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Merknader til Vingrom næringsområde – Plan-ID 2021p252 - Varsel 
om oppstart av regulering og høring av planprogram - Lillehammer 
kommune 
 
 
Vi viser til oversendelse fra Structor datert 28.04.2022. Saken gjelder varsel om oppstart av 
detaljregulering i henhold til Plan og bygningslovens § 12-8. Formålet med planarbeidet er å 
legge til rette for nye næringsarealer. Planområdet, Vingrom næringsområde, ligger langs 
Torpavegen ca. 2 km vest for Vingrom sentrum.  
 
Planområdet Inngår ikke i gjeldende kommuneplan (KPA). Det er derfor utarbeidet et 
planprogram for konsekvensutredning, slik at aktuelle utredningstema kan fastsettes. 
Planprogrammet sendes på høring sammen med varsel om oppstart, jfr. Plan og 
bygningslovens § 12-9. Det er mangel på næringstomter i Lillehammer og tiltakshaver, 
Lillehammer næringstomter AS, ønsker å regulere dette område for å få en økt verdiskaping 
og sysselsetting i kommunen. 
 
Bakgrunn Det ble i 2020 sendt innspill til revisjon av KPA, for å få Vingrom næringsområde 
inn i ny plan, men innspillet kom for sent til at forslaget ble tatt inn.  
 
Fylkeskommunens merknader  
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både 
nasjonale og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike 
planfaglige tema som samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), vannmiljø, 
friluftsliv, vilt, villrein, ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming og 
stedsutvikling.  
  
Plan  
Gjeldene plan: Kommuneplanens arealdel 2020-2023 (2030) ble vedtatt av kommunestyret 
den 26. mars 2020. Planområdet omfatter (ut ifra illustrasjon) gnbr. 11/1, 10/1, 10/3, 9/1 og 
9/2. Aktuelt næringsområde er i KPA avsatt som LNF-område (Landbruk-Natur-Friluft) og 
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hele området er markert som hensynssone landskap og friluftsliv, (550 - Hensyn landskap og 
530 - Hensyn friluftsliv). 
 
Ønsket formål er i strid med KPA og hensynssone for området og krever derfor en 
regulering. 
 
Areal- og transportplanlegging - riktig virksomhet på riktig sted: Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legger til grunn at planlegging av arealbruk 
og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige 
byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø 
og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte 
byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer.   
 
På bakgrunn av dette bør ny næringsvirksomhet lokaliseres i områder som har de rette 
areal- og transportegenskapene til virksomhetens behov. Vår vurdering er at planområdet er 
best egnet for virksomheter med et stort arealbehov og færre besøkende/ansatte i forhold til 
arealet. Dette gjelder f.eks. virksomhet innen transport, industri, lager og engros. Utstrakt 
etablering av handel, privat tjenesteyting, kontorvirksomhet, servering ol. er ikke ønskelig 
utenfor by- og tettstedssentre, da dette kan gi uønskede konsekvenser som økt bilbasert 
persontransport, samt konkurranse med eksisterende sentrumsområder. Det er derfor viktig 
at det gis tydelige bestemmelser for hvilken type næringsvirksomhet som kan lokaliseres 
innenfor planområdet (jf.  ABC-prinsippene om «rett virksomhet på rett sted»).   
 
Konsekvensutredning(KU): Det er utført en KU, men fylkeskommunen stiller spørsmål til 
kvaliteten på denne når den ikke ses i sammenheng med næringsareal og behov for 
næringsareal i hele kommunen.  
 
Fylkeskommunen mener at et næringsområde på denne størrelsen, område for 
næringsutvikling er på ca. 840 dekar, bør avklares i KPA. Dette for å kunne vurdere helheten 
av arealbruken/arealregnskapet til kommunen og stiller spørsmål til om denne plansaken bør 
utsettes og fremmes ved neste rullering av KPA. Det ligger ikke andre næringsområder i 
tilknytning til området. 
 
LNF-områder: LNF-områder er områder som er særlig viktige med tanke på kulturlandskap, 
biologisk mangfold og landbruk. Kommunens målsetting er å skjerme disse områdene mot 
utbygging, for å bevare sammenhengende jordbruksarealer og randsoner, og ivareta det 
helhetlige kulturlandskapet. Stedets kvaliteter og jordvern må ivaretas og et eventuelt nytt 
næringsområdet må tilpasses landskap og sted på en god måte.  
 
Landskap/Kulturlandskap: God terrengtilpasning må sikres i planbestemmelsene. Krav om 
illustrasjoner som terrengsnitt som viser planområdet i en større sammenheng vil heve 
kvaliteten på planen. Det bør også settes krav om å dokumentere landskapspåvirkningen og 
illustrere fjernvirkning i en 3d-illustrasjon, dette med tanke på hensynssonen som i dag er 
knyttet til området.  
 
Løsninger for veiadkomst med fyllinger og skjæringer, samt farge, form og dimensjoner ved 
oppførte bygg og installasjoner vil påvirke helhetsinntrykket. God arealdisponering og valg av 
løsninger som fungerer i samspill med natur og omgivelser kan både dempe inntrykket av 
inngrep i området, samt bidra til større estetiske kvaliteter.  
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Friluftsliv: I henhold til friluftsloven § 22 skal fylkeskommunen arbeide for å 
fremme friluftsformål innen sitt område, og har ansvar for å ivareta de allmenne 
friluftsinteressene i forbindelse med planarbeid og i enkeltsaker. Videre er hensyn til friluftsliv 
og allemannsretten viktig å tilrettelegge for, samt sikringstiltak av området i selve 
anleggsfasen. Planområdet er kartlagt som friluftslivsområde, verdsatt som viktig. 
Vurderinger som er gjort må synliggjøres og følge plansaken videre. 
 
Universell utforming: Alle reguleringsplaner skal redegjøre for universell utforming, både for 
bebyggelse og for uteområder. Gode bestemmelser for universell utforming av uteområder, 
som gangstier, uteopphold, parkeringsplasser og hovedinnganger er viktig å synliggjøre tidlig 
i prosessen for å tilrettelegge best mulig for flest mulig. Viser til KPA, plan- og bygningsloven 
§ 11-9, nr. 5 og TEK 17 kap.8. 
 
Barn og unges interesser: I henhold til pkt 5 i Rikspolitisk retningslinjer (RPR) for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen (av 1989) skal arealer og anlegg som skal brukes 
av barn og unge være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare noe som 
er svært aktuelt i denne planen.  
 
Alle som fremmer planer, private, kommuner, regionale myndigheter og andre offentlige 
instanser, skal etter loven ta hensyn til barn og unge i sin planlegging. Det skal planlegges 
for gode bomiljøer, gode oppvekst og levekår og loven stiller krav til private, så vel som 
offentlige forslagsstillere, om å sikre medvirkning fra barn og unge. Kommunen skal så påse 
at dette er oppfylt. Barn og unges interesser vil i denne sammenhengen først og fremst være 
koblet til trygg ferdsel for fotgjengere internt i området og med tanke på skolevei. 
 
Støy: Vi forutsetter at støysituasjonen vektlegges og at det settes planbestemmelser for å 
ivareta hensynet til støy for støyfølsom bebyggelse og områder som skal benyttes til lek og 
opphold. Fastsatte grenseverdier i T-1442/2021 «Støyretningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging» skal følges. 
 
Klima og miljø: Regjeringens klimamelding inneholder en strategi for hvordan Norge kan 
oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU for 2021-2030. Regjeringens klimastrategi viser at 
innenlandske utslippsreduksjoner kan skje ved å følge opp politiske beslutninger og 
målsetninger. For å nå dette målet er det viktig at det i alle planer, også reguleringsplaner 
innarbeides krav til klimamål.  
 
Medvirkning: Vi minner om at det i pbl § 5-1 nå er lagt større vekt på aktiv medvirkning i 
planprosesser. Reglene for mulighet til å fremme innsigelse er også strenge ihht. Pbl. For 
begge disse hensynene er god og tilstrekkelig informasjon i oppstartsvarselet viktig.  
Derfor bør fagpersonen som står for planprosessen søke å gi en fyldig beskrivelse og 
vedlegge gode kart med oppstartsvarselet, slik at berørte parter kan komme tidlig og godt inn 
i planprosessen. At oppstartsmøtet er avholdt før varslinga går ut, kan gjøre at langt flere 
detaljer, samt kommunens vurdering av initiativet, kan legges ved varselet.  
Vi forventer at planbeskrivelsen gjør rede for medvirkningsopplegget og hvordan man har 
lagt til rette for medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging for å kunne 
delta. Fylkeskommunen stiller spørsmål til om hensynet til medvirkning er tilstrekkelig 
ivaretatt. 
 
Kulturarv  
Innlandet fylkeskommune gjennomførte befaring av planområdet høsten 2021. Det ble ikke 
registrert automatisk fredete kulturminner innenfor området. Det ble imidlertid funnet ei 
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kullmile helt vest i planområdet. Kullmiler er kulturminner fra nyere tid, og er ikke fredet etter 
kulturminneloven. Uttalelse og befaringsrapport ble oversendt Structor den 10.01.2022. 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven (kml) § 9 anses som oppfylt, og vi har ingen 
merknader til oppstartsvarselet. 
 
  
Samferdsel 

Trafikkutredning: Trafikksikkerhet og framkommelighet: Gjennom planarbeidet forventer vi at 
det gjøres grundige trafikale analyser med vekt på trafikksikkerhet og fremkommelighet for 
samtlige trafikantgrupper. Dette gjelder både vurderinger lokalt for planområdet og for 
virkninger utover i vegnettet - spesielt inn mot og igjennom Vingrom sentrum. Trygg skoleveg 
bør spesielt vektlegges.  
 
Som grunnlag for å kunne vurdere trafikale virkninger er det nødvendig å definere hvilke 
typer næringsvirksomheter som skal tillates, da ulike typer næring vil kunne generere svært 
ulik transportmengde, både persontransport og gods. Utredningen bør også sees i 
sammenheng med pågående planarbeid for et nytt boligfelt som ligger mellom planområdet 
og Vingrom sentrum (B25 i kommuneplanens arealdel). Samt pågående planlegging av ny 
E6, Roterud-Storhove.  
 
Mobilitet: Til og fra næringsområdet bør man se på muligheter for å benytte andre 
transportmiddel enn personbil, spesielt med tanke på arbeidsreiser. Det er begrenset med 
busstilbud på strekningen. Planområdet ligger innenfor (el)sykkelavstand til Vingrom 
sentrum. Det er beskrevet at det kan bli aktuelt å etablere gang- og sykkelveg frem til 
næringsområdet. For å oppnå en attraktiv pendlerrute bør det være en sammenhengende og 
trygg forbindelse, og med gode muligheter for sykkelparkering.  
 
Modulvogntog: Når det gjelder godstransport, må det tas stilling til hvilke typer kjøretøy som 
skal være dimensjonerende. Dersom det skal tilrettelegges for modulvogntog må dette skje 
på godkjente vegstrekninger. Dersom det skal søkes om godkjenning for nye vegstrekninger 
eller nye modulvognklasser, må disse gjennomgås med tanke på kryss, bruer, 
sentrumsområder ol.   
 
Nødvendige trafikale tiltak må tas inn i reguleringsplanen som rekkefølgekrav.  
 
Forhold knyttet til fylkesveg 250, Torpavegen - byggegrense og avkjørsler: Vi viser til 
gjeldende «Vegnettsplan for Innlandet». Fv. 250 har funksjonsklasse B, regional hovedveg, 
med byggegrense 50 m (fra midtlinje) og streng holdning til avkjørsler. Trafikkmengden er 
angitt til 1100 ÅDT med 9 % lange kjøretøy (Nasjonal vegdatabank). Fartsgrensa på 
strekningen er 80 km/t.  
 
Antall adkomster til næringsområdet fra fylkesvegen bør begrenses. Adkomster skal 
utformes som kryss. Vi legger til grunn at kryssutforming, trafikkarealer og frisiktsoner knyttet 
til fylkesvegen skal være i henhold til vegnormalene, jfr. håndbok N100 veg- og 
gateutforming. Vi ber om at frisiktsoner tegnes ut i plankartet og at det knyttes bestemmelser 
til sonene.  
 
Det må settes en hensiktsmessig byggegrense mot fylkesvegen som ivaretar sikkerheten 
langs vegen, samt drift og vedlikehold. Vi ber om at byggegrenser tegnes ut i plankartet.  
For bebyggelse i nærføring med fylkesvegen forutsetter vi at gjeldende regelverk knyttet til 
støy legges til grunn. 
  
Som en del av planarbeidet forutsetter vi at det gjøres tilstrekkelige vurderinger av flomveger 
og overvannshåndtering. Overflatevann må ivaretas innenfor planområdet og må ikke ledes 
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ut i fylkesvegens overvannssystem (grøft, kum, stikkrenner) uten at det foreligger avtale med 
fylkeskommunen. Ved behov må det uføres nødvendige forebyggende tiltak.   
 
Innlandet fylkeskommune skal ha byggeplaner for tiltak som berører fylkesveg oversendt i 
god tid før gjennomføring, og tiltak skal avklares med/godkjennes av fylkeskommunen før det 
kan gis igangsettingstillatelse. Dette for å sikre riktig utførelse og for å kunne avklare 
eventuelt behov for gjennomføringsavtale. Vi ber om at dette sikres ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene.   
  
Vannmiljø 
Reguleringsområde innehar flere bekker som drenerer til Rinda. Bekkene er en del av 
samlevannforekomsten «Sidebekker Rinda vestsiden». Vannforekomsten oppnår miljømålet 
på god økologisk tilstand, i likhet med Rinda. De regionale vannforvaltningsplanene 
fastsetter miljømålene for alt vann, både elver, innsjøer og grunnvann. Vedtatte miljømål skal 
sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet vårt, og legges til grunn i 
kommunal planlegging jf. PBL § 8-2. 
 
For å sikre vannmiljøet og beholde den økologiske tilstanden ønsker vi å se bekkene 
ivaretatt. Vi anbefaler at det legges inn en bestemmelse som sier at bekkene skal ha 
kantsone med frittvoksende vegetasjon. Kantsone langs mindre bekker er viktig for å 
motvirke erosjon, holde igjen potensielle næringsstoffer og fungere som leveområde for 
planter og dyr. Vi fraråder bekkelukking.  
 
Innenfor planområde er det også registrert naturtypene rik gransumpskog, sørlig kaldkilde og 
gammel granskog med liggende død ved. To registreringer av sørlig kaldkile ligger i 
tilknytning til bekkene, og kan være viktig for vannføringen. Disse må hensyntas i videre 
planarbeid. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
seksjonssjef  
  
 Gunhild Tørhaugen 
 plankoordinator 
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