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Forord

Planbeskrivelsen er et av plandokumentene til detaljreguleringsplanen for Roterudtunet. Planen er 
utarbeidet av Asplan Viak på vegne av grunneier Arnfinn S. Anfinnsen. Marthe Torset har vært 
kontaktperson i Lillehammer kommune. Julie Grindborg og Geir Egilsson har utarbeidet 
plandokumentene. 

Hamar, 01.12.2021

Geir Egilsson Nils-Ener Lundsbakken
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1. SAMMENDRAG

Figur 1 Ortofoto sammen med planforslag for Roterudtunet

1.1. Bakgrunn
I kommuneplanens arealdel 2020-2023 er området kalt LSB6 og avsatt til LSB – fremtidig LNF med 
spredt boligbebyggelse. Det tillates 4 nye boenheter. I bestemmelsene for fremtidig LSB tillates det 
en økning i antall boenheter hvis det leveres planprogram og konsekvensutredning. 

1.2. Hensikten med planen
Planarbeidet tar sikte på å legge til rette for etablering av Roterudtunet med opptil seks nye 
boenheter og tilhørende anlegg. Roterudtunet har som mål å redusere hver beboers klimamessige 
fotavtrykk ved å legge til rette for delingsløsninger, dyrking, og et tun som også bidrar til et sosialt 
fellesskap. 

1.3. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Plankonsulent Asplan Viak AS har vært engasjert av grunneier Arnfinn S. Anfinnsen som er 
forslagsstiller. Lillehammer kommune er planmyndighet.

Eiendommer som ligger innenfor planområdet: Forslagsstillers egen tomt 74/38, nabotomtene 74/8, 
74/44, samt 302/ og 302/9 som er fylkesvegen. 

Denne planen omtales som Roterudtunet.
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Figur 2 Planavgrensning ved varsel om oppstart, med matrikkeldata. Avgrensningen følger i hovedsak grensen 
til LSB6 i kommuneplanens arealdel.

1.4. Krav om konsekvensutredning
På grunn av økningen fra 4 til 6 boenheter utløses krav om konsekvensutredning iht. føringer i 
kommuneplanens arealdel. Denne er inkludert i planbeskrivelsen i kapittel 6. Planprogrammet ble 
stadfestet i planutvalget 19.8.2021.

1.5. Konsekvensutredning i kommuneplanens arealdel 2020-2023
Følgende konsekvensutredning gjelder for området som er markert på flyfotoet under.

Figur 3 Ortofoto med markering fra KU i kommuneplanens arealdel
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2. PLANPROSESSEN
Planforslagets mål er å legge til rette for etableringen av Roterudtunet, småhusbebyggelse i et tun 
med felles utearealer og fellesbygg som kan brukes til f.eks. forsamlingslokale, felleskontor etc. 

2.1. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Grunneiere av eiendommer som blir berørt har fått tilsendt varsel om oppstart av planarbeid. 
Naboene ble tilsendt brev med oppstartsvarsel 14.09.2020, det ble annonsert 17.09.2020 i 
Gudbrandsdølen dagningen, det ble lagt ut på Lillehammer kommune sin hjemmeside og det ble 
sendt per e-post til offentlige myndigheter den 27.10.2020. 

Innkomne innspill er oppsummert og kommentert i kapittel 7.

Plangrense er justert i løpet av planprosessen, bl.a. for å få med deler av Messenlivegen for å 
omfatte frisiktlinjer i kjørevegen og for å fjerne avkjørselspil i gammel plan. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
Flere statlige, regionale og lokale planer involverer klimamål som krever en omstilling av samfunnet. 
Befolkningens muligheter til å kunne bo og leve miljømessig bærekraftig kommer til å bli en stor del 
av det grønne skiftet.

St.meld. nr. 39 Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen
Matsikkerheten er truet i deler av verden, samtidig som verdens befolkning øker kraftig, og 
klimaproblemet forsterker utfordringene.

St.meld. nr. 41 2016-2017 Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid
Dersom verden ikke lykkes i å kutte utslippene betydelig de nærmeste årene, er det stor risiko for at 
klimaendringene vil få alvorlige og vidtrekkende konsekvenser. Verden må omstille seg og vi må 
forberede oss på klimaendringene.

Ikke-kvotepliktige utslipp kommer i hovedsak fra transport, jordbruk, bygg og avfall.

Norge skal være klimanøytralt innen 2030, og den nylig vedtatte klimaloven lovfester at Norge skal 
være klimanøytralt innen 2050.

Nasjonale forventninger til lokal og regional planlegging 2019-2023
Det er nasjonale forventninger at planlegging skal ha gode planprosesser, og gi bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling og attraktive og klimavennlige byer og tettsteder. 

Statlige planretningslinjer (SPR), tidligere rikspolitiske retningslinjer (RPR).
Statlige planretningslinjer konkretiserer de nasjonale forventningene til planlegging og nasjonal 
politikk på viktige områder. Følgende SPR har relevans for planarbeidet. 

 SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
 SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
 RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)

Øvrige nasjonale føringer

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T‐1442/2016
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520
 Ivaretaking av kulturminner og kulturmiljø
 Tilgjengelighet for alle, rundskriv t/599B fra Miljøverndepartementet
 Jordvernstrategi
 Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging, utgitt av Miljøverndepartementet (2008)
 Stortingsmelding 15 (2017-2018), Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.

3.2. Fylkesplaner

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland
 Regional plan for samferdsel 2018-2030
 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021
 Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024
 Jordvernstrategi for Oppland 
 Kulturarvstrategi for Oppland

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/
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3.3. Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel 2020-2023 (vedtatt 26.03.2020)

I kommuneplanens arealdel 2020-2023 er området kalt LSB6 og avsatt til LSB – fremtidig LNF med 
spredt boligbebyggelse. 

Figur 4 Kart som viser beliggenheten til LSB6. Kilde: PlanInnsyn Lillehammer kommune 04.02.2021

Bestemmelser for fremtidig og eksisterende LSB i kommuneplanens arealdel:

2.10.1.1 LSB er boliger i LNF-områder. Hensynet til landbruk, natur og friluftsliv skal vektlegges ved 

tiltak i disse områdene. 

2.10.1.2 Innenfor formålet tillates bolig i form av frittliggende småhusbebyggelse, jf. bestemmelse 
2.1.1.
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Figur 5 Utklipp fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel

2.10.3.2 For LSB-områder hvor det tillates 4 eller flere boenheter, jf. bestemmelse 2.10.3.1, gjelder 
følgende bestemmelser:

a. Det kreves reguleringsplan, som kan endre planavgrensning og antall boenheter. Endring i 
planavgrensning og/eller antall boenheter forutsetter planprogram og konsekvensutredning.

Dette planforslaget foreslår 6 nye boenheter, og utløser dermed krav til planprogram og 
konsekvensutredning. Videre gjelder disse bestemmelsene:

2.10.3.4 Dyrka mark, dyrkbar mark og innmarksbeite tillates ikke fradelt og bebygd. 

2.10.3.5 Maks. BYA = 25 %, inntil maks. BYA 250 m² pr. eiendom.  

2.10.3.6 Maks. gesims- og mønehøyde er hhv. 6,1 m og 8,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

2.10.3.7 Garasje, uthus o.l. skal klart underordne seg bolig i høyde og volum. 

2.10.3.8 Det gjøres unntak fra krav om lekeplass, jf. bestemmelse 1.8.  

2.10.3.9 Etter det er gitt ferdigattest til ny bolig er eiendommen å regne som eksiterende LSB, jf. 
bestemmelse 2.10.2.

Bestemmelsene angir både BYA og gesims- og mønehøyde, men for å sikre at det blir plass til flere 
boliger innenfor eksisterende eiendom på BFS1 er bestemmelsen om maks. BYA 250 m² pr. eiendom 
fjernet. 

I tillegg gjelder disse retningslinjene:

a. Tomter bør ikke være større enn 1 daa. 
b. Ny bebyggelse bør i størst mulig grad tilpasses opprinnelig terreng. Terrenget bør ikke 

justeres mer enn 1,5 m, med mindre større endringer er åpenbart naturlig. Høye 
forstøtningsmurer og skjæringer bør unngås. 

c. Det bør etterstrebes felles løsninger for separate avløp. Det bør også søkes nye løsninger som 
skiller gråvann og svartvann.  

d. Dersom det under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende oppdages automatisk 
fredede kulturminner i tillegg til de som er registrert, skal arbeidet umiddelbart stanses og de 
regionale kulturvernmyndigheter varsles i samsvar med kulturminneloven § 8.
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Andre relevante kommunale planer:

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 
 Kommunedelplan for oppvekst
 Kommunedelplan for Miljø
 Kommunedelplan for hovedvann for VA (under arbeid)
 Kommunedelplan for trafikk og transport 

3.4. Gjeldende reguleringsplaner
Eneste reguleringsplan i området er «Gangveg langs rv. 216 Krovang – Røislivegen», som har lagt til 
rette for gang- og sykkelveg som er etablert langs Messenlivegen, dagens fylkesveg 216.



side 15 av 47

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

4.1. Beliggenhet
Planområdet ligger 7,4 km i kjøreavstand fra Lillehammer stasjon. 

4.2. Planområdets avgrensning
Eiendommer som ligger innenfor planområdet: Grunneiers egen tomt 74/38, nabotomtene 74/8, 
74/44. Fylkesvegen 302/8 og 302/9. Tilgrensende eiendommer er: 74/9, 74/26, 74/22, 74/15, 74/53, 
74/60, 74/50, 74/45, 74/47, 74/52, 74/17 og 302/8.

Størrelsen på planområdet er 26,1 dekar.
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Figur 6 Planens avgrensning
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4.3. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Figur 7 Ortofoto med planavgrensning og arealformål fra reguleringsplankartet.

Kodingen referer til planforslagets reguleringsplankart. BFS brukes i dag til boligformål. GN1, GN2, 
GN3, GT1 og GT2 er grøntarealer. De resterende er kjørearealer og grøfter.

Planområdet grenser i fv. 216 Messenlivegen mot nord, og jorder i øst, vest og sørvest. I sørøst 
grenser planområdet mot eneboligtomter.
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG VIRKNINGER 

5.1. Planlagt arealbruk og reguleringsformål 
Planen skal legge til rette for etableringen av et boligtun på Roterud, kalt Roterudtunet, på området 
LSB6 i kommuneplanens arealdel 2020-2023. Tunet kan inneholde inntil 6 nye boenheter i tillegg til 
eksisterende bebyggelse. Boligene skal være småhusbebyggelse, slik det står i bestemmelsene for 
fremtidig LSB. De skal være organisert i et tun for å redusere arealbruk, ressursbruk, sikre jordvern og 
legge til rette for gode fellesløsninger.

Tunet får adkomst fra eksisterende adkomstveg fra Geitrudvegen. Den benyttes i dag av 6 boliger, 
inkludert boligen på BFS1 på reguleringsplankartet som blir del av Roterudtunet.

Figur 8 Utsnitt av reguleringsplankart for Roterudtunet

5.2. Reguleringsformål
Reguleringsområdet er totalt 26,1 dekar og reguleres til:

 Frittliggende boligbebyggelse (BFS) 12,7 dekar
 Landbruk (LL) 0,4 dekar
 Naturområde (GN) 3,5 dekar
 Turveg (GT) 0,7 dekar
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 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 2,3 dekar
 Kjøreveg (SKV) 2,2 dekar
 Hensynssone frisikt 0,8 dekar
 Hensynssone gul støysone (H220) 6,6 dekar
 Faresone flom (H320) 3,1 dekar
 Faresone høyspentanlegg (H370) 3,6 dekar

Følgende er beskrivelser av reguleringsformål med begrunnelser og intensjoner.

5.3. Byggeområdets avgrensning

Figur 9 Roterudtunet sett fra vest

Arealformålet markert «BFS1» i plankartet er området planlagt til å bli Roterudtunet. 

5.4. Overordnede planer
Det er ingen eksisterende reguleringsplaner eller kommunedelplaner innenfor planområdet. 
Kommuneplanens arealdel er gjeldende.

Kommuneplanens arealdel 2020-2023 tillater 4 nye boenheter på LSB6 Roterud. I bestemmelsene 
åpnes det opp for en økning i antall boenheter ved supplering med planprogram og 
konsekvensutredning. Dette er intensjonen med dette planforslaget, for å øke antall boenheter til 6.

Økningen med 2 ekstra boenheter vil være i konflikt med en restriktiv holdning til å etablere nye 
boliger langt fra sentrum, men er viktig for å skape et tun med størst mulig mangfold av beboere, 
som kan bidra til å skape et sosialt felleskap i tunet. 
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5.5. Landskap 

Figur 10 Terrengmodell, kilde: Kilden 09.02.21

Området der det planlegges 6 nye boliger (BFS1) har skrånende terreng som heller nedover mot 
sørvest og gir ideelle solforhold. Resten av planområdet er relativt flatt. Adkomstvegen fra 
Geitrudvegen sentralt i planområdet skiller resten av planområdet i to ulike nivåer. Nord for denne er 
det et litt lavere platå enn sør for adkomstvegen, der det er litt høyere. 

Figur 11 Landskapet sett fra sør. Kilde: Geodata 09.02.21



side 21 av 47

Figur 12 Landskapet sett fra sørvest. Kilde: Geodata 09.02.21

5.6. Lokalklima
Oppland har et såkalt kontinentalt klima med kalde vintre. I de mest bebodde områdene i dalførene 
er somrene varme og det er relativt nedbørfattig. I fjellområdene er somrene kjøligere og det 
kommer mer nedbør. Vinterstid er middeltemperaturen fra -8 °C til -12 °C. På kalde vinterdager kan 
minimumstemperaturen bli lavere enn -40 °C, mens det på varme sommerdager kan bli over 30 
varmegrader i dalstrøkene. Årsnedbøren er høyest i sørøst (cirka 700 millimeter), og nordligste del av 
Gudbrandsdalen med sidedaler er landets mest nedbørfattige område (cirka 300 millimeter i Skjåk). 

Gjennomsnittlig årstemperatur i Oppland er beregnet å øke med cirka 4,0 °C. Den største 
temperaturøkningen beregnes for vinteren, cirka 5,0 °C, mens sommertemperaturen er beregnet å 
øke med cirka 3,5 °C. Vekstsesongen vil øke med 1–2 måneder. Vinterstid vil dager med svært lav 
temperatur bli sjeldnere, mens det sommerstid blir vesentlig flere dager med middeltemperatur over 
20 °C. 

Årsnedbøren i Oppland er beregnet å øke med cirka 20 %. Nedbørendringen for de fire årstidene er 
beregnet til: 

 Vinter: +25 % 
 Vår: +20 % 
 Sommer: +10 % 
 Høst: +20 % 

Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle 
årstider. Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å øke med cirka 20 %. For 
varigheter kortere enn ett døgn, er det indikasjoner på enda større økning.

Det beregnes en betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø i lavereliggende 
områder, med opptil 1–4 måneder kortere snøsesong. Det vil fortsatt være enkelte år med betydelig 
snøfall selv i lavlandsområder. Det vil bli flere smelteepisoder om vinteren som følge av økning i 
temperaturen. Høyereliggende fjellområder kan få økende snømengder frem mot midten av 
århundret. Etter dette forventes det at økt temperatur vil føre til mindre snømengder også i disse 
områdene; bortsett fra enkelte høyfjellsområder. 
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Kilde: Klimaprofil Oppland, sist oppdatert januar 2021. Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk 
klimaservicesenter.

5.7. Eksisterende bebyggelse
Dagens bebyggelse i planområdet består av eneboligtomter på rad langs adkomstvegen. Innerst i 
vegen ligger Roterudtunet, en gård med bebyggelsen løst organisert i et tun. Hovedhuset ligger på 
det høyeste punktet på tomten, gårdsbygningene ligger langs adkomstvegen og i aksen som en 
fortsettelse av en av fløyene på hovedhuset. En garasje ligger litt separat fra hovedhuset lenger ned 
adkomstvegen. En bekk renner gjennom hovedområdet for gården i vestre del. 

Gårdens karakter preges av at bygningene er gamle tømmerbygninger, som gir den et historisk preg. 
Se bildene under punkt 5.11 kulturminner og kulturmiljø.

Figur 13 Skisse som viser dagens bebyggelse i hvitt, og mulig ny bebyggelse i oransje.

5.8. Bebyggelsens plassering, utforming og bokvalitet
Flere av de eksisterende husene skal bevares, enkelte uthus/garasjer fjernes. Noen av de 
eksisterende byggene skal bygges på, og noen planlegges tatt i bruk for nye formål. Uteplassene skal 
bevares. Det er et ønske om blanding av ulik alder på beboerne, for å oppnå et godt sosialt fellesskap 
med samspill mellom unge og eldre. Det er et mål om å leve bærekraftig, og for eksempel bygge 
arealeffektivt og dele på ulike funksjoner for å spare både material- og energibruk. 

Den gamle tømmerbygningen sentralt i tunet er tenkt som et fellesbygg som kan inneholde en eller 
flere felles funksjoner. Det kan for eksempel være felles kontor, hobbyrom, verksted, gjesterom etc. 
For å gjøre tunet til et miljøvennlig og kostnadsbesparende sted å bo, er det viktig at de kan dele på 
ulike funksjoner som hver enkelt bolig ikke trenger å ha for seg selv.

Det er et stort eiketre inntil den gamle tømmerbygningen som bør bevares.
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Felles parkering kan for eksempel ligge i nordre del der kjørevegarealet slutter. Det kan også bygges 
garasjer/carport inntil de husene det lar seg gjøres, f.eks. de som har adkomstveg.

Mellom husene er det mulighet for beboerne til å anlegge dyrking på hobbybasis.

Terrengets helning mot sørvest gir gode solforhold på tomtene.

iht. føringer i kommuneplanens arealdel er maks. gesims- og mønehøyde hhv. 6,1 m og 8,5 m over 
gjennomsnittlig planert terreng, og maks 25 % BYA og maks 250 m² BYA per eiendom. 

Planområdet ligger i sone 3 på parkeringssonene i kommuneplanen. Dermed er det krav om 2 
parkeringsplasser per bolig med 3-roms eller større, og plass til 2-3 sykler.

5.9. Trafikkforhold og atkomst
Planområdet ligger langs fv. 216 Messenlivegen. Fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Adkomsten 
til planområdet kobler seg på Geitrudvegen med 30-sone. Adkomsten forsyner i dag 6 boliger, 
inkludert Roterud gård. Med de nye boligene vil den i fremtiden forsyne opptil 12 boliger. Både 
Geitrudvegen og adkomstvegen er veger med grusdekke med lav fart der myke trafikanter går langs 
vegkanten.

Når de kommer til fylkesvegen, er det på en oversiktlig og rett strekning der man kan se langs vegen 
cirka 180 meter mot vest og 250 meter mot øst. Det etableres ikke krysningsfelt i 80-soner og det er 
dermed ingen krysningsfelt her, myke trafikanter må vente til det er klart og deretter krysse over 
vegen til gang- og sykkelfeltet på nordsiden av vegen. På nordsiden ligger det et busstopp 60 meter 
mot øst, og på sørsiden er det et busstopp i motgående retning 120 meter mot øst.

Fra KU i kommuneplanens arealdel:

Utenfor eksisterende byggesone. Skysstasjonen: Ca. 7 km til skysstasjonen. Bybusstopp: Ca. 2 km. 
Skole, barnehage, dagligvare: 2,5-3,5 km. Bo- og servicesenter: ca. 6,5 km.

Dagens situasjon videreføres, endringen med 6 nye boenheter er minimal og det trengs ikke tiltak.

Den siste trafikkulykken som involverte myke trafikanter i nærheten av planområdet, skjedde 700 
meter vest for adkomsten i 1991. Ingen slike ulykker er registrert i krysset 
Geitrudvegen/Messenlivegen. Ellers er alle ulykker innenfor 2 km fra krysset 
Messenlivegen/Geitrudvegen hovedsakelig knyttet til utforkjøringer og ingen myke trafikanter var 
involvert.  

5.10. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder og friluftsliv
Turterreng i alle retninger. Kort kjøretur til Lillehammer sentrum, Sjusjøen, løypenettverk på 
Lillehammer og Birkebeiner stadion. 

Ingen friluftsområder ligger innenfor planområdet.

Fra KU i kommuneplanen:

Ikke i konflikt med friluftsområder.

Se punkt 5.8. om private utearealer.

5.11. Bærekraftige løsninger
Det legges til rette for et sosialt felleskap med mulighet for å dele utearealer og fellesfunksjoner 
innendørs. Det skal være mulig å dyrke egen mat, dele på utstyr mm. Eldre bygninger skal 
gjenbrukes. Hovedmaterialet i bygningene skal være tre, og det er stilt krav om bruk av materialer 
som gir husene lang levetid, samtidig som de skal være lette å vedlikeholde. De fleste materialene 
skal kunne resirkuleres. Det åpnes for bruk av solceller på tak. Vann og avløp skal sikres gjennom 
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tilknytning til offentlig nett. Det er ikke anledning til å sette krav i reguleringsplanen som går utover 
nasjonale standarder i Teknisk forskrift på områder den dekker. Bærekraftløsningene er derfor 
knyttet til mulighetene som ligger i lokaliseringen, organiseringen av bebyggelsen, gjenbruk av 
eksisterende hus og dyrkingsmulighetene. 

5.12. Kulturminner og kulturmiljø

Figur 14 SEFRAK registreringer i planområdet fra Kilden 09.02.21

Det er tre markeringer innenfor planområdet for kulturminner. Alle tre ligger der tunet planlegges, 
og er «ruin eller fjernet objekt». 
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Figur 15 De to objektene på tunet merket med "ruin eller fjernet objekt" er markert med rødt omriss.

Figur 16 Nærmere blikk på bygget til venstre i bildet over.

Bygget på Figur 16 er tenkt å kunne inneholde fellesfunksjoner for tunet. 

5.13. Naturverdier 
Fra KU i kommuneplanen: 

Området består av blandingsskog og kulturmark. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes som begrenset, men 
kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt. 

Naturmangfoldloven inneholder viktige prinsipper og lovparagrafer som skal sikre ivaretakelse av 
naturen og det biologiske mangfoldet. Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når 
det fattes et offentlig vedtak skal de miljørettslige prinsipper i loven legges til grunn for vedtaket. Det 
er særlig §§ 8-12 som er spesielt viktige i planarbeidet, og planmyndigheten er forpliktet til å 
redegjøre for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

Naturmangfoldlovens §§ 8-12:
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«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»

Det er brukt informasjon fra offentlig tilgjengelige databaser som Naturbase og Artskart, tilgjengelige 
via kartportalen Innlandsgis.no.

§ 9. (føre-var-prinsippet)

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmangfoldet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.»

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og 
ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for».

Generelt er planområdet allerede påvirket av noe støy, trafikk, innslag av fremmede arter osv. på 
grunn av eksisterende aktivitet og bebyggelse i området. Med bakgrunn i dette, antas det at 
naturverdier i liten grad blir påvirket negativt.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter».

Det vil si at kostnader ved å fremskaffe nødvendig kunnskap om naturmiljøet, miljøoppfølging og 
eventuelle avbøtende tiltak som nevnt ovenfor og dekkes av tiltakshaver.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende 
og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater».

Det er en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn. Tiltak for å unngå 
spredning av fremmede skadelige arter og nødvendige tiltak for å unngå partikkel-produksjon, 
endring i pH ved ev. betongarbeider, samt tilførsel av andre forurensende forbindelser til kryssende 
vassdrag vil bli nærmere vurdert i utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen. Det 
forutsettes at ikke selve anleggsarbeidet gir forurensede utslipp i form av olje, drivstoff og andre 
kjemikalier, samt at avfall fra anleggsarbeidet håndteres forsvarlig.

5.14. Landbruk
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet, kun tilgrensende. Her er et lite beite i 
tilgrensende område. Noe dyrkbart areal innenfor området (L)
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Figur 17 beite

I tillegg til jordene inntil planområdet i øst og vest er det en skog i sør. 

Inne på Roterudtunet er det mulighet for de fremtidige beboerne å anlegge dyrking i hagene. 

5.15. Barn og unges interesser
Fra KU i kommuneplanen:

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

Dagens situasjon videreføres, endringen med 6 nye boenheter er minimal og det trengs ikke tiltak. 
Det er heller ikke gjennomførbart med større tiltak i en liten plan som dette.

Området er ikke registrert i barnetråkk.

5.16. Sosial infrastruktur
Planområdet ligger nært samfunnshuset Krokvang.

To minutter med bil til Kiwi og Rema 1000 på Røyslimoen. Her finner du også skole, barnehage og 
fylling av drivstoff.

En liten utbygging som dette vil ikke medføre stor økt belastning på skoler og barnehager.

5.17. Universell tilgjengelighet
Krav i TEK17 og annet relevant regelverk skal følges ved prosjektering.
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5.18. Teknisk infrastruktur og overvann

Figur 18 Flom, aktsomhetsområder. Kilde: InnlandsGIS 10.02.21

5.18.1. Overvannshåndtering

Gjennomgang av kommunens sjekkliste for overvannshåndtering i plansaker (kilde: Overvannsplan 
for Lillehammer kommune): 

1. Er problemstillingen beskrevet? 
Ja, gjennom planbeskrivelsen, vedlagt flomrapport og i dette kapittelet.

2. Går det en bekk gjennom eller ved siden av planområdet? 
Ja, det er utført flom- og vannlinjeberegning for kartlegging av flomsone langs bekken som 
renner gjennom planområdet. Det er i tillegg vurdert om kulvert under vei har tilstrekkelig 
kapasitet. 

3. Kan det komme overvann fra oppstrøms arealer inn i planområdet? 
Ja, men i liten grad. Oppstrøms områder er små, og vannet vil finne veien til bekken gjennom 
planområdet. Det er ikke gjort beregninger på dette.

4. Berører planområdet lukkede vannveier som kan vurderes gjenåpnes? 
Nei.

5. Er området godt nok undersøkt med evt. befaring hvis aktuelt? 
Ja.

6. Er vannmengden som skal håndteres beregnet?
Der er utført flom- og vannlinjeberegninger for bekken som renner gjennom planområdet.

7. Er nedbørfeltene til ulike punkt i planområdet kartlagt?
Nei.
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8. Er det redegjort for behov og størrelse for fordrøyningstiltak?
Nei, ikke aktuelt. Det planlegges for småhusbebyggelse innenfor et større område med 
spredt bebyggelse og landbruk. Store deler av planområdet vil fortsatt være avsatt til grønt 
og konsekvensene av noe økt vannmengde innenfor planområdet vil være små. Det er gjort 
beregninger av bekken og flomfare i forhold til et klimapåslag på 40 %.

9. Er beregninger utført i henhold til retningslinjer og veiledning? 
Det er gjort beregninger for bekken iht. TEK17, og bebygd areal er begrenset til maks. 25 % 
av byggeområdene. I bestemmelsene er det stilt krav om at interne veier og 
parkeringsplasser skal ha permeable flater. 

10. Uten å gjøre beregninger av overvann innenfor planområdet anses faren for at overvann skal 
utgjøre en risiko for omgivelsene som små. Se punktene over.

11. Er det laget en helhetlig overvannsplan?
Det er stilt krav i bestemmelsen til beskrivelse av håndtering av overvann. Denne skal være i 
tråd med prinsippene beskrevet under.

12. Er konsekvensene nedstrøm beskrevet:
Det vurderes ikke å være noen større konsekvenser nedstrøm. 

13. Er forurensningsfaren fra området vurdert mht. ev. ekstra tiltak?
Ikke aktuelt.

14. Søkes det om påslipp på offentlig ledningsnett?
Overvann skal ikke slippes på offentlig ledningsnett.

15. Er drift og vedlikehold av overvannsløsningene beskrevet?
Ikke aktuelt.

16. Forbedres overvannssituasjonen i planområdet og nedstrøms?
Planen skal ikke føre til endringer nedstrøm. 

Området har middels egnet infiltrasjonsevne. 

For planområdet legges det opp til en 
tretrinnsstrategi for håndtering av overvann. 
Overvannshåndtering er basert på infiltrasjon 
og fordrøyning i åpne eller lukkede 
magasiner.
Flomveier følger naturlige lavpunkt for å 
unngå skader på eiendom og bygninger. 
Det er kort vei til bekk som går gjennom 
området, og det er avsatt aktsomhetsområde 
rundt bekken som vil kunne bidra til å 
forsinke og fordrøye vann før det renner videre nedstrøms.

5.18.2. Vann og avløp
Kommunal vann- og avløpsledning skal bygges og er under prosjektering pr. oktober 2021. Når den er 
ferdigstilt skal de nye boligene tilknyttes det kommunale VA-nettet. Forslagsstiller er forelagt et 
utkast som er delt med plankonsulent, som viser nye ledninger for vann- og avløp rundt 
planområdets vest- og sørside. Dette er planlagt med god nok kapasitet for det som planlegges 
innenfor planområdet. Med ledning langs planområdets grense vil det være lett å koble seg på med 
private/felles stikkledninger. Kommunens prosjektering av VA fram til planområdet vurderes å 
ivareta kravene til VA-rammeplan for området. Se også Figur 20 som viser forslag til stikkledninger i 
det kommunale prosjektet.

Det er også innhentet uttalelse fra brannvesenet om sikkerhet i påvente av etablering av nytt 
høydebasseng: Da det prosjekteres et relativt lavt antall småhusbebyggelse, aksepterer Lillehammer 
region brannvesen at det monteres hydrant sentralt i planområdet (se veileder tilrettelegging for 

Figur 19 Treleddstrategi for overvann
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rednings- og slokkemannskaper www.lrbv.no) med lav vannmengde i påvente av nytt høydebasseng. 
Brannvesenets tankbil vil være ett kompenserende tiltak i denne perioden. Hvis planområdet utvides 
med annen type eller antall boliger må det gjøres en ny vurdering. (e-post 29.11.2021)

Figur 20 Plan for kommunalt VA-anlegg med forslag til stikkledninger. Structor, 8.10.2021

http://www.lrbv.no/
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5.18.3. Renovasjon

Figur 21 Renovasjonsanlegg sør for planområdet

Planområdet omfatter deler av Geitrudvegen, rett sør for planområdets avgrensning på vegen ligger 
dette renovasjonspunktet på østlig side av vegen. 

GLØR kom med innspill om at planforslaget ikke vil utløse behov for utvidelse av renovasjonsløsning, 
de nye boligene kan bli tilknyttet miljøtorgene «Tølløfsrudlia» eller «Geitrudvegen»

5.18.4. Energiforsyning
Det må etableres tidlig kontakt med Elvia for å etablere tilknytning til det lokale energinettet, og 
vurdere om eksisterende kapasitet er tilstrekkelig.

Det går en høyspentledning gjennom planområdet, denne er markert faresone høyspent i 
reguleringsplanen med en 30 meter bred trase.

Det skal ikke anlegges boliger i nærheten av høyspenttraseen. 

5.19. Grunnforhold 
Fra KU i kommuneplanens arealdel:

Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav aktsomhetsgrad.
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Figur 22 Løsmassekart fra økologiske grunnkart, artsdatabasen. Hentet ut 07.04.2021.

Grunnen består av tykt dekke morenemateriale.

5.20. Støyforhold

Figur 23 Støyforhold langs Messenlivegen (Fv. 216). Kilde: Støyvarselkart, Støysoner for riks- og fylkesveger, 
Statens vegvesen

https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=805f97e2d6694f45beca4b7a7c59acec
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Figur 24 Planforslagets plankart

Planlagt ny bebyggelse skal bygges innenfor BFS1 på reguleringsplankartet, og havner ikke innenfor 
gul støysone. Dermed utløses ingen krav om støyberegninger eller avbøtende tiltak.

5.21. Luftforurensing
Det er ingen registrert luftforurensning innenfor BFS1 der det planlegges ny bebyggelse.

5.22. Rekkefølgebestemmelser
For å sørge for en godt utarbeidet plan for bebyggelsen innenfor BFS1, stiller bestemmelsene krav 
om at plan for vann- og avløp, overvannshåndtering, felles vegarealer og situasjonsplan være 
utarbeidet og godkjent ved søknad om rammetillatelse. 

For å sikre god arkitektonisk kvalitet stilles det også krav om å vise forslag til arkitektur, materialbruk 
og fargepalett for alle bygningene i tunet. 

For å sikre opparbeidelsen av fellesarealer det også krav om at det skal ferdigstilles innen 
brukstillatelsen gis og det skal være ferdig opparbeidet før ferdigattesten gis. 
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6. KONSEKVENSUTREDNING

6.1. Sammendrag av konsekvensutredningen
Flom og trafikkforhold har blitt vurdert i konsekvensutredningen, som avtalt i oppstartsmøte.

Asplan Viak utførte en egen flomsonekartlegging for området. Den viste at deler av planområdet 
langs bekken kan bli utsatt for flom. Som avbøtende tiltak blir det lagt inn hensynssone flom i 
reguleringsplankartet.

Vegplanleggere i Asplan Viak har vurdert trafikksituasjonen, spesielt krysning for myke trafikanter i 
krysset Geitrudvegen/Messenlivegen. 

Trafikantgrunnlaget for gående og syklende som vil krysse fylkesvegen er for lavt til at Statens 
vegvesen vil tillate etablering av oppmerket fotgjengerovergang. Fotgjengerovergang vurderes i slike 
tilfeller til å gi en falsk trygghet og kan bidra til redusert respekt for slike tiltak hos kjørende pga. lite 
trafikk av gående og syklende. 

Tiltak som gjøres i dette henseendet i denne planen er å vise frisiktsone på plankartet for å sikre god 
sikt, og anbefale å sikre en ventesone på hver side av vegen med god sikt fra disse. 

Det er vurdert at lokaliseringen av nye boliger i planområdet vil bidra til at flere blir avhengige av å 
kjøre bil til hverdagsaktivitetene. Denne konsekvensutredningen skal vurdere økningen fra 4 til 6 
boenheter, noe som vil gi en økning i ÅDT på Messenlivegen på 10. 

Planforslaget skal legge til rette for at det blir lettere å leve med et lavere natur- og klimafotavtrykk, 
bl.a. gjennom delingsløsninger og materialbruk i bygg.

6.2. Flom
Asplan Viak har utført en egen flomsonekartlegging i februar 2021, revidert oktober 2021, som er 
vedlagt denne planen. Figuren under viser bekken som går gjennom planområdet og utgjør en risiko 
for flom.

Figur 25 Bekken gjennom området er vist som blå strek
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Figur 26 Flom, aktsomhetsområder. Kilde: NVE, https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet
PS. Veien som krysser bekken (grønn linje) lengst vest er flyttet. Se Figur 27 for flyfoto.

Figur 28 Bekkeløpet nedstrøms veikryssing, nordfra Figur 29 Bekkeløpet nedstrøms veikryssing, sørfra

6.2.1. Sammendrag av flomsonekartleggingen
Flomsonekartlegging for bekken ved Roterudtunet er utført for en 200-årsflom med 40 % 
klimapåslag. Deler av planområdet vil bli utsatt for flom. 

Utbygging i flomsonen krever at det gjennomføres flomsikringstiltak. Det vil kunne endre 
flomsituasjonen og det anbefales derfor å foreta en ny og oppdatert kartlegging dersom det 
planlegges. 

https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet
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Kulvert nr. 271 har ikke tilstrekkelig kapasitet, vannet stuves derfor opp i bakkant av kulverten og 
renner over veien. Tverrprofiler i vedlegg 2 viser at flomvannet holder seg innenfor tverrsnittene som 
er benyttet til den endimensjonale modelleringen. Det er en usikkerhet i høyden til veien som ligger 
inne i modellen, da terrenget er endret etter innmålinger fra hoydedata.no. På bakgrunn av dette 
anbefales det å oppgradere dagens to kulverter ved tverrprofil 271 til en kulvert med dimensjon lik 
Ø1000 mm. Alternativt bør det oversendes en innmåling av høyder av dagens veikrysning.  Arnfinn S. 
Anfinnsen (forslagsstiller) opplyser at han ønsker å oppgradere dagens kulvert. Et sirkulært rør med 
innløpskontroll og dimensjon lik 1200 mm har kapasitet til en flomvannføring opp til 2.2 m3/s 
avhengig av innløpskonstruksjon (Vassdragshåndboka kap. 10, NVE 2011).

Byggverk må plasseres utenfor flomsonen for 200-årsflom med 40 % sikkerhetsfaktor og 40 cm 
sikkerhetsmargin. 

Notat Flomvurdering Roterudtunet er vedlegg til planen.

6.3. Trafikk og adkomst
Planområdet ligger inntil fv. 217 Messenlivegen. Veien fungerer som hovedvei mellom Lillehammer, 
Sjusjøen og bygdene i Ringsakerfjellet. ÅDT på vegen er 1900, fartsgrense på strekningen er 80 km/t. 
Adkomstvegen inn i området er en grusveg med privat skilt for 30 km/t. 

6.3.1. Transportbehov og kapasitet i vegnettet.
Utbygging av seks nye boenheter innenfor planområdet vil sannsynligvis føre til mer trafikk på 
vegnettet i området. Hver boenhet vil i snitt kunne bidra til ca. fem bilturer, som betyr at seks nye 
boenheter kan bidra med en økning i ÅDT på Messenlivegen på 30. Fire av disse boenhetene har 
vært avklart gjennom kommuneplanens arealdel, så denne konsekvensutredningen skal vurdere 
endringen fra fire til seks boliger. Dette betyr to boenheter mer enn tidligere avklart, og en økning i 
ÅDT på ca. 10 biler. Det vil være god kapasitet i det nærliggende hovedvegnettet til å tåle dette. Det 
er likevel sannsynlig at noe av denne trafikken også vil komme til tillegg til dagens trafikk i mer 
belastede veger og gater i Lillehammer by. 

Utbygging av boliger på Roterudtunet vil ikke støtte opp under samfunnsmålene om lokalisering som 
bidrar til at flere vil velge å gå eller sykle, ettersom skole, dagligvarer og arbeidsplasser vil oppleves 
som langt unna for de fleste. Dette må vurderes opp mot andre samfunnsmål og ønsker for 
boligpolitikk, som blir omtalt i andre deler av planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. Det er 
blant annet lagt vekt på at Roterudtunet skal utvikles med delingsløsninger, dyrkingsmuligheter og 
med ladingsmuligheter for el-sykler og elbiler. Det er også viktig å utvide fra fire til seks nye 
boenheter for å oppnå et sosialt fellesskap med spredning i alder, erfaring og ulike bakgrunner. 
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Figur 30 Situasjon veier rundt nytt boligtun

6.3.2. Sikkerhet for myke trafikanter
Adkomsten til Messenlivegen er oversiktlig og det legges ikke opp til endringer av eksisterende 
situasjon som følge av planforslaget. Dessuten er trafikantgrunnlaget for lav til at Statens Vegvesen 
vil etablere nytt krysningspunkt. Det er en viss fare ved å krysse vei med høy fart. Denne faren 
reduseres ikke ved tilrettelegging i form av gangfelt, fordi dette kan bidra til en falsk trygghet. 
Kryssing vil derfor sannsynligvis skje når fotgjenger eller syklist har observert situasjonen og vurdert 
at det er trygt å krysse. 

Utbyggingen som planlegges er liten, og det er ikke grunnlag for å etablere planfrie kryssinger i 
området. Trafikantgrunnlaget for gående og syklende som vil krysse fylkesvegen er for lavt til at 
Statens vegvesen vil tillate etablering av oppmerket fotgjengerovergang. Fotgjengerovergang 
vurderes i slike tilfeller til å gi en falsk trygghet og kan bidra til redusert respekt for slike tiltak hos 
kjørende pga. lite trafikk av gående og syklende.

Tiltak:

• Etablere frisiktsone i kryss mot Messenlivegen for å sikre god sikt

• Sørge for ventesone på hver side av vegen med god sikt fra disse

6.3.3. Miljø, natur, landbruk og energibruk
Roterudtunet skal legges til rette for en livsstil som vil gjøre det lettere å leve med et lavere natur- og 
klimafotavtrykk i forhold til konvensjonelle bomiljøer idag. For å komme nærmere denne ambisjonen 
er det lagt vekt på delingsløsninger, muligheter for dyrking innenfor tunet, fellesfunksjoner i bygg og 
søkelys på materialbruk som er holdbare og kan vedlikeholdes. Gjennom bestemmelsene er det ikke 
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hjemmel til å stille krav utover teknisk forskrift på områder der det er nasjonale standarder. 
Forholdet til mobilitet og transportbehov er omtalt i 6.3.1.
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7. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

7.1. Sammendrag
Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i alle planer for utbygging etter plan- og 
bygningsloven, jf. PBL. §4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av Asplan Viak AS som en del av 
planforslaget. 

Planområdet ligger landlig til i et lite tettsted kalt Roterud, ca. 7 km fra Lillehammer. Det er omgitt av 
jorder på alle kanter unntatt sørvest, der det grenser til en skog. Det er svak helling i nordre og østre 
del av planområdet og medium helling i sørvestre del på Roterudtunet der ny bebyggelse planlegges. 
Det går en bekk gjennom planområdet fra nordøst til sørvest, som har flommet over tidligere. 
Planområdet grenser til fylkesvegen i nord, en veg med 80-sone uten krysningsfelt.

Planområdet har medium risiko med enkelte faremomenter. På grunn av planens begrensede 
omfang ble det vurdert som riktig å skrive en forenklet ROS-analyse som er skrevet i sin helhet i 
denne planbeskrivelsen.

Risiko- og sårbarhetsanalysen er utført i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser 
ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).  Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den 
enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere 
teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette 
(DSB 2017).

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert og vurdert:

 Påkjørsel av myke trafikanter i krysset Geitrudvegen/Messenlivegen
 Flom og overvann
 Skogbrann
 Stråling fra høyspentlinje

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak.

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak

Liv/ 
helse Stabilitet

 Materielle 
verdier

Påkjørsel av myke trafikanter 
i krysset 
Geitrudvegen/Messenlivegen

Anbefaler å etablere frisiktsone for å 
sikre god sikt og ventesone på hver 
side av vegen med god sikt fra disse.

Flom og overvann Hensynssone flom reguleres i plankart 
for å sikre at bebyggelse ikke plasseres 
innenfor flomsone.

Skogbrann Ingen tiltak nødvendige.

Stråling fra høyspentlinje Ingen tiltak nødvendige.

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å 
være akseptabel.
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7.2. Naturgitte forhold, omgivelser og sårbarhet
Terrenget i nordlige og østlige del av planområdet er relativt flatt, med platåer i to ulike høyder. 
Området i sørøst er litt høyere enn området i nord. Tomten til Roterudtunet i sørvest skråner 
nedover mot sørvest. Det går en bekk gjennom planområdet, som vist på figuren under.

Figur 31 Bekken gjennom området er vist som blå strek

Bekken går under vegen på to punkter ved Roterudtunet, og kan gi oppstuving av vann ved flom.

I de tilgrensende områdene er det en fylkesveg i nord, jorder i sør, øst og vest, og en skog i sørvest.

Adkomsten til området er fra en adkomstveg i øst, som går opp til en fylkesveg uten sikker krysning. 
Det er en oversiktlig veg med sikt lang veg i begge retninger, men det er en 80-sone så 
sannsynligheten for dødelig utfall ved påkjørsel av myke trafikanter er stor. 
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Figur 32 Høyspentledning

En høyspentledning går gjennom området, som vist i figuren over.
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7.2.1. Vurdering av risiko og sårbarhet for hver mulig hendelse
Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet, 
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av 
de aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og 
områdets/objektets evne til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og 
konsekvens.

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel Error! Reference source not 
found. er presentert ved bruk av skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til 
risikoreduserende tiltak i reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i 
skjemaet for hver hendelse.

Tabell 1: Analyseskjema for uønsket hendelse.

NR. 1             UØNSKET HENDELSE: Påkjørsel av myke trafikanter på fv. 216 Messenlivegen
Beskrivelse Fylkesveg med 80-sone uten krysningsfelt kan utgjøre risiko for påkjørsel av trafikanter som krysser 

vegen
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet

Statens vegvesens vegkart med registreringer av trafikkulykker

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

X Den siste hendelsen av denne typen i nærheten av 
planområdet skjedde 700 meter vest for adkomsten i 
1991. Ingen slike hendelser har skjedd i krysset 
Geitrudvegen/Messenlivegen. Ellers er alle ulykker 
innenfor 2 km fra krysset Messenlivegen/Geitrudvegen 
hovedsakelig avkjøringer og ingen myke trafikanter var 
involvert.  

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse X Påkjørsel i en 80-sone har høy 
sannsynlighet for dødelig utfall hvis det 
skulle skje en påkjørsel. Men statistikken 
viser at sannsynligheten for at det skal skje 
er lav.

Stabilitet x Trafikkulykke kan stoppe trafikken 
midlertidig.

Materielle verdier X Ingen skade på eiendom.

Risikoreduserende tiltak Trafikantgrunnlaget for gående og syklende som vil krysse fylkesvegen er for lavt til at Statens 
vegvesen vil tillate etablering av oppmerket fotgjengerovergang. Fotgjengerovergang vurderes i 
slike tilfeller til å gi en falsk trygghet og kan bidra til redusert respekt for slike tiltak hos kjørende 
pga. lite trafikk av gående og syklende.
Tiltak:

 Anbefaler å etablere frisiktsone for å sikre god sikt
 Anbefaler ventesone på hver side av vegen med god sikt fra disse

NR. 2            UØNSKET HENDELSE: Flom og overvann
Beskrivelse Utbygging av opptil 6 boenheter medfører en liten økning i andel tette flater innenfor 

BFS1.
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet

Rapport flomsonekartlegging Asplan Viak 2021, vedlagt planforslaget.
Usikkerhet er knyttet til hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke været.

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

x

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko
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Liv og helse x Liten sjanse for skade eller død fra flom i 
bekk

Stabilitet x Kun risiko for lokale skader på begrenset 
område 

Materielle verdier x Kan føre til materielle tap

Risikoreduserende tiltak Hensynssone flom reguleres i plankart for å sikre at bebyggelse ikke plasseres innenfor flomsone.

NR. 2            UØNSKET HENDELSE: Skogbrann
Beskrivelse Skogbrann som kan spre seg til bebyggelsen
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet

Ortofoto og brannstatistikk.no. Sistnevnte går kun tilbake til 2017. Global oppvarming gir usikkerhet 
rundt fremtidig sannsynlighet for skogbranner.

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

X BFS1 i planforslaget grenser til et større 
sammenhengende skogsområde i sør.

Det er kun to registrerte branner i skog- og utmark i 
Lillehammer kommune de siste 5 årene. Det er ikke 
registrert hvor i Lillehammer kommune dette skjedde.

Det er en stripe uten skog sør for planområdet som kan 
hindre spredning.

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse x Det er fare for dødelighet knyttet til 
skogbrann.

Stabilitet x Kan forårsake langvarige forstyrrelser av 
infrastruktur.

Materielle verdier x Kan gi store materielle skader.

Risikoreduserende tiltak Ingen tiltak nødvendige.

NR. 3            UØNSKET HENDELSE: Stråling fra høyspentlinje
Beskrivelse Det går en høyspentledning fra nordøst mot sørvest tvers gjennom planområdet. Det fins noe 

bekymring for at elektromagnetiske felt og høyspenningsanlegg kan medføre økte forekomster av 
kreft, pga. en befolkningsstudie fra USA på slutten av 1970-tallet.

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet

«Bebyggelse nær høyspenningsanlegg», rapport fra NVE og statens strålevern mars 2017.

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

x Statens strålevern skriver dette om helseeffekter av 
magnetfelt: «Det er ikke dokumentert noen negative 
helseeffekter ved eksponering for elektromagnetiske felt 
så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien på 200 µT. 
Omfattende eksperimentell forskning på celler og dyr har 
ikke avdekket noen sammenheng mellom eksponering for 
lavfrekvente magnetfelt og utvikling av kreftsykdom.»

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse x

Stabilitet X

Materielle verdier x

Risikoreduserende tiltak Ingen tiltak nødvendige.
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8. INNKOMNE INNSPILL

8.1. Merknader
Det er kommet mange uttalelser til planforslaget ved høring og offentlig ettersyn, og flere tar opp en 
rekke ulike forhold. Noen gjelder planens innhold, med konkrete forslag. Andre er mer 
temaorientert, eller tar opp forhold som bør utredes nærmere. Stikkordslistene nedenfor gir en 
oppsummering og et overblikk over de tema som er tatt opp. Innspillene er kort kommentert i det 
etterfølgende. Innspillene er gjengitt i sin helhet lenger ned i dokumentet. Ellers vises det til 
vurderingene i planbeskrivelsen.

8.2. Oppsummering av uttalelser til varsel om oppstart
Fylkesmannen i innlandet, dato 14.12.2020

Sammendrag av merknader Kommentar

 I tråd med kommuneplanens arealdel
 Med unntak av: Høyere utnyttelse 6 istedenfor 4 

boenheter. 
 Dermed blir det krav til reguleringsplan og 

konsekvensutredning

 Har lagt dette til grunn for reguleringsplan og 
konsekvensutredning.

 Ser en alle LSB-områder i sammenheng, kan 
økningen i boenheter få vesentlig betydning for 
boligspredning som blir mot statlige 
retningslinjer for bolig- transport- og 
arealplanlegging

 Stiller spørsmål om er så tett bebyggelse er i tråd 
med LNF formål

 Bør dermed kommunen stille krav til tilknytning 
til offentlig vann- og avløp samt andre 
bestemmelser for byggeområder i 
kommuneplanen?

 Tas til etterretning.
 Målet er å skape et tun, som er en tradisjonell 

boligform som har eksistert i forbindelse med 
landbruk langt tilbake i historien.

 Boligene skal ikke bygges før kommunalt vann og 
avløp er ferdigstilt og kan tilknyttes dette. 

 Støyutsatt, forventer at støyforholdene for 
boliger og uteområder blir vurdert i forhold til 
anbefalte grenseverdier og evt. støytiltak 
innarbeides i planen

 Ingen boliger planlegges innenfor gul støysone. 
Gul støysone blir markert i plankartet.

 Dyrkbart areal forutsettes laget et arealregnskap 
for omdisponering av dyrkbart areal og til hvilke 
arealformål det omdisponeres til, i 
planbeskrivelsen eller konsekvensutredningen

 Kommunen må opplyse om omdisponering av 
dyrka mark i sin KOSTRA-rapportering

 Ikke noe dyrkbart areal er innenfor planområdet.
 Kommunen trenger dermed ikke å opplyse om 

omdisponering. 

 Opplyser om at barn og unges interesser skal bli 
hørt, og informerer om generelle krav til 
lekearealer.

 Ingen eksisterende eller fremtidige lekearealer 
innenfor planområdet. Området er unntatt for 
krav til lekeareal i bestemmelsene til 
kommuneplanen.

 Vurderingene i ROS-analyse skal ivaretas i 
planarbeidet

 ROS-analysen skal utformes med grunnlag i 
rundskriv H-5/18-«Samfunssikkerhet i 
planlegging og byggesaksbehandling» fra KMD

 Tas til orientering.
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 Forutsetter at plankartet blir lagt inn i 
kommunens kartløsning når planen legges ut på 
høring

 Tas til orientering.

Innlandet fylkeskommune, dato 08.12.2020

Sammendrag av merknader Kommentar

 Økning fra 4-6 boenheter utløser krav om 
konsekvensutredning og planprogram

 I sluttbehandlingen tilføyde kommunen en 
bestemmelse som tillot økning i antall boliger 
dersom det gjennomføres konsekvensutredning 
med planprogram. Dette er i strid med kravene i 
gjeldende samarbeidsavtale. Samlet sett kan 
dette gi utslag i f.eks økt trafikk , og 
utredningskravene til hvert delområde er ikke 
tilstrekkelig til å avdekke konsekvenser over tid.

 Tas til etterretning
 Tas til etterretning at trafikk bør vurderes, men 

dette gjelder en sak mellom fylkeskommunen og 
kommunen

 Forslagsstiller legger opp til god dialog med 
naboene innenfor planområdet, det bør også gis 
info og medvirkningsmulighet til naboene til 
planområdet som blir direkte eller indirekte 
berørt

 Planforslaget kan meldes inn til regionalt 
planforum om ønskelig

 Tas til etterretning
 Naboene gis den info som kreves i 

planprosessen. evt. møte kan grunneier stå for 
senere.

 Planområdet grenser til en fylkesveg, en lokal 
hovedveg

 Må gjøres nødvendige trafikale og 
trafikksikkerhetsmessige vurderinger 

 Statens vegvesens vegnormal forutsettes som 
grunnlag

 Bør utformes gode løsninger for myke 
trafikanter internt og helhetlig i området

 Det er g/s-veg nord for Messenlivegen frem til 
Røyslimoen, og bussholdeplasser begge sider av 
M.vegen vest for avkjørselen til planområdet

 Må sikres trygg gangforbindelse fra boligene 
frem til g/s-veg og bussholdeplassene

 Forutsetter trafikksikkerhetsvurdering for 
dagens avkjørsel – har dagens god nok utforming 
eller siktforhold

 Slå sammen eller begrense antall avkjørsler
 Avkjørsler må påtegnes frisiktsone i plankartet 

og knyttes bestemmelser til
 Tiltak som berører fylkesvegen bør få en 

bestemmelse om at Innlandet fylkeskommune 
v/samferdselsavdelingen skal godkjenne 
tiltakene og skrives en gjennomføringsavtale

 Det har blitt gjort en trafikksikkerhetsanalyse og 
siktanalyse av vegingeniører i Asplan Viak. Ingen 
tiltak foreslås i denne planen fordi det faller 
utenfor planens ansvarsområde, men forslag til 
mulige tiltak er beskrevet i 5.9, 6,1, og 7.2.1.  

 Frisiktsonen havner utenfor plankartet og blir 
fylkeskommunens ansvar.

 Adkomst kobles på eksisterende adkomstveg fra 
Geitrudvegen.

 Adkomst lengst vest blir stengt for ferdsel, kun 
adkomsten på Geitrudvegen vil brukes videre.

 Ingen tiltak berører fylkesvegen.

 Støy i deler av området, må gjøres kartlegging av 
støy jmf. Støyforskriften T 1442. 

 Det planlegges ingen boliger innenfor støysonen

 Klima- og miljøtemaer bør tas ekstra hensyn til i 
konsekvensutredningen siden målet er et mindre 
økologisk fotavtrykk:

o Forurensing (klimagassutslipp og vann 
og grunn)

 Tas til etterretning 
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o Naturmangfold
o Økosystem
o Transportbehov, energiforbruk og 

energiløsninger
 Positivt med inkludering flom og overvann i 

konsekvensutredningen 
 Ingen registrerte kulturminner, potensialet for 

funn er lavt, befaring ikke nødvendig
 Opplyser om lov om kulturminner §8

 Tas inn i planbestemmelsene

Norges vassdrags- og energidirektorat, dato 29.10.2020

Sammendrag av merknader Kommentar

 Utbygging gir økt andel tette flater og større 
vannmengder

 Ny utbygging kan blokkere avrenningen ovenfra
 Ved økt avrenning og manglende kapasitet må 

det planlegges kompenserende tiltak
 Klimaendringenes påvirkning på avrenningen må 

avklares tidlig i prosessen og det må settes av 
tilstrekkelig areal

 Tiltak som medfører skader eller ulemper for 
almenne interesser for vassdrag og grunnvann 
kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven

 Planen må ta hensyn til planlagte eller 
nåværende energianlegg, og berørte 
energiselskap bør involveres tidlig om nødvendig

 En rekke veileder og verktøy ble listet opp
 Kommunen må vurdere om planen ivaretar 

nasjonale og regionale interesser

 Det gjøres egen flomvurdering.
 Det er satt inn faresone flom i 

reguleringsplankartet.
 Det er satt inn faresone høyspent i plankartet.

Lillehammer region brannvesen, dato 30.10.2020

Sammendrag av merknader Kommentar

 Behov for adkomst og etablering av tilstrekkelig 
slokkevann

 Adkomst: Pbl §27-4 og kap. 2.3 i vår veileder 
«tilrettelegging for slokke- og 
innsatsmannskaper»

 Slokkevann: Tek 17 §11-17 og pbl §27-1
 Vannforsyning – skal monteres hydranter når 

kommunal vannledning etableres

 Tatt inn i bestemmelsene.

ELVIA 02.11.2020

Sammendrag av merknader Kommentar

 Forutsetter at planarbeidet sier noe om i hvilken 
grad vårt nett blir berørt og hvilke tiltak som må 
iverksettes for å realisere planene

 Ta tidlig kontakt med oss for tilknytning av nye 
boliger til vårt nett

 Det må sjekkes om kapasitet på eksisterende 
nett er tilstrekkelig

 Ingen bebyggelse planlegges i nærheten av 
høyspentanlegg.

 Info tas inn i planbeskrivelsen.
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 Alle saker bør meldes inn via våre nettsider 
elvia.no eller kundeservice@eidsiva.no

GLØR, dato 28.10.2020

Sammendrag av merknader Kommentar

 T.o.: Vil ikke utløse behov for utvidelse av 
renovasjonsløsning, kan bli tilknyttet 
miljøtorgene «Tølløfsrudlia» eller 
«Geitrudvegen». 

 Ok. Dette er nevnt i planbeskrivelsen.

Statens vegvesen, dato 09.11.2020

Sammendrag av merknader Kommentar

 Økning fra 4-6 boenheter utløser krav om 
konsekvensutredning og planprogram

 Uenig i kommunens vedtak om bestemmelsen 
som tillot økning i antall boliger dersom det 
gjennomføres konsekvensutredning med 
planprogram. 

 Tiltaket økotun er positivt men beliggenheten 
blir bilbasert

 Økning på to boenheter gir ikke vesentlig økt 
transportbehov og kapasitetsbehov, men 
summen av samlet utbygging vil ha betydning

 Vestre adkomst ligger uheldig i en kurve og bør 
stenges

 Adkomst inn i området bør gå i østre adkomst
 Ved adkomsten i øst bør det sikres venteareal 

for fotgjengere og sikres et godt krysningspunkt 
over til gang- og sykkelvegen

 Skolebarn er berettiget skoleskyss pga 
trafikkfarlig skoleveg, det er også en grunn til å 
begrense utbyggingen på denne siden av 
fylkesvegen

 Må avklares hvilke formål resten av arealene 
som ikke skal bebygges skal ha

 Konsekvensutredning er inkludert i denne 
planbeskrivelsen

 Ok
 Vestre adkomst skal stenges, kun østre skal 

brukes
 Krysset havner utenfor planområdet, men 

frisiktsone er tegnet inn på plankartet utenfor 
plankartets grense, for å vise mulig løsning 
(fylkeskommunens ansvarsområde).


