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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging 
(næringsformål) 

 Området ligger langs hovedveg (Torpavegen).  
Adkomst til E6 går gjennom Vingrom sentrum. Se også 



tema «Barn og unge». 
Næringshensyn  Siden Lillehammer har begrenset tilgang på næringsarealer 

vurderes området som viktig for næringshensyn.  
Flom og overvann  I flomvegskart er det registrert bekker og flomveger som 

det må tas hensyn til. Området inngår i en skrå li med 
betydelig nedbørfelt oppstrøms. Det er risiko for at en 
utbygging vil kunne bidra til raskere avrenning og at det 
kan oppstå utfordringer både for veger og bebyggelse 
nedstrøms dersom ikke overvann, bekker og flomveger 
ivaretas på tilstrekkelig måte. En overvannsplan for 
området som helhet må utarbeides på et tidlig stadium. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ligger i område registrert med verdi B, beskrevet som 
område med stier, skiløyper, sætergrender og fiskevann. 
Friluftsliv og grønnstruktur må ivaretas. 

Barn og unge  Vil generere trafikk langs Torpavegen og gjennom Vingrom 
sentrum. Grad av negativ konsekvens avhenger av type 
næring.  

Naturverdier  Området består dels av hogstpåvirket granskog og dels av 
hogstflater. Det er ikke kjent naturtypelokaliteter og 
artsfunn fra området, men kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som begrenset. Ved regulering av området må det 
gjennomføres en kartlegging av naturmiljø. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av et større sammenhengende 

område. 
Skred  Aktsomhetskart viser potensiell jord- og flomskredfare 

utenfor aktuelt område. I forbindelse med vurderinger av 
flom og overvann må massetransport/flomskred langs 
bekker vurderes også innenfor området. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav usikker 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. Det kan være private brønner i 
området som det er nødvendig å ta hensyn til. 

Teknisk infrastruktur  Det er ikke VA-ledninger i området og det må påregnes å 
bygge ut dette. Høydeforskjell opp fra ledningsnett i 
Vingrom kan tilsi at trykkforhold kan være en utfordring, og 
det må avklares hvordan det kan etableres vannforsyning 
til området. 

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

 
Konklusjon  Overordnet konsekvensutredning viser forhold som må 

vurderes nærmere og avklares før området kan utbygges. 
Området er av en slik størrelse at det vil bli krav om 
konsekvensutredning ved regulering. Gjennom slik 
konsekvensutredning skal også alternativ uten utbygging 
utredes.  
 



Det anbefales at området vurderes gjennom en egen 
prosess.  

 


