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1.0 Metodebeskrivelse 
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
I henhold til ny planlov § 4-2 skal alle kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging som 
kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn konsekvensutredes som en del av planbeskrivelsen. Det er de 
delene av planforslaget som fastsetter rammer for utbygging og som samtidig innebærer endringer i forhold til 
gjeldende plan som skal utredes. Både nye områder og vesentlig endringer i eksisterende byggeområder 
omfattes. Det er gitt bestemmelser om forhold som skal avklares i senere regulering (pbl 9-11 nr. 8). 
Konsekvensutredningen på kommuneplannivå tar utgangspunkt i forhold som er vesentlig for å gi godt nok 
beslutningsgrunnlag for vedtak på dette plannivået. 
 
Risiko- og sårbarhetsvurdering inngår som tema i konsekvensutredningen for hvert enkelt område. I tillegg er det 
utarbeidet en grovmasket og overordnet ROS-analyse for kommuneplanens arealdel som helhet. Denne finnes 
som del 5 i plandokumentene. 
 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 9 skal det ved revisjon av kommuneplanens arealdel 
skilles mellom utredning av enkeltområder og utredning av planen som helhet. Konsekvensutredningen skal 
beskrive virkninger for miljø og samfunn ut fra foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. 
Utredningen skal være beslutningsrelevant og bl.a. tilpasses utbyggingens omfang og antatt konfliktgrad. 
 
Utredningsnivåer 
Konsekvensutredningen er gjennomført for planen som helhet - arealstrategiene og for enkeltområdene hver for 
seg.  
 
Konsekvensene av arealstrategiene er utredet i kap. 4. Kap. 5 er omfatter konsekvensutredning for hvert enkelt 
utbyggingsområde, KU-ark. Områdene er inndelt i formålene bolig, barnehager, spredt boligbygging, kombinerte 
områder for bolig og næring, næring, fritidsbebyggelse.  
 
Konsekvensene av spredt boligbygging (LNFb) er utredet samlet for følgende områder:  

• Nordre Ål, nedre 
• Øvre Ålsbygda 
• Søre Ål 
• Roterud  
• Rudsbygd  
• Saksumdalen 

Områdene er avgrenset på tematiske kartutsnitt, som viser omfanget av utbyggingen i anslag boenheter. 
 
Metode 
Metodikken som er benyttet kan trinn for trinn oppsummeres slik: 

1. Kunnskapsgrunnlag  
2. Temavalg - vurderingskriterier 
3. Presentasjon og vurdering av enkeltområder – KU-ark 
4. Siling av innspill/forslag 
5. Anbefaling 

 
For hvert delområde beskrives følgende:  
Beliggenhet, nåværende og framtidig arealbruk, evt. antall daa dyrka mark, eierforhold / forslagsstiller, jf. KU-
arkene. 
 
For hvert delområde foretas en verdivurdering i forhold til de utvalgte temaene. 
Vurderingene er verbalt beskrevet i med utgangspunkt i: 
a)  Hvor stor betydning dette temaet har for konsekvensene i dette området,  

fra stor, moderat til liten betydning. 
b)  Hvor stor betydning denne utbyggingen har for konsekvensene for dette temaet (omfanget av påvirkningen 

fra tiltaket), fra stor, moderat til liten betydning. 
c)  Kunnskapsgrunnlaget på utredningstidspunktet. 
 
Konsekvensene oppsummeres for hvert tema etter en tredelt skala:  

• ingen/positiv konsekvens (+) 
• liten/mindre vesentlig konsekvens (0)   
• negativ/vesentlig konsekvens (-). 

 
Det foretas et utvalg av områdene basert på konsekvensutredningen for planen som helhet og de områdene som 
er vurdert hver for seg. De samla konsekvensene er oppsummert til en anbefaling. 
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2.0 Kunnskapsgrunnlag 
Aktuelle kunnskapskilder er nasjonale databaser, regionale utredninger, lokale registreringer og utredninger. 
Datagrunnlaget består i hovedsak av eksisterende kunnskap og registreringer. Grunnlaget er oppdatert i henhold 
til ny kunnskap.  
 
Sikrings-, støy- og faresoner 

• Sikringssone for Lillehammer vannverk - tematisk kartutsnitt, hensynssone med bestemmelser 
• Høyspent med sikringssone 100m - tematisk kartutsnitt, hensynssone med bestemmelser 
• Flomsoner - tematisk kartutsnitt, hensynssone med bestemmelser 
• Skredfare - tematisk kartutsnitt, hensynssone med bestemmelser 
• Overflatevann, generelle bestemmelser 
• Radon, generelle bestemmelser 
• Historisk grunnforurensning - generelle bestemmelser, hensynssone Strandtorget med bestemmelser 
• Støysonekart fylkesveger og riksveger - tematisk kartutsnitt, hensynssone med bestemmelser 
• Byggegrense hovedvegnett 
• Byggegrense langs jernbanen - 30 m, lagt inn på plankartet.  
• Støysonekart Korsåsen og Jørstadmoen, inntegnet på reguleringsplankart. 

 
Sone med særlig krav til infrastruktur: 

Omhandler konsesjonsområdet til Eidsiva fjernvarmeanlegg – hensynssone som tematisk kartutsnitt. 
 
Sone med særlig hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av natur- eller kulturmiljø: 

• Landbruk – Arealressurskart fra databasen AR5 og lokalt utarbeidet temakart 
• Friluftsliv - Lokalt utarbeidet temakart 
• Grønnstruktur - Hensynssone innarbeidet på plankartet, bestemmelser for strandsona langs Lågen og 

Mjøsa. 
• Stier, turveger og løyper - lokalt utarbeidet temakart, lokalkunnskap, viktige traseer inntegnet på 

plankartet. 
• Landskap - lokalt utarbeidet temakart 
• Natur – Naturbase og Artskart, lokale registreringer av verdifulle naturtyper, temakart  
• Naturvernområder - Naturbase, båndlagte områder på plankartet 
• Kulturminner – Databasen Askeladden, båndlagte områder på eget tematisk kartutsnitt 
• Barnetråkk (under utarbeidelse) - Lokalt utarbeidet temakart høst/vinter 2011/2012 

 
Kommunedelplaner, rapporter og utredninger: 

• Kommunedelplan for trafikk og transport 
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 
• Risiko og sårbarhet i Lillehammer, rapport juni 2008 
• Klimaplan for Lillehammer 
• Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel 
• Retningslinjer for planlegging i strandsona, Prosjekt strandsone Mjøsa mai 2007-juni 2008. 
 
 
 

3.0 Temavalg - Vurderingskriterier 
 
Følgende temaer lagt til grunn for vurderingene: 
Bokvalitet  

- barn og unges oppvekstvilkår (temakart Barnetråkk) 
- solgang 
- arkitektonisk og estetisk utforming 
- tilgjengelighet til uteområder 
- universell utforming/livsløpsstandard 

 
Næringskvalitet 

- tilgjengelighet 
- nærhet til viktig infrastruktur som hovedvegnett 
- attraktivitet 
 

Transportbehov og trafikkavvikling 
- topografiske forhold 
- klimagassutslipp 
- avstand til sentrumsfunksjoner 
- adkomst til samleveger/hovedveger uten bygging av nye veglenker 
- trafikkavvikling 
 

G/S-veg 
- tilgjengelighet til gang- og sykkelvegnett  
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Vann/Avløp 

- muligheter for tilkopling til offentlig VA-nett 
 

Skolekapasitet og barnehagebehov 
- behov for skolekapasitet  
- behov for nye barnehager ved utbygginger utover 200 boenheter 

 
Kollektivnett 

- dagens kollektivnett – hovednett 
 

Jordvern 
- nedbygging av produktive jordbruksarealer (temakart) 
 

Naturmangfold 
- nedbygging av viktige naturområder (temakart natur) 
- biologisk mangfold 
 

Kulturminner/kulturmiljø 
- automatisk freda kulturminner (temakart) 
- vedtaksfreda kulturminner (temakart) 
- verdifulle kulturlandskap (temakart) 
- gårdstun 
- gamle ferdselsårer 

 
Friluftsliv/grønnstruktur  

- nedbygging av viktige friluftsområder (temakart) 
- nedbygging av viktige grønnstrukturer (kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser) 
- nærmiljø  
- tilgjengelighet 
 

Landskap/Estetikk  
- nedbygging av viktige landskapselementer (temakart landskap) 
- fjernvirkning (horisontlinjer) 
- nærvirkning 
- arkitektonisk og estetisk utforming 
 

Risiko og sårbarhet (hendelses- og ulykkesrisiko) 
- flom (fare og risikokart flom)  
- skred (fare og risikokart skred) 
- radon 
- drikkevann (sikringssone for Lillehammer vannverk)  
- støy/støv fra industri, trafikk, annet 
- høyspentlinjer 
- avfallsbehandlingsanlegg 
- forsvarsanlegg 
- trafikksikkerhet (ulykkesrisiko) 
 

Forurensning/klima  
- støv, luktproblemer (luftforurensning) 
- forurensing av jordbunn og vann (temakartlegging grunnforurensning) 
- landbruksforurensning 
- vegtrafikkstøy 
- nærhet til forurensningskilder 
- energiforbruk og energiløsninger (innenfor området med tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget)  

 
 
Vegutbygging 
Utredningen av nye veglenker og oppgradering av eksisterende veger til omkjøringsveger vil bli nærmere detaljert 
gjennom det ATP-arbeidet som vil resultere i en trafikk og transportplan for Lillehammer. Det er en forutsetning for 
tyngre utbygging i Søre Ål, Røyslimoen og Vårsetergrenda at veglenkene i Nordre bydeler utredes. Dette er satt 
som rekkefølgekrav i planbestemmelsene.  
 
 
LNFb-områder 
For lokalisering av LNFb-områder er følgende kriterier lagt til grunn: 
1. Lokalisering er i tilknytning til grendesentra som skole, kirke, forsamlingshus. 
2. Byggeområdene er lokalisert slik at påkobling til offentlig vann- og avløpsnett er mulig. Lokal løsning for vann 

og avløp må godkjennes av kommunen.  
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3. Akseptabel avkjørselsløsning må godkjennes av Statens vegvesen. 
4. Byggeområdene skal lokaliseres i en avstand på minimum 50 meter fra hovedveg (fylkesveger). 
5. Nedbygging av dyrka/dyrkbar jord som drifts- og arronderingsmessig er en del av produksjonsgrunnlaget på 

gårdsbruk skal unngås. 
6. Totalt antall boliger begrenses og konsentreres til utvalgte delområder for at områdene fortsatt skal oppleves 

som spredtbygde, og ikke utvikles til nye boligsatellitter. 
7. Boligene skal i prinsippet samles i husgrupper eller klynger på fem til ti hus, fortrinnsvis i tilknytning til 

eksisterende boligbebyggelse. 
8. Innspill fra lokale grunneiere er vurdert og søkt imøtekommet der det ikke er konflikter i forhold til de øvrige 

kriterier. 
 
 
4.0 Konsekvensvurdering av arealstrategier for byvekst 
 
Drøftingsutkast - forarbeid 
Hovedgrepet ved utredning av alternativer har vært å understreke en framtidig langsiktig strategi for byutvikling. 
Dette vil i sterkere grad enn ved spredt utbygging muliggjøre en hensiktsmessig infrastrukturbygging og effektiv 
trafikkavvikling.  
 
Med utgangspunkt i prinsippene lagt til grunn for byutvikling, prinsippene for samordna areal- og 
transportplanlegging og jordvern, ble det i forarbeidet til dette planforslaget utarbeidet et drøftingsutkast der det 
ble trukket opp hovedscenarioer for byutvikling (alternativ 1-3) basert på følgende utbyggingsmønster:  
1.   Hovedfokus på utvikling av horisontal kommunikasjon og naturlig utvidelse av byområdet i nord - sør retning 

uten nye ”satelittområder”. Det sentrale byområdet fortettes.  
2.  Hovedfokus på jordvern. 
3.  Hovedfokus på miljø og korte avstander mellom bolig og arbeid. 
 
Alternativene inneholdt et langt større utbyggingspotensial enn behovet i planperioden. Hensikten var å 
innarbeide samtlige innspill som var kommet i planprosessen og vurdere disse sammen med administrasjonens 
egne forslag til utvikling og fortetting mellom spredte områder. Fra dette drøftingsutkastet ble alternativene 
bearbeidet særlig i forhold til konfliktnivået mot jordvern, men også hensynet til landskap, friluftsliv og 
transportbehov. 
 
 
Planforslag: Alternativer til 1.gangsoffentlig ettersyn 
Prinsippene for bærekraftig bolig- og byutvikling legges til grunn ved lokalisering av nye områder for 
boligbebyggelse i planperioden, samtidig vektlegges hensynet til jordvern. Det er et mål at nedbygging av dyrka 
mark skal unngås. Samtidig skal boliger lokaliseres slik at det blir minst mulig transport og økt tilgjengelighet slik 
at flest mulig kan unngå å bruke bil. Videre anbefales å lokalisere nye boligområder til en hovedutviklingsretning. 
Dette vil peke på muligheter i et lengre perspektiv enn denne planperioden, dermed være med forutsigbart, og gi 
grunnlag for investeringer i nye infrastruktur særlig når det gjelder vegløsninger. 
 
Byutvikling både mot nord og sør er begrenset av jordbruksarealer. Alternativt kan det legges opp til at lia ovenfor 
byen tas i bruk. Slikt utbyggingsmønster vil ha særlige negative konsekvenser for landskapskvaliteter. En 
utvidelse av Vårsetergrenda/Røyslimoen vil ikke legge beslag på dyrka mark, men vil være transportskapende og 
lite klimaeffektivt. Utfordringen er å finne en kombinasjonsløsning som først og fremst dekker behovet i 
planperioden, dernest å finne den kombinasjonen som gir minst mulig transportavhengighet samtidig som ikke 
dyrka mark eller viktige landskapselementer nedbygges. 
  
Grunnlaget er å fortette innenfor det sentrale byområdet. Ut fra dette skisseres to utviklingsretninger: Nord som er 
videre hovedutvikling nordover og sør som er videre hovedutvikling med vekt på utbygging mot sør og 
Røyslimoen/Vårsetergrenda. Utbygging mot nord og/eller sør i tillegg til fortetting sentralt vil dekke boligbehovet i 
planperioden. Innenfor både nord og sør alternativet kan det legges til grunn flere boenheter enn behovet. Ved å 
legge inn et større antall boligområder, vil det være mulig å begrense utvalget etter høringen.  
 
Følgende rammebetingelser er lagt til grunn i alternativene: 

� Topografiske forhold 
� Transportavhengighet og klimagassutslipp ved lokalisering av boligområder 
� Jordvern 
� Hovedtyngden av arbeidsplasser er i og nord for sentrum, herunder Storhove og Jørstadmoen 
� Tett konsentrert utbygging i sentrum, sentrumsnært og på arealer som tas i bruk på dyrka mark. 
� Antall boenheter er et grovt anslag der hensynet til bl.a. jordvern, grønnstrukturer, friområder, 

lekeplasser, kulturminner og nødvendig infrastruktur må innarbeides i detaljreguleringer. 
 
Det er lagt til grunn at det er avsatte boligområder i gjeldende kommuneplan tilsvarende ca. 700 boenheter, og 
nye/ubebygde boligområder i bydeler og grender utgjør til sammen ca 400 boenheter, der ca 200 boenheter er 
lagt til områder øst for Nordsetervegen og langs Kantvegen i Øvre Ålsbygda. 
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Grunnlagsalternativet 
Utbyggingsmønster: 
Det foreslås en kombinasjon der det i første rekke satses på en høy fortettingsgrad innenfor det sentrale 
byområdet, transformasjon (omforming/endring) av arealer og at visse typer næringsvirksomhet kombineres med 
boliger. Det anslås innenfor dette alternativet at 900 nye boenheter må tas innenfor det sentrale byområdet 
(Byplanen). Det forutsettes at det må gjennomføres en grundigere analyse av aktuelle fortettingsområder for å 
vurdere potensialet. Dette må gjennomføres i høringsperioden. Det tas utgangspunkt i det arbeidet som ble gjort 
til Byplanen. Dette er en betydelig fortetting, og alternativet kan ikke anbefales alene. Dersom dette ikke blir 
kombinert med alternativene 1a og/eller 1b, må det legges opp til at boligbehovet kun dekkes i en planperiode på 
4 år (ca. 700 boenheter). 
 
Konsekvens:  

• All ny utbygging som fortetting og som transformasjon av eksisterende bolig- og næringsområder 
innenfor det sentrale byområdet (Byplanen) 

• Svært høy utnyttingsgrad i kombinasjon med næringsarealer sentralt  
• Liten transportavhengighet, men sannsynligvis likevel økende trafikk i sentrum uten at det gjennomføres 

trafikkregulerende tiltak. 
• Det må utredes konsekvenser for trafikkavviklingen, og et evt. behov for nye veglenker. 
• Det må i stor grad brukes virkemidler som urbant jordskifte, grunneieravtaler, ekspropriasjon og krav om 

felles planlegging for gjennomføring av prosjektene 
• Aksept av boligprosjekter med høy andel av mindre leiligheter, i tillegg evt. høyere bygninger  
• Større andel blanda formål mellom nærings- og boligarealer  
• Sannsynligvis aksept av lavere andel grønne arealer sentralt  
• Kompromisser i forhold til vern av kultur- og bygningsmiljøer. 

 
 
Utviklingsretning nord 
Utbyggingsmønster: 
Hovedtyngden av ny utbygging på Fåberg/Jørstadmoen og som fortetting/transformasjon(omforming) i 
eksisterende bolig- og næringsområder innenfor det sentrale byområdet, ellers ved ny utbygging i Balberglia. Det 
legges inn en del av Skikstadjordet for utbygging med høg arealutnyttelse. Dette er produktiv jordbruksmark. 
Arealet er på ca. 12 daa. Ved å ta ut boligområde 9 Lundemyra og 27 Kringsjåvegen fra tidligere plan, kan disse 
arealene tilbakeføres til landbruksproduksjon, og dermed betraktes som erstatning for Skikstadjordet. Disse 
arealene utgjør samlet ca 11daa. 
 
Det anslås følgende fordeling: 

• Fortetting i det sentrale byområdet: 650 boenheter 
• Fåberg/Jørstadmoen: 150-250 boenheter 
• Balberglia: 50-100 boenheter 
• Skikstadjordet 100-200 boenheter med høy utnyttingsgrad 
• Fåberg – Hunderfossen: 50-100 boenheter 

Total: 1000-1300 boenheter. 
 
Konsekvens:  

• Høy utnyttingsgrad generelt og spesielt i innenfor det sentrale byområdet. 
• Høy utnyttingsgrad i kombinasjon med næringsarealer sentralt  
• Relativ stor spredning av nye boligarealer utenfor det sentrale byområdet 
• Transportavstandene til/fra og gjennom sentrum ikke blir ideelle i forhold til SAT-prinsippene.  
• Transportavhengighet 
• Nedbygging av dyrka mark på Skikstadjordet og noe dyrka mark Balberglia. Noe erstattes med å ta ut 

andre områder fra forrige kommuneplan for tilbakeføring til landbruk. 
• Noe negativ konsekvens for landskap Balberglia 
• Manglende VA-nett Balberglia  
• Opprustning av lokalveg Balberglia  
• Det må utredes konsekvenser for trafikkavviklingen, og et evt. behov for nye veglenker. 

 
 
Utviklingsretning sør 
Utbyggingsmønster: 
Hensikten med alternativet er mest mulig utbygging i nord - sør aksen med noe utbygging vertikalt.  
Hovedtyngden av ny utbygging i Røyslimoen/Vårsetergrenda og som fortetting/transformasjon i eksisterende 
bolig- og næringsområder innenfor det sentrale byområdet, ellers ved ny utbygging i Søre Ål på Hagefeltet og sør 
for Skogenområdet. 
Det anslås følgende fordeling: 

• Fortetting i det sentrale byområdet: 500 boenheter  
• Hage: ca. 50 boenheter 
• Søre Ål – sør for Skogenområdet: 50-100 boenheter 
• Røyslimoen: 300-400 boenheter 
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• Vårsetergrenda: ca. 100 boenheter 
• Solhøgdlia: 100-200 boenheter 
• Solhøgda: 50-100 boenheter 

Total: 1150-1450 boenheter. 
 
Konsekvens:  

• Høy utnyttingsgrad i kombinasjon med næringsarealer sentralt  
• Hovedtyngden av nye boligarealer i relativt lang avstand fra det sentrale byområdet 
• Varierende utnyttingsgrad 
• Transportavstandene til/fra og gjennom sentrum blir ikke blir ideelle i forhold til SAT-prinsippene.  
• Transportavhengighet 
• Ingen utbygging på dyrka mark 
• Områdene i Røyslimoen og Vårsetergrenda kommer i liten grad i konflikt med jordvernet, er 

sentrumsnært og med godt utbygd kollektivnett 
• Det må utredes konsekvenser for trafikkavviklingen  
• Behov for nye veglenker 
• Hagefeltet disponeres i sin helhet for boligbygging på bekostning av arealer i Søre Ål til næringsutvikling. 

Området er dyrka mark, men er gjennom tidligere planprosesser frigitt til utbyggingsformål. 
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5.0 Konsekvensvurdering av utbyggingsområdene som inngår i planen 
 
5.1 Kombinerte formål næring/bolig 
 
1 Sentrum 
Fakta/informasjon: Området omfatter Lillehammer sentrum. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: Avgrensning samsvarer med reguleringsplan for 
sentrum 
Nåværende arealbruk: Blanda formål 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Sentrumsfunksjoner 
Områdetype N1 
Antall boenheter: 300-400 
 

Eiendommer: 
Gnr/Bnr: Flere  
Eiere: Flere 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Urbant bomiljø. Bokvalitetskriterier må legges til grunn i 

byggeprosjektene. 
0/+  

Transportbehov Korte avstander til sentrumsfunksjoner. Lite transportbehov.  + 
Gang/sykkelveg Gangavstander til sentrumsfunksjoner.  + 
Vann og avløp Offentlig VA-nett er utbygd. + 
Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Hammartun skolekrets. Dagens kapasitet er liten. Omfattende 
fortetting vil kunne gi utfordringer mhp. skolekapasiteten. 

-/0 

Kollektivnett Godt tilrettelagt busstilbud i sentrum. Kort avstand til skysstasjon og 
jernbane . 

+ 

Jordvern/ 
landbruk 

Ingen dyrk/dyrkbar mark. Fortetting vil kunne redusere presset på nye 
byggeområder omkring byen. 

+ 

Naturmangfold Ingen registrerte lokaliteter. Området er urbanisert, og konsekvenser 
vurderes å være av svært liten betydning. Områder med grønnstruktur 
må ivaretas. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Flere bevarte og bevaringsverdige bygningsmiljøer. Fortetting kan 
være en trussel mot bygningsvernet. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Grønnstrukturer er innregulert i sentrumsplanen. Fortetting kan 
medføre reduksjon i slike arealer 

- 

Landskap/ 
Estetikk 

Området er bebygd. Det må stilles krav til arkitektonisk og estetisk 
utforming av bebyggelse 

0 

Risiko og sårbarhet Utfordringer kan være overvann, forurenset jord, brannsikkerhet, 
trafikk etc. Flere forhold er avklart i forbindelse med reguleringsplan 
for sentrum. Kombinasjonen næring/bolig kan skape situasjoner med 
en viss ulykkes- eller hendelsesrisiko.  

0 

Forurensing/ 
Klima 

Støy og luftforurensning i nærheten av støykilder og transportårer kan 
medføre utfordringer mhp. bokvalitet. Muligheter for tilkobling til 
fjernvarmenett som er under utbygging. 

- 
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Andre forhold Det kan være utfordringer mhp. å finne gode ute- og oppholdsarealer. - 
Konklusjon: Overvekt av temaer som taler for utbygging. Fortetting vil redusere presset på nye byggeområder, 
og vil kunne være gunstig mhp. transportbehov. Området er totalt sett godt egnet for fortetting under forutsetning 
av at det tas særskilt hensyn i forhold til bevarte og bevaringsverdige bygningsmiljøer. Det må vektlegges å skape 
gode urbane bomiljøer med tilstrekkelige ute- og oppholdsarealer. 
Området er en del av planen. 
 

 

Område 2 Busmoen  
Fakta/informasjon:  
Området ligger på Busmoen, nord for Mesnaelva og ved Lurhaugen. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 28 daa 
Nåværende arealbruk: Bolig og 
næringsområde. 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Næring/bolig 
Transformasjons- og fortettingsområder 
for bolig, forretning, kontor service og 
tjenesteyting. 
Områdetype: BN 

Eiendom(mer): 
Flere, 
 
Forslagsstiller: 
Lillehammer kommune 

Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet 
Bokvalitet 
 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering næringsvirksomhet og 
boområder sentralt i forhold til sentrum. Transformasjon av områdene 
åpner for sentral utbygging med gode kvaliteter for både nærings- og 
boområder. Området ligger gunstig plassert geografisk med kort veg til 
sentrum. Eksisterende infrastruktur. Hensynet til eksisterende 
næringsvirksomheter begrenser muligheter for rask tilrettelegging  

+ 

Transportbehov Ligger sentralt med god tilgjengelighet for myke trafikanter.  Vil medføre 
noe mer trafikk i sentrumsområde, men med god atkomst med kryssing 
via bru over jernbanen i Løkkegata. Området er godt tilrettelagt for gang- 
og sykkelveg. Kollektivtilbudene er godt tilgjengelige og det er kort veg til 
togstasjonen. 

+ 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, vann/avløp 

Eksisterende vann- og avløp ligger tett opptil området, men krever noen 
tilleggsutbygging. Gang- og sykkelveg med god tilgjengelighet.   

+ 

Jordvern/Landbruk Ingen konflikt. + 
Naturmangfold Området allerede bygd ut. Det er ikke kjent viktige naturtyper eller 

verdifulle artsforekomster i området. Konsekvenser vurderes å være av 
svært liten betydning. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Ingen konflikt. + 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging vil ikke ha konflikt med friluftsliv siden disse arealene benyttes i 
liten grad til slikt formål. Viktig å sikre tilgjengelighet til/fra og langs Mesna 
ved nye prosjekter. 

+ 

Landskap/Estetikk Området vil kunne bli eksponert ved høy bebyggelse, men med 
eksisterende bebyggelse rundt vil en tilrettelagt bebyggelse kunne 
forskjønne området.  

+ 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko eller samfunnssikkerhet 
er ikke kjent. På grunn av ulykkesrisiko mht. nærhet til hovedtrafikkårer og 
jernbane må ROS-analyse gjennomføres på detaljplannivå. 

0 
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Forurensing/Klima Området kan være utsatt for støy fra jernbane, og det forventes at det må 
tilrettelegges for tiltak om dette. Svevestøv vil kunne være en utfordring i 
sentrumsnære områder som dette. 

- 

Andre forhold Kombinasjonen næring/bolig kan være en utfordring mht. bokvalitet. 
Eksisterende virksomheter i området må hensyntas. 

-/+ 

Konklusjon: Utbygging av områdene har i hovedsak positive konsekvenser, og det forventes positive følger av 
en fortetting av disse områdene. Særlig positivt med nær tilgjengelighet til sentrum og jernbanestasjonen for 
både nærings- og boligformål. Bedre utnytting av disse arealene til kombinert formål er i tråd med overordna 
prinsipper for areal- og transportplanlegging og bidrar til fortetting som styrker bymiljøet generelt. 
Området er tatt inn i planen. 
 
 

Område 3 Sorgendalsjordet  
Fakta/informasjon: Området ligger sør for Mesnaelva og nedenfor jernbanen. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 50 daa 
Nåværende arealbruk: Bolig og 
næringsområde. 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Næring/bolig 
Transformasjons- og fortettingsområder 
for bolig, forretning, kontor service og 
tjenesteyting. 
Områdetype: BN  

Eiendom(mer): 
Flere 
 
Forslagsstiller: 
Lillehammer kommune 

Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet 
Bokvalitet 
 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering næringsvirksomhet og 
boområder sentralt i forhold til sentrum. Transformasjon av områdene 
åpner for sentral utbygging med gode kvaliteter for både nærings- og 
boområder. Hensynet til eksisterende næringsvirksomheter begrenser 
muligheter for rask tilrettelegging  

+ 

Transportbehov Ligger sentralt med god tilgjengelighet for myke trafikanter. Vil kreve 
utbedring av atkomstforhold. Området er godt tilrettelagt for gang- og 
sykkelveg. Kollektivtilbudene er godt tilgjengelige og det er kort veg til 
togstasjonen.  

0 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, vann og avløp 

Eksisterende vann- og avløp ligger tett opptil området, men krever 
tilleggsutbygging dersom utbyggingen blir av stort omfang. Gang- og 
sykkelveg samt turveg langs Mesna. Kreves utbedring av atkomst for det 
sørligste området. 

0 

Jordvern/Landbruk Ingen konflikt. + 
Naturmangfold Området er preget av eksisterende bebyggelse og næringsvirksomhet. 

Vegetasjon langs Mesnaelva må ivaretas. Vegetasjonsbelte er avsatt i 
planen. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Ingen kjente konflikter. Området er imidlertid del av et industrielt 
kulturmiljø langs Mesnaelva. Ved transformasjon av området bør det 
vektlegges å bevare spor av dette historiske miljøet. 

+ 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging vil ikke ha konflikt med friluftsliv siden disse arealene benyttes i 
liten grad til slikt formål. Viktig å sikre tilgjengelighet til/fra og langs Mesna 
ved nye prosjekter. 

+ 

Landskap/Estetikk Området vil kunne bli eksponert ved høy bebyggelse, men med 
eksisterende bebyggelse rundt vil en tilrettelagt bebyggelse kunne 
forskjønne området.  

+ 

Risiko og 
sårbarhet 

Området kan være utsatt for støy fra jernbane, og det forventes at det må 
tilrettelegges for tiltak om dette. Viktig med god tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøyer – utbedring av atkomstveger. ROS-analyse må 

-/0 
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gjennomføres på detaljplannivå. 
Forurensing/Klima Vegtrafikkstøy og svevestøv kan være en utfordring i sentrumsnære 

områder som dette.  
- 

Andre forhold Kombinasjonen næring/bolig kan være en utfordring mht. bokvalitet. 
Eksisterende virksomheter i området må hensyntas. 

-/+ 

Konklusjon: Utbygging av området har i hovedsak positive konsekvenser, og det forventes positive følger av en 
fortetting av disse områdene. Særlig positivt med nær tilgjengelighet til sentrum og jernbanestasjonen for både 
nærings- og boligformål. Bedre utnytting av disse arealene til kombinert formål er i tråd med overordna prinsipper 
for areal- og transportplanlegging bidrar til fortetting som styrker bymiljøet generelt. 
Området er tatt inn i planen. 
 
 

Område 4 Rosenlund til Lillehammer Meieri 
Fakta/informasjon: Området strekker seg fra Rosenlund bydelssenter, på begge sider av Industrigata,og videre 
fra opptrekksarm i Sannom  til og med Lillehammer Meieri. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca 300 daa 
Nåværende arealbruk: Boliger og ulike 
næringsformål. 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Næring/bolig 
Transformasjons- og 
fortettingsområder for bolig, 
forretning, kontor service og 
tjenesteyting. 
Områdetype: BN  

Eiendom(mer): 
Flere 
 
Forslagsstiller: 
Lillehammer kommune og 
private parter 

Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet 
Bokvalitet 
 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering næringsvirksomhet og 
boområder sentralt i forhold til sentrum. Området ligger gunstig plassert 
geografisk med umiddelbar nærhet til bydelssenteret Rosenlund og kort 
veg til sentrum. Gode muligheter fortetting av boområder. Ved større 
utbygginger for flere eiendommer kan det tilrettelegges for attraktive 
bomiljøer i disse områdene. Hensynet til eksisterende 
næringsvirksomheter begrenser muligheter for rask tilrettelegging  

+ 

Transportbehov Lite transportbehov da det ligger langs hovedveger og kollektivakser. 
Trafikkutvikling synliggjort i KDP TT. Egen reguleringsplan for Skurva-
Smestadområdet som utreder trafikk og har regulert inn flere trafikktiltak. 
Området er godt tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk. 

+ 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, vann og avløp 

Eksisterende vann- og avløp ligger i området, men krever noe 
tilleggsutbygging. Gang- og sykkelveg med god tilgjengelighet. Utbygging 
av regulerte tiltak må gjennomføres i forbindelse med utbygging. Kreves 
utbedring av atkomst med bl.a. etablering av rundkjøringer. 

0 

Jordvern/Landbruk Ingen konflikt. + 
Naturmangfold Det er ikke kjent viktige naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 

områder. Området er allerede utbygd, og konsekvenser vurderes å være 
av svært liten betydning. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Ingen konflikt. + 
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Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

En tilrettelegging av næring her vil komme i liten konflikt med friluftsliv 
siden arealene benyttes i liten grad til slikt formål. Viktig å få til gode 
fellesarealer og utemiljøer ved tilrettelegging av nye boenheter.   

+ 

Landskap/Estetikk Området har i dag mye eksisterende bebyggelse og vil med ny utbygging 
kunne få en opprusting som vil kunne forskjønne området. Store 
byggevolumer kan bli synlige, bør vurderes nærmere ved regulering.  

+ 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko- eller samfunnssikkerhet 
er ikke kjent. Området kan være utsatt for støy fra vegtrafikk og jernbane. 
Det forventes at det må tilrettelegges for tiltak mot dette. På grunn av 
ulykkesrisiko mht. nærhet til hovedtrafikkårer, jernbane og 
produksjonsvirksomheter må ROS-analyse gjennomføres på 
detaljplannivå. 

-/0 

Forurensing/Klima Vegtrafikkstøy og svevestøv vil kunne være en utfordring i sentrumsnære 
områder som dette.  

- 

Andre forhold Kombinasjonen næring/bolig kan være en utfordring mht. bokvalitet. 
Eksisterende virksomheter i området må hensyntas. 

-/+ 

Konklusjon: Utbygging av områdene har i hovedsak positive konsekvenser, og det forventes positive følger av 
en fortetting av disse områdene. Særlig positivt med nær tilgjengelighet til bydelssenter kollektivtilbud for 
boligformål. Attraktivt for næringsformål mht. eksponering og nærhet til hovedtrafikkårer. Bedre utnytting av disse 
arealene til kombinert formål er i tråd med overordna prinsipper for areal- og transportplanlegging og styrker en 
byvekst mot nord. 
Området er tatt inn i planen.  
 
 

Område 5 Industrigata nord  
Fakta/informasjon:  
Området strekker seg fra opptrekksarm i Sannom, mellom Industrigata og jernbanen, til Bælafaret. Avgrenset i 
nord og øst av dyrka mark. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 177 daa 
Nåværende arealbruk: Spredt 
boligbygging og ulike næringsformål. 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Næring/bolig 
Transformasjons- og fortettingsområder 
for bolig, forretning, kontor service og 
tjenesteyting. 
Områdetype: BN 

Eiendom(mer): 
Flere 
 
Forslagsstiller: 
Lillehammer kommune 

Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet 
Bokvalitet 
 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering næringsvirksomhet og 
boområder sentralt i forhold til sentrum. Det er eksisterende 
næringsbebyggelse til ulike formål i området i dag. Området bør fortettes 
både til næring og boligformål.  Området ligger gunstig plassert geografisk 
med kort veg til sentrum og HIL. Ved større utbygginger for flere 
eiendommer kan det tilrettelegges for attraktive bomiljøer i disse 
områdene. Hensynet til eksisterende næringsvirksomheter begrenser 
muligheter for rask tilrettelegging. 

+ 

Transportbehov Lite transportbehov da det ligger langs hovedveger og kollektivakser. 
Trafikkutvikling synliggjort i KDP TT. Flere reguleringsplaner har regulert 
inn løsninger for trafikk. Tidligere utredninger for trafikk har forutsatt 
trafikktiltak. 

+ 



 14

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, vann og avløp 

Eksisterende vann- og avløp ligger i området, men krever noe 
tilleggsutbygging. Gang- og sykkelveg med god tilgjengelighet. Utbygging 
av regulerte tiltak må gjennomføres i forbindelse med utbygging. Kreves 
utbedring av atkomstløsninger. 

0 

Jordvern/Landbruk Ingen konflikt. + 
Naturmangfold Det er ikke kjent viktige naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 

områder. Området er allerede utbygd, og konsekvenser vurderes å være 
av svært liten betydning. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Ingen konflikt. + 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

En tilrettelegging av næring/boliger her vil komme i liten konflikt med 
friluftsliv siden arealene i liten grad benyttes til slikt formål. Viktig å få til 
uteplasser og utemiljøer ved tilrettelegging av nye boenheter.   

+ 

Landskap/Estetikk Området har i dag mye eksisterende bebyggelse og vil med ny utbygging 
kunne få en opprusting som vil kunne forskjønne området. Store 
byggevolumer kan bli synlige, bør vurderes nærmere ved regulering.  

+ 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko- eller samfunnssikkerhet 
er ikke kjent. Området kan være utsatt for støy fra trafikk, jernbane, og det 
forventes at det må tilrettelegges for tiltak mot dette. På grunn av 
ulykkesrisiko mht. nærhet til hovedtrafikkårer, jernbane og 
produksjonsvirksomheter må ROS-analyse gjennomføres på 
detaljplannivå. 

-/0 

Forurensing/Klima Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko- eller samfunnssikkerhet 
er ikke kjent. Området kan være utsatt for støy fra vegtrafikk og jernbane. 
Det forventes at det må tilrettelegges for tiltak mot dette. På grunn av 
ulykkesrisiko mht. nærhet til hovedtrafikkårer, jernbane og 
produksjonsvirksomheter må ROS-analyse gjennomføres på 
detaljplannivå. 

+ 

Andre forhold Kombinasjonen næring/bolig kan være en utfordring mhp bokvalitet. 
Eksisterende virksomheter må hensyntas. 

-/+ 

Konklusjon: Utbygging av områdene har i hovedsak positive konsekvenser, og det forventes positive følger av 
en fortetting av disse områdene. Særlig positivt med nær tilgjengelighet til bydelssenter og HIL for både nærings- 
og boligformål. Bedre utnytting av disse arealene til kombinert formål er i tråd med overordna prinsipper for 
areal- og transportplanlegging og styrker en byvekst mot nord. 
Området er tatt inn i planen. 
 
 
Område 6 Røyslimoen.  Status: Området er avsatt til formål sentrumsfunksjoner - bydelssenter  
Fakta/informasjon: Området ligger ved Røyslimoen, mellom Røyslivegen og Solhøgdavegen. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 5,2 daa  
Nåværende arealbruk: Regulert 
næringstomt - ikke bebygd/utnyttet 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Sentrumsfunksjoner - bydelssenter 
Kombinert formål blokkbebyggelse/konsentrert 
småhusbebyggelse, handel med lette varer - 
bydelssenter 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr: Del av 85/6  
Arnt Sverre 
Høstmælingen 
Privat innspill fra  
Rema 1000  
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Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet /  
bokvalitet  
 
 

Beliggende sentralt tilknyttet eksisterende bydelssenter på Røyslimoen. 
God tilgjengelighet for næring som kan kombineres og utvikles med god 
bokvalitet. Arealene bør utvikles med næring i 1. etg og leiligheter i øvre 
etasjer. Tomten kan dekke fremtidig behov for utvidelse av Røyslimoen 
bydelssentrum ved etablering av flere boenheter i området.  

+ 

Transportbehov Utvidelse av bydelssenter vil kunne føre til mindre trafikk ned til sentrum. 
Ny boligbebyggelse vil kunne øke transportbehovet når det gjelder 
arbeidsreiser og handel generelt.  
Tomten ligger inntil eksisterende bydelssenter og nærmeste skole er i 
gangavstand. Det er mange boliger rundt som vil være i gangavstand til 
butikk og bydelssenteret.  

0/+ 

Gang/sykkelveg Næringsbebyggelse her vil dele bydelssentrumet fra øvrig etablering ved 
atkomstvegen inn til Røyslimoen. Mulighetene for utvidelse av dagens 
bydelssenter på samme side er svært begrenset av ulike forhold.  Det er 
gang- og sykkelveg på motsatt side av vegen. Trafikksikringstiltak må 
vurderes i forbindelse med etablering av bebyggelse på tomten dersom 
denne skal ha utbredt publikumstilgang fra bakkeplan. Må forventes 
investeringer til dette.   

0 

Vann og avløp Offentlig VA-nett i nærheten. Begrensede innvesteringer kreves.   + 
Skolekapasitet Skolekrets Røyslimoen. God nærhet til skole som har kapasitet. 

Eksisterende barnehage, samt avsatt arealer for utvidelser og ny 
barnehage i nærheten.   

+ 

Kollektivnett Bussforbindelser fra Lillehammer sentrum til Røyslimoen bydelssenter og 
langs Nordsetervegen.   

+ 

Jordvern/Landbruk Skogsmark. Ikke dyrka mark. Tidligere avklart i overordnet plan. + 
Naturmangfold Området består av skogsmark. Det er ikke kjent viktige naturtyper eller 

verdifulle artsforekomster i området. Potensialet for dette vurderes som 
begrenset.  Konsekvenser vurderes å være av liten betydning. 

0 

Kulturminner 
/Kulturmiljø 

Ingen kjente lokaliteter.   0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Gode muligheter til friluftsliv, nærhet til natur/turområder, samt 
idrettsanlegg i forbindelse med skolen.   

+ 

Landskap/Estetikk Utforming av bygningsmasse må følges opp i kommende regulering. 
Bebyggelse vil bli synlig fra omkringliggende bebyggelse, men ikke fra 
nede i dalen. 

0 

Risiko og sårbarhet Ingen spesielle utfordringer eller risiko som krever analyse er kjent.  + 
Forurensing/Klima Ingen kjente utfordringer.   + 
Andre forhold En begrenset utvidelse av bydelssenteret vil neppe tiltrekke seg nye 

reisende fra Lillehammer sentrum, men demme opp for kjøring / 
handelslekkasje fra Røyslimoen og ned mot Lillehammer sentrum.   

+ 

Konklusjon: Eventuell ny større utbygging i Røyslimoen/vårsetergrenda område kan generere behov for 
utvidelse av bydelssenter på sikt. Beliggenheten er sentralt på Røyslimoen og arealbruken til utbyggingsformål er 
tidligere avklart. God tilgjengelighet, men kreves innvesteringer for myke trafikanter, ellers er øvrig infrastruktur i 
nærheten og det kreves begrensede investeringer til dette. Positivt med sentral tilrettelegging av boenheter i 
bydelssenteret. 
Området er avsatt i planen som utvidelse av bydelssenteret. 
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5.2 Boligområder 
 
Område 7 Søre Ål – Hagefeltet.  
Status: Avsatt til boligformål på nedre del og næringsformål på øvre del 
Fakta/informasjon: Området ligger vest for Hamarvegen på Søre Ål og er tidligere avsatt til næringsformål. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 65 daa 
Nåværende arealbruk: 
Avsatt til næringsformål.  
Areal dyrka mark: 49 daa 

Formål: Bolig  
Områdetype B2: Konsentrert 
småhusbebyggelse, lavblokkbebyggelse.  
Antall boenheter: 150-200 

Eiendom(mer): 
Kommunalt eid 
  

Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet 
Bokvalitet 

Området vurderes som attraktivt for næringsetablering. Området ligger 
gunstig plassert geografisk i Søre Ål. Også attraktivt til boligformål; 
nærhet til bydelssenter og sentrum, solrikt, utsikt, mv. I en kombinasjon 
med næring må det tas hensyn til hvilke næringsformål som lar seg 
kombinere med boliger, jf bokvalitetskriterier. 

+ 

Transportbehov Lite transportbehov da området ligger langs hovedveger og kollektivakser. 
Trafikkutvikling synliggjort i KDP TT. Utbyggingen vil ikke endre 
forutsetningene, men viktig at handelsutviklingen begrenses slik at 
funksjonene betjener Søre Ål og ikke skaper trafikk fra andre siden av 
byen. Kollektivtilbudet er bra.  

0/+ 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, vann og avløp 

Eksisterende vann- og avløp ligger tett opptil området. Gang- og 
sykkelveg helt inn til sentrum. Utbygging vil belaste Bankenkrysset. 
Konsekvenser er synliggjort i KDP TT. 

+ 

Jordvern/Landbruk Området berører dyrka mark. Utbyggingsformålet foreslås på arealer 
avsatt som næringsområde i gjeldende plan. 

0 

Naturmangfold Det er ikke kjent viktige naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 
området. Potensialet for dette vurderes som begrenset. Konsekvenser 
vurderes å være av liten betydning. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Generell aktsomhets- og 
undersøkelsesplikt i forbindelse med reguleringsplan.  

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Ingen konflikt i forhold til friluftsliv. Det er god nærhet til attraktive 
friluftsområder, sti og skiløypenett. Det er sikret en grønnstruktur på sør- 
og vestsiden av planområdet (jf. plankartet). 

+ 

Landskap/Estetikk Området vil kunne bli eksponert ved høy bebyggelse. For å utnytte 
arealressursene, bør arealene her bebygges i flere etasjer. Det er sikret 
en grønnstruktur på sør- og vestsiden av planområdet (jf. plankartet). 

-/0 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko- og sårbarhet er ikke 
kjent.  

0 

Forurensing/Klima Nærhet til landbruksvirksomhet kan medføre luktplager i perioder av året. 
Ellers ingen konkrete forurensningskilder. 

-/0 

Andre forhold Kombinasjonen næring/bolig kan være en utfordring mht. bokvalitet. -/+ 
Konklusjon: Området er i kommunalt eie, og kommunen kan med dette tilby og utvikle tilgjengelige 
næringsarealer. Det bør åpnes for mulig kombinert utbyggingsformål der det også tilrettelegges for boliger. 
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Bokvalitetene er positive, og nærheten til et bydelssentrum tilsier at området bør avsettes til boligformål.  
For å unngå eksponering i landskapet, skjerming mot dyrka mark og sikring av grønne forbindelser mellom 
eksisterende og framtidige utbyggingsområder er det avsatt en hensynssone for grønnstruktur som skjermer 
eksponeringen mot vest og sør. Utforming av reguleringsplan bør vurderes med tanke på sårbarhet for 
eksponering. 
Området er tatt inn i planen med boligformål på nedre del og næringsformål på øvre del, hvorav boligdelen er 
utgjør mesteparten av det tidligere avsatte området. Jf. område 42. 
 
 

Område 8 Nordsetervegen – Pålsrudvegen - Kantvegen 
Fakta/informasjon: Området omfatter gjenværende ubebygde arealer mellom Nordsetervegen og Kantvegen, og 
består av skogsmark og gjengrodd kulturmark. Deler av området er i gjeldende plan avsatt til næringsformål. 
Deler av forslaget er basert på innspill fra grunneiere. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 233 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1, næring 
Areal dyrka mark: 0,04 daa 

Formål: Bolig 
Områdetype: B1 
Antall boenheter: 100-150 

Eiendom(mer): 
Flere 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Solrikt i deler av området. God utsikt. Utbygging vil skje i form av 

småhusbebyggelse, som kan være konsentrert på egna tomter. Plass til 
lekearealer må avsettes ved regulering. Området vurderes å være 
sentrumsnært selv om det er noe avstand og høydeforskjell. Kort avstand 
til frilufts- og rekreasjonsområder, samt idrettsanlegg. 

+ 

Transportbehov Relativt nær sentrum, men med en del høydeforskjell. Høydeforskjell kan 
fremme bruk av bil. Noe avstand til funksjoner og servicetilbud kan bidra til 
økt bilbruk. 

-/0 

Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveg er under planlegging langs Nordsetervegen, og 
etablering av denne er aktuelt uavhengig av en fremtidig utbygging. 
Utbygging forutsetter etablering av gang- og sykkelveg. 

0/+ 

Vann og avløp Utbygging krever tilknytning til vann- og avløpsledninger. Dette vurderes 
som mulig for området, men kan kreve en del infrastrukturbygging. 

0 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Tilhører Kringsjå skolekrets. Omfattende utbygging vil kunne skape 
utfordringer mht. skolekapasitet. 

0 

Kollektivnett Busstilbud langs Nordsetervegen. Utbygging vil kunne styrke grunnlaget 
for kollektivtransport. 

+ 

Jordvern Utbygging består overveiende av skogsmark med middels til høy bonitet. 
Mindre arealer med gjengrodd kulturmark finnes i området. Utbygging 
berører ikke dyrka mark eller områder viktige for landbruket.  

+ 

Naturmangfold Spesielt viktige naturtyper eller artsforekomster er ikke kjent. Potensialet 
for dette vurderes som begrenset. Mye av området består av sterkt 
hogstpåvirket granskog. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels godt 
og tilstrekkelig. 

0 
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Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Iht. kulturminnedatabasen Askeladden er det registrert kulturminner i form 
av kullgroper i området langs Nordsetervegen. I enkelte områder kan det 
være behov for undersøkelser av kulturminner, og evt. må det settes av 
areal som sikrer kulturminner, men det vurderes å være begrenset 
potensiale ut over enkelte kjente kulturminner i området. Gamle 
Nordseterveg må opprettholdes og det må sikres tilstrekkelig avstand 
mellom byggeområdet og vegen. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Gamle Nordseterveg er viktig turforbindelse og må tas hensyn til. Turveger 
går inn i Olympiaparken fra Kantvegen og disse må ivaretas. Kort avstand 
til områder for friluftsliv/rekreasjon/idrett. 

0 

Landskap/ 
Estetikk 

Området ligger i lia ovenfor byen. Beliggenheten vurderes ikke som 
spesielt eksponert eller utfordrende ved dette utbyggingsmønsteret 
(småhusbebyggelse) 

+ 

Risiko og sårbarhet Ingen spesielle utfordringer kjent. + 
Forurensing/ 
Klima 

Ingen spesielle utfordringer kjent. Utbygging berører ikke områder med 
forurenset grunn etter skytebaneaktiviteter i Skurvadalen. Støytiltak kan 
være aktuelt for områder nærmest Nordsetervegen. Høydeforskjell i 
forhold til byen kan bidra til økte klimagassutslipp ved transport.  

0 

Andre forhold Flere grunneiere kan være utfordrende i forhold til planprosess. Ved 
utvelgelsen av området er det lagt vekt på muligheter for atkomst. 

- 

Konklusjon: Utbygging i dette området vil bidra til noe fortetting av områder med eksisterende bebyggelse. 
Utbygging berører ikke dyrka mark eller områder som er spesielt viktig for biologisk mangfold. Sammenlignet med 
områder lenger oppover i Øvre Ålsbygda, vurderes en utbygging som lite konfliktfylt i forhold til jordvern, biologisk 
mangfold og landskap. Avstand og høydeforskjell i forhold til byen gir noe transportbehov. 
Området er tatt inn i planen. 
 
 

Områdene 9, 10 og 11 Øvre Ålsbygda.   
Status: Områder er endret fra LNFb-områder til boligformål med plankrav, jf. planbeskrivelse og plankart 
Fakta/informasjon:  
Vurderingsområdet omfatter arealene langs Bergesvevegen, Olasvevegen, Rustadvegen, Åsstuevegen, 
Nordsetervegen/Sjøsætervegen. Tidligere kommuneplan satte begrensninger på antall boenheter (20 boenheter i 
perioden frem til 2030). Det ble først valgt ut flere LNFb-områder etter lokaliseringskriteriene for spredt 
boligbygging, jf. konsekvensvurdering av områder som er tatt ut av planen. I endelig plan ble spredt boligbygging i 
Øvre Ålsbygda vurdert på nytt og områder ble tatt ut. Gjenværende arealer er avsatt til boligformål med plankrav. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: Flere delområder 
Nåværende arealbruk: LNF1 og LNF2 med 
spredt boligbygging  
Areal dyrka mark: 0,2 daa 

Formål: Bolig 
Antall boenheter: 
Åsstuevegen/Rustadvegen: 10-15 
Ved Skihytta: 5 
Langs Nordsetervegen: 10  
Områdetype: B1 

Eiendom(mer): 
Flere 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området vurderes som attraktivt mht. spredt boligbygging, og som et 

alternativ til bygging i mer sentrumsnære områder. Utbygging vil skje i form 
+ 
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av enkelttomter og mindre klynger. Plass til lekearealer må avsettes ved 
regulering av enkeltområder.  

Transportbehov Bygging i dette området medfører transportbehov i form av økt behov for 
bruk av bil. Høydeforskjell i forhold til byen. Kollektivtilbud langs 
Nordsetervegen, samt bestillingsbuss. Økt antall boliger vil kunne øke 
grunnlaget for kollektivtilbud. Ingen bydelsfunksjoner eller servicetilbud i 
nærmiljøet. Ikke behov for nye veger, eller større behov for vegutbedring. 
Ved utvelgelse av områder er det lagt vekt på at kapasiteten på 
Bergesvevegen og Olasvevegen kan være begrenset. 

- 

Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveg er planlagt langs Nordsetervegen nedenfor krysset 
med Sjøsætervegen. Deler av området vil ikke få tilbud om 
gang/sykkelveg. Trafikkbelastning langs vegene fra Nordsetervegen og inn 
i området vurderes som akseptabel sett i forhold til at antall boenheter er 
begrenset.  Enkelte tverrforbindelser mellom hovedvegene er mulige å 
benytte for myke trafikanter og for turgåere. 

0/+ 

Vann og avløp Muligheter for tilknytning til offentlig nett i deler av området og langs 
Nordsetervegen. Fradeling/utbygging forutsetter at tiltakshaver på et tidlig 
tidspunkt utreder avløpsforhold/muligheter for avløpsløsning. 

-/0 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Området hører til Kringsjå skolekrets. Spredt utbygging over tid vurderes å 
ha en begrenset virkning på skolekapasitet. 

0 

Kollektivnett Busstilbud langs Nordsetervegen, samt bestillingsbuss. Økt antall boliger 
vil kunne øke grunnlaget for kollektivtilbud langs Nordsetervegen. 

0 

Jordvern Nye områder for boliger berører ikke dyrka mark og landbruksinteresser 
direkte. Bygging i dette området kan på sikt øke presset på 
landbruksinteresser og medføre konflikter. 

0 

Naturmangfold Øvre Ålsbygda har betydelige innslag av viktige områder for biologisk 
mangfold. Ved utvelgelsen av områder som kan bebygges er det lagt vekt 
på at byggeområder ikke skal berøre viktige områder for biologisk 
mangfold. Konsekvenser for biologisk mangfold vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som relativt godt. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent, men det kan stedvis være 
potensiale for funn av dette. Det være behov for undersøkelser av 
kulturminner. Generell aktsomhetsplikt. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Store deler av området har korte avstander til sti- og løypenett. Områder 
for spredt boligbygging er ikke i konflikt med løyper/stier. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Ved utvelgelsen av områder som kan bebygges er det lagt vekt på at 
spesielt eksponerte områder i forhold til byen unngås. 

0 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Ved regulering av 
enkeltområder må det bla. tas hensyn til radon, avstander til 
høyspentlinjer, trafikksikkerhet og beredskap. 

0 

Forurensing/ 
Klima 

Høydeforskjell i forhold til byen kan bidra til økte klimagassutslipp ved 
transport. Deler av området berører nedslagsfelt for Korgen vannverk, med 
tilhørende restriksjoner. Lokalisering vurderes som lite problematisk i 
forhold til drikkevannssonen. 

-/0 

Andre forhold   
Konklusjon: Området er et pressområde mht. dispensasjoner og deler av området har i kommuneplanens 
arealdel for 2006-2016 vært avsatt for spredt boligbygging. Det er ønskelig med klarere rammer for hvor det kan 
aksepteres noe spredt boligbygging i forhold til kvalitetene i området som helhet. I Øvre Ålsbygda er det ved 
utvelgelsen av områder for nye boliger tatt hensyn til landskap/fjernvirkning, kapasitet på enkelte veger, biologisk 
mangfold, landbruk og muligheter for avløpsløsninger. Spredt boligbygging i dette området er likevel problematisk 
da det på sikt ytterligere kan øke presset på området og nye mer sårbare arealer trues. Det kan også oppleves 
”urettferdig” at det kun er få utvalgte arealer som gis denne muligheten. 
Arealene som beholdes for boligutbygging avsettes til boligformål med krav til reguleringsplan. 
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Område 13 Åsmarkvegen.  Status: Endret avgrensning av området 
Fakta/informasjon: Områdene omfatter arealer nedenfor og sørøst for Åsmarkvegen. Arealene består 
overveiende av skogsmark, men også arealer med gjengrodd kulturmark. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 285 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 0,03 daa. 

Formål: Bolig 
Områdetype: B1 
Antall boenheter: 50-100 
 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr: 92/1 
Eier(e): Ole Magnus Engh 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Deler av området er vestvendt, mens andre deler er noe mer nordvendt, 

men slakt. Solforholdene vurderes som forholdsvis gode. Kort avstander til 
frilufts- og rekreasjonsområder. Noe avstand til sentrum. Nærhet til 
Roverudmyra avfallsstasjon med periodevis noe lukt kan trekke ned mht. 
bomiljø. 

0/+ 

Transportbehov Noe avstand til sentrum, men flere bydelsfunksjoner i områdene sør for 
sentrum. Begrenset høydeforskjell muliggjør bruk av sykkel. 

-/0 

Gang/sykkelveg Eksisterende gang og sykkelveg langs Åsmarkvegen. Full utbygging kan 
kreve noe etablering av gang- og sykkelveger internt i området. 

+ 

Vann og avløp Utbygging krever tilkobling til offentlige ledninger, og dette vurderes som 
mulig. Større utfordringer er ikke kjent. 

+ 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Tilhører Søre Ål skolekrets og Åretta ungdomsskole. Barnehagebehovet i 
området må vurderes i detaljplanleggingen av området. 

0 

Kollektivnett God kollektivdekning. Utbygging vil kunne styrke grunnlaget for busstilbud 
ytterligere. 

+ 

Jordvern Området består overveiende av skogsmark, men noe gjengrodd 
kulturmark forekommer. Dyrka mark i aktiv drift blir ikke berørt, men 
byggeområde vil til en viss grad grense opp mot arealer som er i drift. 

+ 

Naturmangfold Området består av skogsmark. Granskog dominerer. Partier med 
løvblandingsskog forekommer. Området er generelt sterkt preget av hogst. 
Det er ikke kjent spesielle naturtyper eller verdifulle artsforekomster 
innenfor området, og potensialet for dette vurderes som begrenset. Sørøst 
for byggeområdet ligger Igletjern som er leveområde for storsalamander 
(sårbar – VU). Lokaliteten blir ikke direkte berørt. Skogsområder kan 
imidlertid være av betydning for næringssøk, spredning og overvintring, og 
det er viktig at det beholdes sammenhengende skogsområder omkring 
tjernet. Utbyggingsområdet som er foreslått kommer ikke nærmere enn ca. 
450 meter fra Igletjern, og dette er trolig ikke i konflikt med forslag til 
forskrift for storsalamander som prioritert art, hvor det er lagt opp til et 
økologisk funksjonsområde med radius på 300 meter omkring 
dammer/tjern med forekomst av storsalamander. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Potensialet for funn av dette 
vurderes som begrenset i størstedelen av området, men må avklares. 

0 

Friluftsliv/ Kort avstand til skogsområder for friluftsliv og rekreasjon. Utbygging vil til 0/+ 
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Grønnstruktur en viss grad berøre skogsområder som kan ha betydning for rekreasjon. 
Det går lysløype gjennom deler av området, og denne må tas hensyn til 
ved en utbygging. 

Landskap/ 
Estetikk 

Utbygging vil i begrenset grad berøre landskapsmessige kvaliteter. 0/+ 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. + 
Forurensing/ 
Klima 

Støytiltak må vurderes langs Åsmarkvegen. Utbygging sør for sentrum kan 
bidra til utfordringer vedrørende luftkvalitet i sentrum på grunn av økt 
biltrafikk inn mot og gjennom byen. Utbygging kan i teorien muliggjøre 
utnytting av biogass ved Roverudmyra avfallsanlegg. 

-/0 

Andre forhold Avfallsbehandling ved Roverudmyra kan i perioder medføre noe lukt. Det 
må gjennomføres trafikkanalyse før utbygging av område og 
rekkefølgebestemmelse i planforslaget. 

- 

Konklusjon: Overveiende positive konsekvenser av utbyggingen. De negative konsekvensene er særlig knyttet til 
kort avstand til Roverudmyra avfallsanlegg, samt transportavhengighet. En utbygging vil bidra til en videreføring 
av byggeområdene som har blitt etablert langs Åsmarkvegen i gjeldende planperiode. Utbyggingsområdene sør 
for byen krever trafikkvurdering av kapasitet, trafikkavvikling og mulige tiltak. 
Området er avgrenset i forhold til eksisterende løypenett etter offentlig ettersyn. Området er redusert etter mekling 
både i areal og antall boenheter, jf. revidert planbeskrivelse og plankart. 
 
 

Område 14 Solhøgda - Solhøgdavegen 
Fakta/informasjon: Området ligger vest for Røyslimoen. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 47,9 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 0,07 daa 

Formål: Bolig 
Områdetype: B1/B2 
Antall boenheter: 50-100 
 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr:  
Eier(e): Flere 
Forslagstiller: Veidekke 
Eiendom AS 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Relativt kort avstand til bydelsfunksjoner på Røyslimoen. God utsikt, særlig 

i øvre deler av området. Kort avstand til friluftslivs- og rekreasjonsområder. 
Områdene rundt Solhøgda (tidligere institusjon) kan bygges ut med noe 
høgere tetthet enn resten av området. 

+ 

Transportbehov Høydeforskjell i forhold til sentrum kan medføre økt transportbehov.  - 
Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveger finnes mellom Røyslimoen og byen. + 
Vann og avløp Utbygging forutsetter tilknytning til offentlig ledningsnett. Dette vurderes 

som mulig. 
+ 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Røyslimoen skolekrets. Omfattende utbygging vil kunne medføre 
utfordringer mht. skolekapasitet, og evt. behov for arealer til barnehage. 

0 

Kollektivnett Busstilbud mellom Røyslimoen og byen eksisterer. Utbygging vil kunne 
styrke grunnlaget for kollektivtilbud. 

+ 

Jordvern Området består overveiende av skogsmark. Utbygging berører ikke dyrka 
mark. 

+ 

Naturmangfold Det er ikke kjent spesielle naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 
området. Potensialet for slike vurderes som svært begrenset, men 
kunnskapsgrunnlaget er noe begrenset.  

0 

Kulturminner/ Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent, og potensialet for slike 0/+ 
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Kulturmiljø vurderes som begrenset.  
Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er spesielt viktige for friluftsliv. 
Røyslimoen har kort avstand til skogsområder for friluftsliv/rekreasjon. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Deler av området kan være noe eksponert i forhold til byen, og dette må 
tas hensyn til. 

0 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Høyspentlinjer går gjennom 
området, og det må etableres tilstrekkelig byggeavstand og/eller jordkabel. 

+ 

Forurensing/ 
Klima 

Ingen spesielle utfordringer i utbyggingsområdet. Utbygging sør for 
sentrum kan bidra til utfordringer vedrørende luftkvalitet i sentrum på grunn 
av økt biltrafikk inn mot og gjennom byen, men omfanget av utbyggingen 
er begrenset.  

-/0 

Andre forhold Noe økt trafikkbelastning på Messenlivegen. Det må gjennomføres 
trafikkanalyse før utbygging av område – rekkefølgebestemmelse i 
planforslaget. 

- 

Konklusjon: Utbygging i dette området bidrar til en utvidelse av Røyslimoen som bydel, og vil kunne styrke 
grunnlaget for kollektivtransport, samt bydelsfunksjoner. Utbyggingsrekkefølge og utbyggingsvolum må sees i 
forhold til forslag om utbygging i området Røyslistuen - Hesmervegen, samt  ved Veltlien - Røyslien. 
Høydeforskjell, avstand til byen og kapasitet på eksisterende vegnett er generelle ulemper ved en utvidelse av 
Røyslimoen. Utbyggingsområdene sør for byen krever trafikkvurdering av kapasitet, trafikkavvikling og mulige 
tiltak. 
Området er tatt inn i planen. 
 
 
Område 15 Granittlia 
Fakta/informasjon: Utvidelse av eksisterende boligområde på Røyslimoen etter innspill fra grunneier. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 6 daa  
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Bolig  
Områdetype: B1  
Antall boenheter: Under 10 tomter 
 

Eiendom(mer): 
En grunneier 
Forslagstiller: Planråd AS 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Relativt kort avstand til bydelsfunksjoner på Røyslimoen. Allerede etablert 

boligområde. God tilgjengelighet via etablerte veger og god kvalitet på 
tilrettelagte grønne arealer i nærområde. Kort avstand til større friluftslivs- 
og rekreasjonsområder.  

+  

Transportbehov Høydeforskjell og avstand i forhold til sentrum kan medføre økt 
transportbehov.  Utbyggingsforslaget har svært begrenset omfang, og vil 
dermed ha svært liten betydning i forhold til kapasitetsøkning på 
eksisterende vegnett. Utbyggingen bør imidlertid sees i sammenheng med 
øvrige utbyggingsforslag på Røyslimoen. 

-/0 

Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveger finnes mellom Røyslimoen og byen. Også etablert 
gangveger/fortausløsninger innen deler av Røyslimoen-området. 

+  

Vann og avløp Utbygging av boliger vil kreve små investeringer til utbygging av veg og 
VA-nett siden dette allerede er etablert i området. 

+  

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Røyslimoen skolekrets har kapasitet og barnehagen i området har noe 
kapasitet. Det legges opp til nye områder til offentlige formål i 
kommuneplanen.  

 0/+ 
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Kollektivnett Bussforbindelse mellom Røyslimoen og byen eksisterer. Busstilbud for 
området vil kunne styrkes i fremtiden som følge av mer utbygging i 
Røyslimoen som egen bydel. Nye vegforbindelser vil kunne muliggjøre nye 
kollektivruter. 

 + 

Jordvern Utbygging beslaglegger skogsmark. Dyrket mark berøres ikke. +  
Naturmangfold Det er ikke kjent spesielle naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 

området. Potensialet for dette vurderes som begrenset. 
0  

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Potensialet vurderes som 
begrenset. 

0  

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er spesielt viktige for friluftsliv. 
Røyslimoen har kort avstand til skogsområder for friluftsliv/rekreasjon.  

+  

Landskap/ 
Estetikk 

Utbygging vurderes å ikke berøre viktige landskapsmessige kvaliteter. +  

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. God tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøyer via etablerte veger. 

+  

Forurensing/ 
Klima 

Ingen kjente forurensningskilder eller problematiske forhold. 0  

Andre forhold   
Konklusjon: Styrking av Røyslimoen som bydel vurderes som positivt og fortetting av allerede utbygde arealer er 
i tråd med nasjonale og kommunale føringer. Lite behov for investeringer for å igangsette utbyggingen. 
Fortettingen vil ikke berøre eksisterende bebyggelse mer en hva en må kunne forvente ved fortetting.  
Området er tatt inn i planen. 
 
 
Område 16 Røyslien - Veltlien 
Fakta/informasjon: Forslaget omfatter flere delområder sør og sørvest for Røyslimoen, og er basert på innspill 
fra grunneiere. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 300 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 11,5 daa 

Formål: Bolig 
Områdetype: B1 
Antall boenheter: 300-350 
 

Eiendom(mer): 
Flere 
Forslagstiller: Planråd AS 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Relativt kort avstand til bydelsfunksjoner på Røyslimoen. Utsikt og 

solforhold vil variere noe innenfor området, men området er relativt slakt. 
Kort avstand til friluftslivs- og rekreasjonsområder.  

+ 

Transportbehov Høydeforskjell i forhold til sentrum kan medføre økt transportbehov.  - 
Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveger finnes mellom Røyslimoen og byen. Nye 

vegforbindelser må etableres med gang- og sykkelveg. 
+ 

Vann og avløp Utbyggingsvolumet vil kreve utbygging av offentlig ledningsnett. -/0 
Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Røyslimoen og/eller Søre Ål skolekrets. Omfattende utbygging vil kunne 
medføre utfordringer mht. skolekapasitet. Det avsettes areal for barnehage 
innenfor området. 

0/+ 

Kollektivnett Bussforbindelse mellom Røyslimoen og byen eksisterer. Busstilbud for 
området vil kunne styrkes i fremtiden som følge av mer utbygging i 
Røyslimoen som egen bydel. Nye vegforbindelser vil kunne muliggjøre nye 
kollektivruter. 

+ 

Jordvern Området består overveiende av skogsmark. Mindre arealer med dyrka 0/+ 
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mark og gjengrodd dyrka mark forekommer i området. Arealer i aktiv drift 
og gårdstun må ivaretas i detaljplanleggingen.  

Naturmangfold Området består av skogsmark og gjengrodd kulturmark. Gran er 
dominerende treslag. Det er ikke kjent spesielle naturtyper eller verdifulle 
artsforekomster i området, og potensialet for slike vurderes som 
begrenset. Jordsmonnet fremstår som fattig i mye av området, og bare lite 
krevende planter har blitt påvist. Skogen er preget av skogbruk og at skog 
stedvis ser ut til å være etablert på tidligere kulturmark. 
Kunnskapsgrunnlaget er noe begrenset. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Potensialet vurderes som 
begrenset, men må avklares.  

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er spesielt viktige for friluftsliv. 
Røyslimoen har kort avstand til skogsområder for friluftsliv/rekreasjon. 
Eventuelle stier må ivaretas. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Utbygging vurderes å ikke berøre viktige landskapsmessige kvaliteter. + 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Høyspentlinjer går gjennom 
området, og det må etableres tilstrekkelig byggeavstand og/eller jordkabel. 

+ 

Forurensing/ 
Klima 

Ingen spesielle utfordringer i utbyggingsområdet. Utbygging sør for 
sentrum kan bidra til utfordringer vedrørende luftkvalitet i sentrum på grunn 
av økt biltrafikk inn mot og gjennom byen.  

-/0 

Andre forhold Boligutbygging kan utløse behov for betydelig utbygging av infrastruktur i 
form av veger og vann- og avløp. Økt trafikkbelastning på Messenlivegen. 
Det kan være behov for en vegforbindelse mellom Åsmarkvegen og 
Messenlivegen, og mulig trase for denne er angitt i kommuneplanens 
arealdel. Det må gjennomføres trafikkanalyse før utbygging av område – 
rekkefølgebestemmelse i planforslaget. 

-/0 

Konklusjon: Styrking av Røyslimoen som bydel vurderes som en positiv effekt av utbygging i dette området. 
Utbyggingsområdet vurderes å være i liten konflikt med jordvern, kulturminner, landskap og biologisk mangfold. 
Avstand til sentrum og muligheter for at utbygging i dette området utløser økt bilbruk og belastning på 
eksisterende innfartsveger til byen er en ulempe. Utbygging vil imidlertid kunne danne bedre grunnlag for 
kollektivtilbud. Utbyggingsområdene sør for byen krever trafikkvurdering av kapasitet, trafikkavvikling og mulige 
tiltak. Området er tatt inn i planen med krav om trafikkutredning. Området er redusert etter mekling både i areal og 
antall boenheter, jf. revidert planbeskrivelse og plankart. 
 
 
Område 18 Leirvika.  Status: Justert avgrensning på grunn av hensyn til bekkedrag og kulturminne 
Fakta/informasjon: Lite område i tilknytning til eksisterende boliger ved Kastrudvegen/Leirvika. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 16 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 2 daa. 

Formål: Bolig 
Områdetype: B1 
Antall boenheter: 7-10 
 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr:  
Eier(e): O.H Akeleye 
Braastad 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Noe skyggefullt siden det ligger på vestsida, men ellers god beliggenhet. 

Landlige omgivelser. Begrenset tilbud mht. grende- og bydelsfunksjoner. 
0/+ 

Transportbehov Avstand og beliggenhet kan medføre behov for bilbruk.  0 
Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveg fram til området fra Vingnes langs Jørstadmovegen. + 
Vann og avløp Utbygging krever tilkobling til offentlig ledning langs Jørstadmovegen. + 
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Dette vurderes som greit. 
Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Vingar skolekrets. Begrenset antall boliger medfører liten virkning på 
skolekapasitet. Utbyggingen vil styrke Vingar som grendeskole. 

0/+ 

Kollektivnett Kollektivtilbud i Kastrudvegen. + 
Jordvern Utbygging berører ikke dyrka mark i aktiv drift. + 
Naturmangfold Det er ikke kjent spesielle naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 

området. Potensialet for slike vurderes som begrenset, og utbygging 
vurderes å være av liten betydning. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner i området er ikke kjent, men må avklares. 
Eldre kirkegård finnes i området – denne er ikke vurdert som 
fredningsobjekt. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er spesielt viktige for friluftsliv. Gode 
friluftslivsforbindelser til turområder i Fåberg vestside. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Utbygging vurderes å ikke berøre viktige landskapsmessige kvaliteter. + 

Risiko og sårbarhet Det er kjent høye verdier av radon fra boliger i nærområdet. Dette tilsier at 
det ved utbygging må tas særlige hensyn, og at det kan være aktuelt med 
mer omfattende tiltak enn normalt. Ellers ingen. 

- 

Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. 0 

Andre forhold   
Konklusjon: Utbyggingen har overvekt av positive konsekvenser. Den gir tilbud til alternative boligtomter som 
styrker grendemiljøet på Vingnes og i Fåberg. 
Området er tatt inn i planen. Leirvika kirkegård avsettes til formål grønnstruktur - kulturmiljø. Området er redusert 
mot bekken. 
 
 
 
Område 19 Berg 
Fakta/informasjon: Området ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse langs Døsvegen. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 16,5 daa. 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 3,8 daa 

Formål: Bolig 
Områdetype: B1 
Antall boenheter: 7-10 
 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr: 14/8 
Eier: Astrid Krum 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Solrikt. Enkelte tettstedfunksjoner finnes i tilknytning til Vingrom. Kort 

avstand til skogsområder. 
+ 

Transportbehov Avstand og beliggenhet medfører behov for bruk av bil. Nærhet til 
arbeidsplasser i Vingrom. 

- 

Gang/sykkelveg Det er ikke gang- og sykkelveg langs Døsvegen, og utbygging i dette 
området kan medføre behov for etablering av dette. Gang- og 
sykkelforbindelse til Burmavegen er et alternativ. 

- 

Vann og avløp Utbygging krever tilknytning til offentlige ledninger. Prosjektering av dette 
for eksisterende bebyggelse langs Døsvegen pågår, og det forutsettes at 
eventuell ny bebyggelse knyttes til offentlig ledning. 

+ 

Skolekapasitet/ Tilhører Vingrom skolekrets. Begrenset antall nye boliger vurderes å ha en + 
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barnehagebehov ubetydelig virkning på skolekapasiteten. 
Kollektivnett Det er begrenset busstilbud for området. Vingrom sentrum har imidlertid 

kollektivtilbud til byen og langs E6, men noe avstand i forhold til dette. 
-/0 

Jordvern Byggeområdet berører noe dyrka mark, men denne vurderes som 
marginal og er ikke i aktiv drift. 

-/0 

Naturmangfold Det er ikke kjent spesielt verdifulle naturtyper eller artsforekomster i 
området, og potensialet for dette vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent, men må avklares. 0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er spesielt viktige for friluftsliv. Kort 
avstand til store friluftsområder og tilrettelagt badeplass. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Utbyggingen vurderes ikke å berøre viktige landskapsmessige kvaliteter. + 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. 0 
Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Avstand i forhold til byen kan 
bidra til økte klimagassutslipp ved transport.  

0 

Andre forhold   
Konklusjon: Området har totalt sett liten/mindre vesentlig konsekvens i forhold til utredningstemaene. 
Transportbehov og manglende gang- og sykkelveg er ulemper, og kan gjøre det aktuelt å ta ut området fra 
planforslaget. Utbygging forutsetter etablering av VA-ledninger i området Burmavegen og Døsvegen. Utbygging 
vil kunne styrke Vingrom som tettsted/grend. 
Området er tatt inn i planen. 
 
 

Område 20 Haugerenga vest 
Fakta/informasjon: Området ligger langs Elveskarvegen og er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt som 
næringsareal. Næringsvirksomhet kan være vanskelig å realisere i dette området, og arealet ønskes omdisponert 
til boligformål. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 30 daa. 
Nåværende arealbruk: Avsatt til industriformål i 
gjeldende kommuneplan 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Bolig 
Områdetype: B1 
Antall boenheter: ca. 20 
 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr:  
Eier: Marit Olive Lindstad 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området kan være noe skyggefullt. Enkelte tettstedfunksjoner finnes i 

tilknytning til Vingrom. Boligområdet blir en forlengelse av bebyggelsen 
innover langs Elveskarvegen og vil generelt styrke dette bomiljøet. 

0/+ 

Transportbehov Avstand til byen/sentrum kan bidra til transportavhengighet og bruk av bil. 
Enkelte tettstedfunksjoner finnes i Vingrom sentrum. Kort avstand til skole 
og enkelte arbeidsplasser i Vingrom. 

-/0 

Gang/sykkelveg Det er ikke gang- og sykkelveg til området. Trafikkbelastning vurderes som 
begrenset. Alternative forbindelser for myke trafikkanter på deler av 
strekningen. 

0 

Vann og avløp Utbygging forutsetter tilkobling til offentlige vann- og avløpsledninger. VA-
ledninger er under prosjektering innover Elveskarvegen. 

+ 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Tilhører Vingrom skolekrets  

Kollektivnett Vingrom sentrum har kollektivtilbud til byen og langs E6. + 
Jordvern Utbygging berører ikke dyrka mark. Området er fra tidligere avsatt til + 
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nærings/industriformål i kommuneplanens arealdel.  
Naturmangfold Området består av løvblandingsskog og krattskog. Området vurderes å ha 

begrensede kvaliteter for biologisk mangfold. Flommark langs Rinda er 
preget av at det er gjennomført sikringstiltak langs elva. Det er ikke kjent 
spesielt verdifulle naturtyper og artsforekomster i området for utbygging og 
potensialet for dette vurderes som begrenset. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent, men må avklares. 0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er spesielt viktige for friluftsliv. Kort 
avstand til skogsområder og idrettsanlegg. 

0 

Landskap/ 
Estetikk 

Området for eventuell utbygging ligger i dalbunnen og utbygging vil være 
av liten landskapsmessig betydning.  

+ 

Risiko og sårbarhet Det er ikke kjent spesielt problematiske temaer. Bygging på arealer i 
dalbunnen kan kreve at det gjøres vurderinger i forhold til flom i Rinda. Det 
er gjennomført sikringstiltak langs Rinda på strekningen forbi det foreslåtte 
byggeområdet. 

0 

Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Avstand i forhold til byen kan 
bidra til økte klimagassutslipp ved transport.  

0 

Andre forhold Atkomstveg kan medføre utfordringer i forhold til økt trafikkbelastning og 
eksisterende bebyggelse langs ytre deler av Elveskarvegen. 

- 

Konklusjon: Området har totalt sett liten/mindre vesentlig konsekvens i forhold til utredningstemaene. Skyggefull 
beliggenhet og atkomstforhold kan tale i mot boligbygging. Området vurderes som bedre egnet til boliger enn 
industri/næring. Kort avstand til Vingrom sentrum med enkelte funksjoner og skole vurderes som positivt. 
Utbyggingen vil styrke Vingrom som tettsted/grend. 
Området omdisponeres til boligformål i planen. 
 
 
 

Område 21 Saksumdal.  Status: Området sentralt avsettes til boligformål med plankrav – områdenummer 
20, jf. revidert plankart 
Fakta/informasjon:  
Forslaget omfatter en begrenset utvidelse av områder avsatt i gjeldende kommuneplan for spredt boligbygging i 
Saksumdal. Forslaget omfatter ikke vesentlig flere boenheter enn i gjeldende arealdel, men bidrar til noe større 
fleksibilitet mht. muligheter for utbygging og bedre utnyttelse av kommunale investeringer i offentlige 
avløpsledninger. Lokaliseringskriteriene for spredt boligbygging er lagt til grunn for utvelgelsen av arealer. 
Området sentralt er tilrettelagt for en noe høyere botetthet enn de øvrige arealene. Det avsettes derfor som 
boligformål med plankrav. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: Flere delområder 
Nåværende arealbruk: LNF og LNF2 
med spredt boligbygging 
Areal dyrka mark: 31,5 daa. 

Formål: Spredt boligbygging og 
boligbebyggelse med plankrav 
Områdetype: LNFb og områdetype B1 
Antall boenheter LNFb: ca. 40 
Antall boenheter B1: 20-30 

Eiendom(mer): 
Flere  
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området vurderes som attraktivt mht. spredt boligbygging, og som et 

alternativ til bygging i mer sentrumsnære områder. Utbygging vil skje i form 
av enkelttomter og mindre klynger. Kort avstand til grendeskole. 

+ 

Transportbehov Avstand og beliggenhet bidrar til bruk av bil til byen/sentrum og 
servicefunksjoner. 

-/0 



 28

Gang/sykkelveg Ingen gang- og sykkelveg i området. Trafikkbelastning vurderes som 
begrenset. 

0 

Vann og avløp Det pågår utbygging av offentlig avløpsanlegg for deler av Saksumdal. Ny 
bebyggelse forutsetter i hovedsak tilknytning til offentlig anlegg.  

+ 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Saksumdal skolekrets. Begrenset utbygging vurderes å ha en begrenset 
virkning på skolekapasiteten. 

0 

Kollektivnett Begrenset busstilbud mellom Saksumdal og byen. Økt boligbygging kan gi 
grunnlaget for bedret kollektivtilbud. 

- 

Jordvern Utbygging berører enkelte arealer med dyrka mark som ikke er i aktiv drift 
eller som vurderes som marginal mht. jordbruk.  

0/- 

Naturmangfold Det er betydelige kvaliteter mht. biologisk mangfold i deler av Saksumdal. 
Nye områder for boligbygging berører ikke viktige naturtyper eller verdifulle 
artsforekomster. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i områdene som er avsatt 
til spredt boligbygging. Forholdet til kulturminner må avklares for deler av 
de nye områdene. Generell aktsomhetsplikt. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er viktige for friluftsliv. Kort avstand til 
områder for rekreasjon/friluftsliv. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Utbygging vurderes å i begrenset grad berøre viktige landskapsmessige 
kvaliteter. 

0 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. 0 
Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Avstand i forhold til byen kan 
bidra til økte klimagassutslipp ved transport.  

-/0 

Andre forhold   
Konklusjon: Forslaget er en begrenset utvidelse i forhold til det som tidligere har vært avsatt for spredt 
boligbygging i Saksumdal. Det legges opp til nye arealer for boliger øst i grenda, samt et lite areal i vest. 
Forslaget bidrar til noe større valgmuligheter med tanke på utbygging. Tilrettelegging for spredt boligbygging her 
vurderes som et alternativ til bygging i mer sentrumsnære områder, og vil bidra til å styrke grenda. 
Området er tatt inn i planen. 
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5.3 LNFb-områder 
 
 

LNFb: Søre Ål.  Status: Flere områder er tatt ut i revidert plan 
Fakta/informasjon: 
Det avsettes mindre arealer for spredt boligbygging langs Hamarvegen fra Søre Ål skole til Tøndevold. 
Lokaliseringskriteriene for spredt boligbygging er lagt til grunn for utvelgelsen av arealer. Områdene er 
sentrumsnære og ved utbygging av tre eller flere boenheter kreves reguleringsplan. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: Flere delområder 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 18,9 daa 

Formål: Bolig 
Områdetype: LNFb 
Antall boenheter: ca. 10  
 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr:  
Eier(e): Flere 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Områdene for boliger er relativt nær byen. Området vurderes som 

attraktivt mht. spredt boligbygging, og som et alternativ til bygging i mer 
sentrumsnære områder. Utbygging vil skje i form av enkelttomter og 
mindre klynger. Plass til lekearealer må avsettes ved regulering av 
enkeltområder. 

+ 

Transportbehov Relativt kort avstand til byen og begrenset høydeforskjell. 0/+ 
Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveg langs Hamarvegen.  + 
Vann og avløp Muligheter for tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. + 
Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Områdene hører til Søre Ål skolekrets. Begrenset antall nye boliger 
vurderes å ha ubetydelig virkning på skolekapasiteten.  

0 

Kollektivnett God kollektivdekning. + 
Jordvern Områdene omfatter restarealer mellom eksisterende dyrka mark. I 

deler av områdene vil ny bebyggelse fortette eksisterende 
boligklynger/spredt bebyggelse. Mindre arealer med dyrka mark kan bli 
berørt.  

- 

Naturmangfold Ingen spesielle artsforekomster eller spesielt viktige naturtyper er kjent, 
men enkelte områder kan ha funksjon (hekkebiotoper, skjul, 
næringssøk) for fugl/vilt. Kantsoner mot dyrka mark og mosaikk i 
jordbrukslandskapet kan bli negativt berørt. 

-/0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent, men det kan stedvis 
være potensiale for funn av dette. Det kan være behov for 
undersøkelser av kulturminner. Generell aktsomhetsplikt. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Områdene berører ikke sti- og løyepenett, eller viktige områder for 
friluftsliv. Grønnstruktur i kulturlandskapet kan bli noe berørt. 

-/0 

Landskap/Estetikk I deler av områdene vil ny bebyggelse fortette eksisterende 
boligklynger/spredt bebyggelse. Grønnstruktur i kulturlandskapet kan 
bli noe berørt. Utbygging vurderes å kunne berøre enkelte 
landskapskvaliteter negativt. 

- 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Ved et av delområdene for 
boliger har det tidligere vært en bensinstasjon hvor oljeforurenset 
grunn kan forekomme. Hensyn til støy langs Hamarvegen. 

0 

Forurensing/Klima Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. 0 
Andre forhold Lite behov for utbygging av infrastruktur for områdene.Langs 

Hamarvegen må det avsettes byggegrenser iht. krav fra Vegvesenet. 
-/+ 
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Konklusjon: Begrenset transportbehov, gang- og sykkelveg, samt kollektivtilbud kan tale for flere boliger i dette 
området. Fortetting i forbindelse med enkelte eksisterende boligklynger kan være akseptabelt. Hensynet til 
kulturlandskapet, biologisk mangfold og landbruk kan tale i mot.   
Arealene som beholdes for boligutbygging avsettes til boligbebyggelse med krav til reguleringsplan for 3 eller flere 
boenheter.  
 
 
LNFb: Nordre Ål.  Status: Noen områder er tatt ut i revidert plan 
Fakta/informasjon:  
Gudbrandsdalsvegen – Gamlevegen, inkludert Bælafaret, Sannheimsvegen. Områdene omfatter flere arealer for 
spredt boligbygging på restarealer i tilknytning til eksisterende spredt bebyggelse. Lokaliseringskriteriene for spredt 
boligbygging er lagt til grunn for utvelgelsen av areaer. Områdene er sentrumsnære og ved utbygging av fire eller 
flere boenheter kreves reguleringsplan. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: Flere delområder 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 5,9 daa 

Formål: Boliger 
Områdetype: LNFb 
Antall boenheter: 10 
 

Eiendom(mer): 
Flere 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Områdene for boliger er relativt nær byen. Området vurderes som 

attraktivt mht. spredt boligbygging, og som et alternativ til bygging i mer 
sentrumsnære områder. Utbygging vil skje i form av enkelttomter og 
mindre klynger. Plass til lekearealer må avsettes ved regulering av 
enkeltområder. 

+ 

Transportbehov Relativt kort avstand til byen og begrenset høydeforskjell. 0/+ 
Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveg mellom Fåberg og byen. Gamlevegen lite 

trafikkbelastet. 
+ 

Vann og avløp Muligheter for tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. + 
Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Områdene hører til Ekrom skolekrets. Begrenset antall nye boliger 
vurderes å ha begrenset virkning på skolekapasiteten.  

0 

Kollektivnett Bussforbindelse mellom Fåberg/HiL og byen, samt mellom Ekrom og 
byen. 

+ 

Jordvern Områdene omfatter restarealer mellom eksisterende dyrka mark. I deler 
av områdene vil ny bebyggelse fortette eksisterende boligklynger/spredt 
bebyggelse. Mindre arealer med ikke oppdyrket, men dyrkbar jord kan 
bli berørt.  

-/0 

Naturmangfold Områdene omfatter i første rekke partier med krattskog og 
løvblandingsskog. Ingen spesielle artsforekomster eller spesielt viktige 
naturtyper er kjent, men enkelte områder kan ha funksjon 
(hekkebiotoper, skul, næringssøk) for fugl/vilt. Kantsoner mot dyrka mark 
og mosaikk i jordbrukslandskapet kan bli negativt berørt. 

-/0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent, men det kan stedvis være 
potensiale for funn av dette. Det være behov for undersøkelser av 
kulturminner. Generell aktsomhetsplikt. Gamlevegen har kulturhistorisk 
verdi/ betydning.  

0 

Friluftsliv/ Områdene berører ikke sti- og løyepenett eller viktige områder for -/0 
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Grønnstruktur friluftsliv. Kulturlandskapet nord for byen er attraktivt for rekreasjon. 
Grønnstruktur i kulturlandskapet kan bli noe berørt. 

Landskap/ 
Estetikk 

I deler av områdene vil ny bebyggelse fortette eksisterende 
boligklynger/spredt bebyggelse. Grønnstruktur i kulturlandskapet kan bli 
noe berørt. Utbygging vurderes å kunne berøre enkelte 
landskapskvaliteter negativt. 

- 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. 0 
Forurensing/ 
Klima 

Områdene inngår i restriksjonssone for Korgen vannverk. Ny 
bebyggelse vurderes å ikke være problematisk i forhold til 
drikkevannskilden/ restriksjoner. Utover dette ingen kjente risikofaktorer. 

0 

Andre forhold Lite behov for utbygging av infrastruktur for de fleste av områdene. 
Langs Gudbrandsdalsvegen og i områder ned mot jernbanen må det 
avsettes byggegrenser iht. krav fra Vegvesenet og Jernbaneverket. 

-/+ 

Konklusjon: Begrenset transportbehov, gang- og sykkelveg, samt kollektivtilbud kan tale for flere boliger i dette 
området. Fortetting i forbindelse med enkelte eksisterende boligklynger kan være akseptabelt. Hensynet til 
kulturlandskapet og landbruk kan tale i mot.  
Det beholdes noen få arealer for spredt boligbygging som fortetting i eksisterende boligområder. Det er krav til 
reguleringsplan for 3 eller flere boenheter. 
 
 

LNFb: Roterud 
Fakta/informasjon:  
Forslaget omfatter en videreføring av områder avsatt for spredt boligbygging i Roterud. Enkelte områder er tatt ut 
i forhold til gjeldende kommuneplans arealdel. Begrunnelsen for å ta ut arealer er at disse vurderes som dårlig 
egnet mht. grunnforhold/avløpsløsninger. Nye innspill til LNFb-områder i Roterud er ikke tatt inn i planforslaget. 
Lokaliseringskriteriene for spredt boligbygging er lagt til grunn for utvelgelsen av arealer. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: Flere delområder 
Nåværende arealbruk: LNF2 med spredt 
boligbygging 
Areal dyrka mark: 20,3 daa 

Formål: Spredt boligbygging 
Områdetype: LNFb 
Antall boenheter: 50-60 
 

Eiendom(mer): 
Flere 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området vurderes som attraktivt mht. spredt boligbygging, og som et 

alternativ til bygging i mer sentrumsnære områder. Utbygging vil skje i form 
av enkelttomter og mindre klynger.  

+ 

Transportbehov Beliggenhet og avstand til byen/sentrum bidrar til bruk av bil. - 
Gang/sykkelveg Det er gang- og sykkelveg langs Messenlivegen og store deler av LNFb-

området vil kunne nyttiggjøre seg dette. 
+ 

Vann og avløp I store deler av området forutsettes det at avløpsløsninger kan finnes på 
stedet. Mulighetene til å etablere avløpsløsninger kan stedvis være 
utfordrende/begrensede, og utelukke enkelte områder for boligbygging. 
Grunneiere må ta initiativ til og bekoste tilknytning til offentlig ledning.  

-/0 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Røyslimoen skolekrets. Begrenset utbygging vurderes å ha en ubetydelig 
virkning på skolekapasiteten. 

0 

Kollektivnett Det er begrenset busstilbud langs Messenlivegen 0 
Jordvern Utbygging berører ikke dyrka mark i aktiv drift, men det er innslag av 

arealer som ikke er i aktiv drift. Ny plan medfører ikke endringer. 
0 

Naturmangfold Det er ikke kjent viktige naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 
områder for boligbygging. Potensiale for slike vurderes som begrenset. 

0 
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Kunnskapsgrunnlaget vurderes som relativt godt. 
Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i områdene som er avsatt 
til spredt boligbygging. Potensialet vurderes som begrenset. Generell 
aktsomhetsplikt. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er viktige for friluftsliv. Kort avstand til 
områder for rekreasjon/friluftsliv. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Utbygging vurderes i begrenset grad å berøre viktige landskapsmessige 
kvaliteter. 

0 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. 0 
Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Avstand og høydeforskjell i 
forhold til byen kan bidra til økte klimagassutslipp ved transport.  

-/0 

Andre forhold   
Konklusjon: Områdene er avsatt til spredt boligbygging i eksisterende arealdel til kommuneplanen. Enkelte 
delområder tas ut pga. problematiske avløpsforhold. Nye områder tas ikke inn. Tilrettelegging for spredt 
boligbygging her vurderes som et alternativ til bygging i mer sentrumsnære områder, og vil bidra til å styrke 
grenda. Områdene er tatt inn i planen som spredt boligbygging. 
 
 

LNFb: Rudsbygd 
Fakta/informasjon: Lokaliseringskriteriene for spredt boligbygging er lagt til grunn for utvelgelsen av arealer. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal:  
Nåværende arealbruk: LNF2 med spredt 
boligbygging 
Areal dyrka mark: 4,8 daa 

Formål: Spredt boligbygging 
Områdetype: LNFb  
Antall boenheter: 5-10 

Eiendom(mer): 
Flere  
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området vurderes som attraktivt mht. spredt boligbygging, og som et 

alternativ til bygging i mer sentrumsnære områder. Utbygging vil skje i form 
av enkelttomter og mindre klynger. Sørvestvendt og solrikt. Landlige 
omgivelser. Noe avstand til funksjoner og servicetilbud. Kort avstand til 
grendeskole. 

+ 

Transportbehov Beliggenhet og avstand til byen/sentrum og servicefunksjoner bidrar til 
bruk av bil. 

- 

Gang/sykkelveg Det er gang- og sykkelveg langs Gausdalsvegen.  + 
Vann og avløp Utbygging forutsetter tilknytning til offentlig ledning langs Gausdalsvegen. 0 
Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Buvollen skolekrets. Begrenset utbygging vurderes å ha en ubetydelig 
virkning på skolekapasiteten.  

0 

Kollektivnett Det er busstilbud langs Gausdalsvegen. 0/+ 
Jordvern Utbygging berører ikke dyrka mark i aktiv drift. 0 
Naturmangfold Det er ikke kjent viktige naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 

områder for boligbygging. Potensialet for slike vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som begrenset. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i områdene som er avsatt 
til spredt boligbygging, men det er kjent kulturminner i området, og dette 
må avklares. Generell aktsomhetsplikt. 

-/0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er viktige for friluftsliv. Kort avstand til 
områder for rekreasjon/friluftsliv. 

+ 
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Landskap/ 
Estetikk 

Utbygging vurderes i begrenset grad å berøre viktige landskapsmessige 
kvaliteter. 

0 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent  0 
Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Avstand i forhold til byen kan 
bidra til økte klimagassutslipp ved transport.  

-/0 

Andre forhold   
Konklusjon: Tilrettelegging for spredt boligbygging her vurderes som et alternativ til bygging i mer sentrumsnære 
områder, og vil bidra til å styrke grenda. 
Områdene er tatt inn i planen som spredt boligbygging.  
 
 

LNFb: Saksumdal.  Status: Områder mot øst er tatt ut i revidert plan. Del av område avsatt til boligformål 
med plankrav – områdenummer 20, jf. revidert plankart 
Fakta/informasjon:  
Forslaget omfatter en begrenset utvidelse av områder avsatt i gjeldende kommuneplan for spredt boligbygging i 
Saksumdal. Forslaget omfatter ikke vesentlig flere boenheter enn i gjeldende arealdel, men bidrar til noe større 
fleksibilitet mht. muligheter for utbygging og bedre utnyttelse av kommunale investeringer i offentlige 
avløpsledninger. Lokaliseringskriteriene for spredt boligbygging er lagt til grunn for utvelgelsen av arealer. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: Flere delområder 
Nåværende arealbruk: LNF og LNF2 
med spredt boligbygging 
Areal dyrka mark: 31,5 daa. 

Forslag: 
Formål: Spredt boligbygging 
Områdetype: LNFb  
Antall boenheter LNFb: ca. 40 
 

Eiendom(mer): 
Flere  
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området vurderes som attraktivt mht. spredt boligbygging, og som et 

alternativ til bygging i mer sentrumsnære områder. Utbygging vil skje i form 
av enkelttomter og mindre klynger. Kort avstand till grendeskole. 

+ 

Transportbehov Avstand og beliggenhet bidrar til bruk av bil til byen/sentrum og 
servicefunksjoner. 

-/0 

Gang/sykkelveg Ingen gang- og sykkelveg i området. Trafikkbelastning vurderes som 
begrenset. 

0 

Vann og avløp Det pågår utbygging av offentlig avløpsanlegg for deler av Saksumdal. Ny 
bebyggelse forutsetter i hovedsak tilknytning til offentlig anlegg.  

+ 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Saksumdal skolekrets. Begrenset utbygging vurderes å ha en ubetydelig 
virkning på skolekapasiteten. 

0 

Kollektivnett Begrenset busstilbud mellom Saksumdal og byen. Økt boligbygging kan gi 
grunnlaget for bedret kollektivtilbud. 

- 

Jordvern Utbygging berører enkelte arealer med dyrka mark som ikke er i aktiv drift 
eller som vurderes som marginal mht. jordbruk.  

0/- 

Naturmangfold Det er betydelige kvaliteter mht. biologisk mangfold i deler av Saksumdal. 
Nye områder for boligbygging berører ikke viktige naturtyper eller verdifulle 
artsforekomster. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i områdene som er avsatt 
til spredt boligbygging. Forholdet til kulturminner må avklares for deler av 
de nye områdene. Generell aktsomhetsplikt. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er viktige for friluftsliv. Kort avstand til 
områder for rekreasjon/friluftsliv. 

+ 
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Landskap/ 
Estetikk 

Utbygging vurderes å i begrenset grad berøre viktige landskapsmessige 
kvaliteter. 

0 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. 0 
Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Avstand i forhold til byen kan 
bidra til økte klimagassutslipp ved transport.  

-/0 

Andre forhold   
Konklusjon: Forslaget er en begrenset utvidelse i forhold til det som tidligere har vært avsatt for spredt 
boligbygging i Saksumdal. Det legges opp til nye arealer for boliger øst i grenda, samt et lite areal i vest. 
Forslaget bidrar til noe større valgmuligheter med tanke på utbygging. Tilrettelegging for spredt boligbygging her 
vurderes som et alternativ til bygging i mer sentrumsnære områder, og vil bidra til å styrke grenda. 
Området sentralt er avsatt til boligformål med plankrav. Områdene som ble foreslått mot øst er tatt ut på grunn av 
konflikter i forhold til kulturminnevern og jordvern. Øvrige arealer er tatt inn i planen som spredt boligbygging.  
 

 



 35

5.4 Næringsarealer 
 
 
Område 42 Søre Ål – Hagefeltet.  
Status: Avsatt til boligformål på nedre del og næringsformål øvre del 
Fakta/informasjon: Området ligger vest for Hamarvegen på Søre Ål og er tidligere avsatt til næringsformål. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca.41 daa 
Nåværende arealbruk: 
Avsatt til næringsformål.  
Areal dyrka mark: 13,5 daa 

Formål: Næringsarealer for industri, lager og 
produksjon 
Områdetype: N3 
 

Eiendom(mer): 
Næringsdelen er 
privat eid. 
  

Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet 
Bokvalitet 

Området vurderes som attraktivt for næringsetablering. Området ligger 
gunstig plassert geografisk i Søre Ål. Også attraktivt til boligformål; 
nærhet til bydelssenter og sentrum, solrikt, utsikt, mv. I en kombinasjon 
med næring må det tas hensyn til hvilke næringsformål som lar seg 
kombinere med boliger, jf. bokvalitetskriterier. 

+ 

Transportbehov Lite transportbehov da området ligger langs hovedveger og kollektivakser. 
Trafikkutvikling synliggjort i KDP TT. Utbyggingen vil ikke endre 
forutsetningene, men viktig at handelsutviklingen begrenses slik at 
funksjonene betjener Søre Ål og ikke skaper trafikk fra andre siden av 
byen. Kollektivtilbudet er bra.  

0/+ 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, vann og avløp 

Eksisterende vann- og avløp ligger tett opptil området. Gang- og 
sykkelveg helt inn til sentrum. Utbygging vil belaste Bankenkrysset. 
Konsekvenser er synliggjort i KDP TT. 

+ 

Jordvern/Landbruk Området berører dyrka mark. Utbyggingsformålet foreslås på arealer 
avsatt som næringsområde i gjeldende plan. 

0 

Naturmangfold Det er ikke kjent viktige naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 
området. Potensialet for dette vurderes som begrenset. Konsekvenser 
vurderes å være av liten betydning. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Generell aktsomhets- og 
undersøkelsesplikt i forbindelse med reguleringsplan.  

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Ingen konflikt i forhold til friluftsliv. Det er god nærhet til attraktive 
friluftsområder, sti og skiløypenett. Det er sikret en grønnstruktur på sør- 
og vestsiden av planområdet (jf. plankartet). 

+ 

Landskap/Estetikk Området vil kunne bli eksponert ved høy bebyggelse. For å utnytte 
arealressursene, bør arealene her bebygges i flere etasjer. Det er sikret 
en grønnstruktur på sør- og vestsiden av planområdet (jf. plankartet). 

-/0 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko- og sårbarhet er ikke 
kjent.  

0 

Forurensing/Klima Nærhet til landbruksvirksomhet kan medføre luktplager i perioder av året. 
Ellers ingen konkrete forurensningskilder. 

-/0 

Andre forhold Kombinasjonen næring/bolig kan være en utfordring mht. bokvalitet. -/+ 
Konklusjon: Området er i kommunalt eie, og kommunen kan med dette tilby og utvikle tilgjengelige 
næringsarealer. Det bør åpnes for mulig kombinert utbyggingsformål der det også tilrettelegges for boliger. 
Bokvalitetene er positive, og nærheten til et bydelssentrum tilsier at området bør avsettes til boligformål.  
For å unngå eksponering i landskapet, skjerming mot dyrka mark og sikring av grønne forbindelser mellom 
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eksisterende og framtidige utbyggingsområder er det avsatt en hensynssone for grønnstruktur som skjermer 
eksponeringen mot vest og sør. Utforming av reguleringsplan bør vurderes med tanke på sårbarhet for 
eksponering.  
Tidligere avsatt område er tatt inn med boligformål på nedre del, og næringsformål på øvre del, jf. område 7 
 
 
Område: Hovemoen sør.  Status: Området er avsatt til forsvarsvirksomhet i revidert plan 
Fakta/informasjon: Området omfatter del av Forsvarets eiendom på Hovemoen. Forsvaret vurderer å avhende 
store deler av dette arealet til sivilt formål og ønsker å utvikle arealet til ulike typer næringsformål. De har 
signalisert et ønske om samarbeid med kommunen om en felles reguleringsplan for resten av Hovemoen som 
ikke er regulert. Det er utarbeidet en arealbruksplan for Hovemoen som skal ligge til grunn for framtidig 
regulering av arealene. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal:  
Nåværende arealbruk: Regulert til ulike 
næringsformål. 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Militært formål 
 

Eiendom(mer): 
Eier: Forsvaret 
 
Forslagsstiller: 
Skifte eiendom 

Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet 
 
 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering næringsvirksomhet for 
områder som ikke skal knyttes direkte opp mot sentrum. Området ligger 
lett tilgjengelig fra E6, attraktivt for næringsutvikling som bør lokaliseres i 
utkanten av sentrum. Infrastruktur må bygges ut.  

+ 

Transportbehov Noe transportbehov da området ikke er bygget ut med kollektivnett eller 
gang/sykkelveger. God tilgjengelighet til E6 uten å måtte belaste 
atkomstveger via sentrum. Ikke sentralt i forhold til sentrums 
kollektivtilbud. 

0/+ 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, Vann og 
avløp 

Det er eksisterende infrastruktur i området når det gjelder vann, avløp og 
el-teknikk. Avhengig av hvilke virksomheter som kan etablere seg i 
området kreves relativt store investeringer til hovedatkomst inn i området.  

-/0 

Jordvern/Landbruk Ikke dyrket mark. 0 
Naturmangfold Området består av skogsmark og arealer preget av masseuttak. Det er  

en mulig hekkelokalitet for hønsehauk i området. Potensialet for sårbare 
arter vurderes som begrenset. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte forekomster av kulturminner. Området antas å være 
intensivt brukt av forsvaret og funn av kulturminner dermed lite 
sannsynlig. 

+ 

Friluftsliv 
/Grønnstruktur 

Nærhet til friluftsområdet langs Lågen, og interne turvegsystemer i 
Hovemoen kan kreve spesielle hensyn. Utbygging av området må 

0 
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gjennom detaljplanlegging sikre sammenhengende grønnstrukturer inn og 
ut av området.  

Landskap/Estetikk Området fremstår i dag som ubebygd selv om det er regulert til 
næringsformål. Det er viktig å begrense og tilpasse en utbygging til 
landskapet og bevare vegetasjon mot tilgrensende friluftsområder og 
Lågen slik at landskapet ikke forringes.    

0 

Risiko og 
sårbarhet 

Området ligger i sikringssonen for Lillehammer vannverk. Størstedelen av 
arealet ligger innenfor strengeste restriksjonssone og enhver form for 
utbygging vil være problematisk. Utbygging av området krever ROS-
analyse på detaljnivå. 

- 

Forurensing/Klima Virksomhet knytta til masseuttakene i Hovemoen kan medføre støy og 
støvplager. Før området kan bygges, ut må konsekvensene av dette 
utredes nærmere. 

- 

Andre forhold   
Konklusjon: Utbygging av området har flere positive konsekvenser for lokalisering av næring som ikke bør være 
eller trenger å være sentrumsnær. En utbygging i dette området vil måtte ta særlig hensyn til Korgen vannverk. 
Arealet som ligger innenfor strengeste restriksjonssone anbefales på denne bakgrunn tilbakeført til grønnstruktur 
dersom forsvaret ikke lenger skal ha sin virksomhet her. Resten av området kan utvikles til virksomheter som lar 
seg forene med restriksjonene for drikkevannforsyningen. Det må sikres akseptabel atkomst til området. 
Området er avsatt i planen til militært formål – Forsvaret 
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5.5 Fritidsbebyggelse 
 
Område 50: Nordseter HV-leiren – endret arealbruk på tidligere avsatt forsvarseiendom 
Fakta/informasjon: Området ligger ved Landetjern på Nordseter. Tidligere arealet for Forsvaret – HV-leir. 
Forsvaret har ikke lenger noen virksomhet her, og arealet er tilbakeført grunneier. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 75 daa 
Nåværende arealbruk: Forsvarsvirksomhet.  
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Fritidsbebyggelse og 
turistformål.  
Områdetype: F1/N5 

Eiendom(mer): 
En grunneier 
Forslagsstiller: 
Privat grunneier  

Tema Analyse Konsekvens 
Kvalitet for fritids- 
og turistformål 
 
 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering for fritids- og turistformål 
nær ”sentrum” av Nordseter. Eksisterende tidligere oppførte bebyggelse 
til forsvarsformål bør utnyttes til å styrke Nordseter som destinasjon. 
Området ligger lett tilgjengelig, attraktivt for næringsutvikling som bør 
lokaliseres i utkanten av sentrum.  

+ 

Transportbehov God tilgjengelighet og kapasitet via Nordsetervegen. Beliggenheten er 
svært sentralt på Nordseter som har et godt kollektivtilbud med buss mot 
Sjusjøen og Lillehammer sentrum. 

+ 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, Vann og 
avløp 

Det er utbygget infrastruktur i området. En større utbygging av området vil 
imidlertid kreve utbyggingsinvesteringer til veg, vann, avløp og el-teknisk 
utbygging.  

0/+ 

Jordvern/Landbruk Ikke dyrket mark, men skogområder omkring eksisterende bebyggelse. + 
Naturmangfold Sårbare naturtyper eller artsforekomster er ikke kjent. Området er preget 

av bebyggelse og veger. Potensialet for krevende naturtyper og arter er 
begrenset.    

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Ingen kjent konflikt med kulturminner/kulturmiljøer. + 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

En tilrettelegging og ivaretakelse av eksisterende turvegnett og 
friluftslivskvaliteter i området må ivaretas i regulering av området. 
Helhetlig plan kan gjøre tilgjengeligheten bedre. 

0 

Landskap/Estetikk Området fremstår i dag som beskjedent utbygget. Det er viktig å begrense 
og tilpasse en utbygging til landskapet og bevare vegetasjon mot 
tilgrensende friluftsområder og området ned mot Landetjernet slik at 
landskapet ikke forringes.    

0 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko- eller samfunnssikkerhet 
er ikke kjent, men viktig med tilrettelegging for utrykningskjøretøyer.  

0 

Forurensing/Klima Kan være forurensning etter forsvarets virksomhet på stedet. Ved tiltak i 
grunnen må området analyseres og konsekvensene utredes. 

+ 

Andre forhold   
Konklusjon: Området vurderes som attraktivt for lokalisering for fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål i 
”sentrum” av Nordseter. Eksisterende tidligere oppførte bebyggelse til forsvarsformål bør utnyttes til å styrke 
Nordseter som destinasjon. 
Arealer for forsvarsvirksomhet endres til kombinert formål for fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål. 
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Område 51: Nordseter – ny fritidsbebyggelse.  Status: Endret avgrensning av området i revidert plan 
Fakta/informasjon: Området ligger sør- vest for Landetjern i tilknytning til Forsvarets område på Nordseter. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 178 daa  
Nåværende arealbruk: 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Formål: Fritidsbebyggelse  
Områdetype: F2 

Eiendom(mer): 
En grunneier 
Forslagsstiller: 
Privat grunneier  

Tema Analyse Konsekvens 
Kvalitet for fritids- 
og turistformål 
 
 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering av ny fritidsbebyggelse 
på Nordseter. Sentralt beliggende hytteområde tett knyttet opp mot 
”sentrum”, som det eneste innspillet som åpner for videreutvikling av 
fritidsbebyggelse på Nordseter. Infrastruktur må bygges ut, men 
utbyggingen her sees i sammenheng med videreutvikling på den tidligere 
avsatte forsvarseiendommen. 

+ 

Transportbehov God tilgjengelighet via Nordsetervegen med og kapasitet. Beliggenheten 
er svært sentralt på Nordseter som har et godt kollektivtilbud med buss 
mot Sjusjøen/ Lillehammer sentrum  

+ 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, Vann og 
avløp 

Det er ikke utbygget infrastruktur i området og det kreves derfor 
utbyggingsinvesteringer til veg, vann, avløp og el-teknisk utbygging. 
Utbygging sees i sammenheng med videre utvikling av den tidligere 
forsvarseiendommen. 

0 

Jordvern/Landbruk Ikke dyrket mark, men skogområder med begrenset bonitet. + 
Naturmangfold Området består av granskog i veksling med mindre myrer. Området er 

påvirket av plukkhogster og småflatehogster. Av rødlistearter ble den 
vedlevende soppen duftskinn (Nær truet - NT) påvist et par steder i 
området i 2011. For øvrig sparsomme forekomster av gubbeskjegg og 
sprikeskjegg (begge i rødlistekategori NT). Rødlisteartene er typiske for 
granskogsmiljøer i høyereliggende områder i Lillehammer, og har 
forholdsvis gode forekomster i kommunen. Potensialet for ytterligere funn 
av krevende arter vurderes som begrenset. Det bør likevel vurderes å 
foreta nærmere undersøkelser i forbindelse med regulering av området. 

-/0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Ingen kjent konflikt med kulturminner/kulturmiljøer. + 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Området bør begrenses mot Gropmarka. Turvegnett og 
friluftslivskvaliteter i området må ivaretas ved regulering av området. 

0 

Landskap/Estetikk Det er viktig å begrense og tilpasse en utbygging til landskapet og bevare 
vegetasjon mot tilgrensende friluftsområder slik at landskapet ikke 
forringes.    

0 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko- eller samfunnssikkerhet 
er ikke kjent, ut over drikkevannskilde i Korgen. Korgen som 
drikkevannskilde er utredet som eget forhold tidligere og det er nedfelt 
ulike restriksjonssoner tilknyttet dette. Restriksjonssonene tillater 
utbygging gitt enkelte restriksjoner.  

+ 

Forurensing/Klima Ingen kjente forurensningskilder. + 
Andre forhold   
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Konklusjon: Området vurderes som attraktivt for ny fritidsbebyggelse sentralt på Nordseter. Sentralt beliggende 
hytteområde tett knyttet opp mot ”sentrum av Nordseter”, som det eneste innspillet som åpner for videreutvikling 
av fritidsbebyggelse. Infrastruktur må bygges ut, men utbyggingen her bør sees i sammenheng og en helhet med 
videreutvikling på den tidligere avsatte forsvarseiendommen. 
Nytt areal for fritidsbebyggelse er tatt inn i planen, men begrenses noe mot vest (mot Gropmarka). 



 41

5.6 Barnehager 
 
Barnehage: Birkebeineren friluftsbarnehage  
Fakta/informasjon:  
Forslag om egen tomt og barnehagebygning for allerede eksisterende barnehage i tilknytning til Birkebeineren 
skistadion. Nøyaktig plassering er ikke endelig avklart, og et større område enn det som det er behov for blir 
avsatt. Det mest sannsynlige er at barnehagen plasseres på østsiden av Birkebeinervegen, vis à vis ridesenteret.  

 
Areal/arealbruk: 
Areal: Lokalisering må avklares, 17 daa 
avsatt 
Nåværende arealbruk: LNF1, idrettsanlegg 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Forslag: 
Formål: Offentlig/privat tjenesteyting 
 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr:  
Eier(e):  
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Ikke relevant 0 
Transportbehov Noe isolert beliggenhet i forhold til byen. Beliggenhet er gunstig i forhold til 

Øvre Ålsbygda. Det forventes at bil vil være viktigste transportmåte til 
barnehagen. 

0 

Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveg under planlegging i Nordsetervegen. Gang- og 
sykkelveg vurderes som mindre viktig i forhold til hente- og 
bringeproblematikk, da beliggenheten er relativt isolert i forhold til 
bebyggelse/boligområder. 

0 

Vann og avløp Muligheter for tilkobling til offentlig ledning i området ved Birkebeineren 
skistadion. 

0 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Formålet vil generelt styrke barnehagetilbudet i kommunen. 
Friluftsbarnehage bidrar til mangfold mhp. barnehagetilbud. 

+ 

Kollektivnett Det forventes at bil vil være viktigste transportmåte til barnehagen. 
Busstilbud langs Nordsetervegen. Neppe tilfredsstillende mhp. behov i 
forbindelse med henting/levering av barn. 

0 

Jordvern Området for barnehagetomt består av skogsmark. Utbygging av 
barnehage berører ikke dyrka mark. 

+ 

Naturmangfold Området for barnehage består av skogsmark. Det er ikke kjent spesielle 
naturtyper eller verdifulle artsforekomster i området. Potensialet for slike 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Potensialet for dette 
vurderes som begrenset. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Tomt for barnehage vil ikke berøre viktige områder for 
friluftsliv/idrett/rekreasjon. Beliggenheten gir mulighet for at barnehagen 
kan bruke natur- og friluftsområder, samt idrettsanlegg i nærområdet. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Lokalisering av barnehage her vurderes å ikke berøre landskapsmessige 
kvaliteter. 

+ 

Risiko og sårbarhet Spesielle utfordringer er ikke kjent, men må avklares ved eventuelt 
planarbeid. 

0 

Forurensing/ 
Klima 

Spesielle utfordringer er ikke kjent. Det er områder vest for Birkebeineren 
skistadion med forurenset grunn (nedlagt skytebane). Lokalisering av 
barnehage berører ikke områder med forurenset grunn, og beliggenheten 
vurderes ikke spesielt problematisk i forhold til barnehagens bruk av 
friluftsområder 

0 
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Andre forhold Barnehagen er allerede etablert ved Birkebeineren skistadion, og ny tomt 
vil sikre videre drift med fokus på uteaktiviteter. Dagens lokaler er ikke 
tilfredsstillende for videre drift.  

+ 

Konklusjon: Barnehageformålet her har totalt sett liten/mindre vesentlig konsekvens i forhold til 
utredningstemaene. Barnehagen er allerede etablert ved Birkebeieneren skistadion, men har behov for egne/nye 
lokaliteter. Forholdet til annen aktivitet i området (idrettsanlegg) blir ikke endret. Transportbehov blir tilsvarende 
som i dag. Konsekvenser av å sette av arealer til barnehageformål er først og fremst at det vil bli noe mer 
bygningsmasse i området. 
Området er tatt inn i planforslaget til barnehageformål. 
 
 
Barnehage: Randgårdsjordet/Hans Aanrudsveg 
Fakta/informasjon:  
Forslag om tomt for idrettsbarnehage og areal for parkering og henting/bringing. Området for ny barnehage ligger 
på Randgårdsjordet i tilknytning til Hans Aanrudsveg. Det legges opp til atkomst via Nordsetervegen/Gamle 
Kringsjåveg. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 2,2 daa parkering + 3,0 daa for 
barnehage 
Nåværende arealbruk: Bolig, friareal 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Forslag: 
Formål: Offentlig/privat 
tjenesteyting 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr:  
Eier(e): Lillehammer kommune 
 
Forslagsstiller: Idrettsbarnehage AS 

Bokvalitet Beliggenhet i eksisterende boligområde. Det legges opp til atkomst via 
Nordsetervegen/Gamle Kringsjåveg slik vegnettet i boligområdet belastes 
minst mulig, men det kan være utfordringer mht. å få brukere til å benytte 
denne atkomsten. Uteområder vil kunne innebære noe støy for boliger i 
nærområdet. 

-/0 

Transportbehov Sentral beliggenhet i eksisterende boligområde. Det forventes at bil vil 
være viktigste transportmåte til barnehagen. Atkomst via Nordsetervegen  

0 

Gang/sykkelveg Det er gang- og sykkelveger i området. + 
Vann og avløp Det er bygd ut vann- og avløpsledninger i området. + 
Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Formålet vil generelt styrke barnehage tilbudet i kommunen, og spesielt 
ved tyngre boligutbygging i denne delen av kommunen. Idrettsbarnehage 
bidrar til mangfold mhp. barnehagetilbud. 

+ 

Kollektivnett Bussforbindelse langs Nordsetervegen og Sigrid Undsetsveg. Det 
forventes at bil vil være viktigste transportmåte til barnehagen. 
Barnehagen er sentralt plassert i forhold til eksisterende boligområde. 
Dette kan redusere behovet for biltransport noe. 

0 

Jordvern Utbygging til barnehageformål skjer i allerede etablert boligområde, og vil 
ikke berøre dyrka mark eller områder som er viktige for landbruket. 

+ 

Naturmangfold Området for utbygging til barnehage og parkeringsareal består av et 
friområde med krattskog og grasbakker. Utbygging berører ikke områder 
som er spesielt viktige for biologisk mangfold. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredet kulturminner er ikke kjent. Potensialet for dette vurderes 
som begrenset. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Etablering av barnehage i dette området bidrar til at et friareal blir 
omdisponert. Friarealet består i dag av grasbakke og kratt, og er ikke 
opparbeidet til lek. Området har funksjon som et grønt innslag i 
boligområdet, og det går en turveg gjennom området. Uteområdet vil til en 
viss grad kunne brukes som allment tilgjengelig lekeareal for 

0 
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omkringliggende boliger. Det vil ikke være mulig å skaffe erstatningsareal 
for friområdet som omdisponeres. Boligområdet har forholdsvis god tilgang 
på grønt-/friområder. 
Kort avstand til idrettsanlegg ved Stampesletta. Det legges opp til at disse 
skal benyttes aktivt av barnehagen. 

Landskap/ 
Estetikk 

Barnehage etableres i et område hvor det allerede er bygd ut boliger. 
Utbygging vil kunne medføre at området fremstår som noe mer tettbygd 
enn i dag. 

0 

Risiko og sårbarhet Utfordringer er særlig knyttet til atkomst og trafikksikkerhet. ROS-analyse 
er utarbeidet i forbindelse med påbegynt reguleringsplanarbeid. 

-/0 

Forurensing/ 
Klima 

Spesielle utfordringer er ikke kjent. 0 

Andre forhold Omdisponering av arealer avsatt til boligformål vil kunne gi reduserte 
muligheter for flere boenheter i dette området. 

- 

Konklusjon: Barnehagen vil kunne gi bedre barnehagedekning for Nordre Ål. Det er utfordringer mht. 
omdisponering av friareal, atkomst og støy i forhold til etablerte boliger. Dette må løses gjennom 
detaljplanleggingen/prosjekteringen av barnehagen. 
Området anbefales tatt inn i planen som barnehageformål. 
 
 
Barnehage: Røyslimoen  
Fakta/informasjon: Det er avsatt tomt til barnehageformål/skole innenfor planområdet Røyslien-Veltlien. Dette er 
et stort utbyggingsområde med potensielt 300-400 nye boenheter. Dette vil utløse behov for flere 
barnehageplasser. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 13 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Forslag: 
Formål: Offentlig/privat 
tjenesteyting 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr:  
Eier(e):  

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Ikke relevant 0 
Transportbehov Sentral beliggenhet på Røyslimoen. Det forventes at bil vil være viktigste 

transportmåte til barnehagen.  Ved en fremtidig utbygging i området 
Røyslien – Veltlien vil barnehagen kunne gi et lokalt barnehagetilbud med 
begrenset transportbehov. 

+ 

Gang/sykkelveg Det er gang- og sykkelveg langs Røyslivegen. Ved en eventuell utbygging i 
området Røyslien – Veltlien må det etableres nye interne 
gangvegforbindelser. 

0/+ 

Vann og avløp Det er vann- og avløpsledninger i området. Utbygging av nye boligområder 
i området vil kreve ytterligere utbygging av vann- og avløpsledninger. 

+ 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Formålet vil generelt styrke barnehage tilbudet i kommunen, og spesielt 
ved tyngre utbygging i Røyslimoen. 

+ 

Kollektivnett Det forventes at bil vil være viktigste transportmåte til barnehagen. Det er 
busstilbud ved Røyslimoen, og dette forventes å bli styrket ved en 
eventuell utbygging av nye boliger. Barnehagen er sentralt plassert i 
forhold til utbyggingsområdene for nye boliger. Dette kan redusere behovet 
for biltransport noe. 

0/+ 

Jordvern Området består av skogsmark. Utbygging berører ikke dyrka mark. + 
Naturmangfold Området for barnehage består av skogsmark. Det er ikke kjent spesielt 

viktige naturtyper eller artsforekomster, og potensialet for dette vurderes 
0 
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som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 
Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Potensialet vurderes som 
begrenset. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Skogsområder omkring eksisterende boligområder ved Røyslimoen blir 
berørt. Areal for barnehagetomt vurderes ikke som spesielt viktig for 
friluftsliv/rekreasjon. Tilgjengelighet til friluftsområder større friluftsområder 
er svært god. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Lokalisering av barnehage vurderes å ikke berøre landskapsmessige 
kvaliteter. 

+ 

Risiko og sårbarhet Spesielle utfordringer er ikke kjent, men må avklares ved eventuelt 
planarbeid. 

0 

Forurensing/ 
Klima 

Spesielle utfordringer er ikke kjent. 0 

Andre forhold Kort avstand til trafikkert veg som vil fungere som hovedatkomst til 
boligområder er ikke ideelt. 

- 

Konklusjon: Området settes av til skole-/barnehageformål da det kan være behov for arealer til dette i 
forbindelse med en omfattende boligutbygging ved Røyslimoen. 
Området sees i sammenheng med byggeområder i området Røyslien – Veltlien, og er tatt inn i som 
barnehageformål i planen. 
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6.0 Konsekvensvurdering av utbyggingsområdene som er tatt ut av planen 
 
Med bakgrunn i konsekvensutredningen for de enkelte utbyggingsforslagene er følgende områder tatt 
ut: 
- Skikstadjordet 
- Balberglia 
- Jørstadmoen nord  
- Jørstadmoen sør 
- Børkdal 
- Diserud - Uroa 
- Hunderfossen - Husekampen 
- Næringsareal Skikstadjordene 
- Næringsareal Hindkleiv 
- Næringsareal Kanthaugen 

 
Med bakgrunn i offentlige ettersyn og innsigelser er følgende områder tatt ut underveis i 
planprosessen: 
- Askjellrud Vårsetergrenda – tatt ut etter andre gangs offentlig ettersyn av planforslaget 
- Boligområdet ved HIL, studentboliger – tatt ut etter andre gangs offentlig ettersyn av planforslaget 
- LNFb-områder i Øvre Ålsbygda – tatt ut etter andre gangs offentlig ettersyn av planforslaget 
- Område Røyslistuen-Hesmervegen – tatt ut etter meklingsmøte 15.03.12 
 
 
Konsekvensvurderingen av disse områdene er gjengitt i det følgende: 
 
Skikstadjordet.  Status: Tatt ut av planforslaget 
Fakta/informasjon: Området ligger i Nordre Ål og området omfatter arealer med dyrka mark. Forslaget er ikke 
basert på innspill fra grunneier. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 130 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 - jordbruk 
Areal dyrka mark: 129 daa 

Forslag: 
Formål: Bolig 
Antall boenheter: 100-200 
Områdetype: B1 

Eiendommer: 
Gnr/Bnr: 40/2, 40/53 
Eier: Elin Skikstad Ottesen 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området må bygges ut arealeffektivt. Solrikt og attraktive boligtomter. 

Relativt kort avstand til sentrum og bydelsfunksjoner. Plass til 
barnehage/lekearealer må avsettes ved regulering. 

+ 

Transportbehov Avstand og beliggenhet til sentrum og bydelsfunksjoner kan redusere 
behovet for bruk av bil. Begrenset høydeforskjell og avstander muliggjør 
bruk av bla. sykkel.  

+ 

Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveger finnes i nærområdet. Trolig noe behov for gang- og 
sykkelveg i nedre del av Sigrid Undsetsveg. 

+ 

Vann og avløp Tilkobling til offentlig ledningsnett mulig, og dette vurderes å ikke skape 
spesielle utfordringer. 

0 
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Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Ekrom skolekrets. En større samlet utbygging i nord vil skape utfordringer 
for skolekapasiteten er. Det bør vurderes om det må avsettes areal til ny 
skole/barnehage i nord. 

- 

Kollektivnett Korte avstander til busstilbud. Flere tilbud i området 
(Gudbrandsdalsvegen, Fagabergvegen/Sigrid Undsetsveg). Utbygging vil 
kunne styrke grunnlaget for nye kollektivforbindelser. 

+ 

Jordvern Utbygging medfører omdisponering av dyrka mark av høy kvalitet. 
Området er en del av et sammenhengende jordbruksområde. Etter 
utbygging vil området grense opp mot andre jordbruksarealer, noe som 
kan medføre konflikter.  

-- 

Naturmangfold Spesielt viktige naturtyper eller artsforekomster er ikke kjent. Potensialet 
for dette vurderes som begrenset. Dyrka mark og kantsoner kan ha en 
viss funksjon for fugl.  

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Det kan være potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner. 
Utbygging krever undersøkelser. Området grenser mot Gamlevegen i 
øvre del, og den må tas hensyn til denne.  

- 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder for friluftsliv. Det er begrenset med 
friluftsområder i nærområdet, men kulturlandskapet nord for byen kan ha 
en funksjon for rekreasjon, og dette vil kunne bli berørt. 

- 

Landskap/ 
Estetikk 

Området inngår i et landskap karakterisert som et viktig landskap omkring 
byen. Jordbrukslandskapet nord for byen blir berørt, og utbygging vil 
berøre landskapsmessige kvaliteter. 

- 

Risiko og 
sårbarhet 

Ingen spesielle utfordringer kjent.  0 

Forurensing/ 
Klima 

Området inngår i restriksjonssone 3 for Korgen vannverk. Ny bebyggelse 
vurderes å ikke være problematisk i forhold til drikkevannskilden/ 
restriksjoner. Tilknytning til fjernvarme kan være mulig. Støytiltak må 
vurderes nærmest Sigrid Undsetsveg. 

0 

Andre forhold   
Konklusjon: Utbygging i dette området bidrar til forlengelse av eksisterende byggesone omkring sentrum og 
byutvikling langs aksen nord-sør. Utbygging langs denne aksen vurderes å være klimaeffektivt (lite 
transportbehov) og i tråd med overordna prinsipper for samordna areal – og transportplanlegging. Relativt kort 
avstand til sentrum, samt tilknytning til eksisterende boligområder kan tale for utbygging i dette området. 
Utbygging medfører omdisponering av dyrka mark av høy kvalitet og dette taler mot utbygging.   
Området er tatt ut av planforslaget ut fra hensynet til dyrka mark. 
 
 
Balberglia.  Status: Tatt ut av planforslaget  
Fakta/informasjon: Området omfatter arealer langs Balbergvegen, nedenfor Balberg gård, og lia mellom HiL og 
Balberg gård. Sør- og vestvendt li preget av løvskog og kulturmark. Noe eksisterende spredt bebyggelse langs 
Balbergvegen. Forslaget er delvis basert på innspill fra grunneier. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 209 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 45,9 daa 

Forslag: 
Formål: Bolig 
Antall boenheter: 50-60 
Områdetype: A1/B1 

Eiendom(mer): 
Eier: Kristin Haugstad Andersen 
mfl. 
Forslagstiller: BoligPartner 
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Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Attraktivt mht. solforhold og utsikt.  + 
Transportbehov Avstand til byen og noe høydeforskjell innenfor området medfører økt 

transportbehov sammenlignet med utbygging på arealer nærmere 
sentrum. Ingen bydelsfunksjoner eller servicetilbud i nærmiljøet. Nærhet 
til Høyskolen/Fakkelgården. Sykkelforbindelse til byen, men 
høydeforskjell innenfor byggeområdet kan være negativt og fremme 
bilbruk. 

- 

Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveg i nedkant av området mellom Fåberg og byen. Ved 
utbygging må det etableres gang- og sykkelveg langs atkomstveg til 
området. 

0/+ 

Vann og avløp Utbygging forutsetter utbygging av offentlig ledningsnett. Nærmeste 
kommunale ledninger er nedenfor E6 og i området ved høyskolen. Bratt 
terreng, høydeforskjeller og avstand til eksisterende ledninger kan 
medføre utfordringer og store kostnader. 

- 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Tilhører Ekrom og/eller Jørstadmoen skolekrets. Smestad ungdomsskole. 0 

Kollektivnett Busstilbud i nedkant av byggeområdet. Utbygging i øvre deler av området 
og høydeforskjell kan imidlertid bidra til å fremme bilbruk. 

0 

Jordvern Området består av både skogsmark, landbruksarealer og kulturmark 
under gjengroing. Deler av byggeområdet kan berøre noe dyrka mark. 

-/0 

Naturmangfold Store deler av området vurderes som viktig for biologisk mangfold, og er 
generelt artsrikt. Området innehar innslag av varmekjær vegetasjon. 
Innslag av rik løvskog, edelløvskog og kulturmark, men også partier med 
gran. Det er forekomster av rødlistearter, bla. to lokaliteter med forekomst 
av dragehode (sårbar – VU), andre rødlistede karplanter (smalfrøstjerne, 
vårveronika, alm), samt lokalt og regionalt sjeldne karplanter. Områder 
med kulturmark langs Balbergvegen kan karakteriseres som eng under 
gjengroing, og det er betydelig behov for skjøtsel. Det er potensiale for 
ytterligere funn av krevende/rødlistede arter innenfor andre artsgrupper 
enn karplanter. Området har sannsynligvis viktig funksjon for fugl. 
Kunnskapsgrunnlaget for området vurderes som relativt bra mht. 
karplanter, men dårlig mht. insekter og sopp. 
En utbygging vil komme i betydelig konflikt med hensynet til biologisk 
mangfold i store deler av området, og vil medføre tap av forekomster av 
rødslistearter og lokalt sjeldne arter. 

-- 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner ikke kjent, men det kan være potensiale 
for dette i deler av området. Nærmere undersøkelser må påregnes. 

-/0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Stier/løypenett ikke direkte berørt. Utbygging kan forringe 
landskap/kulturlandskap og den betydning dette har for bynært 
friluftsliv/rekreasjon. 

-/0 

Landskap/ 
Estetikk 

Området vurderes som en del av viktig landskap rundt byen, og krever at 
det tas særlige hensyn ved utbygging av infrastruktur og bebyggelse. 
Bratt terreng kan skape utfordringer mhp. naturinngrep. Utbygging vil 
berøre landskapsmessige kvaliteter. 

-- 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent, men deler av området er bratt 
og kan utløse behov for geotekniske undersøkelser. 

-/0 

Forurensing/ 
Klima 

Deler av området berører nedslagsfelt for Korgen vannverk, med 
tilhørende restriksjoner. Lokalisering vurderes som lite problematisk i 
forhold til drikkevannssonen. 

-/0 

Andre forhold Balbergvegen slik den er i dag er ikke egnet for ytterligere boligbygging. 
Utbygging krever etablering av ny atkomstveg til området. Terrenget er 
bratt og kan medføre utfordringer. 

-- 

Konklusjon: Forslaget til byggeområde er basert på konkrete innspill. Innpillet er vurdert som aktuelt fordi det 
har en beliggenhet i tilknytning til HiL/Storhoveområdet, og fordi dette området berører mindre dyrka mark 
sammenlignet med arealene nærmere byen. Utbygging vil kunne bidra til at det dannes en ny boligsatelitt. Store 
negative konsekvenser for biologisk mangfold, landskap og at en utbygging krever omfattende 
infrastrukturutbygging (veg, vann- og avløp) taler i mot en utbygging i dette området. En begrenset utbygging kan 
være aktuell, men dersom forslaget reduseres i omfang vil dette kunne skape utfordringer i forhold til 
lønnsomheten i investeringer i infrastruktur. 
Området er tatt ut av planforslaget ut fra hensynet til landskap, store utfordringer med infrastruktur og 
konsekvenser for biologisk mangfold. 
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Jørstadmoen nord.  Status: Tatt ut av planforslaget  
Fakta/informasjon: Området omfatter del av forsvarets område på Jørstadmoen. En del av området foreslås 
avsatt til kombinert formål næring/ bolig. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 220 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1, 
Forsvarsformål 
Areal dyrka mark: 66,5 daa 

Forslag: 
Formål 1: Bolig 
Antall boenheter: ca. 200 
Områdetype: B1 
Formål 2: Bolig/næring 
Områdetype: B1/A2 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr:  
Eier(e): Forsvaret 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området er ikke spesielt solrikt og kan være kaldt om vinteren. Enkelte 

bydelsfunksjoner eksisterer i tilknytning til Jørstadmoen og utbygging vil til 
en viss grad kunne styrke dette. Boligutbygging her vil styrke 
Jørstadmoen som grend. 

0/+ 

Næringskvalitet Området er godt egnet til næringsvirksomhet, sentralt beliggende, flatt og 
med lett tilgang til hovedvegnett 

+ 

Transportbehov Avstand og beliggenhet medfører transportbehov i forhold til 
byen/sentrum. Enkelte funksjoner og servicetilbud finnes på Jørstadmoen. 
Kort avstand til arbeidsplasser knyttet til Forsvaret, HIL og nordre bydeler. 

-/0 

Gang/sykkelveg Gang og sykkelveg finnes langs Baklivegen og Jørstadmoen. Trolig ikke 
behov for store innvesteringer. 

+ 

Vann og avløp Tilknytning til offentlig ledningsnett mulig. + 
Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Jørstadmoen skolekrets. Kort avstand til skole og barnehage. 0 

Kollektivnett Busstilbud mellom Jørstadmoen og byen er tilgjengelig i nærområdet og 
utbygging vil kunne styrke grunnlaget for kollektivtilbud. 

+ 

Jordvern Utbygging beslaglegger ikke dyrka mark i aktiv drift. 0 
Naturmangfold Det er ikke kjent spesielle naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 

området. Potensialet for dette vurderes som begrenset, og utbygging 
vurderes å være av liten betydning. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
relativt godt. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner ikke kjent, og potensialet for dette 
vurderes som begrenset, men må avklares. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Muligheter for rekreasjon i nærområdet. Turveg og lysløype i området. + 

Landskap/ 
Estetikk 

Området vurderes som lite eksponert, og utbygging vil i liten grad berører 
landskapsmessige kvaliteter. 

+ 

Risiko og 
sårbarhet 

Området vil bli liggende på tidligere militært område, og det vill fortsatt 
være forsvarsvirksomhet på resterende del av området.  Det kan være 
forurensa grunn. Opprettholdelse av en del av forsvarets aktiviteter, bl.a. 
skytebane, kan medføre støy og andre ulemper. Radon må hensyntas. 
ROS-analyse må utarbeides på detaljnivå. 

- 

Forurensing/ 
Klima 

Spesielle utfordringer er ikke kjent. - 

Andre forhold Området er brukt av forsvaret til militær aktivitet. Hele området har vært 
brukt av forsvaret til øvingsaktivitet samt aktiviteter under 2. verdenskrig. 
Det er ikke kjent om dette kan medføre problemer/risiko ved 
gravearbeider/anleggsaktivitet. Området må omdisponeres fra militært til 

- 
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sivilt formål før det kan tas i bruk. Forsvarsbygg har gjennom høringen 
signalisert fortsatt bruk av Jørstadmoen leir og innsigelse til 
omdisponering av dette arealet 

Konklusjon: Sentral beliggenhet på Jørstadmoen kan tale for å utvikle område til boligformål når arealet ikke 
lenger skal benyttes til forsvarsformål. Nærhet til militært område, og Forsvarets behov kan tale mot en 
utbygging. Støy fra militær skytebane kan være problematisk. Utbygging vil kunne bidra til å styrke Jørstadmoen 
som tettsted. Området er tatt ut av planforslaget ut fra hensynet til Forsvarets interesser. 
 
 
Jørstadmoen sør.  Status: Tatt ut av planforslaget  
Fakta/informasjon: Området ligger ved Kastrudvegen og Hauklivegen i lia ovenfor og sør for Jørstadmoen leir. 
Området omfatter arealer med skogsmark. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 220 daa boliger + 200 daa kombinert 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 5,4 daa 

Forslag: 
Formål: Bolig 
Antall boenheter: 150 
Områdetype: A1/B1 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr: Flere 
Eier(e): Flere 
Innspill fra bla. Ola Rånnerud 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området er noe skyggefullt, og nedre deler kan være kaldt om vinteren. 

Enkelte bydelsfunksjoner eksisterer i tilknytning til Jørstadmoen og 
utbygging vil til en viss grad kunne styrke dette.  

0/+ 

Transportbehov Avstand og beliggenhet medfører transportbehov i forhold til 
byen/sentrum. Enkelte funksjoner og servicetilbud finnes på 
Jørstadmoen. Kort avstand til arbeidsplasser knyttet til Forsvaret, Hil og 
nordre bydeler.  

-/0 

Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveg langs Jørstadmovegen. Utbygging vil trolig kunne 
kreve utbygging av noe mer gang- og sykkelveg, bla langs 
Kastrudvegen. 

0 

Vann og avløp Utbygging vil kreve tilknytning til offentlig ledningsnett. For deler av 
området kan dette kreve vesentlig utbygging. Bratt terreng og 
høydeforskjeller kan medføre utfordringer. 

- 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Tilhører Jørstadmoen skolekrets. Barnehager finnes på Jørstadmoen. 0 

Kollektivnett Busstilbud mellom Jørstadmoen og byen eksisterer og utbygging vil 
kunne styrke grunnlaget for kollektivtilbud. 

+ 

Jordvern Området består overveiende av skogsmark. Det er partier med høy 
bonitet. Utbygging berører ikke dyrka mark.  

+ 

Naturmangfold Området består av skogsmark. Granskog dominerer. Det er innslag av 
rik granskog og små bergvegger med noe rikere preg. Området er 
generelt sterkt preget av skogbruk. Lav- og mosefloraen virker utarmet, 
og bare enkelte typiske moser for rike bergvegger har blitt påvist. Det er 
noe usikkerhet mht. marklevende sopp i rik granskog, men området er 
sterkt preget av skogbruk, noe som reduserer potensialet for krevende 
arter. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent og potensialet for funn av 
dette vurderes som begrenset. 

0 

Friluftsliv/ Området vurderes å ha en begrenset funksjon for friluftsliv. Kort avstand + 
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Grønnstruktur til naturområder. 
Landskap/ 
Estetikk 

Området ligger øst- og nordvendt ovenfor Jørstadmoen. Utbygging vil i 
begrenset grad berøre landskapsmessige kvaliteter. Nye boliger vil bli 
synlig fra Jørstadmoen og østsiden av Lågen. 

0 

Risiko og 
sårbarhet 

Radon må hensyntas. Området ligger nært militært område. Forsvarets 
aktiviteter, bl.a. skytebane, kan medføre støy og andre ulemper. Store 
deler av området ligger innenfor rød støysone for skytebanen. ROS-
analyse må utarbeides på detaljnivå. Andre temaer er ikke kjent. 

- 

Forurensing/ 
Klima 

Skyggefull og øst-/nordvendt beliggenhet kan medføre noe økt 
energibruk.  

0 

Andre forhold Kort avstand til Jørstadmoen leir. Deler av militærområdet vil kunne bli 
mer eksponert, men det er ikke kjent om dette vil være problematisk for 
Forsvarets virksomhet. 

-/0 

Konklusjon: Ulemper med forslaget er knyttet til noe skyggefull beliggenhet, og transportavhengighet i forhold til 
byen. Det kan være utfordringer med VA-ledninger til området. Det er betydelige negative konsekvenser for 
bomiljøet i forhold til den militære aktiviteten som i dag foregår på Jørstadmoen. Området berører ikke dyrka 
mark, og konsekvenser for biologisk mangfold vurderes som begrenset. Utbygging vil kunne bidra til å styrke 
Jørstadmoen som tettsted. Området må reduseres betydelig ut fra nærhet til Jørstadmoen leir, med bl.a. støy fra 
skytebane. Svært små arealer med ugunstig beliggenhet blir igjen. 
Forslaget er som helhet tatt ut av planforslaget ut fra hensynet til Forsvarets interesser. 
 
 
Askjellrud Vårsetergrenda.  Status: Tatt ut av planforslaget  
Fakta/informasjon: Området ligger ovenfor Vårsetergrenda, og består av arealer med skogsmark. Innspill fra 
grunneiere. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 180 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 0,6 daa 

Forslag: 
Formål: Bolig 
Antall boenheter: 50-100 
Områdetype: A1 

Eiendom(mer): 
Eier: Stein Askjellrud 
Forslagstiller: Areal+ 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Relativt kort avstand til bydelsfunksjoner på Røyslimoen. Området er 

solrikt og har god utsikt. Kort avstand til friluftslivs- og 
rekreasjonsområder. 

+ 

Transportbehov Avstand og høydeforskjell i forhold til byen/sentrum medfører noe økt 
transportbehov.  

-/0 

Gang/sykkelveg Det er gang- og sykkelveger i nærområdet. + 
Vann og avløp Utbygging av boliger krever tilkobling til offentlige ledninger. Dette kan 

kreve noe utbygging av ledningsnett. Høydeforskjell og kapasitet kan 
skape noen utfordringer. 

-/0 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Røyslimoen skolekrets. Omfattende utbygging vil kunne medføre 
utfordringer mht. skolekapasitet, og evt. behov for arealer til barnehage. 

0 

Kollektivnett Busstilbud for Vårsetergrenda finnes, og utbygging vil kunne styrke dette. + 
Jordvern Utbygging berører ikke dyrka mark + 



 51

Naturmangfold Området består overveiende av skogsmark. Det er ikke kjent spesielle 
naturtyper eller verdifulle artsforekomster i området. Potensialet for slike 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget er noe begrenset, og det 
kan være behov for undersøkelser. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Potensialet vurderes som 
begrenset. 

+ 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører områder som kan være viktige for friluftsliv og 
rekreasjon for eksisterende boligområder i Vårsetergrenda. 
Vårsetergrenda har korte avstander til skogsområder for friluftsliv/ 
rekreasjon. Stier/turveger må ivaretas. 

-/0 

Landskap/ 
Estetikk 

Området ligger i tilknytning til allerede eksisterende byggeområde, og 
utbygging vurderes å ikke berøre viktige landskapsmessige kvaliteter. 
Ringsveen er forutsatt opprettholdt, men vil kunne bli noe negativt berørt 
av endringer i omgivelsene. 

+ 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Deler av området grenser 
opp mot høyspentlinje, og ved eventuell utbygging må det sikres 
tilstrekkelig avstand i forhold til denne, både mht. magnetfelt og sikkerhet. 

0 

Forurensing/ 
Klima 

Ingen spesielle utfordringer i utbyggingsområdet. Utbygging sør for 
sentrum kan bidra til utfordringer vedrørende luftkvalitet i sentrum på 
grunn av økt biltrafikk inn mot og gjennom byen. Avstand og 
høydeforskjell i forhold til byen kan bidra til økte klimagassutslipp ved 
transport.  

-/0 

Andre forhold Omfattende utbygging vil kunne gi økt trafikkbelastning på 
Messenlivegen. Det må gjennomføres trafikkanalyse før utbygging av 
område – rekkefølgebestemmelse i planforslaget. 

- 

Konklusjon: Beliggenhet og avstand i forhold til byen kan bidra til noe økt trafikkbelastning og transportbehov. 
Sett i forhold til områdene nord for sentrum er dette et område som i liten grad berører dyrka mark. Det kan være 
utfordringer knyttet til etablering av infrastruktur (veg, VA). Vårsetergrenda er gjennomtidligere 
kommuneplanrevisjoner vurdert til å være et avslutta byggeområde. Den utvidelsen endrer denne forutsetningen, 
og flytter ”markagrensa” lenger ut. Utbyggingsområdene sør for byen krever trafikkvurdering av kapasitet, 
trafikkavvikling og mulige tiltak. 
Området er tatt ut av planforslaget. 
 
 
 
Børkdal.  Status: Tatt ut av planforslaget  
Fakta/informasjon: Området ligger nord for Vingar skole og Pinnikhaugen. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 71 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 6,3 daa 

Forslag: 
Formål: Bolig 
Antall boenheter: 30-50 
Områdetype: A1 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr: 36/2 
Eier(e): Marit Brinch Gundersen 
Forslagstiller: SG Arkitekter AS 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Noe skyggefullt. Kort avstand til skole. Enkelte bydelsfunksjoner finnes i 

tilknytning til Vingnes. 
0 

Transportbehov Avstand og beliggenhet kan medføre behov for bruk av bil.  0 
Gang/sykkelveg Ingen gang- og sykkelveg i Saksumdalsvegen. Gang- og sykkelveg 

tilgjengelig i områdene mot sør. 
0 

Vann og avløp Utbygging krever tilknytning til offentlige ledninger.  Dette vurderes som 
greit. 

+ 
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Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Vingar skolekrets. Utbyggingen vil styrke Vingar som grendeskole. + 

Kollektivnett Busstilbud er tilgjengelig i nærområdet. Utbygging vil kunne styrke 
tilbudet noe. 

+ 

Jordvern Utbygging berører noe dyrka mark, men denne er ikke i aktiv drift. + 
Naturmangfold Det er ikke kjent spesielle naturtyper eller verdifulle artsforekomster i 

området. Potensialet for slike vurderes som begrenset, og utbygging 
vurderes å være av liten negativ betydning. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner i form av et gravfelt med 5 gravrøyser 
er kjent. Gravfeltet må ivaretas, og vil begrense mulighetene for arealet 
som kan disponeres til utbygging. Resterende deler av området må 
avklares mht. kulturminner. 

- 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging vurderes å ikke berøre viktig grønnstruktur eller områder 
som er viktige for friluftsliv. Friområde omkring Vingar skole muliggjør 
idrett/lek. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Området ligger forholdsvis lite eksponert, og utbygging vurderes å ikke 
berøre viktige landskapsmessige kvaliteter. 

+ 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. 0 

Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. 0 

Andre forhold   
Konklusjon: Området har totalt sett liten/mindre vesentlig konsekvens i forhold til utredningstemaene. 
Utbyggingen gir tilbud til alternative boligtomter som styrker grendemiljøet på Vingnes og i Fåberg. 
Utbygging i dette området bidrar til en utvidelse av bebyggelsen på Vingnes. Forekomst av automatisk fredete 
kulturminner reduserer mulighetene for å bygge ut i dette området betraktelig, og forholdet til kulturminner må 
avklares for resterende arealer. 
Området er tatt ut av planforslaget av hensyn til kulturminner. 
 
 
Diserud – Uroa.  Status: Tatt ut av planforslaget  
Fakta/informasjon: Området ligger ovenfor Gausdalsvegen sørøst for Buvollen. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 202 daa 
Nåværende arealbruk: LNF 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Forslag: 
Formål:  
Antall boenheter: 20 
Områdetype: A1 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr: 156/1, 156/2 
Eier(e): Kristian Diserud/ Lene Sandaker 
Rønningen 
Forslagstiller: Planråd AS 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Sørvestvendt og relativt solrikt. Noe avstand til tettstedfunksjoner. 0 
Transportbehov Avstand og beliggenhet kan bidra til økt bruk av bil. -- 
Gang/sykkelveg Det er gang- og sykkelveg langs Gausdalsvegen. + 
Vann og avløp Ved eventuell utbygging kan boliger knyttes til vann- og avløpsledninger 

langs Gausdalsvegen. 
+ 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Tilhører Buvollen skolekrets. Utbygging vil kunne styrke grunnlaget for 
skole i dette området. 

+ 

Kollektivnett Det er busstilbud langs Gausdalsvegen. + 
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Jordvern Utbyggingsområdet berører ikke dyrka mark eller områder viktige for 
landbruket. 

+ 

Naturmangfold Området er dominert av granskog. Partier består av lågurtgranskog. 
Området er sterkt preget av skogbruk, og deler av området er i dag 
hogstflate. Det er ikke påvist spesielt viktige naturtyper eller 
artsforekomster i området. Potensialet for krevende arter vurderes som 
begrenset. Det er noe usikkerhet mht. marklevende sopp da det er en del 
rik granskog, men denne er sterkt preget av skogbruk, noe som reduserer 
potensialet for særlig krevende arter.  

-0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent, men må avklares. 0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører ikke områder som er spesielt viktige for friluftsliv. 
Bebyggelsen vil få kort avstand til skogsområder, samt relativt kort 
avstand til lysløype ved Buvollen. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Utbygging vurderes å ikke berøre spesielle landskapskvaliteter negativt. 0 

Risiko og 
sårbarhet 

Rudsbygd steinbrudd ligger nær det foreslåtte byggeområdet, og med 
aktiv drift av dette kan det være potensiale for konflikter mht. støy. 
Boligetablering i dette området kan vanskeliggjøre driften av steinbruddet 
og eventuelle utvidelser av dette. 

- 

Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Avstand i forhold til byen kan 
bidra til økte klimagassutslipp ved transport.  

0 

Andre forhold   
Konklusjon: Utbygging i dette området bidrar til å etablere en ny boligsatelitt, som bidrar til økt avhengighet av 
bil. Muligheter for tilkobling til VA-ledning uten store etableringer av ytterligere infrastruktur, samt mulighetene for 
å benytte gang- og sykkelveg og busstilbud er positivt. Forholdet til Rudsbygd steinbrudd må vurderes nærmere. 
Området er tatt ut av planforslaget av hensyn til transportbehov og mulig konflikt med steinbrudd i nærområdet. 
 
 
Hunderfossen – Huseskogen.  Status: Tatt ut av planforslaget  
Fakta/informasjon: Området ligger langs Hunderfossvegen sør for bob- og akebanen. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 100 daa. 
Nåværende arealbruk: LNF 
Areal dyrka mark: 0 daa. 

Forslag: 
Formål: Bolig 
Antall boenheter: 50-100 
Områdetype: A1 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr: 173/3 
Eier: Ingeborg Huuse 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området er slakt, og beliggenheten vest for Lågen tilsier at området kan 

være noe skyggefullt om vinteren. Det er ingen eksisterende 
tettstedfunksjoner i nærområdet, nærmeste funksjoner ligger i Øyer 
kommune. 

-/0 

Transportbehov Beliggenhet og avstand til sentrum medfører transportbehov og behov for 
bruk av bil. Nærmeste arbeidsplasser og tettstedfunksjoner ligger på 
andre siden av Lågen i Øyer kommune. 

-- 

Gang/sykkelveg Enkel gang- og sykkelveg langs Hunderfossvegen ved bob- og akebanen 
mot Hunderfossen familiepark og Vegmuseet. Utbygging kan kreve en 

- 
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utbedring av dette. Langs Hunderfossvegen mot Fåberg/byen er det ikke 
gang- og sykkelveg. 

Vann og avløp Utbygging krever tilknytning til offentlige ledninger. Tilknytning kan skje til 
ledninger i området ved bob- og akebanen. 

+ 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Tilhører Jørstadmoen skolekrets. Begrenset antall nye boliger vurderes å 
ha en liten virkning på skolekapasiteten. Maksimal utbygging her (100 
b.e.) kan ha betydning for skolekapasiteten. Relativt lang skoleveg og 
transportbehov knyttet til skolen. 

0 

Kollektivnett Begrenset busstilbud langs Hunderfossvegen. Togstasjon ved 
Hunderfossen. 

-/0 

Jordvern Området består av skogsmark og berører ikke dyrka mark. + 
Naturmangfold Området består av skog. Barskog dominerer og denne er preget av 

skogbruk. Det er ikke kjent spesielle naturtyper eller verdifulle 
artsforekomster i området. Potensialet for slike vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget er noe begrenset. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Potensialet for dette 
vurderes som begrenset, men må avklares. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging vurderes å ikke berøre viktige områder for friluftsliv. Kort 
avstand til skogsområder for friluftsliv. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Området er relativt flatt. Utbygging vurderes å ikke berøre viktige 
landskapsmessige kvaliteter. Omfattende utvikling i et skogsområde vil 
endre områdets karakter. 

0/+ 

Risiko og 
sårbarhet 

Kort avstand til bob- og akebane. Uhell med amoniakkbasert kjøleanlegg 
kan medføre uakseptabel risiko. Ulykker ved kjøleanlegget er omfattet av 
Storulykkeforskriften. Ut over dette ingen spesielt problematiske temaer 
kjent. 

-- 

Forurensing/ 
Klima 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Avstand i forhold til byen kan 
bidra til økte klimagassutslipp ved transport.  

0 

Andre forhold Utbygging innebærer etablering av en ny boligsatelitt i et område som i 
dag er preget av jord- og skogbruk. Det er ingen boligområder i 
umiddelbar nærhet. 

- 

Konklusjon: Utbygging kan innebære en etablering av en ny boligsatelitt. Det er fra tidligere bare enkelte boliger 
og gårdsbruk i denne delen av kommunen. Transportbehov, begrenset kollektivtilbud og manglende gang- og 
sykkelveger taler mot utbygging. Det er planer for utvikling av området Hunderfossen – Husekampen til 
fritidsboliger og anlegg for turisme. Etablering av boliger kan/må eventuelt sees i sammenheng med og avklares i 
forbindelse med disse planene. Utbygging må sees i forhold til tettstedfunksjoner og arbeidsplasser i Øyer 
kommune, og avstand og beliggenhet er noe gunstigere i forhold til Øyer sentrum enn Lillehammer sentrum. 
Ulykker ved kjøleanlegget ved bob- og akebanen kan medføre uakseptabel risiko for nye boliger i nærområdet. 
Området er tatt ut av planforslaget av hensyn til eksisterende etableringer for turisme og kommersielle 
tilrettelegginger i dette området, risiko- og sårbarhet, samt transportbehov. 
 
Søre Ål (Hindkleiv), mot Ringsaker grense.  Status: Tatt ut av planforslaget 
Fakta/informasjon: Området ligger på Søre Ål, øst for Hindkleiv og fylkesvegen mot Ringsaker grense  

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 94,5 daa 
Nåværende arealbruk:  
LNF – skogsområde - lav/middels bonitet. 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Forslag: 
Næring C2: 
Industri, lager og produksjon – 
handel ikke tillatt. 

Eiendom(mer): 
Flere 
 
Forslagsstiller: 
Lillehammer kommune 
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Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet Området vurderes som attraktivt for næringsaktivitet i form av lager og 

industri/produksjon som bør lokaliseres i utkant av bysentrum. Sentralt i 
forhold til sentrum for lagerkapasitet. Et godt alternativ til tilrettelegging i 
Nordre Ål hvor presset er større.  

0/+ 

Transportbehov Trafikkutvikling synliggjort i KDP TT. Innspill vil ikke endre 
forutsetningene, men atkomst fra nord via sentrum belaster trafikkapasitet 
på allerede belastede vegløsninger. Atkomst fra sør via fylkesveg uten å 
komme via sentrum. Vanskelig tilgjengelighet til E6. 

-/0 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, vann og avløp 

Behov for tilrettelegging for teknisk infrastruktur i form av vei, vann, avløp 
og strøm/fiber. Nytt område vil kreve relativt store innvesteringer for å 
tilrettelegge for utvikling.  Behovet er noe avhengig av type 
næringsetablering.   

-  

Jordvern/Landbruk Næringsarealet foreslås på tidligere avsatt LNF-område. Foreslått område 
for næring berører ikke dyrka mark. Området vil imidlertid beslaglegge 
skogsområde med middels og høy bonitet. En tilrettelegging av næring i 
et nytt område forventes ikke å medføre press på dyrket mark i søre Ål, 
men kan gi en slik virkning på sikt.  

-/0 

Naturmangfold Området er nokså variert mhp. vegetasjonstyper, med både fattige og rike 
skogtyper representert, og stor spennvidde i fuktighetsforholdene. 
Granskog dominerer, stedvis med lågurtpreg med bla. en del blåveis. 
Deler av området kan ha vært kulturmark tidligere, men er plantet igjen 
med gran. Det er innslag av fuktig skog i området, men sumpskog er 
preget av grøfting. For øvrig er det innslag av tørrere skog med furu på 
tynt jorddekt berg. Det er enkelte små myrer hvor furu er dominerende. 
Skogen er sterkt preget av skogbruk, og har begrensede kvaliteter mhp. 
krevende arter. I forbindelse med at det foreslås å bruke området til 
næringsformål, ble området befart i mai 2011. Sprikeskjegg Bryoria 
nadvornikiana (nær truet – NT) ble påvist sparsomt i kanten av ei lita myr. 
Arten har ellers gode forekomster i fjellskog/høyereliggende skog i 
kommunen. Dalfiol Viola selkirkii (nær truet – NT) ble påvist i rik granskog. 
Det er usikkerhet mhp. marklevende sopp (i rik granskog), men 
potensialet for krevende arter er begrenset ut fra at området er sterkt 
preget av skogbruk. 
Ved avgrensning av området bør rik granskog med dalfiol nedenfor 
Bårdsengringen opprettholdes. 

-/0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Bårdsengringen ligger nær det foreslåtte området. Automatisk fredet 
kulturminner er ikke kjent, og potensialet for dette vurderes som 
begrenset, men må avklares nærmere. Området grenser mot viktig 
kulturlandskap ved Hindkleiv.  

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

En tilrettelegging av næring her vil i svært begrenset grad forringe eller 
komme i konflikt med friluftsliv/grønnstruktur.  

+ 

Landskap/Estetikk Området vil ikke være særlig eksponert, større industribygg kan gi noe 
synlighet. Bør utredes nærmere ifb regulering og fastsetting av 
høydebestemmelser.  

-/0 

Risiko og 
sårbarhet 

Det er lager for sprengstoff innenfor området, samt et anlegg for 
husdyrgjødsel. Forholdet til sprengstofflagrene må avklares. 

- 

Forurensing/Klima En tilrettelegging her vil trolig medføre mer trafikk av tyngre kjøretøy via 
Sorgendalstunellen og Banken-krysset. Kan gi Økt forurensning i sentrum 
i form av støy/støv. 

- 

Andre forhold   
Konklusjon:  
Positiv konsekvens: 
Tilrettelegging av næringsarealer sør for sentrum kan dempe press og åpne for alternativ arealbruk på mer 
sentrale arealer i Nordre ÅL-/Hove-området. Dette kan åpne for alternativ utbygging i Storhoveområdet hvor i 
mer lettere nærings- eller sentrumsnære formål kan lokaliseres. Beslaglegger ikke dyrket mark eller verdifull 
skog. Forringer ikke friluftsliv eller natur-/biologisk mangfold. 
Negativ konsekvens: 
Tilrettelegger for utbygging i et område som tidligere ikke er utbygget. Kan gi press på dyrkede eller dyrkbare 
arealer på lang sikt. Tilgjengelighet til området fra nord og fra E6 vil medføre økt trafikkbelastning i/gjennom 
sentrum på allerede belastede strekninger. Dersom området skal avsettes til slikt formål, bør det begrenses i 
omfang og det bør legges inn krav til utredninger i forbindelse med regulering. 
Området er tatt ut av planforslaget. 
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Kanthaugen.  Status: Tatt ut av planforslaget 
Fakta/informasjon: Beliggenhet ved Kanthaugen, sør for Kanten Kro. Arealet inngår i tematisk kommunedelplan 
for Olympiaparken. Arealbruken er ikke avklart i den tematiske kommunedelplanen. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 231 daa 
Nåværende arealbruk: LNF – skogsområde – 
viktig område for friluftsliv og kulturlandskap 
Areal dyrka mark: 0 daa 

Forslag: 
Næring E2: 
Fritids- og turistformål, herunder 
service, overnatting og servering. 

Eiendom(mer): 
Flere 
 
Forslagsstiller: 
Lillehammer kommune 

Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet Området vurderes som attraktivt for næringsaktivitet til fritids- og 

turistformål. Det har tidligere vært vurdert lokalisering av overnatting med 
tilhørende turistformål i dette området tilknyttet Olympiaparken. 

+ 

Transportbehov Trafikkapasitet synliggjort i KDP TT. Innspill vil ikke endre 
forutsetningene, men avgjørende omfanget som reguleres inn. Bør 
vurderes nærmere ifb med regulering. 

-/0 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, Vann og 
avløp 

Behov for tilrettelegging for teknisk infrastruktur i form av vei, vann, avløp 
og strøm/fiber. Nytt område vil kreve relativt store innvesteringer for å 
tilrettelegge for utvikling.    

- 

Jordvern/Landbruk Næringsarealet foreslås på tidligere avsatt LNF-område. Foreslått område 
for næring berører ikke dyrka mark. Området vil imidlertid beslaglegge 
noe skogsområde.  

- 

Naturmangfold Området består av skogsmark. Det er ikke kjent viktige naturtyper eller 
verdifulle artsforekomster i områder. Konsekvenser for biologisk mangfold 
vurderes som begrenset.  

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner ikke kjent. Generell aktsomhetsplikt og 
undersøkelsesplikt i forbindelse med reguleringsplan.  

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Viktig område for friluftsliv med løyper, stier og lignende. En utbygging må 
ikke gå på bekostning av friluftslivskvalitetene. Kan tilrettelegge for bedre 
tilgjengelighet til løyper etc. 

-/0 

Landskap/Estetikk Største delen av området vil ikke være særlig eksponert, men høye bygg 
kan bli svært eksponert. Bør utredes nærmere ifb regulering og fastsetting 
av Området grenser mot viktig kulturlandskap og utbygging kan medføre 
visualitet fra sentrumsområdene. Bør stilles krav til 
dokumentasjon/visualisering ved regulering.  

-/0 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko og samfunnsikkerhet er 
ikke kjent. En reguleringsprosess bør ha fokus på sårbarhet for 
marka/visualitet/kulturlandskap/friluftslivskvaliteter. 

0 

Forurensing/Klima En tilrettelegging her vil trolig medføre mer trafikk langs adkomstveger. 
Tilrettelegging av overnatting vil kreve transport til/fra sentrum og andre 
kollektivknutepunkt. 

- 

Andre forhold   
Konklusjon: En utbygging i dette området bør utredes nærmere i forbindelse med en mer detaljert 
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reguleringsplan. Området er så viktig at det ikke bør bli avsatt til et vilkårlig og generelt fritids- og turistformål. Et 
konkret tiltak bør formes i en detaljert reguleringsplan og konsekvensutredes sett i sammenheng med tiltakets 
omfang og tilhørende behov. 
Området er tatt ut av planforslaget. 
 
 
Nordre Ål – Skikstadjordet.  Status: Tatt ut av planforslaget  
Fakta/informasjon: Området omfatter Skikstadjordet i Nordre Ål 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: ca. 317 daa 
Nåværende arealbruk: LNF – 
fulldyrket.  
Areal dyrka mark: 289 daa 

Forslag: 
Næring C2: 
Industri, lager og produksjon – handel 
ikke tillatt. 

Eiendom(mer): 
Flere 
 
Forslagsstiller: 
Lillehammer kommune 

Tema Analyse Konsekvens 
Næringskvalitet 
 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering næringsvirksomhet i 
Nordre Ål. Området ligger gunstig plassert geografisk i Nordre Ål med kort 
veg til sentrum og med god tilgjengelighet til E6 ved gjennomføring av 
Storhove-armen. Eksisterende infrastruktur. 

+ 

Transportbehov Lite transportbehov da området ligger nær hovedtrafikkårer og 
kollektivakser. Trafikkutvikling synliggjort i KDP TT. Ny Storhove-arm vil gi 
direkte atkomst til og fra E6, samt nærhet til sentrum. 

+ 

Investeringer til 
teknisk 
infrastruktur 
Vei, vann/avløp 

Eksisterende vann- og avløp ligger tett opptil området. Gang- og 
sykkelveg helt inn til sentrum. Utbygging vil belaste Bankenkrysset. 

+ 

Jordvern/Landbruk Næringsarealet foreslås i sin helhet  på fulldyrket mark. Konflikten til 
landbruksinteresser er svært stor.  

-- 

Naturmangfold Området er fulldyrka. Det er ikke kjent viktige naturtyper eller verdifulle 
artsforekomster i områder. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

+ 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner ikke kjent. Generell aktsomhetsplikt og 
undersøkelsesplikt i forbindelse med reguleringsplan.  

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

En tilrettelegging av næring her vil komme i liten konflikt med friluftsliv 
siden arealene benyttes i liten grad til slikt formål.   

0 

Landskap/Estetikk Området vil kunne bli eksponert ved høy bebyggelse. For å utnytte 
arealressursene bør området ha en høy utnyttingsgrad. Arealet ligger i 
viktig kulturlandskap og bebyggelse vil bli visuelt uheldig.  

- 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer vedrørende risiko eller samfunnssikkerhet 
er ikke kjent.  

0 

Forurensing/Klima Nærhet til landbruksvirksomhet kan medføre luktplager i perioder av året. 
Ellers ingen konkrete forurensningskilder. 

-/0 

Andre forhold   
Konklusjon:  
Konsekvensen i forhold til jordvern er så stor at området foreslås tatt ut av planforslaget.     
Området er tatt ut av planforslaget. 
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Område Storhove – HiL Status: Tatt ut av planforslaget  
Fakta/informasjon: Området ligger på oversiden av Gudbrandsdalsvegen ved HiL. Området er tenkt utnyttet til 
studentboliger. 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: 11 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 11 daa 

Formål: Bolig 
Områdetype: B2  
Antall boenheter: 50 studentboliger 
 

Eiendom(mer): 
Gnr/Bnr:  
Eier(e):  
Forslagstiller: HIL 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Ideell beliggenhet for studentboliger. Kort avstand til HiL Noe avstand til 

sentrum og funksjoner, men kort avstand til busstilbud. 
0/+ 

Transportbehov Lite transportbehov i forhold til HiL. Noe avstand til sentrum. Liten 
høydeforskjell muliggjør bruk av sykkel.  

+ 

Gang/sykkelveg Det er gang- og sykkelveg fra området og inn til sentrum. + 
Vann og avløp Tilkobling til offentlig ledningsnett mulig.  + 
Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Tilhører Ekrom skolekrets. Utbygging til studentboliger vil i liten grad 
medføre utfordringer for skolekapasiteten. 

0 

Kollektivnett Eksisterende kollektivtilbud. + 
Jordvern Utbygging vil berøre et mindre område med dyrka mark.  - 
Naturmangfold Øvre deler av området går over i gjengroende eng og tørrbakke. Det er 

ikke kjent spesielt interessante artsforekomster og potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

-/0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent, men må avklares. 0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Viktige områder for friluftsliv blir ikke berørt. Begrenset virkning på 
grønnstruktur. 

0 

Landskap/ 
Estetikk 

Kulturlandskapet vil til en viss grad bli berørt, men utbyggingen er av 
begrenset omfang og ligger i tilknytning til høyskolen og allerede 
eksisterende bebyggelse/studentboliger. 

-/0 

Risiko og 
sårbarhet 

Øvre deler av området ligger nær den bratte lia under Balberg, hvor det 
kan forekomme steinsprang, men området vurderes likevel som ikke 
spesielt utsatt. Bratt terreng ovenfor området kan utløse behov for 
geotekniske undersøkelser. ROS-analyse må gjennomføres på detaljnivå. 

0 

Forurensing/ 
Klima 

Deler av området berører nedslagsfelt for Korgen vannverk, med 
tilhørende restriksjoner. Lokalisering vurderes som lite problematisk i 
forhold til drikkevannssonen. 

0 

Andre forhold   
Konklusjon: Nærhet til høyskolen, kollektivtilbud, gang- og sykkelveg kan tale for å utnytte arealet til 
studentboliger. Tap av noe dyrka mark kan tale mot å utnytte arealet. Det er behov for flere studentboliger knytta 
til høgskolen. Området vurderes som en hensiktsmessig utvidelse av eksisterende studentboliger ved HIL.  
Området ble tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen av hensyn til jordvern. 
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LNFb-områder i Øvre Ålsbygda.   
Status: Alle områder er tatt ut som LNFb-områder i godkjent plan.  
Arealene som beholdes for boligutbygging avsettes til boligbebyggelse med krav til reguleringsplan. 
Områdenummer 9, 10 og 11 i planbeskrivelse og plankart 
Fakta/informasjon:  
Bergesvevegen, Olasvevegen, Rustadvegen, Åsstuevegen, Nordsetervegen/Sjøsætervegen. Avgrensning av 
LNFb-områder i Øvre Ålsbygda viderefører LNF2-kategorien i kommuneplanens arealdel 2006-2016. For å unngå 
sårbare områder og for å få en bedre styring med områdene som kan bebygges, er områder tatt ut i forhold til 
gjeldende plan. Det er supplert med andre arealer, bl.a. på bakgrunn av innspill fra grunneiere. 
Lokaliseringskriteriene for spredt boligbygging er lagt til grunn for utvelgelsen av arealer. Områdene er 
sentrumsnære og ved utbygging av fire eller flere boenheter kreves reguleringsplan. 
 

 
Areal/arealbruk: 
Areal: Flere delområder 
Nåværende arealbruk: LNF1 og LNF2 med 
spredt boligbygging  
Areal dyrka mark: 0,2 daa 

Formål: Spredt boligbygging endret 
til boligformål med plankrav 
Antall boenheter: Avgrenset til 30  
Områdetype: LNFb endret til 
områdetype B1 

Eiendom(mer): 
Flere 
 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Området vurderes som attraktivt mht. spredt boligbygging, og som et 

alternativ til bygging i mer sentrumsnære områder. Utbygging vil skje i 
form av enkelttomter og mindre klynger. Plass til lekearealer må avsettes 
ved regulering av enkeltområder.  

+ 

Transportbehov Bygging i dette området medfører transportbehov i form av økt behov for 
bruk av bil. Høydeforskjell i forhold til byen. Kollektivtilbud langs 
Nordsetervegen, samt bestillingsbuss. Økt antall boliger vil kunne øke 
grunnlaget for kollektivtilbud. Ingen bydelsfunksjoner eller servicetilbud i 
nærmiljøet. Ikke behov for nye veger, eller større behov for vegutbedring. 
Ved utvelgelse av områder er det lagt vekt på at kapasiteten på 
Bergesvevegen og Olasvevegen kan være begrenset. 

- 

Gang/sykkelveg Gang- og sykkelveg er planlagt langs Nordsetervegen nedenfor krysset 
med Sjøsætervegen. Deler av området vil ikke få tilbud om 
gang/sykkelveg. Trafikkbelastning langs vegene fra Nordsetervegen og 
inn i området vurderes som akseptabel sett i forhold til at antall boenheter 
er begrenset.  Enkelte tverrforbindelser mellom hovedvegene er mulige å 
benytte for myke trafikkanter og for turgåere. 

0/+ 

Vann og avløp Muligheter for tilknytning til offentlig nett i deler av området og langs 
Nordsetervegen. Planer om offentlige ledninger også for området 
Rustadvegen og deler av Åsstuevegen, men det er usikkert om dette vil 
være aktuelt å realisere. Nye boliger forutsetter derfor at det kan etableres 
avløpsløsninger på stedet. Ved utvelgelsen av områder som kan 
bebygges er det lagt vekt på erfaringer med separate avløpsanlegg. 
Områder som er kjent å være vanskelige mht. grunnforhold og 
drikkevannsbrønner er forsøkt unngått. Fradeling/utbygging forutsetter at 
tiltakshaver på et tidlig tidspunkt utreder avløpsforhold/muligheter for 
avløpsløsning. Enkelte steder er det trolig at avløp ikke kan løses, og 
dette vil være begrensende for antall boenheter i området.  

-/0 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Området hører til Kringsjå skolekrets. Spredt utbygging over tid vurderes 
å ha en begrenset virkning på skolekapasitet. 

0 
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Kollektivnett Busstilbud langs Nordsetervegen, samt bestillingsbuss. Økt antall boliger 
vil kunne øke grunnlaget for kollektivtilbud langs Nordsetervegen. 

0 

Jordvern Nye områder for boliger berører ikke dyrka mark og landbruksinteresser 
direkte. Bygging i dette området kan på sikt øke presset på 
landbruksinteresser og medføre konflikter. 

0 

Naturmangfold Øvre Ålsbygda har betydelige innslag av viktige områder for biologisk 
mangfold. Ved utvelgelsen av områder som kan bebygges er det lagt vekt 
på at byggeområder ikke skal berøre viktige områder for biologisk 
mangfold. Konsekvenser for biologisk mangfold vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som relativt godt. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent, men det kan stedvis være 
potensiale for funn av dette. Det være behov for undersøkelser av 
kulturminner. Generell aktsomhetsplikt. 

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Store deler av området har korte avstander til sti- og løypenett. Områder 
for spredt boligbygging er ikke i konflikt med løyper/stier. 

+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Ved utvelgelsen av områder som kan bebygges er det lagt vekt på at 
spesielt eksponerte områder i forhold til byen unngås. 

0 

Risiko og 
sårbarhet 

Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Ved regulering av 
enkeltområder må det bla. tas hensyn til radon, avstander til 
høyspentlinjer, trafikksikkerhet og beredskap. 

0 

Forurensing/ 
Klima 

Høydeforskjell i forhold til byen kan bidra til økte klimagassutslipp ved 
transport. Deler av området berører nedslagsfelt for Korgen vannverk, 
med tilhørende restriksjoner. Lokalisering vurderes som lite problematisk i 
forhold til drikkevannssonen. 

-/0 

Andre forhold   
Konklusjon: Området er et pressområde mht. dispensasjoner og deler av området har i kommuneplanens 
arealdel for 2006-2016 vært avsatt for spredt boligbygging. Det er ønskelig med klarere rammer for hvor det kan 
aksepteres noe spredt boligbygging i forhold til kvalitetene i området som helhet. I Øvre Ålsbygda er det ved 
utvelgelsen av områder for nye boliger tatt hensyn til landskap/fjernvirkning, kapasitet på enkelte veger, biologisk 
mangfold, landbruk og muligheter for avløpsløsninger. Spredt boligbygging i dette området er likevel problematisk 
da det på sikt ytterligere kan øke presset på området og nye mer sårbare arealer trues. Det kan også oppleves 
”urettferdig” at det kun er få utvalgte arealer som gis denne muligheten. 
 
Gjeldende kommuneplan setter begrensninger på antall boenheter (20 boenheter i perioden frem til 2030). Dette 
videreføres ved at det settes en grense på 20 boenheter i Rustadvegen/Åsstuevegen, og 10 boenheter i 
Olasvevegen/Bergesvevegen. Områdene avsatt som LNFb-områder gir derfor rom for valgmuligheter, for et 
begrenset antall boliger. 
Områdene ble anbefalt tatt inn i planforslaget, men er tatt ut i endelig plan. Gjenværende områder er avsatt til 
boligformål med plankrav, jf. konsekvensvurdering av områdene 8, 9 og 10. 
 

Område Røyslistuen – Hesmervegen (område 17) Status: Tatt ut av planforslaget 
Fakta/informasjon: Området strekker seg fra indre del av Hesmervegen til Røyslistuen i nord. Innspill fra 
grunneiere. 
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Areal/arealbruk: 
Areal: 157 daa 
Nåværende arealbruk: LNF1 
Areal dyrka mark: 11,7 daa 

Formål: Bolig 
Områdetype: B1 
Antall boenheter: 100-150 

Eiendom(mer): 
Flere 
Forslagstiller: Planråd AS 

Tema Analyse Konsekvens 
Bokvalitet Relativt kort avstand til bydelsfunksjoner på Røyslimoen. Deler av området 

er solrikt og har god utsikt. Kort avstand til friluftslivs- og 
rekreasjonsområder.  

+ 

Transportbehov Høydeforskjell i forhold til sentrum tilsier noe økt transportbehov. 
Etablering av hensiktsmessige veg- og gangforbindelser kan redusere 
behovet for bil noe. 

- 

Gang/sykkelveg Utbygging kan kreve etablering av gang- og sykkelveger. -/0 
Vann og avløp Utbygging av boliger vil kreve utbygging av offentlig ledningsnett. Det kan 

være utfordringer knyttet til utbygging som følge av avstand og 
høydeforskjell, noe avhengig av utbyggingsmønster/rekkefølge. 

-/0 

Skolekapasitet/ 
barnehagebehov 

Søre Ål eller Røyslimoen skolekrets. Omfattende utbygging vil kunne 
medføre utfordringer mht. skolekapasitet, og evt behov for arealer til 
barnehage. 

0 

Kollektivnett Busstilbud i Messenlivegen og Åsmarkvegen, men noe avstand i forhold til 
dette. Eventuelle nye vegforbindelser vil kunne muliggjøre nye 
kollektivruter. 

-/0 

Jordvern Området består overveiende av skogsmark. Mindre arealer med gjengrodd 
dyrka mark forekommer i området. Det er jordbruksarealer i området 
nedenfor det foreslåtte byggeområdet, og en utbygging vil på sikt kunne 
øke presset på disse arealene. 

0 

Naturmangfold Området består av skogsmark og gjengrodd kulturmark. 
Treslagssammensetninger er forholdsvis variert, men gran dominerer i 
partier. Det er ikke kjent spesielle naturtyper eller verdifulle artsforekomster 
i området. Jordsmonnet fremstår som fattig i mye av området, og bare lite 
krevende planter har blitt påvist. Skogen er preget av skogbruk og at skog 
stedvis ser ut til å være etablert på tidligere kulturmark. Potensialet for 
interessante artsforekomster vurderes som begrenset. Deler av området 
kan ha funksjon for fugl, men det er noe kunnskapsmangel omkring dette. 

0 

Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner er ikke kjent. Potensialet vurderes som 
begrenset, men må avklares. Kulturminne etter 2. verdenskrig i lia ovenfor 
Røyslistuen, men vil ikke berøres, og det er aktuelt å avsette dette til 
bevaring i forbindelse med reguleringsplanarbeid.  

0 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Utbygging berører i begrenset grad områder som er viktige for friluftsliv. 
Turveger/stier forekommer og må tas hensyn til. Deler av området har kort 
avstand til skogsområder for friluftsliv/rekreasjon. 

0/+ 

Landskap/ 
Estetikk 

Deler av området kan være eksponert i forhold til byen/sentrum. Utbygging 
kan medføre enkelte utfordringer og at det tas hensyn til at området kan 
være noe eksponert. 

-/0 

Risiko og sårbarhet Spesielt problematiske temaer er ikke kjent. Høyspentlinjer går gjennom 
området, og det må etableres tilstrekkelig byggeavstand og/eller jordkabel. 

0 

Forurensing/ 
Klima 

Ingen spesielle utfordringer i utbyggingsområdet. Utbygging sør for 
sentrum kan bidra til utfordringer vedrørende luftkvalitet i sentrum på grunn 
av økt biltrafikk inn mot og gjennom byen. 

-/0 

Andre forhold Dagens atkomstveger til området er ikke egnet for ytterligere boligbygging. 
Utbygging kan kreve etablering av ny atkomstveg til området eller vesentlig 
utbedring/endring av eksisterende. Atkomst fra Messenlivegen berører 
eksisterende boligområde, og kan være problematisk avhengig av antall 
boenheter det åpnes for i den nordre delen av området. Fra sør vil 
Hesmervegen være aktuell som atkomst. Dette vil kreve en del 
vegutbedring. Det må gjennomføres trafikkanalyse før utbygging av 
område – rekkefølgebestemmelse i planforslaget. 

-/0 

Konklusjon: Beliggenhet og avstand i forhold til byen kan bidra til noe økt trafikkbelastning og transportbehov. 
Sett i forhold til områdene nord for sentrum er dette et område som i liten grad berører dyrka mark. Det er 
utfordringer knyttet til etablering av infrastruktur (veg, VA), og eksisterende høyspentlinjer i området. 
Utbyggingsområdene sør for byen krever trafikkvurdering av kapasitet, trafikkavvikling og mulige tiltak. 
Området er tatt ut av planen etter mekling. 
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7.0 Prioritering av utbyggingsområder for boligbebyggelse 
 
Strategier for byvekst 
De er vedtatt som hovedprinsipp at byveksten skal skje nordover. I tillegg vektlegges å utnytte 
allerede avsatte, ikke utbygde boligområder, fortetting i sentrum og sentrumsnære områder, utvidelser 
av allerede eksisterende boligområder, samt å stimulere til økt boligbygging i grendene.   
 
Hovedprinsippet gir følgende utbyggingsprioritet for avsatte boligarealer: 
Prioritet 1a:  

Utbygging av tidligere avsatte byggeområder (kommuneplanen 2006-2016). 
Minimum 40 % av dette utbyggingspotensialet skal være utbygget eller regulert for utbygging før 
områdene i prioritet 2 kan tas i bruk. 
 

Prioritet 1b:  
Fortetting og transformasjon innenfor dagens byggesone og tilgrensede arealer til denne sonen. 
Minimum 30 % av dette utbyggingspotensialet skal være utbygget eller regulert for utbygging før 
områdene i prioritet 2 kan tas i bruk. 
 

Prioritet 1c:  
Utbyggingsområder som støtter opp under hovedprinsippet byvekst nordover, og som i tillegg tar 
opp i seg aksen øst/vest. 
Minimum 50 % av dette utbyggingspotensialet skal være utbygget eller regulert for utbygging før 
områdene i prioritet 2 kan tas i bruk. 
 

Prioritet 2:  
Utbyggingsområder i Søre Ål og Røyslimoen.   
 
Områdene kan ikke bygges ut før prioritetsandelene i 1a, 1b og 1c er gjennomført. 
 
Områdene kan ikke bygges ut før det er gjennomført en kommunal trafikkutredning som omfatter 
all framtidig bebyggelse slik den er avsatt i denne planen.  Eventuelle nye veglenker og 
oppgradering av eksisterende vegsystemer til omkjøringsveger skal konsekvensutredes i 
reguleringsplan for områdene. Før utbygging av disse områdene, skal det gjennomføres 
nødvendige trafikktiltak på hele vegnettet for å sikre trygge veger, skjerming mot støy, god 
trafikkavvikling og et godt kollektivtilbud. 

  
Uten prioritet - områder som er supplement til øvrige utbyggingsarealer:  

Fortetting og utbygging i grendene som bidrar til å forsterke grendesentrene – LNFb-områder. 
 Øvrige LNFb-områder. 
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8.0 Oversikt og arealregnskap for nye utbyggingsområder 
 
Kombinerte arealer næring/bolig 
Omr. 
nr. 

Områdenavn Ant. b.e. Ant. daa Daa  
dyrka mark 

Områdetype Prioritet 

1 Sentrum 300-500  -  0 N1 1b Fortetting 
2 Busmoen 200-350 45 0 BN 1b Transformasjon 
3 Sorgendalsjordet 50-100 28 0 BN 1b Transformasjon 
4 Rosenlund til Lhr. Meieri 750-1000 300 0 BN 1b Transformasjon 
5 Industrigata nord 177 0 BN 1b Transformasjon 
 Borettslagsfortetting m.m. 450-550  0 B2 1b Fortetting 
6 Røyslimoen bydelssenter 10-20  5.2 0 N1 Uten prioritet 
Totalt: 1760-2520 555 0   
 
Boligarealer 
Omr. 
nr. 

Områdenavn Ant. b.e. Ant.  
daa 

Daa  
dyrka 
mark 

Område 
type 

Prioritet 

7 Søre Ål - Hage 150-200 65 49 B2 1a Søre Ål 
8 Nordsetervegen-Pålsrudvegen- 

Kantvegen 
100-150 233 0.04 B1 1c Øvre Ålsbygda 

9 Rustadvegen/Åsstuevegen 10-15 55 0 B1 1c Øvre Ålsbygda 
10 Ved Skihytta 5 13 0.04 B1 1c Øvre Ålsbygda 
11 Nordsetervegen vest 10 39 0 B1 1c Øvre Ålsbygda 
13 Åsmarkvegen 50 84 0.03 B1 2 Søre Ål 
14 Solhøgda - Solhøgdavegen 50-100 50 0.07 B1/B2 Uten prioritet Røyslimoen 
15 Granittlia 8-10 6 0 B1 Uten prioritet Røyslimoen 
16 Røyslien-Veltlien 150 160 11.5 B1 2 Røyslimoen 
18 Leirvika 7-10 13 1.3 B1 Uten prioritet Grendemiljø 
19 Berg 7-10 16 3.8 B1 Uten prioritet Grendemiljø 
20 Haugerenga vest 20 30 0 B1 Uten prioritet Grendemiljø 
21 Saksumdalen 20-30 52 18 B1 Uten prioritet Grendemiljø 
22 Søre Ål 5-7 14 0 B1 Uten prioritet Bydel 
       
Totalt nye boligarealer: 592-767 830 96   
       
 LNFb – Nordre Ål  10  5.9 LNFb Uten prioritet Bynært 
 LNFb – Søre Ål 10  18.9 LNFb Uten prioritet Bynært 
 LNFb - Roterud 50-60  20.3 LNFb Uten prioritet Grendemiljø 
 LNFb - Rudsbygd 5-10  4.8 LNFb Uten prioritet Grendemiljø 
 LNFb - Saksumdal 40  31.5 LNFb Uten prioritet Grendemiljø 
Totalt LNFb-områder: 130  81   
       
Totalt nye boligarealer og LNFb: 722-897  177   
 
 
Eksisterende udisponerte boligarealer 
Omr. 
nr. 

Områdenavn Ant. 
b.e. 

Ant.  
daa 

Planstatus Merknad Prioritet 

23a Søre Ål Skogen sør 170 288 Regulert Under utbygging 1a 
23b Søre Ål Skogen nordre/nedre 30  Regulert  Under utbygging 1a 
24 Nordre Ål Knipen 45 24 Uregulert  1a 
25 Øvre Ålsbygda Fagstadlia 70 164 Regulert  Under utbygging 1a 
26 Øvre Ålsbygda Sagbakken 60 20 Regulert  Under utbygging 1a 
27 Øvre Ålsbygda Ersgård 70  Regulert  Under utbygging 1a 
28 Øvre Ålsbygda Akebakken 40  Regulert Klart for utbygging 1a 
29a Vingnes Ravnum 20  Regulert Plan fra 1990 1a 
29b Vingnes Øyjordet 30 65 Uregulert Regulert til landbruk 1a 
29c Vingnes Øyresrønningen 10 37 Regulert Nær utbygd 1a 
30 Jørstadmoen Mønningen 15  Uregulert  1a 
31 Jørstadmoen Onsumbrenna 15  Uregulert  1a 
32 Jørstadmoen Lundgårdsløkka 17  Regulert Ikke påbegynt 1a 
33 Fåberg Prestgardsskogen 60(70) 196 Uregulert  1a 
34 Fåberg Steinkista 10  Uregulert  1a 
35 Fåberg Tune 10 13 Uregulert  1a 
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36 Fåberg Søreng 25 21 Uregulert  1a 
37 Vingrom Spakrud 20 44 Uregulert  1a 
38 Vingrom Jevnebakken 20 16 Uregulert  1a 
39 Vingrom Haugerenga 20 23 Regulert Klart for utbygging 1a 
40 Rudsbygd Almebakken 25 33 Regulert Klart for utbygging 1a 
41 Fåberg nord Skog 20 52 Uregulert  1a 
Totalt boligarealer: 802     
 
 
Næringsarealer 
Omr. 
nr. 

Områdenavn Ant. 
daa. 

Daa  
dyrka mark 

Områdetype Merknad 

42 Hage 14 13.5 N3 Tidligere avsatt byggeområde 
 Hovemoen sør - 

Forsvaret 
  Militært formål Må frigis til sivilt formål før 

omdisponering til evt. næringsformål 
      
Eksisterende udisponerte næringsarealer (2011): 
43 Hovemoen 400 0 N3 Ca. 200 daa regulert, noe vanskelig 

tilgjengelig pga. av grusressurser og 
drikkevannsrestriksjoner 

44 Vormstuen  30  N4 Uregulert. Kompetanse 
45 Storhove sør  55 0 N3/N4 Regulert. Næring/Kompetanse 
46 Storhove sør HIL 36  N4 Regulert. Kompetanse 
47 Birkebeineren 

skistadion 
92  N5 Regulert. Reiseliv 

48 Huseskogen 100 0 N5 Regulert. Reiseliv 
49 Vingrom 30  N3 Regulert. Næring 
Totalt ant. daa 757 13.5   
 
 
Fritidsbebyggelse 
Omr. 
nr. 

Områdenavn Ant. e. Ant. daa Daa  
dyrka mark 

Områdetype Merknad 

50 Nordseter HV-leir  79 0, skog N5/F1  
51 Nordseter v/Landetjern  86 0, skog F2  
Totalt:  165 0   
 
Eksisterende udisponerte arealer til fritidsbebyggelse 
Omr. 
nr. 

Områdenavn Ant. e. Ant. 
daa 

Daa  
dyrka mark 

Planstatus Merknad 

52 Fåberg Vestfjell Sjogvatna 40  0 Delvis regulert Områdeanalyse 
53 Hokna  330  0 Under regulering Planprogram 
54 Bårdsengsetra 200  0 Regulert Under 

utbygging 
Totalt: 570  0   

 

 

 

 
 


