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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: ca. 650 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-2 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser flomveger 
som må ivaretas. Utbygging i dette området kan gi 
økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 



nedenforliggende områder. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Søre Ål skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.   

Bokvalitet  Ikke i støysone, vestvendt, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av løvblandingsskog som grenser mot 

dyrkamark og bebyggelse. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Området kan ha noe 
verdi som løvskog, deriblant for fugl og insektliv. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Boligdelen: Skog av høy bonitet. Arealet er en del av et 

større sammenhengende landbruksområde. Deler av 
området er dyrkbar jord. 
Resten av området er foreslått videreført som LNF. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir høy aktsomhetsgrad. Ingen kjente mineralressurser. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området. Overvann må 

håndteres på en forsvarlig måte, og slik at VA-nettet eller 
nærliggende bekker ikke belastes. 
Flere muligheter for adkomst, men utfordringer ift. bl.a. 
stigningsgrad og vegbredde. Ved regulering må det sikres 
nødvendige trafikksikkerhetstiltak, med særlig fokus på 
myke trafikanter.  

Områdets avgrensning  Det bør vurderes å avgrense området til boligdelen og ned 
mot området som er utbygd i dag.  
Konsekvensene for landbruk vil bli mindre dersom 
boligdelen av området avgrenses slik at det ikke berører 
dyrkbar jord og avgrenses ned mot eksisterende 
boligområde. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Annet  Innspillet dreier seg om å tilrettelegge for en alternativ 
boform, beskrevet som økotun. Ideen er å bygge kompakte 
miljøvennlige tunhus med helhetlig arkitektur, mulighet for 
å drive økologisk jordbruk, en driftsbygning med mulighet 
for kontorfellesskap/møterom/atelier/lager. Konseptet kan 
være et bidrag til mer mangfoldig boligtilbud i Lillehammer. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 



Innspillet har fokus på økologi, miljø og ny næring innenfor 
landbruket. Slik konseptet er fremstilt må det nødvendigvis 
plasseres utenfor eksisterende bebyggelse. Slik sett ligger 
området forholdsvis sentralt. 
 
Området er lite aktuelt for alminnelig boligbygging. Det vil 
forskyve grensen for bebyggelsen i dette området. 
Området kan imidlertid vurderes for et «øko-konsept», 
men det må sikres gjennom bestemmelser at området ikke 
likevel utvikles som et ordinært boligområde. 
 
Området kan vurderes lagt inn som boligområde med 
bestemmelser som sikrer miljøvennlige løsninger og 
bebyggelse med fokus på det sosiokulturelle aspektet ved 
det å bo. 
 
Adkomst til området er utfordrende. Ved regulering må det 
sikres nødvendige trafikksikkerhetstiltak fra Fredrik Colletts 
veg til området, med særlig fokus på myke trafikanter.  

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B16. 
 


