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1 INNLEDNING 
Dette er et tilleggsnotat til ROS-analysen for Byplanen datert 01.03.18. Notat er utarbeidet på 
bakgrunn av endringer i arealbruksformål mellom 1. og 2. gangs høring/offentlig ettersyn av forslag 
til kommunedelplan for Lillehammer by - Byplanen 2020-2023 (2030). 
 

1.1 Kort om ROS-analysen 
ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer og sårbarheter ved Byplanen for  
Lillehammer kommune og identifiserer hvilket fokus det må være med hensyn på samfunnssikkerhet 
i forbindelse med fremtidig utvikling av byen. Analysen er tilpasset et overordnet plannivå, som 
Byplanen er, og det vil følge reguleringsplaner for de enkelte områdene som skal utvikles.  
 
Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for analysen:  
 

• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse.  

• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for  
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

• Analysen omfatter farer som kan medføre konsekvens for liv og helse, tap av stabilitet og  
materielle verdier.  

• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet.  

• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt  
spesielle forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen avdekkes.  

• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende  
hendelser.  

 

For Byplanen er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse tilpasset en overordnet arealplan 
(kommunedelplan). Analysen er utført som en sårbarhetsanalyse for de byområdene hvor det 
planlegges fortetting, transformasjon eller vurderes fortetting. Grunnlaget for analysen er en 
inndeling av byen i delområder, sammenholdt med fortetting og arealformål. Områdene er inndelt 
fra A til K, definert ut fra hovedsakelig bebyggelsesstruktur, type fortetting, samt en hensiktsmessig 
topografisk avgrensning mellom delområdene.  Metodikk er beskrevet i hoveddokumentet. 
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2 ENDRING ETTER 2. GANGS HØRING 
Det er foretatt justering/endring av formål som omfattes av område D og E i ROS-analysen. 

 

2.1 Område D – Nordre Ål midtre del  
 

  
 

 Beskrivelse av endringen og vurdering 
Formålet på nordre del er uendret etter 1. gangs høring. Nordre del (nord for Lillehammervegen) er 
avsatt til næring og forretning til areal- og transportkrevende handel. Ved 2. gangs høring er 
formålene på søndre del er omfordelt innenfor området. Det betyr at samlet sett er det ikke 
endringer i formålene som tilsier ny ROS-vurdering. 
 

 Kartutsnitt delområder ved 2. gangs høring 
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Ved 1. gangs høring gjaldt formålene:  

− Bolig, næring, forretning til store handelsformater, offentlig tjenesteyting – skole- 
barnehage.  

 
Ved 2. gangs høring er formålene fordelt slik: 

− Innenfor formålet markert på kartet som K2 tillates bolig, offentlig tjenesteyting begrenset til 

skole og barnehage og forretning til store handelsformater.  

− Innenfor formålet markert på kartet som K3 tillates bolig, offentlig tjenesteyting begrenset til 

skole og barnehage, bytilpasset næring i form av småskalavirksomheter. 

Forretning tillates i form av store handelsformater begrenset til totalt 15 000 m2 BRA. Dette tilsvarer 

ca. det som gjaldt ved 1. gangs høring, selv om avgrensningen var annerledes. 

Området omfattes av gjennomføringssoner (H820 #3 og #4- Bydel Nord, ref. kartutsnitt). 

Boligandelen må være minst 40 % av totalt bruksareal (BRA) for arealet som omfattes av 

gjennomføringssonen. Dette tilsvarer ca. samme andel som ved 1. gangs høring. 

 

  
Gjennomføringssoner ved 2. gangs høring 

 

 Konklusjon 
Endringen vil ikke påvirke aktuelle uønskede hendelser for delområde D eller samlet vurdering av 
området, jf. ROS-analysen av 01.03.18. 
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2.2 Område F – Nordre Ål øvre del  
 

  
 

 Beskrivelse av endringen og vurdering 
Området formålsendringen gjelder er gnr. bnr. 53/225, eier er Hammerseng Terrasse Borettslag. 
Formålet ble endret fra boligbebyggelse til grønnstruktur ved 2. gangs høring/offentlig ettersyn. 
Området ble ikke medregent i fortettingsanalysen som var grunnlaget for ROS-analysen. Om arealet 
er avsatt til bolig eller grønnstruktur har derfor ingen konsekvens for vurderingene som er gjort i 
ROS-analysen. 
 

 Kartutsnitt gnr./bnr.35/225 
 

 Konklusjon 
Endringen vil ikke påvirke aktuelle uønskede hendelser for delområde F eller samlet vurdering av 
området, jf. ROS-analysen av 01.03.18. 


