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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Arbeidet med reguleringsplan for Hagejordet ble igangsatt med oppstartsmøte 10. mai 2016 og med 
kunngjøring av planoppstart 6. juli 2016. I 2016 ble det holdt egne arbeidsmøter med ulike 
tjenesteområder i Lillehammer kommune, samt med daværende grunneiere.  

Etter et skifte i eiersituasjon ble arbeidet restartet ved årsskiftet 2017/2018, og planforslaget ble 
levert til førstegangs behandling i juni 2018.  

Det har vært informert om planene bl.a. på bydelsmøte i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel, og det ble holdt åpent medvirkningsmøte i forbindelse med offentlig 
ettersyn i september 2018.  

Ved offentlig ettersyn av planforslaget fra 27.8. – 14.10.2018 kom det flere innsigelser, og det ble 
avklart at planforslaget først må behandles gjennom et planprogram med påfølgende 
konsekvensutredning. Nærmere redegjørelse om dette følger i kapittel 1.3. Innsigelsene kan leses 
hos PlanOppland: https://www.planoppland.no/no/Gode_og_effektive_planprosesser/Samordning-
av-statlige-innsigelser/Undersider/Saker/Lillehammer-kommune---reguleringsplan-Hagejordet/  

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. 

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bolig- og serviceområde som vil utgjøre et 
betydelig tilskudd til bydelen Søre Ål. Noe av intensjonen er å tilrettelegge for boliger som bl.a. er 
egnet for førstegangsetablerere, boligfellesskap for ulike behov samt andre typer boliger i kommunal 
regi. 

Planforslaget skal sikre at Hagejordet blir godt integrert i, og ha trygge forbindelser til eksisterende 
funksjoner i bydelen.  

Det antas at dette sentrale boligområdet vil tiltrekke seg et vidt spekter av boligkjøpere, bl.a. 
barnefamilier. Trafikksikkerhetsaspektet har derfor vært viktig, og vil bli utredet i den kommende 
konsekvensutredningen. Samtidig er det en intensjon å gjøre strøket langs Hamarvegen noe mer 
urbant, hvor myke trafikanter har større fokus. Det er bl.a. planlagt to opphevede fotgjengerfelt. 

Forslagsstillerne har gjennomført arkitektkonkurranse med tre inviterte deltakere: A-lab, Lund 
Hagem Arkitekter/ RAM Arkitektur og Make arkitekter. 

Lund Hagem/RAMs forslag danner grunnlag for utforming av hovedgrepet i plankartet.  (Mange 
Bekker arkitektur har overtatt for RAM fra 1.1.2019).  

Forslaget bygger på følgende prinsipper: 

• Forretningsbygg med lett tilgjengelig kundeparkering, henvendt mot Hamarvegen. 

• Boligbebyggelse organisert med bilfrie indre tun.  

• En intern hovedvei langs Hagebekken som mater området med atkomstveier ut fra denne. 
Veien har samtidig forbindelse til Hagevegen og eksisterende butikksenter. Strukturen bidrar 
til åpenhet og oversikt både sett utenfra og internt i planområdet. 

• Det er planlagt et gjennomgående grøntdrag som ivaretar behovet for turveiforbindelse i 
tillegg til at det sørger for fordrøyning av overflatevann, flomvei for Hagebekken samt 
forebygging av avrenning/erosjon i skrentene ned mot jernbanen og Mjøsa. 

 

https://www.planoppland.no/no/Gode_og_effektive_planprosesser/Samordning-av-statlige-innsigelser/Undersider/Saker/Lillehammer-kommune---reguleringsplan-Hagejordet/
https://www.planoppland.no/no/Gode_og_effektive_planprosesser/Samordning-av-statlige-innsigelser/Undersider/Saker/Lillehammer-kommune---reguleringsplan-Hagejordet/
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1.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt og behov for 
planprogram 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram ved varsling av oppstart 
av reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (1.7.2017):  
 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel, men avviker på følgende punkter: 

• Deler av LNF-formål foreslås som boligformål: Gjeldende kommuneplan avsetter et bredt 
grønnstrukturbelte/turdrag mot sør og mot Kolsveen. Dette turdraget foreslås flyttet fra sør 
for bebyggelsen til en buffer mot eksisterende boliger i Hamarvegen 110 – 112. Her vil det 
inngå i en naturlig forbindelse mellom en sentral stor lekeplass og krysningspunktet over 
Hamarvegen. Samtidig vil forbindelsen til turveien i sør bli ivaretatt som gjeldende 
kommuneplan legger opp til.  
I tillegg foreslås to eksisterende boliger i sør omgjort til boligformål. 

• Kommuneplanens næringsareal N3 foreslås som sentrumsformål eller kombinert formål 
bolig/forretning. 

• Deler av byggeområde for bolig foreslås som barnehageformål.  
 
Når grøntområde/turdrag og LNF-formål foreslås regulert til byggeområde for bolig så er dette ikke i 
tråd med kommuneplanens arealdel og faller med det inn under konsekvensutredningsforskriften § 6 
første ledd punkt b) jf. Vedlegg I pkt. 25 Nye bolig og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 
overordnet plan.  

Da tiltaket står i Vedlegg I så er det krav om konsekvensutredning. Når det gjelder endringen av 
næringsformål til sentrumsformål og veg, så havner det for boliger under Vedlegg I pkt. 25 mens 
næringsbygg/bygg til offentlig og privat tjenesteyting dersom de er mindre enn 15 000 m2

 havner i 
Vedlegg II pkt. 11 j og skal vurderes etter § 8. Da det er endringer som gjør at planen omfatter tiltak i 
Vedlegg I, må hele planen konsekvensutredes. 

Planarbeidet innledes derfor med utarbeidelse av et planprogram for å avklare rammebetingelsene 
for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 

Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i 
betraktning under forberedelsen av plan og tiltak.  

I henhold til KU-forskriften § 14 skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken 
anses viktige for miljø og samfunn 

b) forholdene som etter kapittel 5 (innholdet i KU’en) skal utredes, og hvilke metoder som er 
tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap 

c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen 

d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra 
særlig berørte grupper og andre. 
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2. PLANOMRÅDET OG OMGIVELSENE 

2.1 Beliggenhet og planavgrensning 

 
Figur 1: Oversiktskart med planavgrensning ved oppstartsvarsling 

 

Planområdet omfatter gnr/bnr 87/180 (kommunen), 87/190 (Profier/Kolsveen), 87/187 (Tungen bil) 
87/264 (bilverksted), noe grunn tilhørende 88/75 samt flere boligeiendommer (ca. 20 boliger).  
Planområdet har en sentral beliggenhet i forhold til bydelssenteret for Søre Ål, med 
dagligvareforretninger og annen næringsvirksomhet i Hagevegen, barneskole, ungdomsskole, bo- og 
servicesenter. Med ca. 2 km til sentrum i relativt flat trasé er sykkel et velegnet fremkomstmiddel.  

Planområdet består av en stor del dyrka mark tilhørende Lillehammer kommune (ca. 22 daa) og 
Kolsveen (ca. 51 daa).  
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Flyfoto med planavgrensning. (Foto: Lillehammer kommune) 
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2.2 Naturmiljø  
Innenfor planområdet er det registrert følgende arter av forvaltningsinteresse:  
Ansvarsart: gråtrost.  
Fremmede arter: Hagelupin, kanadagullris (langs Hamarvegen)  
 

 
Kartutsnitt fra www.miljostatus.no  
 
I tillegg ligger det registrering av en nær truet art (gulspurv) i tilknytning til kantvegetasjonen på 
jordet1.  
 

2.3 Naturressurser  
Planområdet består hovedsakelig av fulldyrka jord; totalt 68,3 dekar. For kartoversikt vises det til 
kapittel 7.5  
 

2.4 Landskap  
Planområdet ligger på en relativt flat hylle og på samme nivå i landskapet som Lillehammer by, på 
oversiden av ravinedalene og beiteområdene i den bratte skråningen opp fra Mjøsa. Landskapsbildet 
tilhører landskapsregion 8 Innsjø- og silurbygdene på Østlandet i nasjonalt referansesystem2

 og 
underregion 6. 

                                                           
1 https://artskart.artsdatabanken.no (Funndato: 31.1.2016) Hentet 1.5.2018   
2 Puschmann, Oskar. 2005 «Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45 
landskapsregioner.» NIJOS-rapport 10/2005. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås. Side 38-41.   
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2.5 Kulturmiljø og bebyggelse  
Gården Kolsveen har utgjort den nordligste delen av et større sammenhengende område dyrka mark 
som er mer eller mindre sammenhengende til kommunegrensa mot Ringsaker. Gårdstunet er nå skilt 
ut fra dyrka mark og er holdt utenfor planområdet. 
 

 
Kolsveen sett fra vest.  
 
Vest for Hamarvegen og delvis i planområdet finnes det i dag ca. 18 boligenheter. I nord grenser 
planområdet til et område med bilforretning, bilverksted og dagligvareforretninger med store 
parkeringsplasser. Sammen med Åretta ungdomsskole, Søre Ål bo- og servicesenter og Menkerud 
Motorsenter (Circle K) danner disse sentrum i Søre Ål. Området er preget av store asfalterte plasser 
med relativt lav kvalitet.  
 
 

Tungen Bil sett fra vest 
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Fra Hagevegen. Atkomstvegen til høydebassenget går inn mellom transformatoren og treet.  
 

 
Hagevegen 15 A. Atkomstvegen til høydebassenget og framtidig atkomst til Hagejordet.  
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2.6 Barn og unges interesser  
I dagens situasjon er barn og unges interesser for en stor del knyttet til gangforbindelser langs 
Hamarvegen og noe internt til boliger i nedre del. Gang- og sykkelvegen langs Hamarvegen vurderes 
som trygg, men den er planlagt oppgradert med egen sykkelbane. Eneste kryssing over Hamarvegen i 
nærheten av planområdet er mellom Kiwi og bussholdeplassen foran Søre Ål bo- og servicesenter. 
Beboere i planområdet på vestsiden av Hamarvegen må dermed krysse Hamarvegen uten 
tilrettelegging. Vinterstid kan dette oppleves som utrygt og medføre fare ved høye brøytekanter. 

2.7 Nærmiljø og lokaliseringsfaktorer  

Nærhet til skole og barnehage:  
Åretta ungdomsskole: 150 m  
Søre Ål barneskole: 150 - 450 m  
Engesvea FUS barnehage: 700 m gangavstand / 1,5 km kjørevei  
Hagehaugen barnehage: 900 m gangavstand / 1,7 km kjørevei  

Servicefunksjoner  
Dagens tilbud består av to dagligvareforretninger, treningssenter, bilforretninger/verksteder, 
bensinstasjon og bo- og servicesenter.  

Kollektivtransport:  
I retning sentrum ligger busstoppene Hagehaugvegen og Åretta skole langs Hamarvegen med 250 
meters mellomrom.  
I retning ut fra sentrum er det ikke busstopp mellom Åretta/Kiwi og Søre Ål skole (ca. 600 m). 

2.8 Veg og teknisk infrastruktur  
 
Veg  
Fv. 213/Hamarvegen er en innfartsåre til byen sørfra, og hadde status som E6 f til 80-tallet. Den er 
innfartsåre fra Moelv/Brøttum/Lismarka. Det har vært en jevn trafikkøkning på Hamarvegen i takt 
med utbyggingen av Skogen og GLØRs anlegg på Roverudmyra. ÅDT forbi planområdet er ca. 6500 
kjøretøy i 2018.  
 

 
Fra Hamarvegen ved Kolsveen  



REGULERINGSPLAN FOR HAGEJORDET, LILLEHAMMER – PLANPROGRAM Side - 12 - av 30 

 

 
Elektrisitet  
Eidsiva Nett har i dag trafostasjon i tilknytning til vanntårnet nord i planområdet.  
 
Vann og avløp   

Rett sør for – delvis gjennom søndre del – av planområdet ligger kommunal overvanns- og VA-
ledning. I tillegg er det tilgjengelig avløpsledning på nordsiden av vannbassenget som har kapasitet 
for utbyggingen. 

 
Traseer for VA- og overvannsledninger (tidligere planavgrensning) 

 
2.9 Annet  
 
Grunnforhold  
Grunnen består av tykk morene. Det er igangsatt arbeid for å ta prøveboringer rundt i planområdet, 
for å kartlegge fundamenteringsbehov. Prøveboringer er planlagt gjennomført på forsommeren 
2018.  
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Støy  

Det er gjennomført støyberegning av Berg Knudsen AS. Beregningen tar utgangspunkt i 
trafikkmengde hentet fra Statens vegvesen og er framskrevet 10 år med årlig økning på 2 %. 

 
 

   
Støygrenser i 1,5 m høyde    Støygrenser i 4 m høyde 

Støyberegningen konkluderer med at bygninger kan plasseres i gul sone for å skjerme uteområder på 
vestsiden. Med tanke på innendørs lydnivå vil det være nødvendig med økt fasadeisolasjon i form av 
lydvinduer. Endelige tiltak må bestemmes når bygningene er plassert på endelig situasjonsplan.  
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Nasjonale føringer  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014):  
Utvalgte målsetninger og retningslinjer:  
- «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet.»  
- «Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.»  
 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1993 - 2016)  
Under kap 5 Krav til fysisk utforming: heter det at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:  
a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare  
b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene: o er store nok og egner seg for lek og opphold  
o gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider  
o kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 
voksne.  
 

Stortingsmelding nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand  
Dette er regjeringens viktigste dokument for en samlet fremstilling av miljøpolitikken, og gir sammen 
med flere andre stortingsmeldinger, handlingsplaner, konvensjoner, rikspolitiske retningslinjer med 
videre, mål for miljøpolitikken. Miljømålsetningene griper inn i flere temaer som belyses i 
planarbeidet:  
- Det er et overordnet mål at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all planlegging  
- Tilgjengeligheten for alle og særlig for personer med nedsatt funksjonsevne skal bedres innenfor 
alle viktige samfunnsområder (universell utforming)  
- Mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares for fremtiden.  
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3.2 Kommunale/regionale føringer  

Regional plan for attraktive byer og tettsteder (2016) 

Planen inneholder en regional planbestemmelse som bl.a. har som hensikt å styrke eksisterende by- 
og tettstedssentre, bidra til effektiv arealbruk og legge til rette for miljø- og helsefremmende 
transportvalg. Bestemmelsen sier bl.a. følgende: 

Nye handelsvirksomheter eller kjøpesentre eller utvidelser av slike, som blir større enn 1500 
m2 BRA, kan bare lokaliseres innenfor indre sentrumssone i regionalt senter, områdesenter, 
bydelssenter eller lokalsenter. 

Fravik fra denne bestemmelsen krever en handelsanalyse. 

Kommuneplanens arealdel 2011 – 2024 (21.6.2012):  
Planområdet er hovedsakelig vist som fremtidig utbyggingsområde, med to formål: 
  
- Område 7: Avsatt til boligformål, områdetype B2 som innebærer konsentrert småhusbebyggelse, 
lavblokkbebyggelse der det åpnes for en utnyttingsgrad med bebygd areal (BYA) opptil 70 % og 
byggehøyder opp mot 4 etasjer. Det er anslått 150–200 nye boenheter for området. Dette arealet er 
hovedsakelig på gnr/bnr 87/180 (kommunal grunn), i tillegg til deler av 87/190 (Kolsveen), samt noe 
grunn tilhørende 88/75.  
- Område 42 er avsatt til næringsformål N3 (industri, lager og produksjon) Arealet er ca. 14 daa. I 
konsekvensutredningen i kommuneplanen påpekes det at område 42/N3 også er attraktivt til 
boligformål. Dette formålet ligger innenfor eiendommen 87/190 (Kolsveen).  
For øvrig er det eksisterende frittliggende boligbebyggelse og LNF (inkluderer også enkelte 
boligeiendommer)  
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Planområdet vist med rød planavgrensning (hensynssoner er ikke vist) 

Gjeldende reguleringsplaner 

I nord er planområdet omfattet av Reguleringsplan for Hagevegen/Swix sport, 3.2.2004, 
Reguleringsplan for Hage, 2.4.1973, Reguleringsplan for Del av AS boligbygg, 14.10.1982. 

Det øvrige planområdet er fra før uregulert. 

Andre retningsgivende planer/vedtak  
Byutvikling 2044 - Strategi for areal- og transportutvikling – Lillehammer 10-minuttersbyen:  
Dette er et strategidokument som skal gi viktige føringer og avklaringer for videre arbeid med 
arealbruk og transportsystemer. Det sentrale målet for kommunens boligutvikling er at en stor andel 
av nye boliger skal lokaliseres innen 10 minutters reise med sykkel fra Storgata, eventuelt innen 10 
minutters reise med buss fra Skysstasjonen.  
Hagejordet ligger i ytterkant av den definerte 10-minuttersgrensen for sykkel, men beliggenheten er 
god med tanke på den flate strekningen fra sentrum, og den planlagte utbyggingen av sykkelveien. I 
første omgang vil sykkelveien bli ferdigstilt fram til Åretta. Hagejordet er godt innenfor 10 minutters 
kjøretid fra Skysstasjonen.  

Planer under arbeid  
Kommuneplanens arealdel og Byplanen (kommunedelplan for Lillehammer by) er under revisjon. 
Kommunens foreløpige forslag til nytt kommunedelplankart viser hele området mellom Tungen bil og 
eksisterende boliger som framtidig sentrumsområde (S3) med totalt 5000 m2 detaljvarehandel.  
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Det er igangsatt Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Hamarvegen fra Åsmarkvegen til 
Åretta i regi av Statens vegvesen. Planprosessen er satt på vent i påvente av midler. 

 
Forslag til ny kommunedelplan, datert 22.11.2018 
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4. TILTAKET 
I forhold til gjeldende kommuneplan vil planforslaget inneholde følgende: 

- Videreføring av boligformål samt vurdere barnehage på avsatt boligareal 

- Næringsformålet erstattes av boliger i kombinasjon med nærsenter/dagligvare 
 

4.1 Konsept og hovedgrep 
Regionale myndigheter støttet hovedgrepet og intensjonene i planforslaget som lå ute til offentlig 
ettersyn i 2018, og dette planlegges videreført. Det skal gjennomføres utredninger som kan gi behov 
for endringer og detaljeringer av enkelte tema. De viktigste prinsippene for plangrepet med koblinger 
til eksisterende veinett og grøntstruktur er vist i figuren under.  

Boligene er planlagt organisert som tun som forbindes av et sentralt grøntdrag i øst-vest retning. 
Dette grøntdraget kobler seg opp mot eksisterende grøntareal på østsiden av Hamarvegen, og er 
planlagt som en av to nye gangforbindelser over Hamarvegen. Ut fra hovedgrøntdraget brer det seg 
sekundære grønne strukturer som sikrer utsikt ut i landskapet fra felles grøntrom.  

 
Strukturerende prinsipper (Lund Hagem og Mange Bekker arkitektur) 



REGULERINGSPLAN FOR HAGEJORDET, LILLEHAMMER – PLANPROGRAM Side - 19 - av 30 

 

Boliger:  

Det planlegges for minimum 270 og opp mot 380 nye boliger. Det er ønskelig med en høy utnyttelse, 
men samtidig er det viktig å ivareta hensyn som høy bokvalitet for alle, et trygt oppvekstmiljø, 
tilpasning til marked og boligbehov i Lillehammer og bydelen. Høy utnyttelse må samtidig tilpasses 
omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap. Planen skal være robust slik at den kan bli stående 
som et verktøy for utbygging over flere år. Dette betyr bl.a. at det må være rom for noe fleksibilitet 
når det gjelder bygningsplassering og -typer. 

Det ligger til rette for god solgang og utsikt fra alle tun og delområder. Området foreslås også 
regulert slik at de høyeste byggene legges mot nord og øst og de lavere byggene legges mot sør og 
vest.  

I feltene B1 og B2 planlegges en kombinasjon av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse 
(rekkehus/flermannsboliger), mens BK-feltene får konsentrert småhusbebyggelse. Eksisterende 
boliger innenfor planområdet reguleres iht. slik de er bygget: frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. 

Boliger i kommunalt regi 

I nedre/vestre del (felt BF1 og B3 - kommunens eiendom) er det planlagt kommunale/offentlige 
botilbud inkludert et servicebygg. Aktuelle boligtyper er: 

 
• Leilighetskompleks for selveiere med fysisk eller psykisk utviklingshemming.  Kommunen 

vil bygge og tilrettelegge, men beboerne eller familien deres vil eie leilighetene, med 
klausul om videresalg til samme formål. 

• «Sterke boliger»: Det er planlagt ca. fem enheter ev. med eget tilsyn, beliggende 
nordvest for B3. 

• Leiligheter med en base som kommunen driver og som betjener brukere som er mer 
eller mindre selvstendige og som bor innenfor et større område rundt basen. Boligene 
bør få plassering i nærheten av vanlige boliger. 

• Bofellesskap på 5-10 hybler i enetasjes bygg for personer med fysisk eller psykisk 
utviklingshemming i nærheten av leilighetskomplekset. 

• For øvrig er det planer om at andre offentlige behov kan spres rundt i andre ordinære 
boligtun, totalt ca. 15 - 20 boliger.  

 
Det er utarbeidet alternative skisser, med varierende fordeling av rekkehus og blokkbebyggelse. To 
varianter er vist i foreløpige illustrasjoner her, og foreligger som eget vedlegg. 
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Foreløpig illustrasjon av variant med 380 boliger 
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Foreløpig illustrasjon av variant med 270 boliger 

 

Forretningsbygg i kombinasjon med boliger:  

I nordøst – inntil Hamarvegen – planlegges kombinert bebyggelse med dagligvareforretning og 
eventuelt mindre virksomheter innenfor tjenesteyting og servering. Sannsynlig formål er kombinert 
formål bolig/forretning med mulighet for bevertning. Boligdelen planlegges med fellesarealer som 
trimrom og med innvendig adkomst til forretning og andre tilbud. Seniorer er en naturlig målgruppe. 

 

Barnehage 

Barnehagen er plassert sentralt i planområdet ved turdraget og lekeplassen. Dette vil bli en rolig del 
av området, skjermet for trafikk, samtidig som den ligger nær atkomsten fra Hamarvegen. Det er 
beregnet behov for 4-6 avdelinger (70-90 barn). Atkomsten til barnehagen vil være direkte via 
hovedatkomstvegen. 
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5. PLAN- OG UTREDNINGSTEMA 

5.1 Generelt 
I dette planprogrammet er det fokusert på de problemstillinger og temaer som er 
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal 
utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 

 

5.2 Avgrensning og metode for utredningen  
I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes.  

Dagens situasjon (0-alternativet) beskrives, og ut fra dette gjøres en skjønnsmessig vurdering av 
konsekvenser i en femdelt skala:  

• Stor positiv konsekvens 

• Liten positiv konsekvens 

• Ubetydelig konsekvens 

• Liten negativ konsekvens 

• Stor negativ konsekvens 

 

Datagrunnlaget baseres på kjent kunnskap i form av databaser (ulike kartinnsynsløsninger som NVE, 
Miljøstatus). 

Utredningstemaene presenteres i egne kapitler, og behov for eventuelle avbøtende tiltak skal 
vurderes.  

Tema som ikke er egnet for konsekvensgradering, eksempelvis Teknisk infrastruktur, gis en kort 
redegjørelse. 

Konsekvensvurderingene sammenstilles i en tabell, og det konkluderes ut fra denne. 

0-alternativet 

0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon og planstatus. Konsekvensene skal 
vurderes ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til.  

 

5.3 Tema som skal konsekvensutredes 
• Landbruk: Det skal vises et arealregnskap som viser omdisponering av fulldyrka jord i 

sammenheng med foreslåtte arealformål.  

• Nærmiljø og friluftsliv: Ivaretakelse av turveier/gangforbindelser sett i sammenheng med 
kommuneplanens arealdel, og spesielt i forhold til barn og unges interesser. 

• Trafikkforhold: Trafikksikre løsninger internt og til planområdet skal sikres og redegjøres for i 
planbeskrivelsen. Følgende skal utredes:  

• Krysningspunkt for myke trafikanter over Hamarvegen sett i sammenheng 
med gangforbindelser (trafikksikker skoleveg) 
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• Beregnet trafikkmengde for kryss med fv. 213 (nytt kryss og kryss med 
Hagevegen) inkludert kapasitets- og belastningsgrad i kryssene 

• Forventet framtidig trafikk på fylkesvegen nord og sør for nytt kryss, og hva 
som vil genereres av trafikk mellom nytt nærsenter og eksisterende 
bydelssenter.  

• Konsekvenser for bydelssenteret med hensyn til trafikkmønster, 
trafikkbelastning og framtidig bydelsutvikling. 

• Trafikkmengde til barnehage 

• Landskapsbilde/bybilde: Det skal utarbeides 3D-illustrasjoner som viser utbyggingsplanene 
både i fjernvirkning og nærvirkning – sett fra omkringliggende boligbebyggelse. 

• Sentrumsformål/handelsareal:  Det skal redegjøres for:  

• hvordan planforslaget forholder seg til overordnede planer (Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder og kommuneplanens arealdel) 

• hvilke konsekvenser plasseringen av framtidig handelsareal gir for 
handlemønster og bebyggelsesstrukturen i bydelssenteret. Vurderingen ses i 
sammenheng med trafikkanalysen. 

• Barnehageformål: Formålet skal utredes med hensyn til trafikkmengde, adkomst for kjøretøy 
og myke trafikanter; beliggenhet i forhold til nærmiljø, grønnstruktur og kollektivtrafikk. 

 

5.4 Andre tema som utdypes i planbeskrivelsen 
• Arkitektur og estetisk utforming 

• Grønnstruktur og uteoppholdsarealer 

• Boligtetthet 

• Boligtyper,  

• Boligsosiale forhold 

• Sol- og skyggeforhold 

• Flomfare og overvannshåndtering. Føringer i utført rapport skal innarbeides i planmaterialet. 

• Renovasjon 

• Universell utforming/tilgjengelig boenhet 

• Klima og energi 

• Risiko og sårbarhet 

 

5.5 Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i DSBs 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade 
på eiendom/infrastruktur med mer.  

Det er utarbeidet en ROS-analyse, hvor sjekkliste med kommentarer er gjengitt under.  
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Hendelse/situasjon Kommentar/tiltak 
1. Masseras/-skred Fare for jord- og flomskred rundt nederste del av Hagebekken – liten/middels 

erosjonsrisiko på jordbruksarealet. Flom- og overvannsvurderingen plasserer 
flomveg for Hagebekken gjennom området og gir utfyllende informasjon om 
hvordan planforslaget kan redusere risikoen ved flom til et minimum. 
Planforslaget skal følge opp alle premisser fra flom- og overvannsvurderingen 
slik at risikoen blir minimert for tiltakene som er planlagt i området.  

2. Snø-/isras Nei 
3. Flomras Se punkt 1 
4. Elveflom Flomfare langs Hagebekken – se punkt 1 
5. Radongass Høy aktsomhet. Risikoen er minimert ved at alle tiltak i planområdet har fått 

presisert kravet om at de skal utføres i samsvar med gjeldene lover med 
følgende. 

Vær, vindeksponering. Er området: 
6. Vindutsatt Nei 
7. Nedbørutsatt Ikke spesielt utsatt. Flomberegning tar høyde for stor nedbør. 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Lokalt viktig naturtype – Gråor-heggeskog.  

Avgrensninga for området er ikke basert på nøyaktige registreringer. 
Naturtypen kan se ut til å bli så vidt berørt ved Hagebekken nord for 
vanntårnet.  

Planforslaget er utformet for å ta mest mulig vare på vegetasjonen langs 
Hagebekken og tar med det stort sett vare på det meste av det som ev. finnes 
av denne naturtypen.  

9. Sårbar fauna/fisk Gråtrost er registrert rett ved plangrensa i en privat hage ved kryssinga 
mellom Hagebekken og Hamarvegen.  

Gråtrost er ikke rødlista eller freda, men er kategorisert som ansvarsart med 
over 25% av europeisk bestand i Norge. 

Lokasjonen ligger allerede rett ved en trafikkert veg. Planen endrer ikke 
forholdene i særlig grad.  

Planforslaget bevarer et bredt eksisterende belte med naturlig grønnstruktur 
fra Hamarvegen nedover langs Hagebekken. Med det tar planforslaget relativt 
godt hensyn til ev. fugleliv. 

10. Verneområder Nei 
11. Vassdragsområder Planen forutsetter at Hagebekken flyttes på en begrensa del av strekningen på 

nordsiden av vanntårnet for å gi plass til omlegging av vegen der. Løsninga gjør 
at Hagebekken fortsatt får renne relativt uforstyrret gjennom et belte av 
grønnstruktur slik som i dag. 

12. Kulturminner/-miljø Nei 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

13. Vei, bru, knutepunkt Planen fører til mer trafikk på Hamarvegen og nytt kryss med felles tilkomst til 
nytt bydelssenter barnehage og 270 - 350 nye boliger. 

Plangjennomføring vil føre til redusert risiko ved at hele vegsystemet fornyes 
og fotgjengerfelt også vil betjene eksisterende boliger. Alle nye veger og 
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endringer av eksisterende veger gjøres i samsvar med vegnormalen og krav til 
kommunale veger i Lilllehammer kommune. 

14. Havn, kaianlegg Nei 
15. Sykehus/-hjem, kirke Nei 
16. Brann/politi/sivilforsvar Den store utbygginga fører til utvida potensiale for hendelser som t.d. 

branntilløp. Det er ingen ting ved tiltaka i planen som fører til særlig 
sannsynlighet for slike hendelser. 

17. Kraftforsyning Berøres ikke 
18. Vannforsyning Berøres ikke 
19. Forsvarsområde Nei 
20. Tilfluktsrom Nærmeste kjente: skoler 
21. Område for idrett/leik Planforslaget inkluderer krav til tilfredsstillende nye arealer for idrett/leik. 
22. Rekreasjonsområde Planforslaget inkluderer krav til tilfredsstillende nye arealer for rekreasjon i 

samsvar med intensjonene i kommuneplanen. 
23. Vannområde for 

friluftsliv 
Nei 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
24. Akutt forurensning Ikke relevant 
25. Permanent 

forurensning 
Ikke relevant 

26. Støv og støy; industri Nei 
27. Støv og støy; trafikk Hamarvegen er en relativt trafikkert veg som gir støv og støy til omgivelsene 

langs vegen. Det er utført støyvurdering for planområdet og gitt bestemmelser 
for å sikre at tiltak i planområdet får tilfredsstillende utforming og ev. 
skjerming mot støy. 

28. Støy; andre kilder Nei 
29. Forurenset grunn Det finnes ingen indikasjoner på forurensning i grunnen.  

Tiltakshaver får utført miljøanalyser av aktuelle masser i området for å være 
på den sikre sida. 

30. Forurensning i 
sjø/vassdrag 

Nei 

31. Høyspentlinje (stråling) Nei 
32. Risikofylt industri mm. 

(kjemikalie/eksplosiv) 
Nei 

33. Avfallsbehandling Nei 
34. Oljekatastrofeområde Nei 

Medfører planen/tiltaket: 
35. Fare for akutt 

forurensning 
Nei 

36. Støy og støv fra trafikk Utbyggingen fører til mer trafikk inn i et område som har vært landbruksareal f 
til nå. Planen er laga slik at det blir minst mulig gjennomgangstrafikk i 
boligområda. 

I byggeperiodene for de ulike delområdene blir det ekstra støv og støy fra 
tungtrafikk.  

37. Støy og støv fra andre Nei 
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kilder 

38. Forurensning til 
sjø/vassdrag 

Nei 

39. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver
) 

Nei 

Transport. Er det risiko for: 
40. Ulykke med farlig gods Nei 
41. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til 
området 

Nei 

Trafikksikkerhet 
42. Ulykke i av-/påkjørsler Det er alltid en viss fare for trafikkulykker.  

Det anbefales etablering av to opphøyde fotgjengeroverganger for 
Hamarvegen. Disse felta vil senke farten for trafikken på Hamarvegen langs 
hele planområdet. Slik gir planforslaget tryggere av- og påkjøringsforhold for 
eksisterende kryss og avkjørsler (også utafor planområdet) langs den aktuelle 
strekningen av Hamarvegen.  

43. Ulykke med 
gående/syklende 

Kryssing av Hamarvegen for en økende mengde elever som går og sykler til 
Søre Ål barneskole og Åretta ungdomsskole er to kritiske faktorer i denne 
planen.  

Opphøyde fotgjengerfelt vil senke farten på biltrafikken både i 
krysningspunkta og på strekningene før og etter krysningspunkta. 
Krysningspunkt skal utformes med intensivbelysning. For å øke sikkerheten 
ytterligere er det mulig å sette opp trykkelys for myke trafikanter.  

For gående og syklende til og fra bydelssenteret og boligområdet over 
Hamarvegen er det foreslått opphøyd fotgjengerovergang ved bydelssenteret 
og regulert inn sammenhengende fortau langs vegene inn og ut av 
planområdet.  

For barneskoleelever og turgåere til og fra planområdet er det lagt opp til 
kryssing i retning Søre Ål barneskole med forutsetning at utbyggingen skaper 
gode bevegelseslinjer slik at myke trafikanter velger et sikkert krysningspunkt.  

Det foreslås gjennomgående grønnstruktur og turdrag i samsvar med 
intensjonene i kommuneplanen. Dette turdraget henger sammen med den 
sørligste av de to planlagte overgangene. 

44. Andre ulykkespunkter  

Andre forhold 
45. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål 
Nei 

46. Er det potensiell 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

Nei 

47. Regulerte 
vannmagasiner med 
spesiell fare for usikker 
is, endringer i 
vannstrand mm 

Nei 

48. Naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare 

Nei 
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(stup etc) 

49. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 
50. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 
Trafikksystemet i planområdet er lagt opp på en robust og ryddig måte med 
egne felt for mjuke trafikanter. Anleggstrafikken vil ikke skape særlig større 
fare for ulykker enn den planlagte trafikken i det ferdig utbygde området. 

51. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

På sikt kan det bli et betydelig antall skolebarn gjennom området. Planen 
setter rekkefølgekrav om ferdigstilling av fortau, gang- sykkelveger, 
krysningspunkt og ev. sikringstiltak som skal gi mjuke trafikanter trygge 
forhold etter hvert som utbygginga utføres. 

 

5.6 Avbøtende tiltak 
Konsekvensutredningen skal belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak.
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6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG VIDERE PLANPROSESS 

 

6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess 
Det er og vil bli lagt vekt på å gjennomføre en planprosess som gjør det mulig med medvirkning 
utenfra rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte parter og interesser 
sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

Planprosessen hittil er beskrevet i kap. 1 Innledning. Offentlig ettersyn av planprogrammet 
kunngjøres i GD, på www.arealpluss.no og på kommunens internettsider.  

Naboer, regionale myndigheter og andre instanser tilskrives. 

Når uttalelser er mottatt vil disse bli vurdert innarbeidet i planprogrammet. Planprogrammet vil 
deretter bli lagt f for fastsetting/vedtak av kommunen.  

Utarbeidelsen av konsekvensutredning og endelig planforslag vil skje på bakgrunn av fastsatt 
planprogram. Ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet ved behov.   

Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli 
kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.arealpluss.no samt Lillehammer kommunes nettsider.   

Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de 
samme dokumentene vil også være tilgjengelige på servicetorget i rådhuset.  

 

6.2 Framdriftsplan  
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av planprogrammet 
og et (nytt) offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning. Endringer i 
framdriftsplanen kan skje dersom det blir nødvendig med flere offentlig ettersyn eller av 
kapasitetsmessige årsaker.  

  

Milepæler og møter Dato 

Kunngjøring oppstart av planarbeid 6. Juli 2016 

Mottatt innspill fra naboer og høringsinstanser August – januar 2017 

Profier overtar Kolsveens eiendom 1. Januar 2018 

Arkitektkonkurranse, valg av konsept Mars 2018 

Innsending for førstegangs behandling 4. juni 2018 

Førstegangs behandling i utvalg for plan og 
samfunnsutvikling 

28. juni 2018 

Offentlig ettersyn av planforslaget 27. august – 14. oktober 2018 

Offentlig ettersyn av planprogram 15. februar  – 29. mars 2019 

Fastsetting av planprogram i planutvalget 11. april 

Utarbeidelse av revidert planforslag med 
konsekvensutredning 

Januar – april 2019 

Behandling i regionalt planforum  April 2019 

http://www.arealpluss.no/
http://www.arealpluss.no/
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Innsending for behandling av revidert 
planforslag 

April 2019 

Ny behandling i utvalg for plan og 
samfunnsutvikling 

16. mai 2019 

Nytt offentlig ettersyn av planforslag med 
konsekvensutredning 

Mai – juni/juli 2019 

Vedtak i utvalg for plan og samfunnsutvikling  19. september 2019 

Vedtak i kommunestyret 26. september 2019 
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