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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Området er i dag avklart for næring og 

kunnskapsvirksomheter. En endring til næring og areal- og 
transportkrevende handel vil gi et annet kjøremønster, 
men ikke nødvendigvis økt trafikk.  
Det er kort avstand til hovedvegnett, herunder E6. Trafikk 
til området vil ikke berøre boligområder. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser ingen flomveger gjennom området, 
men det er en potensiell flomveg ut av området. Det er 
bekkelukking under området som må ivaretas. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ev. snarveg/sti gjennom området må ivaretas. Endring fra 
ren næring til næring i kombinasjon med areal- og 
transportkrevede handel har lite å si for dette.  

Barn og unge  Kommer ikke i konflikt med områder brukt av barn og 
unge. Se tema friluftsliv/grønnstruktur. 



Støy  I gul og rød støysone. Ikke foreslått for støyfølsom bruk. 
Naturverdier  Området er et landbruksareal med potensiell funksjon for 

rødlistede arter som vipe og sanglerke mfl. Utbygging vil 
kunne gi redusert grunnlag for disse artene i Lillehammer. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Ikke innenfor hensynssone for landskap. Ligger i et 
området preget av store inngrep, spesielt i forbindelse 
med E6. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner, men det kan være nødvendig 
med nærmere avklaring rundt potensialet for funn av 
kulturminner i området. 

Landbruk  Området består av dyrka mark, men er omdisponert til 
bebyggelse og anlegg også i gjeldende plan. 

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

angir usikker aktsomhetsgrad. Området omfatter 
grusavsetninger som kan ha betydning for som 
grunnvannsressurser. 

Sikringssone vannverk  Området ligger innenfor sikringssone 3 og sikringssone for 
ny reservevannkilde ved Balbergøya. Det vil være behov 
for å ta hensyn til reservevannskilden. Dette vil medføre 
restriksjoner på hvilke typer virksomhet som kan tillates i 
området og krav om tiltak for å redusere risiko for 
forurensning av grunnvann. Det må tas hensyn til 
bekkelukking gjennom området og at denne kan lede 
eventuell forurensning ned mot nærområdet til 
reservevannskilden. 

Teknisk infrastruktur  VA-ledninger i nærområdet 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under anbefalt lokalisering av 

arealer til areal- og transportkrevende handel, og er i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området er avsatt til næring. Å tillegge areal- og 

transportkrevende handel er i tråd med overordnet 
plangrep.  
 
Området anbefales avsatt til kombinert næring og areal- 
og transportkrevende handel. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: K1. 
 


