
 

Oppdragsgiver 

Lillehammer kommune 

 

Rapporttype 

Planbeskrivelse  

 

Planid 

2015P095E12 

 

2016-02-19 

PLANBESKRIVELSE 

DETALJREGULERINGSPLAN 

FOR ÅRETTA VED 

RØYSLIMOEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN 2 (27) 

 

 

 

 
 

PLANBESKRIVELSE 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED 

RØYSLIMOEN 

 

 

 

Oppdragsnr.: 1350007058 

Oppdragsnavn: Detaljregulering Åretta ved Røyslimoen 

Dokument nr.: 01 

Filnavn: Åretta ved Røyslimoen - planbeskrivelse 20160704.docx 

 

 

Revisjonsoversikt 

Revi-

sjon 

Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent 

av 

00 2016-

02-19 

Opprinnelig planbeskrivelse Line B. Grønlie, 

Steinar Heltmark 

og Ingrid Aas 

Steinar 

Heltmark og 

Eva V. 

Bergsodden 

Tomas Moen 

01 2016-

07-04 

Oppdatert planbeskrivelse Tomas Moen Trond Bråten Eva V. 

Bergsodden 

      

      

      

 

 

 

 

Rambøll 

Løkkegata 9 

NO-2615 Lillehammer 

T +47 61 27 05 00 

Epost: lillehammer@ramboll.no

  

www.ramboll.no 

 



 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN 3 (27) 

 

 

 

 

 

Rambøll 

INNHOLD 

 

1. BAKGRUNN .............................................................................. 5 
1.1 Hensikten med planen ............................................................... 5 
1.2 Forslagsstiller og plankonsulent ................................................... 5 
1.3 Krav om konsekvensutredning (KU) ............................................. 5 

2. PLANPROSESSEN .................................................................... 5 
2.1 Deltakere i planprosessen ........................................................... 5 
2.2 Varsel om oppstart .................................................................... 5 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER ................................... 6 
3.1 Statlige planer og føringer .......................................................... 6 
3.2 Forholdet til lovverket ................................................................ 6 
3.3 Kommunale (overordnede) planer ................................................ 7 
3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner ............. 8 
3.5 NVE-rapport ............................................................................. 8 

4. EKSISTERENDE FORHOLD ....................................................... 9 
4.1 Beliggenhet .............................................................................. 9 
4.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold ................... 9 
4.3 Landskap ............................................................................... 11 
4.4 Kulturminner og kulturmiljø ...................................................... 11 
4.5 Naturverdier ........................................................................... 12 
4.6 Åretta .................................................................................... 12 
4.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder ......................... 12 
4.8 Landbruk ............................................................................... 12 
4.9 Trafikkforhold ......................................................................... 13 
4.10 Barns interesser ...................................................................... 14 
4.11 Universell utforming ................................................................ 14 
4.12 Teknisk infrastruktur ................................................................ 15 
4.13 Grunnforhold .......................................................................... 15 
4.14 Støyforhold ............................................................................ 15 
4.15 Næring .................................................................................. 15 

5. PLANFORSLAGET ................................................................... 16 
5.1 Planens avgrensning og reguleringsformål .................................. 16 
5.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone /                                  

Flomsikring ............................................................................ 18 
5.3 Vegsystem ............................................................................. 18 
5.4 Torg / «fellesområder» ............................................................. 18 
5.5 Parkering ............................................................................... 19 
5.6 Universell utforming ................................................................ 19 
5.7 Bebyggelse............................................................................. 20 
5.7.1 Forretning .............................................................................. 20 



 

4 (27) DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

5.7.2 Bolig/forretning ....................................................................... 20 
5.7.3 Bensinstasjon/bevertning ......................................................... 20 
5.7.4 Bolig ..................................................................................... 20 
5.7.5 Stall ...................................................................................... 20 
5.8 Grønnstruktur - friområde ........................................................ 20 
5.9 Teknisk infrastruktur ................................................................ 20 
5.10 Utbygging / gjennomføring ....................................................... 20 

6. VIRKNINGER ......................................................................... 21 
6.1 Miljø ...................................................................................... 21 
6.1.1 Landskap ............................................................................... 21 
6.1.2 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi ........................ 21 
6.1.3 Naturens mangfold .................................................................. 21 
6.1.4 Vassdrag ................................................................................ 21 
6.1.5 Naturressurser ........................................................................ 21 
6.2 Samfunn ................................................................................ 21 
6.2.1 Transport og trafikk ................................................................. 21 
6.2.2 Konsekvenser for næringsinteresser ........................................... 22 
6.2.3 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk .................................... 22 
6.2.4 Barn og unges interesser .......................................................... 22 
6.2.5 Befolkningens helse ................................................................. 22 
6.2.6 Risiko og sårbarhet .................................................................. 22 

7. INNKOMNE INNSPILL ............................................................ 23 
7.1 Fylkesmannen i Oppland .......................................................... 23 
7.2 Statens vegvesen .................................................................... 23 
7.3 Oppland fylkeskommune .......................................................... 24 
7.4 Norges vassdrags- og energidirektorat ....................................... 24 
7.5 Jernbaneverket ....................................................................... 24 
7.6 Direktoratet for mineralforvaltning ............................................. 24 
7.7 Forsvarsbygg .......................................................................... 25 
7.8 Eidsiva ................................................................................... 25 
7.9 Soran Mohammed ................................................................... 25 
7.10 Erling Borg ............................................................................. 25 
7.11 Ole Martin Hojem .................................................................... 25 
7.12 Arnt Høstmælingen .................................................................. 26 
7.13 Olav Sørbu – innspill 1 ............................................................. 26 
7.14 Olav Sørbu – innspill 2 ............................................................. 26 

8. VEDLEGG ............................................................................... 27 
8.1 Varslingsdokumenter ............................................................... 27 
8.2 Innspill (ved varsel om oppstart) ............................................... 27 
8.3 ROS-analyse ........................................................................... 27 
 

 



 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN 5 (27) 

 

 

 

 

 

Rambøll 

1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å flomsikre Åretta. For å få til dette, er det nødvendig å 

legge om vegsystemet. Samtidig er det ønskelig å flytte to holdeplasser for bussen (langs 

Messenlivegen og Røyslivegen), etablere en ny holdeplass i Røyslivegen, ivareta parkeringsareal 

for Kiwi, legge om gang-/sykkelvegen fra Glimmervegen til Messenlivegen. Utkjøring fra Gamle 

Røyslivegen og ut på Messenlivegen skal opprettholdes og området langs Åretta i øst er tatt med 

for å kunne regulere inn mulighet for fordrøyning av elva med hensynssoner. 

 

1.2 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Lillehammer kommune. Saksbehandler er Sveinung Syversen tlf: 61 05 09 31 

mail: sveinung.watterdal.syversen@lillehammer.kommune.no 

 

Konsulent er Rambøll Norge AS avd Hedmark og Oppland, Løkkegata 9, 2609 Lillehammer 

Tlf 61 27 05 00. 

1.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven av 19. desember 2014 med 

vedlegg. Planen er ikke utredningspliktig etter § 2 d) siden den ikke omfatter nye områder til 

utbyggingsformål og heller ikke § 2 f) siden ingen av tiltakene i vedlegg I gjelder tiltakene som 

skal gjøres her. § 3 slår heller ikke inn siden ingen av tiltakene i vedlegg II anses som dekkende 

og planen ikke innebærer endringer av kommuneplanen.  

 

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 

 

2. PLANPROSESSEN 

2.1 Deltakere i planprosessen 

Det ble avholdt oppstartsmøte 26.november 2015. Møtets formål var å avklare forutsetningene 

for at planarbeidet kunne igangsettes, og danne grunnlaget for en god prosess. 

 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i GD. 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresseliste fra 

Lillehammer kommune. Frist for uttalelser var 18.01.2016 

 

Det kom inn 14 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 7 

Innkomne innspill sammen med forslagsstillers kommentarer.  

 

mailto:sveinung.watterdal.syversen@lillehammer.kommune.no
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Det har vært avholdt møte/befaring mellom kommunen og FAU Røyslimoen skole. Det medførte 

en liten justering av gang-/sykkelvegen i krysset Messenlivegen og Røyslivegen, samt noen 

presiseringer i planbeskrivelsen.  

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

3.1 Statlige planer og føringer 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 

fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 

virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 

energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 

hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 

til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fra 

26.september 2014 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 

transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og 

forvaltningsnivåer. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold 

til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. 

Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og 

friluftsområder. Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og 

naturområder. 

 

3.2 Forholdet til lovverket  

Plan- og bygningsloven  

Det er utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.  

 

Lov om kulturminner 

Planarbeidet tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og kulturmiljøer. 

Planarbeidet forutsetter å avklare eventuelle konflikter med kulturminner og kulturmiljøer.  
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Lov om vassdrag og grunnvann 

Utbygging i henhold til reguleringsplanen vil ikke påvirke forholdene i vassdraget i en slik grad at 

det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags– og energidirektorat (NVE) med hjemmel i 

vannressursloven, men flomsikringen forutsetter dialog og avklaringer med NVE. 

 

3.3 Kommunale (overordnede) planer 

Kommuneplanens arealdel for Lillehammer kommune 2011-2024 
Området ligger inne i kommuneplanens arealdel som sentrumsformål, friområde, bruk og vern av 

sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, samferdselsanlegg, støysoner (rød og gul) og 

boligbebyggelse. 

 

 

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
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3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-

DATO 

Plan-081 Høstmælingen - Aagaardvegen 18.03.1982 

Plan-081-01 Aagårdvegen omlagt oppover, ny butikk tomt øst 

for Solhøgdavegen 

06.10.1983 

Plan-095 Røyslimoen 29.10.1987 

Plan-121 Rv. 216 Langsethagen - Askjellerud 20.09.1990 

Plan-095-04 Fra forretning til bolig/forretning 26.06.1997 

Plan-148 Gangveg langs rv. 216 Korvang – Røislivegen 28.10.1998 

2012P095E10 Røyslimoen Bydelssenter 23.05.2013 

 

3.5 NVE-rapport 

NVE har utarbeidet en rapport for «Flomberegninger for Bæla, Lunde og Åretta i Lillehammer», 

datert 28.08.2014. Rapporten viser nedbørsfelt og beregninger utført med nedbør-avøp-metoden 

basert på PQRUT. Det ventes en økning av flommer i vassdragene på grunn aav klimaendringer 

og en økning av ekstremnedbør fram met år 2100. NVE anbefaler å forvente en økning på 20% 

for 200-årsflommen. 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Røyslimoen på Lillehammer, i Lillehammer kommune. 

 

Figur 2 Kart som viser planområdets beliggenhet 

 

4.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold 

Planområdet består i dag av næringstomter for Kiwi, Rema, Shell (pumpestasjon), Chilli Milli 

matservering, veg og gangvegsystem, branntomt på 66/16, deler av boligeiendommer, stall og 

offentlige friområder. Glør har satt ut returpunkter for glass og metall på området, samt også 

Fretex satt opp en innsamlingscontainer for klær og tekstiler. 
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Figur 3 Kartutsnitt fra glokart.no
1
 

 

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, 

slik det fremkommer i eiendomsregisteret. 

Tabell 1 Oversikt over eiendommer og hjemmelshavere 

GNR/BNR HJEMMELSHAVERE  

66/1 Olav Sørbu 

66/16 Soran Mohammed 

66/477 Jørn Harald Bakkeli 

67/1 Stein Olaus Svensrud 

67/22 Lillehammer kommune 

67/217 Thor Bergseng & co AS 

85/3 Hallgeir Bakken og Frøydis Haug 

85/6 Arnt Sverre Høstmælingen 

85/75 Arnt Sverre Høstmælingen, festes av Nelly Killi 

85/110 Lillehammer kommune 

85/131 Røyslivegen 6 – flere eiere 

85/136 Lillehammer kommune 

                                               
1
 www.glokart.no 
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85/290 Ann-Jorunn Ulveseth Kristiansen og Dag Kristiansen 

85/291 Kåre Martin Tøftum 

85/362 Arnt Sverre Høstmælingen 

85/370 Røyslimoen Utvikling AS 

302/3 Oppland Fylkeskommune /Statens vegvesen region øst 

 

 

4.3 Landskap 

Området består av sentrums- og boligområder, friområder, vegarealer. Åretta renner gjennom 

planområdet. Terrenget er i stor grad bearbeidet, men er dekket av skog i øst og ut mot 

Messenlivegen. Terrenget heller mot Åretta og mot vest. 

 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser2 for kulturminner og det er ingen kjente automatisk fredete 

kulturminner innenfor planområdet, men det er registrert en SEFRAK-bygning rett utenfor 

planområdet. Registreringen er et bolighus som opprinnelig var stall på Askjellerud gård 

(SEFRAK-nummer 0501 701 34).  

 

 

Figur 4 Utklipp fra miljøstatus som viser registrert SEFRAK-bygg  

                                               
2
 www.kulturminnesok.no  

http://www.miljostatus.no/kart/  

http://www.kulturminnesok.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
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4.5 Naturverdier 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning3 og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 i planområdet.  

 

Det er to registreringer av den svartelistede arten hagelupin langs Messenlivegen. 

 

4.6 Åretta 

Elva Åretta har sitt utspring fra et relativt stort nedbørsfelt som brer seg inn Ringsaker kommune 

mot øst. Nedbørsfeltet for hele Åretta er beregnet til 15,9km2; noe mindre for aktuelt område. 

Elva har gjennom tid vært relativt stabil inntil årene 2013 og 2014, hvor det oppsto flomsituasjon 

ved bydelsenteret i Røyslimoen. Flomsituasjonen i 2014 antas å være en 50-årshendelse. 

 

Dagens elv har innsnevringer, spesielt i krysningspunkter for veg/gangveg. I tillegg er det under 

parkeringsareal for butikk (KIWI), etablert en lang kulvert. Disse har alle for snevert tverrsnitt i 

forhold til dimensjonerende flom. Sistnevnte er også etablert uten at det er gitt særskilt tillatelse 

fra kommunale myndigheter. 

 

De flomsituasjoner som er nevnt, medførte en avsperring av hele bydelen Røyslimoen på grunn 

av vannstand som hindret ferdsel, men også fordi kulvert under Gamle Røysliveg, ble skylt vekk 

av vannføring. 

 

Skadeomfanget var stort på tilstøtende bygningsmasser. 

 

4.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Det er gang- og sykkelveger og fortau innenfor planområdet ut over dette brukes planområdet 

minimalt til rekreasjon. 

 

4.8 Landbruk  

Området ved stallen brukes til beite og området øst og sør for dette er skog av middels og høg 

bonitet. 

                                               
3 http://kart.naturbase.no/ 

   http://artskart.artsdatabanken.no/ 

http://kart.naturbase.no/
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Figur 5 Utklipp fra skog og landskaps kartbase - Kilden
4
, som viser bonitet 

 

4.9 Trafikkforhold 

Planområdet har adkomst fra Messenlivegen via Røyslivegen og Gamle Røislivegen. ÅDT på 

Messenlivegen mot vest fra Røyslivegen er 4129 og mot øst 4889. 

 

                                               
4
 http://kilden.skogoglandskap.no/ 
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Figur 6 Utsnitt fra vegkart
5
 

4.10 Barns interesser 

Området er brukt av barn og unge ved at det er flere gang-/sykkelveger i området, og blant 

annet skolevegen til flere. 

4.11 Universell utforming 

Tilgjengelighet for bevegelseshemmede er generell god da planområdet er av generelt flat 

karakter.  

 

Arealet utenfor Kiwi benyttes i dag som parkeringsarealer. Parkeringsarealet framstår 

ustrukturert, og grunnet Shell (pumpestasjon) er området også belastet av tunge kjøretøy som 

skal levere og fyller drivstoff. Ved tre punkter møter også det lokale gang/sykkelveg systemet 

den store åpne plassen. 

- Gang/ sykkelveg i øst, fra Vårsetergrenda og Røyslimoen barneskole/boligfelt 

- Gang/ sykkelveg i nord/vest, fra bussholdeplassen langs Messenlivegen, Vårsetervegen 

og Skogforvalter Lies veg (boligområder Solhøgda og sentrum) 

- Gang/ sykkelveg i sør, fra gangveg langs Røyslivegen (Røyslimoen barneskole/boligfelt)  

 

Kommer du som gående eller syklende fra det lokale gang/ sykkelvegnettet må du krysse 

plassen for å komme til inngangen til Kiwi. Området i dag kan beskrives som uoversiktlig da 

område består av en stor asfaltflate hvor det ikke er definert hvor biler skal kjøre eller parkere, 

eller hvor fotgjengeren er prioritert.  

                                               
5
 www.vegkart.no 
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4.12 Teknisk infrastruktur 

Telenor har en telekiosk øst i området mot Solhøgdavegen. Det er en eksisterende trafo sør for 

gangundergangen under Messenlivegen. 

4.13 Grunnforhold 

Det er ingen skredfare innenfor planområdet. På karttjenesten til Norges geologiske 

undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av skredhendelser (steinsprang, leirskred, 

jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire for planområdet.  

 

Det henvises for øvrig til ROS-analysen som ligger som vedlegg til denne planbeskrivelsen. 

4.14 Støyforhold 

Det er støy fra vegene i området, i hovedsak Messenlivegen. I kommuneplanens arealdel er gul 

og rød støysone langs Messenlivegen definert.  

 

 

Figur 7 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel med plangrense for denne reguleringsplanen i rødt 

 

4.15 Næring 

Innenfor planområdet ligger Kiwi, Shell (pumpestasjon), Rema 1000 og Chilli Milli matservering. 

 

 

  



 

16 (27) DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens avgrensning og reguleringsformål 

Planen inneholder et areal på totalt 57,05 daa og er avgrenset som vist på plankartet med linje 

for planens begrensning. 

 

 

Figur 8 Detaljreguleringsplan for Åretta ved Røyslimoen 

 

Planområdet er inndelt i arealformål som fordelt i tabellen under. 
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Tabell 2 Arealformål i planen 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL § 12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse 

Forretninger 

Andre typer bebyggelse og anlegg – 

Stallvirksomhet 

Energianlegg 

Telekommunikasjon 

Bolig/forretning  

Kombinert bebyggelse og anleggsformål – 

Bensinstasjon/bevertning 

B 

BF 

BAB 

 

BE 

BTK 

BKB 

- 

0,16 

2,08 

9,68 

 

0,07 

0,07 

4,84 

1,34 

 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg 

Fortau 

Torg 

Gang-/sykkelveg 

Annen veggrunn – grøntareal 

Kollektivholdeplass 

Parkering 

Kombinerte formål for samferdselsanlegg 

og/eller teknisk infrastruktur – Kjøreveg /GS-

veg/Annen veggrunn 

Angitte samferdselsanlegg kombinert med andre 

angitte hovedformål – Kjøreveg/GS-veg/ 

fortau/Annen veggrunn/friluftsområde i sjø og 

vassdrag 

 

SKV 

SF 

ST 

SGS 

AVG 

SKH 

SPA 

SKF 

 

 

SAA 

5,88 

0,16 

0,84 

2,1 

4,5 

0,33 

2,5 

0,11 

 

 

0,36 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Friområde GF 16,04 

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 

tilhørende strandsone 

  

Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone 

VFS 6,03 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Sikringssone - frisikt 

Faresone - flomfare 

H140 

H320 

0,00 

11,5 

Totalt areal  57,05 
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5.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone / Flomsikring  

Elva åpnes på en strekning langs forretningsbebyggelsen der den i dag ligger i rør. Dette gjøres 

for å bedre kunne håndtere vannmengdene ved flom. Det er lagt opp til at elva og alle kryssinger 

skal dimensjoneres for å håndtere 200års flom + Klimapåslag (20%). Det er utført flomanalyser 

av eksiterende situasjon og det samme gjøres for ny situasjon.  Det skal gjøres tiltak ved alle 

krysningspunkter slik at de skal være utformet vassdragsteknisk tilfredsstillende for å hindre 

oppstuving, erosjon, bunnsenking, kjøving og uønsket massetransport og masseavlagring.  

 

Det vil bli gjort erosjonssikringstiltak der det er nødvendig. Terskelnivået ved brua på 

Røyslivegen opprettholdes, for å ikke påføre elva nedover mer vannmengde nedstrøms. 

 

Helt øst i området, oppstrøms Gamle Røysliveg vil det bli anlagt en sikringsterskel for å 

opprettholde minimum det terskelnivå som ligger i dag. Området innenfor vil brukes som 

fordrøyningsområde. 

 

5.3 Vegsystem 

Det er lagt opp til endringer av vegsystemet, der hovedårsaken til det er konsekvensen av 

nødvendig flomsikring. Endringene har også tatt trafikksikkerhetsmessige hensyn.  

 

Den største endringen av vegsystemet er i vest ved Røyslivegen. Her er avkjøringen til 

Skogforvalter Lies veg og Solhøgdavegen flyttet noe sørover, og rett ovenfor adkomsten til Kiwi 

og bensinstasjonen/serveringen. Adkomsten til Solhøgdavegen 1 og 3 blir dermed omlagt. Rema 

1000 får også ny avkjørsel helt nord på tomta.  

 

Det er lagt vekt på å få til et helhetlig gangvegsystem innenfor planområdet, som er mer definert 

enn tidligere. Det er planlagt opphøyde gangfelt i forbindelse med at gang/sykkelvegen krysser 

Skogforvalter Lies veg og Røyslivegen. 

 

Det opprettes et nytt busstopp langs Røyslivegen, ut av Røyslimoenområdet. Den andre 

holdeplassen på vestsida av vegen flyttes for å tilpasse infrastrukturen for øvrig. Holdeplass langs 

Messenlivegen flyttes og det er lagt inn rom for leskur. Det etableres også en ny gang- og 

sykkelveg som går via denne holdeplassen som erstatning for gang- og sykkelveg som blir borte 

ved etablering av større parkeringsareal for KIWI(Røyslivegen 2). Denne knyttes sammen med 

eksisterende gang-/sykkelvegsystem. Det er planlagt å legge en enkel snarveg fra 

bussholdeplassen og ned på parkeringsplassen. Langs nordveggen til Kiwi er det regulert fortau.   

 

Krysset mellom Messenlivegen og Gamle Røysliveg var tidligere regulert bort, men er nå lagt inn 

igjen i dialog med SVV. 

 

Østre del av Glimmervegen mot Gamle Røysliveg opprettholdes som gang- og sykkelveg som i 

dag. 

 

Et uthus på eiendommen Solhøgdavegen 1 må rives evt. flyttes som en konsekvens av nytt 

vegsystem. 

 

5.4 Torg / «fellesområder» 

Lillehammer kommune ønsker å erverve branntomta og arealet nord for Kiwi. Dette reguleres til 

parkeringsarealer for forretningsbebyggelsen (Kiwi) og dagens parkeringsarealer blir da frigitt og 
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omdisponeres til arealer for opphold og rekreasjon, som en følge av behovet for arealer til 

flomsikring. Inngangspartiet til matvarebutikken planlegges flyttet til byggets nord/ østre side. 

 

Det legges opp til et torg på arealet mellom Åretta-elva og butikken/parkeringsarealet. Dette 

markeres med et eget materiale i dekke, samt at nivået på torgplassen ligger hevet i forhold til 

parkeringsplassen og tilstøtende vegsystem. Alle gang- og sykkelveger som kommer inn i 

området føres inn på torget, som også er knyttet inn til det nye inngangspartiet til Kiwi.  

 

Bilvegen fra Røyslivegen krysser torget, før den ledes inn til parkeringsområdet.  Arealet 

defineres som «shared space» som egner seg både til opphold og samtidig å forflytte seg 

gjennom. For å få til et slikt samspill mellom de ulike trafikantgruppene, som «shared space» 

forutsetter, må biltrafikkens hastighet være lav. Siden torgplassen ligger hevet i forhold til 

bilvegen og parkeringsarealet, kjører da bilene «opp på» og «ned fra» torgplassen, og vil være 

med på å senke farten og definere det fotgjengerprioriterte arealet. Det er planlagt fortau langs 

fasadelivet til Kiwi som forbindelse mot gang-/sykkelsystemet øst for Kiwibutikken.  

 

Torgets søndre del møbleres og beplantes slik at torget er egnet for opphold og hindrer biler fra å 

kjøre inn på området. I tilknytning til torgets nordre del gjøres elveleiet tilgjengelig, og det er det 

mulig å komme ned til elva og oppleve naturelementene på nært hold. En terskel i elva demmer 

opp vannet og er med på å danne et vannspeil. Et sitteamfi, med en trapp, muliggjør å gå ut på 

tekselen i vannspeilet ved lav vannføring. Det planlegges også en gangbane fra terskelen, under 

broa/ Røyslivegen, og videre opp igjen til gang- og sykkelvegen som går til Vårsetervegen og 

Skogforvalter Lies veg/sentrum.        

 

5.5 Parkering 

Det etableres en ny parkeringsplass for Kiwi (SPA1). Området dekker et areal på 2,3 daa og har 

plass til ca. 50 parkeringsplasser.  

 

I tillegg skal to parkeringsplasser langs Solhøgdavegen erstattes, dette gjøres langs tomtegrensa 

til Solhøgdavegen 1 og 3 på arealet som i dag er disponert av Solhøgdavegen (SPA2 og 3). 

 

5.6 Universell utforming 

Det legges opp til en strukturering og tydeliggjøring av arealer for gående og kjørende, som vil 

bedre orienteringen i området. Det legges opp til bruk av naturlige ledelinjer med bruk av 

kontrasterende materialer og kanter for å definere arealer og tydeliggjøre viktige ganglinjer.  

Arealet i planområdet er forholdsvis flatt og er tilgjengelig for alle brukergrupper uten spesiell 

tilrettelegging i form av ramper etc. 

 

I tilknytning til torgets nordre del, oppholdsarealet ved vannspeilet, vil det bli tilrettelagt for 

sittemuligheter for de som ikke kan benytte trappene og amfiet.  

Det er tegnet inn tre handicapparkeringer på det nye parkeringsarealet. 

 

Gang-/sykkelveger vil etableres i henhold til universell utføring, så langt det lar seg gjøre. 

 



 

20 (27) DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

5.7 Bebyggelse 

5.7.1 Forretning 

Området regulert til forretning der Kiwi er i dag, opprettholder plass for dagens bebyggelse og gir 

mulighet for mindre endringer. Der i blant flytting av inngangsparti.  

 

5.7.2 Bolig/forretning 

Området til Rema blir påvirket ved at vegsystemet blir lagt om. Det gir en ny avkjørsel til 

parkeringsplassen helt i nord. Fra kryssområdet Solhøgdavegen/Skogforvalter Lies veg.  

Parkeringen må derfor legges om noe for å tilpasse seg dette.  

5.7.3 Bensinstasjon/bevertning 

Det er ikke tenkt til å gjøre store endringer for området som er avsatt til 

bensinstasjon/bevertning. Det legges til rette for at eksisterende virksomheter kan fortsette som 

før. Trafikkbildet rundt området vil bli mer definert. Avkjørsel til området vil være fra nord og det 

vil bli mulighet for utkjørsel for leveransebil for drivstoff mot Røyslivegen i sørvest. 

 

5.7.4 Bolig 

Noen mindre deler av boligeiendommene er inkludert. Det blir få endringer for selve 

boligeiendommene, annet enn ny adkomst til Solhøgdavegen 3, områdene er tatt med av 

plantekniske hensyn. 

 

5.7.5 Stall 

Det blir ingen endring for området regulert til stallvirksomhet øst i planområdet. Området er 

inkludert for å klargjøre adkomst til området og kunne regulere inn områder for fordrøyning langs 

Åretta. 

 

5.8 Grønnstruktur - friområde 

Det er regulert inn flere områder som friområder. Område GF1 mellom Messenlivegen og ny 

parkeringsplass (SPA1) skal arronderes og sås/tilplantes slik at det gir en grønn ramme mot 

fylkesvegen.  

 

Område GF3 og 4 har delvis fått en hensynssone for flomfare over seg og vil bli flommet over ved 

stor vannmengder. Det er ellers ikke tenkt å gjøres større tiltak innenfor friområdene.  

 

5.9 Teknisk infrastruktur 

Som følge av flomsikringen, ved endringer av elveløp og veger, vil det bli nødvendig å flytte deler 

av den tekniske infrastruktur som er i området. 

 

5.10 Utbygging / gjennomføring 

Bru ved Gamle Røysliveg bygges vår/sommer 2016. Gjennomføringen av flomsikringen er ellers 

tenkt gjennomført fortløpende. 
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6. VIRKNINGER 

6.1 Miljø 

6.1.1 Landskap 

Strekningen hvor elva i dag ligger i rør, gjenåpnes. I tillegg til å håndtere vannmengder og 

flomproblematikk vil Åretta få en positiv virkning på landskapsrommet og bymiljøet som 

etableres for lokalbefolkningen på Røyslimoen. Elva gjøres tilgjengelig og stedvis er det også 

mulig å komme ned til elva og oppleve elveleiet og naturelementene på nært hold. 

Tiltaket medfører minimalt inngrep i terreng og grøntområder, men vil avgrense området og føre 

til en oppstramming og tydeliggjøring av arealer til ulike formål. Det er jobbet aktivt med å 

bevare terreng og grønnstruktur der det er mulig langs bekkeløpet, spesielt i sør/østre del av 

planområdet (ved bru 2).   

 

På oversiden av parkeringsplassen anbefales eksisterende beplantning og grøntområde mest 

mulig bevart for å dempe fjernvirkningen av parkeringsarealet. Det kan også beplantes noe ny 

vegetasjon på grøntarealet nord/vest for parkeringen. 

 

6.1.2 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

Ingen kulturminner blir berørt av planen, registrert SEFRAK-bygg ligger utenfor planområdet. 

 

6.1.3 Naturens mangfold 

Planen gir ingen virkninger for naturens mangfold. Det er ikke fisk i elva på strekningen og det er 

ingen kjente viktige artsforekomster innen for planområdet. 

 

6.1.4 Vassdrag 

Tiltaket vil gi virkninger på vassdrag ved at Åretta flomsikres. Det er gitt bestemmelser til at  

at elva og alle kryssinger skal dimensjoneres for å håndtere 200års flom + Klimapåslag (20%), 

og at alle tiltak skal være utformet vassdragsteknisk tilfredsstillende for å hindre oppstuving, 

erosjon, bunnsenking, kjøving, uønsket massetransport og masseavlagring. 

 

Virkningene for elva vil derfor være positive.  

 

Det er gjort flomanalyser for hele Åretta ned til Mjøsa og et eget prosjekt for elva videre nedover 

er startet opp.  

 

6.1.5 Naturressurser 

Tiltaket vil ikke gi virkninger for naturressurser. Det er kun uproduktiv skog som omdisponeres. 

 

6.2 Samfunn 

6.2.1 Transport og trafikk 

Det nye vegsystemet vil få små virkninger for temaet transport og trafikk. Det er lagt vekt på at 

vegsystemet for både bilveger og gang-/sykkelveger skal være oversiktlig. I forhold til gjeldende 

reguleringsplan opprettholdes avkjørselen til Messenlivegen for Gamle Røysliveg.  
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6.2.2 Konsekvenser for næringsinteresser 

Næringsinteressene på Røyslimoen blir først og fremst påvirket i form av at de to 

dagligvarebutikkene Kiwi og Rema får endrede parkeringsarealer. For Kiwi på område BF1 vil 

parkeringsarealet bli flyttet til ny parkering nord for bygget og det blir etablert torgarealer på 

fremsiden mot Åretta. 

 

For Rema på område BKB vil den ene avkjørselen bli flyttet fra Røyslivegen til kryssområdet i 

nord. Dette vil også føre til at parkeringsplassen må omorganiseres noe.  

 

6.2.3 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk 

Planen legger opp til en bedret og helhetlig gang-/sykkelvegnett i planområdet. Planen åpner 

også for at Åretta skal åpnes på en strekning der den er lukket i dag og det er tenkt at man skal 

kunne komme ned til elva, se kap. 5.4. Dette vil bedre forholdene for rekreasjonsbruk i 

planområdet. 

 

6.2.4 Barn og unges interesser 

Ved at gang- og sykkelvegsystemet blir mer oversiktlig og helhetlig innenfor planområdet vil det 

bli tryggere for barn og unge å ferdes i området. Det er planlagt opphøyde gangfelt i Røyslivegen 

og Skogforvalter Lies veg der hvor gang-/sykkelvegen krysser. Etableringen av et torg sentralt 

på Røyslimoen vil kunne gi et samlingssted for unge.  

 

6.2.5 Befolkningens helse 

Ved at gang- og sykkelvegsystemet blir mer oversiktlig og helhetlig innenfor planområdet vil det 

gjøre det enklere for befolkningen å gå og sykle.  

 

6.2.6 Risiko og sårbarhet  

Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse som ligger vedlagt.  

ROS-analysen identifiserer risiko for elveflom, trafikkulykker og drukningsulykker. 

Risikoreduserende tiltak som foreslås i ROS-analysen er lagt inn i planen. 

 

Vedlegg 3: ROS-analyse 
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7. INNKOMNE INNSPILL 

7.1 Fylkesmannen i Oppland 

Sammendrag med kommentarer i blått 
1. FM viser til www.planoppland.no og til Fylkesmannens forventninger til kommunal 

planlegging i Oppland kap. 2 og 3, og forutsetter at forventningene følges opp i det videre 

arbeidet med planen. Tas til etterretning. 

2. FM legger til grunn at vurderingen av utredningsplikt er utført etter forskrift om 

konsekvensutredning for planer etter pbl av 19.desember 2014 nr. 1726 og forutsetter at en 

nærmere begrunnelse legges ved når planen kommer på høring. De forutsetter også at 

planens virkninger for omgivelsene belyses i planbeskrivelsen. Begrunnelse er lagt inn i kap. 

1.3. Virkningene av planen er beskrevet i kap.6. 

3. FM påpeker at illustrasjonsskissen har flere positive elementer og viser til at gang- og 

sykkelvegforbindelser gjennom området er viktig. De påpeker at det til tider er stor trafikk i 

området, og det er ved kryssløsning av Røyslivegen for fotgjengere/-syklister er viktig å 

tenke spesielt på løsninger som er/oppleves sikre og effektive for myke trafikanter. Myke 

trafikanter er ivaretatt i kryssløsning av Røyslivegen.  

4. FM viser til at flomsikringstiltak er viktig for sikkerhet og ber om at det legges vekt på at det 

er en del av grønnstrukturen. For at det skal bli et positivt element er det viktig at det settes 

av nok plass til for eksempel elementer som dam, trapp og sitteplasser. De ber også om at 

en slik arealbruk sikres i plankart og bestemmelser. Dette er ivaretatt, se beskrivelse i kap. 

5.4. 

5. I forhold til samfunnssikkerhet og beredskap er FM kjent med kommunens arbeid med 

flomsikring etter flommen i 2014 og de anser dette for å være viktige forbyggende tiltak med 

sikte på å minimalisere omfanget av flomskader i fremtiden. De viser ellers til NVE sitt 

innspill av 4.januar 2016. Ok  

6. FM ber om at sosi-fil og pdf-fil ved høring av planforslag sendes Statens kartverk for kontroll 

og lagring i en egen regional høringsdatabase. Ok 

 

7.2 Statens vegvesen 

Sammendrag med kommentarer i blått 
1. SVV påpeker at kryssene ut på fv. 216, Messenlivegen må prosjekteres og opparbeides i 

henhold til vegnormaler og at det må påføres siktlinjer. Dette er gjort. 

2. SVV påpeker at det ikke er ønskelig med stor bruk av krysset til gamle Røyslivegen, og ber 

om at det gjøres en vurdering av om det kan være hensiktsmessig å stenge Glimmervegen 

for gjennomkjøring for å redusere bruken av krysset. Glimmervegen er i dag stengt for 

gjennomkjøring, og dette er tenkt opprettholdt og regulert igjennom planen. 

3. SVV viser til at byggegrensen på strekningen er 30 meter, dersom ikke annet er reguler, og 

ber om at byggegrense påføres. Byggegrensen er lagt inn i planen der det er aktuelt. 

4. SVV viser til at det planlegges 3 holdeplasser innenfor planområdet, hvorav en langs 

fylkesvegen. Holdeplassen må planlegges ih.h.t. størrelseskrav for å oppnå universell 

utforming, og de ber om at det avklares med Opplandstrafikk om det er ønskelig med leskur. 

Som i såfall bør reguleres inn. SVV gjør oppmerksom på at de er de som bygger holdeplasser 

langs fylkesveg etter handlingsprogram for fylkesveger, og at oppgradering av denne 

holdeplassen ikke ligger inne med bevilgninger. Holdeplassene er utformet ih.h.t. kravene og 

det er lagt inn rom for leskur på holdeplassen langs Messenlivegen. 

5. SVV viser til at det i planskjemaet går frem at planen er i samsvar med gjeldende 

kommuneplan og de går derfor ut i fra at arealbruken blir i.h.h.t. denne og at den forholder 

seg til arealgrenser for handel for bydelssentra som kommer fram i kommunedelplan for 

handel, eller plan for attraktive byer og tettsteder som skal avløse denne. ok 

http://www.planoppland.no/
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7.3 Oppland fylkeskommune 

Sammendrag med kommentarer i blått 

OFK viser til at de, ut i fra i deres arkiver, ikke har kjennskap til at planområdet er i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner, og at potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner 

anses ikke som så høyt at det er behov for registrering, jf. kulturminneloven § 9. De gjør 

samtidig 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 og deres sikringssoner på fem meter, jf. kulturminneloven § 8. Melding skal 

snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. Tas til etterretning.  

 

7.4 Norges vassdrags- og energidirektorat 

Sammendrag med kommentarer i blått  
1. NVE vet at Lillehammer kommune jobber bra med denne problemstillingen og har stor tiltro 

til at arbeidet vil bli gjort på en tilfredsstillende måte og at formålet med planen vil bli 

ivaretatt på en bra måte. Ok 

2. NVE vil minne om at forutsetningen for å nå målet med planen er at man har godt nok 

kunnskapsgrunnlag. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet jf TEK10, må man ha kunnskap 

om vannføring ved Q200 og nivå for en 200-års flom + klimapåslag. En tilfredsstillende 

vannlinjeberegning for den aktuelle strekningen er derfor nødvendig. Videre må alle 

vassdragsinngrep, bekkeomlegginger/-åpninger, samt kulverter og bruer utformes 

vassdragsteknisk tilfredsstillende for å hindre oppstuving, erosjon, bunnsenking, kjøving og 

uønsket massetransport og masseavlagring. Det er gjennomført detaljerte 

vannlinjeberegninger av dimensjonerende 200-årsflom for hele planområdet. Videre er det 

utført utredninger og dimensjonering/design av alle planlagte tiltak i henhold til 

dimensjonerende flom, inklusive erosjonssikringstiltak. Når detaljprosjektering er klar vil 

valgte løsninger bli dokumentert i vannlinjeberegninger. Kunnskapsgrunnlaget anses derfor 

for å være tilfredsstillende. Krav til dimensjonering og utforming er tatt inn i bestemmelsene. 

3. NVE regner med at planområdets avgrensing er valgt med utgangspunkt i vassdragstekniske 

vurderinger, slik at det ikke er vassdragstekniske forhold utenfor planområdet som kan 

påvirke flom- og vassdragstekniske forhold negativt. De ber om at vurderinger rundt dette 

fremgår av planen. Planområdets avgrensning er valg med utgangspunkt i vassdragstekniske 

vurderinger. Det er ikke vassdragstekniske forhold hverken opp- eller nedstrøms 

planområdet som kan påvirke vannlinjeberegningene negativt.  

 

7.5 Jernbaneverket 

Sammendrag med kommentarer i blått  

1. JBV viser til at Dovrebanen ligger ca. 2,5km fra planområdet. Siden Åretta renner under 

Dovrebanen er det viktig at det gjøres fagkyndige vurderinger av tiltak som kan påvirke 

vannføringen nedstrøms. Det er gjort flomanalyser for hele strekningen ned til Mjøsa. 

2. JBV har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen og viser til Jernbaneverkets 

veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og deres tekniske regelverk. Ok  

 

7.6 Direktoratet for mineralforvaltning 

Sammendrag med kommentarer i blått  

DMF viser til at tiltaket ikke berører viktige mineralressurser og at DMF har ingen merknader til 

planarbeidet. Ok 
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7.7 Forsvarsbygg 

Sammendrag med kommentarer i blått 

Forsvarsbygg kan ikke se at planen vil berøre Forsvarets eiendom, virksomhet eller 

arealinteresser og har derfor ingen merknader. Ok 

 

7.8 Eidsiva 

Sammendrag med kommentarer i blått 
1. Eidsiva Nett opplyser at de har høyspent-, avspent-, rør- og fiberanlegg innenfor 

planområdet, som vises på vedlagt kartskisse. De påpeker at dersom planarbeidet utløser 

behov for endringer av eksiterende anlegg, eller nye elanlegg, er det ønskelig at EN blir 

involvert i en tidlig planfase for å sikre best mulig løsning. Tas til etterretning. 

2. EN opplyser at evt. endringer av eksisterende anlegg, eller etablering av nyanlegg bekostes 

av utbygger etter gjeldende regelverk. Ok 

 

7.9 Soran Mohammed 

Sammendrag med kommentarer i blått 

Mohammed er eier av Messenlivegen 90. Han opplyser at han ikke er enig i at tomten hans skal 

berøres av saken, og ber om at alle tiltak som planlegges skal være utenfor hans tomt. Han 

samtykker ikke i at området skal benyttes til parkeringsplass som skissen viser. Kommunen har 

tatt dette til etterretning, men velger allikevel å regulere området til friområde. Tomten ligger 

også innenfor byggegrensen på 30 meter fra Messsenlivegen som Statens vegvesen krever på 

strekningen. 

 

7.10 Erling Borg 

Sammendrag med kommentarer i blått 
1. Borg viser til at Solhøgdavegen i forslaget er eliminert fra Skogforvalter Lies veg frem til 

deres innkjørsel, og med ny adkomst til deres eiendom. Han oppfatter forslaget som å skulle 

gi en mer praktisk adkomst til eiendommen, men påpeker at endringen vil være svært 

uheldig for Solhøgdavegen 1 og 3 og for selve vegen som turveg. På grunn av 

trafikksikkerhetshensyn og adkomsthensyn er vegen lagt om slik som på plankartet. Det vil 

ikke være mulig å opprettholde avkjørselen fra Skogforvalter Lies veg slik som i dag, pga. 

krav til vegens geometri. 

2. Borg viser til at Solhøgdavegen er en mye brukt turveg, og at den blir en ren turveg etter å 

ha passert eiendommene deres, etter at ny vegforbindelse til Solhøgdaområdet er ferdigstilt. 

Vegen er regulert til kjøreveg frem til reguleringsplanen for Solhøgda, med mulighet til 

avkjørsel til Rema-tomta i vest. 

3. Borg ber om at Solhøgdavegen bør gå uendret direkte fra Skogforvalter Lies veg, med 

gangmarkering over vegen fra gangvegen og broen over Messenlivegen. Det foretrekker 

denne løsningen med lengre kjøreveg til eiendommene enn forslaget. Viser til kommentar til 

pkt. 1 

4. Borg påpeker at det i forbindelse med Rema 1000 etableringen ble utbyggerne pålagt av 

kommunen å sette opp støyskjerm og beplante området mot deres parkeringsplass. Dette vil 

nå bli erstattet av en uønsket vegarm. Se kommentarer til pkt. 1. 

 

7.11 Ole Martin Hojem 

Sammendrag med kommentarer i blått 
1. Hojem tilslutter seg innholdet i mail fra Erling Borg, Solhøgdavegen 3. Ok 
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2. Han ber om at Solhøgdavegen beholdes slik den er i dag som naturlig og ønsket gangveg fra 

brua over Messenlivegen og videre oppover Solhøgdavegen. Viser til kommentarer til 

innspillet fra Erling Borg. 

3. Hojem ber om at Skogforvalter Lies veg opprettholdes slik som i dag frem tom. 

Bruovergangen/Solhøgdavegen. Dette vil gjøre inngrep på hans eiendom unødvendig og 

inn/utkjøring kan bli som i dag. Han ber om at hvis det er trafikksikkerhetsmessige forhold 

som er årsaken, at dette ses nøyere på. På grunn av flomsikringen og 

trafikksikkerhetsmessige forhold vil det ikke være mulig å opprettholde Skogforvalter Lies 

Veg slik som i dag. 

 

7.12 Arnt Høstmælingen 

Sammendrag med kommentarer i blått 
1. Høstmælingen opplyser at han er eier av gnr/bnr 85/6 og dermed er berørt på flere kanter. 

Ok  

2. Han påpeker at det på området vest for Solhøgdavegen planlegges boligtomter og lurer på 

om det vil ha noen betydning for bruken av arealet og han mulighet til å disponere arealet at 

plangrensen strekker seg litt inn på dette området. Denne reguleringsplanen vil ikke strenge 

for en mulig omdisponering av arealet vest for Solhøgdavegen. 

3. Høstmælingen opplyser at det finnes to tinglyste og et annet leieforhold innenfor 

planområdet: Telenor sin kiosk, Erling Borg sin parkeringsplass på østsiden av 

Solhøgdavegen og en parkeringsplass som ikke er tinglyst nederst i Solhøgdavegen som 

disponeres av Hojem. Det er regulert to nye parkeringsplasser for å erstatte de som blir 

borte. Telenor sin kiosk opprettholdes uendret. 

 

7.13 Olav Sørbu – innspill 1 

Sammendrag med kommentarer i blått 

Sørbu er eier av gnr/bnr 66/1. Han viser til at flommen de siste årene har artet seg slik at vannet 

har rent over parkeringsplassen ved Røyslimoen og deretter nedover Skogforvalter Lies veg. Han 

påpeker at dersom flomvannet blir samlet i Åretta vil vannet flomme over på et punkt øst for 

plangrensa (markert på kartvedlegg), og forårsake stor skader på bebyggelsen nedenfor. Han ber 

derfor om at planområdet utvides i nedre kant slik at plangrensa går helt ned til brua og adkomst 

til gnr/bnr 66/30, slik at elva kan flyttes slik at svingen rettes ut og sikres med stein mur e.l. mot 

66/1. Han ber også om at flommasse mellom Skogforvalter Lies veg og Åretta fra forrige flom 

rydde opp i. Åretta dimensjoneres nå for å bedre kunne ta unna for de flommene som kommer, 

problemene som tidligere har oppstått skal derfor ikke gjenta seg. Det er gjort flomanalyser for 

eksisterende og fremtidig situasjon for hele strekningen ned til Mjøsa, og terskelnivået ved brua 

på Røyslivegen opprettholdes, for å ikke påføre elva nedover mer vannmengde nedstrøms. 
 

7.14 Olav Sørbu – innspill 2 

Sammendrag med kommentarer i blått 
1. Sørbu mener den beste måten å flomsikre Åretta på er ved at elva flyttes slik at den renner 

parallelt med Messenlivegen, som skissert på kartvedlegg. Dette vil føre til at bussholdeplass 

ved Messenlivegen kan beholdes på samme sted som i dag, inn- og utkjøringen til Kiwi kan 

beholdes som i dag, gangveg forbi Kiwi kan beholdes, evt. flyttes nærmere elva hvis det er 

ønskelig med større parkeringsplass, evt. konflikter med el-installasjoner lar seg løse, evt. 

nærhet til dam, tapper og sitteplasser osv ved Åretta kan realiseres og det vil gi større 

muligheter for grøntområder rundt servering, Kiwi og leilighetsbygg. Flytting av elva ble 
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vurdert i en tidlig fase, men ble skrinlagt blant annet på grunn av at flytting av ei elv bort fra 

det naturlige elveløpet vil gi for stor usikkerhet. 

2. Sørbu mener at slik forslaget ligger nå vil det ødelegge en fremtidig uteplass ved 

servicestasjonen/servering og føre til økt og unødvendig trafikk ved leilighetsbygget. Han 

viser videre til at en flomstor elv forbi leilighetene vil være sjenerende og støyende for 

beboerne. Tas til etterretning. 

3. Sørbu mener elva ikke vil fremstå så idyllisk som på illustrasjonsplanen når den går flomstor, 

pga. at den må sikres på begge sider. Elva vil bli sikret med klatresikkert og påkjørselsikkert 

rekkverk på alle strekninger der mange ferdes og der det ikke er slake skråninger ned mot 

elva. 

 

8. VEDLEGG 

8.1 Varslingsdokumenter 

8.2 Innspill (ved varsel om oppstart) 

8.3 ROS-analyse 
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