bør også vurderes.

Vurdering
LNF og parkering:
Det tidligere LNF-arealet som reguleres til parkering må registreres i KOSTRA. Utlegging av arealet til
parkering er for øvrig gitt midlertidig godkjenning gjennom en dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og fungerer per dags dato som parkeringsplass.
Parkering:
Parkering i to plan eller parkering kombinert med byggeformål er uaktuelt siden storparten av arealet
ligger under faresone til høyspent. Avgiftsbelagt parkering er ikke aktuelt siden mange er helt
avhengige av bil for å komme seg hit. Jorekstad fungerer jo også som svømmehall for Lillehammer,
og behovet for parkeringsplasser er stort.

5. Staten vegvesen
Datert 06.12.2017
Status for planer og tiltak i området
SVV skal oppgradere dagens holdeplasser langs FV 253 på vegne av Oppland fylkeskommune.
Hjertesone
Området nærmest skolen bør være bilfritt og det må opprettes trygge av- og påstigningssteder
utenfor hjertesonen. Målet er at det skal bli tryggere å gå og sykle til skolen.
Det er viktig å sikre trygg adkomst via gangvegnett og fra bussholdeplasser og droppsoner.
Gang- og sykkelvegnett
Regulerte gangveger som ikke er bygget bør i utgangspunktet beholdes i planen.
Det bør vurderes om det kan opprettes en snarveg fra GS-vegen langs FV 255 og i ytterkant av ny
parkeringsplass opp mot Jorekstad.
Krysningspunkter for fotgjengere
Utforming må være slik at det blir naturlig å bruke eksisterende gangkulvert, både for elever og
lærere.
Ved Jorekstad skjer krysning i plan. Det må gjøres tiltak som hindrer tilfeldig kryssing utenom dette
krysningspunktet og kulverten. Planfri kryssing bør vurderes.
Kyss og kjør
Det må anlegges droppsone slik at barna blir sluppet av på skolesiden eller at de kan krysse vegen
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trygt. Det anbefales å utvide planområdet for å ta med ev. etablering av droppsone ved Baklivegen.
Det må anlegges korttidsparkering nær kulvert for foreldre som følger barn til SFO.
For Jorekstad bør det anlegges droppsone på vestsiden av fylkesvegen.
Kollektiv
Holdeplass på østsiden må legges slik at det blir naturlig å bruke kulverten og slik at barn ikke løper
over fylkesvegen.
Eksisterende holdeplass i nordgående retning skal oppgraderes. Eksisterende holdeplass i sørgående
retning må reguleres bort.
Parkering
Ansattparkering bør legges slik at også voksne krysser vegen på en sikker måte.
Ev. planfri kryssing ved Jorekstad bør vurderes regulert inn.
Det må anlegges HC-parkering nær skolen og idrettsanlegget.
Sykkelparkering
Det bes om at det settes av plass til sykkelparkering, delvis under tak, både for skolen og Jorekstad.
Det bør stilles krav til dette i bestemmelser.
Avkjørsler
Eksisterende avkjørsler som skal beholdes må strammes opp. Alle tiltak som berører avkjørsler må
det knyttes rekkefølgebestemmelser til. Tiltak som berører fylkesvegen må godkjennes av SVV før
utbygging.
Vurdering
Hjertesone:
Av- og påstigningssoner er opprettet utenfor hjertesone ved skole.
Gang- og sykkelvegnett:
Sør i planområdet er tidligere regulert gang- og sykkelveg på østsiden tatt med i planforslaget.
Krysningspunkter for fotgjengere:
Forslaget er vurdert, men ikke tatt til følge. Det er ikke her den største gangtrafikken er.
Kyss og kjør:
Snuplass/ droppsone for skolen etableres på østsiden, rett ved kulvert.
Droppsone Baklivegen kan vanskelig løses uten å berøre private eiendommer. Det oppfordres til
nærmere vurdering av. ev. gangfelt eller intensiv belysning ved Baklivegen.
Kollektiv:
Ny holdeplass på østsiden er lagt så tett opptil kulvert som mulig. Eksisterende holdeplass i sørgående
retning er regulert bort, men eksisterende holdeplass i nordgående retning gis rom for en mindre
oppgradering.
Parkering:
Ansattparkering er lagt slik at det blir naturlig å bruke kulvert for å komme til skolen.
Planfri kryssing er vurdert, men det er konkludert med at en slik løsning ikke reguleres inn. Se punkt
5.2/ Trafikk.
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Sykkelparkering:
Det planlegges sykkelparkering både for Jorekstad og utvidelsen av skolen. Noen plasser planlegges
under tak.
Avkjørsler:
Eksisterende avkjørsel/ kryss SV2 og SV4 strammes opp/ legges om. I bestemmelsene er det satt krav
om at alle tiltak som berører FV må godkjennes av SVV før utbygging.

6. Torbjørn Dahl
Datert 21.11.2017
- Det bør problematiseres at Statkraft har to traséer for kraftoverføring. Traséene bør
sammenfattes til en trasé.
-

Rundkjøring ved Joker.

-

Fotgjengerovergang Baklivegen til smett/ tverrforbindelse.

-

Turvegforbindelse vest for skoleområdet for lettere adkomst til Jorekstad.

-

Etablering av sykkelparkering.

-

Korttidsparkering på den gamle bussholdeplassen mot Joker.

Vurdering
Statkraft:
Innspillet videreformidles gjennom planarbeidet.
Rundkjøring er et plasskrevende tiltak og er ikke aktuelt.
Fotgjengerovergang Baklivegen:
SVV kommenterer at en fotgjengerovergang alene ikke regnes som et trafikksikkerhetstiltak og kan gi
falsk trygghet. En fotgjengerovergang er mer et «fremkommelighetstiltak». For eksempel kan ev.
etablering av belysning være bedre som et trafikksikkerhetstiltak.
Turvegforbindelse:
Det er satt krav i bestemmelser om gangforbindelse i sør – nordlig retning gjennom skoleområdet.
Korttidsparkering på bussholdeplass som reguleres bort er ikke aktuelt.
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7. Keith Richardson, gnr/ bnr 164/15
Datert 27.11.2017
Eier eiendommen 164/15 som ligger rett utenfor planområdet, rett sør for 164/40.
Er interessert i å utvikle den sentralt beliggende eiendommen til butikkvirksomhet eller boliger.
Ved ev. etablering av butikk vil det være behov for parkering.
Ønsker at det tas hensyn til mulig utvikling og forbindelse til eiendommen gjennom planarbeidet.
Godtar justering av eksisterende busslomme ved adkomst til eiendommen med noen få meter.

Vurdering
Det er opprettholdt adkomst til eiendommen over eksisterende bussholdeplass i planforslaget. Ved
ev. fremtidig utvikling av arealet må det lages en egen reguleringsplan, og det må ses på justert
avkjøringspunkt fra fylkesvegen.

8. Nina Volden, gnr/ bnr 163/21, 163/22 og 163/10
Datert 30.11.2017
Henviser til skisse lagt frem på åpent plankontor med to alternativer for adkomst til eiendommene.
Alternativ 1 med vegadkomst mot nord er det klart beste alternativet.
Det er viktig at adkomsten til eiendommene er en definert vegtrasé som ikke oppfattes som kjøring
over en parkeringsplass.
Det er viktig at adkomsten alltid er tilgjengelig, også under store arrangement med mye parkering.
Forslag til vegetasjonsskjerm i skisse på åpent plankontor bør forlenges sør-vest slik at den også
skjermer 163/21.

Vurdering
Alternativ 1 er regulert til SV3 i planforslaget. Det skal etableres fysisk skille mellom parkeringsplass
og kjøreveg for å skille kjørearealet fra parkeringsplassen.
Ved større arrangement bør det skiltes eller settes opp bommer slik at adkomstvegen ikke benyttes til
parkering.
Forslag til vegetasjonsskjerm er forlenget i planforslaget.
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