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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Adkomst bør skje nordfra, fra fv. 312, hvor det er 

tilrettelagt for avkjørselen i rundkjøringa.  
Området vil ha kort adkomst fra E6 både i dagens trasé og 
framtidig trasé. 
Området bør ikke brukes til næring med stor andel 
besøkende eller ansatte.  

Næringshensyn  For næringsetablering anses området som svært attraktivt. 
Det har til dels god synlighet fra E6 og har enkel tilkomst fra 
både dagens og fremtidens E6-kryss i Storhove. Det 
skrånende terrenget gjør at området er noe utfordrende å 
utnytte, men dette er overkommelig gjennom god 
planlegging.  

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas ved 
utbygging. Jernbane nedstrøms tilsier at det vil være 
spesielt viktig å ta hensyn til flomveger og 
overvannshåndtering i dette området.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder.  
Barn og unge  Det ligger boliger tett på området på flere kanter. Typen 

virksomhet som ønskes kan skape dårligere bokvalitet for 
eksisterende boliger, og mindre trygge omgivelser for barn 
og unge.  

Støy  Typen virksomhet som ønskes kan skape støy for 
omkringliggende boliger.  

Naturverdier  Området består av dyrkamark. Landbruksarealene har en 
funksjon for fugl på vårtrekket. Vipe har hatt tilhold i 
området, men om hekking har vært gjennomført i nyere tid 
er usikkert. Utbygging vil føre til at området mister 
funksjon for fugl, og før det tas stilling til utbygging må det 
gjøres en særskilt vurdering av funksjon for arter som vipe. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap – kulturlandskap. 
Konsekvensene for landskapet kan vanskelig avbøtes, og 
området vil i praksis miste sin verdi i 
landskapssammenheng. De øvre/østre områder er mer 
eksponert enn de nedre/vestre. Landbruksområdet øst for 
Gudbrandsdalsvegen (øst for innspillsområdet) er mer 
eksponert og har høyere verdi.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Området er stort og er utnyttet 
til landbruksformål gjennom mange år ute å bli bygget ned. 
Potensiale for kulturminner i området. 

Landbruk  Arealet består av 4 teiger. Totalt areal er ca. 174 daa. Av 
dette er 141 daa fulldyrka. Jordsmonnskartleggingen viser 
jord av god jordkvalitet, og noe med svært god jordkvalitet. 
Arealene har moderate driftsbegrensninger pga. stein og er 
noe tørkeutsatt. Størstedelen av arealet er godt egna til 
kornproduksjon. Ut fra en landbruksfaglig vurdering er 
disse arealene velegnet til matkornproduksjon. Dette er av 
den eldste dyrka marka i Lillehammer.  



Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart viser høy aktsomhet for radon.  
Sikringssone vannverk  Innenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunal VA-ledning.  

Det er tilrettelagt for ny adkomst fra rundkjøring øst for 
jernbanen på fv. 312.  
Utbygging vil kreve tilrettelegging av infrastruktur. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Ikke i tråd med overordnet plangrep om fortetting. 
Området er imidlertid tiltenkt virksomheter med stort 
arealbehov, som ikke bør ligge nær boligbebyggelse. Nye 
områder bør likevel først tas i bruk når eksisterende 
områder er godt utnyttet.  

 
Konklusjon  Området består av dyrket mark. Området anbefales ikke 

tatt inn i planen. Se også eget notat «Nytte og kostnader 
ved omdisponering av jordbruksareal til næringsformål 
i Lillehammer kommune - Behov for arealer til handel- og 
næringsformål», Vista Analyse. 

 


