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HENSIKTEN MED PLANARBEIDET
Hensikten med endringen av planen er Ringebu-Fåvang fotballklubb sine utfordringer med dagens
avkjørsel inn til området. Dagens avkjørsel som går fra Stasjonsvegen og ned til parkeringsplassen ved
kunstgressbanen på Fåvang Stadion skaper i dag flere praktiske utfordringer.
Avkjørselen er i dag utformet slik at høydeforskjellen mellom parkeringsplassen og vegbanen er stor
og dermed blir også sikten svært begrenset ved inn og påkjøringer til og fra Stasjonsvegen. Syklende
og gående benytter også ofte samme avkjørsel og dette er særlig uheldig iht til trafikksikkerhet på
området. Plasseringen av avkjørselen er også svært problematisk da den i dag beslaglegger mange
parkeringsplasser der vegen kommer midt inn i parkeringsplassen for fotballanlegget.
Området er allerede regulert til idrett, parkering, kjøreveg ,fortau, annen veggrunn,
kollektivholdeplass og kombinert bebyggelse og anlegggsformål.
Pågrunn av den problematiske situasjonen ønsker nå Fåvang Utvikling AS å justere på dagens avkjørsel
for å sikre trygg adkomst for barn og unge. Samtidig vil en felles avkjøring med fremtidig næring løse
store deler av problemet og kjøretøy vil komme opp på et høyere nivå før de svinger ut på
Stasjonsvegen. Endringen fører derfor til justering av regulerte vegareal og endring i areal avsatt til
bygg og anleggsformål samt areal avsatt til forretning og kontor. Planendringen vil skje innenfor
området avgrenset med rød stiplet linje i kartet nedenfor og følger gjeldende plangrense i
reguleringsplan for Fåvang sentrum Sør.

Illustrasjonen: Viser foreslått planavgrensning. Mindre endring skal skje innenfor rød stiplet avgrensning.
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I forbindelse med endringen er det naturlig å optimalisere linjeføring i ny avkjøring av vegen slik at den
blir liggende best mulig i terrenget. Som følge av reguleringsendringene vil plankartet bli justert. Som
et ledd av endringene i plankartet vil det også bli gjort mindre justeringer i planbestemmelsene etter
vedtatt plan den 19.11.2019. Bakgrunnen for endringene i reguleringsbestemmelsene bygger
oppunder de endringene som gjøres i plankartet og har en naturlig sammenheng.

PLANER SOM BLIR BERØRT AV PLANARBEIDET
Omtalt endring som skal behandles etter forenklet prosess berører følgende planer:
1.) Detaljreguleringsplan for Fåvang Sentrum Sør, «planid: 0520201705»

Illustrasjonen: Viser utsnitt av gjeldende reguleringsplankart for Fåvang sentrum Sør.
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BELIGGENHET
Planområdet utgjør ca. 17 daa og ligger sørvest for Gudbrandsdalsvegen og Lågen. Planområdet er
plassert med nær tilknytning til Ringebu-Fåvang fotballstadion. Området har en fin beliggenhet og
fremstår som en del av sentrumsområdet på Fåvang.

Illustrasjonen: Viser oversiktskart planområdet Fåvang Sentrum Sør

BEHANDLINGSMÅTE
Omtalte endring er i samråd med Ringebu kommune vurdert til å kunne behandles som” forenklet
prosess” (mindre endring) etter plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd. Det ble lagt vekt på at
dette kun var marginale endringer og innenfor et område som i dag er regulert til utbygging, men som
ikke er bebygd. Dersom det kommer frem vesentlige merknader etter varslingsbrevet, kan endringen
bli gjennomført som en ordinær reguleringsendring.
Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere regulert til bebyggelse og anleggsformål (næring),
interne veier og intern grønnstruktur (idrett). Prinsippene i form for utbygging for området er ikke
endret og areal avsatt til bebyggelse og anlegg (næring) går ned. Avkjøringspunktet i sin helhet blir
ikke endret ,men flyttes og blir tilpasset terrenget med planlagte veiføringer.
Planendringen vil ikke økt trafikkbelastning på veinettet. Det er også lagt vekt på at endringsforslaget
gir en bedre helhetlig løsning for området.
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MERKNADER OG INNSPILL
Naboer og berørte blir varslet pr. brev. Uttalelser eller kommentarer til endringsforslaget blir vurdert
og beskrevet nedenfor før endringsforslaget fremmes for kommunen og offentlige myndigheter.

REGULERINGSENDRINGER
Forslaget til endring av reguleringsplanen er vist i revidert plankart nedenfor. Endringen viser at
veiadkomst inn til parkeringsområdet til Ringebu-Fåvang fotballklubb flyttes lenger sørvest i
planområdet og mot etablert næringsformål for bebyggelse og anlegg og forretning /kontor.
Utbyggingsarealet går litt ned, men endres ikke vesentlig. Øvrige vegformål justeres og erstattes av
areal avsatt til annen veggrunn og fortau.
Før situasjon:
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Forslag til endring:

Illustrasjonen: Ovenfor viser endringene i plankartet for Fåvang Sentrum Sør i en «før» «/etter» situasjon.
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KONSEKVENSER AV REGULERINGSENDRINGENE
Endring av arealformål
Som en konsekvens av at adkomstpunktet flyttes er dette med på gi området en mer helthetlig løsning
for inn og utkjøringer på tomten. Det legges vekt på at arealformål avsatt for tilrettelegging av
avkjøringspunktet ikke endres, men flyttes og at planforslaget ikke åpner opp for økt utnyttelse. Areal
for bygg og annleggsformål samt forretning/kontor går ned med henholdsvis 51,6 og 73,4 m2.
Før:

Etter:

Illustrasjonene: Viser endringen flyttingen av avkjøringspunktet.
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Avkjøringspunktet
Avkjøringspunktet optimaliseres og tilpasser seg naturlig i terrenget med tilhørende skjæring/
fyllingsutslag. Ny avkjøring passer godt inn i terrenget og vil komme på et høyere nivå før den svinger
ut igjen på Stasjonsvegen. Samtididig vil også ny avkjøring fristille mange parkeringsplasser for
idrettsanlegget.
Videre mener vi at avkjøringspunktet sådan er bedre forankret og tilpasset terrenget samtidig som
det hensyntar vegens plassering på en god måte. Nedenfor ligger utarbeidet lengdeprofil og
tverrprofil for å vise grøfteutslag for nytt avkjøringspunkt.

Illustrasjon: Viser veilinjeberegningene for avkjøringspunktet
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I forbindelse med flyttingen av avkjøringspunktet er det gjennomført en sporingsanalyse for Vogntog
iht Statens vegvesens håndbok N100. Analysen er sådan utarbeidet for 4 4 ulike kjøreretninger.

Illustrasjon: Viser sporingsanalysen for avkjøringspunktet
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Arealregnskap
Som anvist nedenfor fører justeringen av planen til endring i arealformålene. Arealregnskapet viser at
areal avsatt til utbyggingsformål går ned med totalt 125 m2 med bakgrunnen for at deler av arealet nå
erstattes av flyttet avkjøringspunkt. Samtidig går også noe av arealet for fortau og annen veggrunn
bort og erstattes med parkeringsareal. Endringen i arealformålene anses ikke å svekke funksjonen for
avkjøringspunktet og er naturlige tilpasninger/arronderinger av arealformålene. Parkeringsarealet
øker også med bakgrunn for at avkjøringspunktet nå flyttes.
Arealformål
Før endring
Etter endring
Idrettsanlegg
272,5
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
9801,7
Forretning/kontor
527
Kjøreveg
1682,4
Fortau
841
Annen veggrunn - grøntareal
572,5
Kollektivholdeplass
91,4
Parkering
3080
Totalsum
16868,5
Tabellen: Viser utviklingen av arealregnskapet før og etter reguleringsendringen..

Differanse
272,5
9750,1
453,6
1782,0
827,4
522,4
91,4
3169,2
16868,5

0
-51,6
-73,4
99,6
-13,6
-50,1
0,0
89,2
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Trafikksikkerhet
Som en del av endringen som nå foreslås gjøres endringen også med fokus for å ivareta
trafikksikkerheten inne på område for myke trafikanter. Ved flytting av adkomsten vil nå trafikk til
idrettsanlegget og fremtidig varelevering til industriområde få samme adkomst. Fordelen med å flytte
adkomstpunktet er at biltrafikken inne på parkeringsområdet nå ikke går på tvers av området og inn
mot næringsarealet. Dette åpner for et mer trafikksikkert mønster for samspill mellom parkerte biler
og myke trafikanter tilknyttet idrettsanlegget spesielt for barn og unge. Planlagt fortau langs
stasjonsvegen og forbi innkjøringen opprettholdes som i gjeldene plan.

Illustrasjonen viser nåværende situasjon for gjennomkjøring av trafikk over parkeringsplassen til Ringebu-Fåvang
fotballklubb vist med rød stiplet linje. Lilla stiplet linje åpner opp for avkjøring med varelevering til fremtidig
næringsareal og løser opp i en uforutsigbar trafikk og parkeringsløsning i tilknytting til fotballanlegget.
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ENDRING I PLANBESTEMMELSENE
Som følge av reguleringsendringene vil plankartet bli justert i henhold til reguleringsplan for Fåvang
sentrum Sør. Samtidig som endring av plankartet ønsker vi samtidig å justere deler av
planbestemmelsene fra opprinnelig vedtatt plan. Forslag til justerte reguleringsbestemmelser ligger
vedlagt i endringsforslaget.
For det aktuelle planområdet sier bestemmelse punkt 2.1.7 at «Kjøreforbindelse mellom områdene
FKVT og FK,o_P eller o_I tillates ikke». En ny felles avkjørsel vil ikke bryte med denne bestemmelsen da
man ikke kan kjøre fra parkeringsplassen ved fotballbanen og direkte inn til ny næringseiendom da
den innkjøringen vil være forbeholdt varetransport. Bestemmelsen fjernes nå i foreslått endring.
-

Røde markeringer viser bestemmelser som tas ut av planen og som ikke lenger vil gjelde for
reguleringsplanen

-

Blå markeringer viser forslag til bestemmelser som er naturlig tilpasset endringsforslaget.

PLANKONSULENTENS VURDERING
Planendringene beskrevet ovenfor vurderes til å ikke ha negative konsekvenser. Endringene svekker
heller ikke de muligheter som finnes i området i form av sentrumsliv, naturmangfold eller barn og
unges interesser. Etter varsling av reguleringsendringen etter forenklet prosess, skal eventuelle
vesentlige negative merknader til endringsforslaget innarbeides og vurderes.
Reguleringsendringene som innebærer nye endringer innenfor gjeldende planområdet for Fåvang
sentrum Sør er gjort med faglige vurderinger.
Tiltakshaver og forslagsstiller tilrår reguleringsendringene godkjent, slik det er fremmet med
beskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. Dette planforslaget vil på en god måte sikre de
nødvendige forhold og gi et fullverdig godt grunnlag for Fåvang Sentrumsområde.
Endringene vil heller ikke gå utover hovedrammene i gjeldende plan, slik at endringene dermed kan
behandles som «mindre endring» jf. plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd. Plankart er forbedret
med justert avkjøring og veilinjeberegning av avkjøringspunktet. Planbestemmelsene er justert og
tilpasset med hensyn til justert plankart.
Området er tidligere vurdert til ikke å komme i konflikt med naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det
foreligger ikke ny kunnskap som endrer denne konklusjonen. Forslagstiller tilrår at endringen
forelegges berørte myndigheter til uttalelse.
Fordelene med endringen anses klart større enn ulempene både ved økt trafikksikkerhet og
trafikkavvikling.
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