
Nummer – navn 63 Sæter Søndre Nordre 

Gnr./bnr. 88/10 
Størrelse 6,5 daa 
Ønsket formål Bolig (boliger rettet mot eldre) 
Dagens bruk Gårdstun, adkomst, noe skog og lav vegetasjon 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 

Transportplanlegging  Utenfor eksisterende byggesone. 
Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: ca. 150 m 
Dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 800 m 
(Mindre relevant ut fra ønsket formål:) 
Skole: ca. 100 m 
Barnehage: ca. 2 km (etableres muligvis på Hage, ca. 500 m 
unna) 

Flom og overvann  Ingen vassdrag eller flomveger gjennom området. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Området vurderes for eldreboliger. Tema er derfor ikke 

relevant.  
Bokvalitet  Delvis gul støysone langs Hamarvegen. 

Flatt/svakt vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av del av et gårdstun. Naturlig oppkomme 

med varierende vannstand. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Oppkomme må ivaretas. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 



Landbruk  Registrert som jorddekt fastmark og uproduktiv skog i AR5. 
Omgitt av dyrkamark på tre kanter. Boligbygging vil legge 
press på jordvernet. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. 

Atkomst fra Hamarvegen. Økt bruk av avkjørsel må avklares 
med vegvesenet.  
Innenfor hensynssone høyspent. 

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

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting. Innspillet 
bygger delvis opp under flerkjernestruktur (Søre Ål), og er 
delvis i tråd med overordnet plangrep. 

Annet  Innspillet dreier seg om å tilrettelegge for en alternativ 
boform. Ideen er å bygge separate boenheter for 
pensjonister, med felleshus/område for felles aktiviteter. 
Konseptet kan være et bidrag til mer mangfoldig boligtilbud 
i Lillehammer. Lokaliseringen er noe langt fra relevante 
målpunkter for eldre. 

 
Konklusjon  Området ligger i eller like utenfor gangavstand til de daglige 

målpunkter. For seniorboliger er avstanden til busstopp, 
dagligvare og bo- og servicesenter mest relevant.  
 
Boligkonseptet vil være et supplement til boligtilbudet i 
Lillehammer. Lokaliseringen er noe langt fra relevante 
målpunkter for eldre. 
 
Omgitt av dyrkamark på tre kanter, og enhver bygging her 
vil legge press på jordvernet. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen ved høring. Tatt ut av planen etter mekling. Området vist som LNF i planen. 

 


