
 

 

 

 

 

Oppdragsgiver 

Gaiastova AS 

 

Rapporttype 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 

Dato 

2.12.2020 

 

 

 

 

REGULERINGSPLAN 201712 FOR 

LUNNSTADMYRVEGEN-GAIASTOVA 

I ØYER KOMMUNE 

 

PLANBESKRIVELSE 

MED KONSEKVENSUTREDNING 
 

  



 

Reguleringsplan 201712 for Lunnstadmyrvegen-Gaiastova                                                                      side 2 

 

Gaiastova AS / Structor Lillehammer AS 

  



 

Reguleringsplan 201712 for Lunnstadmyrvegen-Gaiastova                                                                      side 3 

 

Gaiastova AS / Structor Lillehammer AS 

FORORD 

 

Gaiastova AS har behov for flere varme senger for å styrke driften av Gaiastova, forretninger mv. 

Dette er også viktig med tanke på helårsdrift, mulighet for å motta større gjestegrupper mv.  

Det foreslåtte byggeområdet er i dag regulert til Friområde, og det foreslås omregulering til 

utleieleiligheter og fritidsbebyggelse. Arealet er vist som LNF-4-område i gjeldende kommunedelplan 

for Øyer sør. 

 

Planområdet utgjør ca 10 daa og omfatter et område mellom Lunnstadmyrvegen i sør, 

Kringelåsvegen i vest og leilighetsbyggene ved Gaiastova i nord/øst: 

 

 

 

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan 1102B Hafjelltoppen hyttegrend, vedtatt 

27.3.2014, der området er omkranset av fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse for overnatting 

(«Hotell med tilhørende bebyggelse») på alle sider. 

Hovedtiltak i planen vil være å etablere 6-10 bygninger i en etasje, i utgangspunktet med 2 leiligheter 

i hvert, med adkomster fra Lunnstadmyrvegen og Kringelåsvegen. 

 

Oppstartsmøte med Øyer kommune ble gjennomført den 15.9.2017. Her ble det konkludert med at 

siden aktuelt hovedformål er et annet enn det som er vist i gjeldende kommunedelplan og 

reguleringsplan skal det utarbeides planprogram som sendes på høring iht pbl § 12-9, sammen med 

varsling av planoppstart. Planprogrammet var på høring sammen med varsling av planoppstart i 

perioden 8.1 – 19.2.2018 og ble fastsatt av kommunestyret den 30.8.2018.  

 

Dette planforslaget med konsekvensutredning er utarbeidet med utgangspunkt i det fastsatte 

planprogrammet og det som ellers framgikk ved varsling av oppstart. Planforslag ble første gang 

innsendt til Øyer kommune i august 2019, hvorpå kommunen kom tilbake med kommentarer og 

vurderinger i november. Det ble deretter holdt et dialogmøte mellom Øyer kommune og planrådgiver 

den 28.11.2019. 
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Etter dette er det utført nærmere vurderinger av bekkeløpet langs byggeområdet og Gaiastova AS 

har hatt dialog med beboerne av leilighetene ovenfor planområdet ift utsikt og omfang. 

 

Planmaterialet er deretter justert og supplert ift dokumentasjon av utsiktsforholdene for naboene, 

reduksjon i utbyggingsomfanget, samt vurdering av bekkeløp konsekvenser ift dette. 

 

Etter dette har Øyer kommune bedt om en tilleggsvurdering av konsekvenser ved vegen over 

Lunnstadmyrvegen, som nå er utarbeidet og oversendes som et eget vedlegg til planforslaget.  

 

Etter dialogmøtre mellom forslagsstiller, planrådgiver og Hafjelltoppen Velforening er det foretatt en 

mindre forskyvning av det nordlisgte bygget, hvorpå figurene i kapittel 5 er oppdatert. 

 

2.12.2020 

 

Tor Christensen 

 

Structor Lillehammer AS 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse for fritidsboliger og utleieleiligheter: 

 

• Etablering av 6 bygninger i en etasje, i utgangspunktet med 2 leiligheter i hvert. 

• Adkomstveg fra Kringelåsvegen. 

 

I planen fastsettes størrelse og høyder på bebyggelsen, samt plassering av adkomstene i detalj. 

 

1.2 Forslagsstiller og planrådgiver 

Forslagsstiller er Gaiastova AS. 

Planen er utarbeidet av Structor Lillehammer AS v/ Tor Christensen. 

 

1.3 Konsekvensutredning 

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan 1102B Hafjelltoppen hyttegrend, vedtatt 

27.3.2014, der området er regulert til Friområde etter pbl §12-5, 2. ledd nr. 1. 

 

Videre ligger området innenfor gjeldende kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007. 

Området er her vist som LNF 4 – område, dvs Landbruks- natur- og friluftsområde etter pbl §20-4, 

1.ledd nr. 2. 

 

Aktuelt hovedformål er derfor ikke i tråd med overordnet plan og kommer da inn under Forskrift om 

konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I «Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak 

etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning», herunder 

pkt 25 (Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.). 

 

Det er derfor utarbeidet planprogram som har vært på høring sammen med varsling av planoppstart. 

Det ble foretatt noen justeringer etter høringen og Planprogrammet ble fastsatt i av kommunestyret i 

Øyer i møte 30.8.2018 /sak nr. 72/18. 

 

Reguleringsplanen med konsekvensutredning er utarbeidet i tråd med det fastsatte planprogrammet. 

Konsekvensutredningen er dokumentert i egne kapitler i denne planbeskrivelsen. 
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2 PLANPROSESSEN 

2.1 Planprosess 

Følgende planprosess og framdrift er / vil bli gjennomført: 

 

Gjennomført prosess hittil: 

 

Oppstartsmøte med Øyer kommune ble gjennomført den 15.9.2017. Her ble det konkludert med at 

siden aktuelt hovedformål er et annet enn det som er vist i gjeldende kommunedelplan og 

reguleringsplan skal det utarbeides planprogram som sendes på høring iht pbl § 12-9, sammen med 

varsling av planoppstart. Planprogrammet var på høring sammen med varsling av planoppstart i 

perioden 8.1 – 19.2.2018 og ble fastsatt av kommunestyret den 30.8.2018.  

 

Dette planforslaget med konsekvensutredning er utarbeidet med utgangspunkt i det fastsatte 

planprogrammet og det som ellers framgikk ved varsling av oppstart. Planforslag ble første gang 

innsendt til Øyer kommune i august 2019, hvorpå kommunen kom tilbake med kommentarer og 

vurderinger i november. Det ble deretter holdt et dialogmøte mellom Øyer kommune og planrådgiver 

den 28.11.2019. 

 

Etter dette er det utført nærmere vurderinger av bekkeløpet langs byggeområdet og Gaiastova AS 

har hatt dialog med beboerne av leilighetene ovenfor planområdet ift utsikt og omfang. 

 

Planmaterialet er deretter justert og supplert ift dokumentasjon av utsiktsforholdene for naboene, 

reduksjon i utbyggingsomfanget, vurdering av bekkeløp og konsekvenser ift dette, samt utredning av 

forhold ved tidligere regulert ny veg over Lunnstadmyra etter anmodning fra kommunen. 

 

P.nr Prosess Tid (ferdig) 

1 Planinitiativ / bestilling av oppstartsmøte 4.9.2017 

2 Oppstartsmøte med Øyer kommune 15.9.2017 

3 Tiltakshaver utarbeider forslag til planprogram i henhold til 
forskrift om konsekvensutredninger, sendt kommunen for 

kommentar. 14.12.2017 

4 Tiltakshaver varsler oppstart av planarbeidet og legger forslag til 
planprogram ut på offentlig ettersyn i 6 uker iht pbl §12-9. 10.5.2018 

5 Planprogrammet revideres etter offentlig ettersyn i henhold til 

innkomne høringsuttalelser. 16.8.2018 

6 Kommunestyret fastsetter planprogrammet på bakgrunn av 
forslaget og uttalelsene til dette. 30.8.2018 

7 Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med 

konsekvensutredning iht planprogram med innkomne merknader 
(antas å i hovedsak kunne utføres parallelt med behandling av 
planprogram). 19.8.2019 

8 Forslag oversendes Øyer kommune 21.8.2020 

9 Dialogmøte med Øyer kommune, drøfting av planforslaget 28.11.2019 

10 Revidert planforslag 16.4.2020 

11 Revidert planforslag, redusert byggeomfang 18.8.2020 

12 Revidert planforslag, inkl utredning ny veg Lunnstadmyra 2.10.2020 

13 1. gangs behandling i planutvalget. 10.11.2020 

14 Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning. 

Høringsfrist 6 uker. 

Ca 13.11 – 

31.12.2020 

15 2. gangs behandling i planutvalget. 15.1.2021 

16 Sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret. 30.1.2021 
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Etter vedtak i kommunestyret skal vedtaket offentliggjøres med opplysning om klagefrist. Vedtaket 
kan da påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker etter at det er 
offentliggjort. 

 

Pkt 1 til 12 er nå gjennomført. 

 

2.2 Medvirkning 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 15.9.2017. 
 
Medvirkning ble da drøftet og det ble avtalt at det er tilstrekkelig at berørte naboer og grunneiere blir 
tilskrevet om planforslaget. De tilskrives både ved varsling av oppstart og ved utlegging til offentlig 
ettersyn, og vil slik bli gitt anledning til å stille spørsmål og å uttale seg om planforslaget. 
 

Ift. barn og unge, samt mennesker med nedsatt funksjonsevne ble det avtalt at kommunen sender 
planforslaget til Ungdomsrådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt andre 
relevante kommunale råd og instanser i forbindelse med høring. 
 
Etter innkomne merknader ved varsling har Gaiastova AS vært i dialog med eierne av leilighetene 
overfor planområdet, ift den nye bebyggelsen, utsikt mv. Mer om dette i kapittel 5. 
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2.3 Innkomne merknader ved varsling 

Planprogrammet var sendt til høring i januar og februar 2018 samtidig med varsling av oppstart, og 

det kom her inn 41 merknader. Disse er oppsummert og kommentert med forslagsstillers forslag til 

behandling i eget notat datert 15.5.2018, vedlagt plansaken. 

 

En kort oppsummering fra notatet er gjengitt her, ellers vises det til nevnte notat 

 

Liste over innkomne merknader: 

Nr Fra 

1 Fylkesmannen i Oppland 

2 Oppland fylkeskommune 

3 NVE 

4 Statens vegvesen 

5 Lillehammer regionbrannvesen 

6 Sameiet Gaiastova Leiligheter (21 stk) 

7 Hafjelltoppen Velforening v styret 

8 Hafjelltoppen Velforening v Knut A. Ramstad 

9 Astrid og Morten Christensen 

10 Gunnar Krogsveen 

11 Erling Elsrud 

12 Bjørn Hanestad 

13 Inger Christine og Sverre Steen 

14 Bengt Almgren 

15 Truls Petter Ambjørnsen 

16 Ronny Granli 

17 Signe og Kjell Solberg 

 
 

Oppsummering ift vurdering av merknadene: 

1. Planprogrammet: Det er ingen merknader som er knyttet til planprogrammet, slik at dette kan 

sendes til behandling/fastsetting i kommunestyret. 

2. Merknader fra overordnede myndigheter tilsier ikke at omregulering til byggeområde er 

uakseptabelt. Fylkesmannen forventer at områdets verdi ift barn og unge / lek vurderes. 

Fylkeskommunen peker på Regional planstrategi 2016-2020 mht at fortetting av eksisterende 

hytteområder kan være bærekraftig da arealforbruk til grunn og infrastruktur totalt sett blir mindre 

enn for nye felt. 

3. Generelt går merknader fra naboer ut på at det bør bygges lave bygninger, gjerne nederst på 

planområdet, av hensyn til utsikt og solforhold, samt at det er frykt for at utbyggingen vil generere 

økt trafikk med konsekvenser for trafikksikkerhet, støy, parkeringsproblemer mv. I varslingen / 

forslaget til planprogram var det lagt opp til å etablere 6-10 bygninger i to etasjer, med 4 leiligheter 

i hvert bygg. Merknadene mht dette tas til følge og det foreslås nå 8 bygninger i en etasje med to 

leiligheter i hver. Det totale volumet blir da redusert ift det som var varslet. Området er dessuten 

bevokst med granskog som i dag gjennomgående er høyere enn planlagt bebyggelse i en etasje vil 

bli, slik at utsiktsforholdene for bakenforliggende bebyggelse ikke forringes. Sol- og utsiktsforhold 

vil bli vurdert og dokumentert, kfr planprogrammet. Trafikkgenerering fra 16 boenheter må anses å 

være begrenset ift den totale belastningen i området, men konsekvensene av dette er også vurdert 

iht planprogrammet. 

4. Planforslaget utarbeides iht planprogrammet og under hensyn til / vurdering av momentene som er 

angitt i merknadskommentarene i vedlagte notat. 
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Overordnede planer 

 Kommunedelplan 

Planområdet ligger innenfor gjeldende kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007. 

 

Området er i kommunedelplanen vist som LNF 4 – område, dvs Landbruks- natur- og friluftsområde 

etter pbl §20-4, 1.ledd nr. 2. 

 

 

Figur 1 Utsnitt av kommunedelplan. Planområdet for reguleringsplanen ved pila. 
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner i nærheten 

 

 

Figur 2 Gjeldende reguleringsplaner i området. Plangrense for ny plan med rødt. 

Planområdet ligger omtrentlig midt inne i området for reguleringsplanen 1102B Hafjelltoppen 

hyttegrend, vedtatt 27.3.2014. Merket (1) på figuren. 

Området er der regulert til Friområde etter pbl §12-5, 2. ledd nr. 1. 

 

Denne planen er ellers omkranset av andre reguleringsplaner på alle sider: 

 

2. 111 Hafjelltoppen Fjellgrend, vedtatt 28.42005, mindre endring 28.3.2006 

3. 103 Hafjell Søndre (Hafjell Panorama), vedtatt 25.10.1990, endring 1.11.2004 og 21.2.2019. 

4. 104 Tobiasgruva, vedtatt 22.2.2001. 

5. 201503 Områdeplan H5 og H6 – Storsteinvegen i Hafjell, vedtatt 15.6.2017. 

6. 107 Sandstultoppen, vedtatt 29.1.1998, endring 27.5.2010. 

7. 105 Hafjell Arena, Lunnstaden, vedtatt 25.10.2001. 

8. 604 Ilseterurda, vedtatt 21.2.2003, endret 26.9.2019. 

9. 201107 Steintjønnlia-Ilsetra, vedtatt 29.1.2015. 

10. Hafjell Alpinanlegg Øvre del, vedtatt 20.2.1985, endring 29.1.1987. 

11. 201806 Serveringssted Gaialøypa, vedtatt 21.2.2019. 
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4 PLANOMRÅDET I DAG 

4.1 Beliggenhet og avgrensing 

 

Figur 3 Omtrentlig beliggenhet (www.norgeskart.no) 

 

Planområdet ligger ved Gaiastova / Hafjelltoppen i Øyer kommune. Planområdet avgrenses av 

Lunnstadmyrvegen i sør, Kringelåsvegen i vest og leilighetsbyggene ved Gaiastova i nord/øst. 
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4.2 Eksisterende forhold 

 

 

Figur 4 Skråfoto som viser dagens arealbruk (Øyer kommune/Glokart) 

Det foreslåtte byggeområdet er et noe myrlendt område bevokst med granskog. I nedre, vestre del 

av området ligger en miljøplass, denne er innarbeidet i ny plan. 

 

Planområdet er omgitt av veger på 3 sider: Kringelåsvegen i vest/nordvest, Vardvegen i sørvest og 

Lunnstadmyrvegen i sør/sørøst. 

 

Umiddelbart ovenfor / nordøst for planområdet ligger den eksisterende leilighetsbebyggelsen ved 

Gaiastova, rekkehusbebyggelse i 2 etasjer. Ved østenden av planområdet ligger leilighetsbyggene i 

Midtåsvegen, leilighetsbygg i 2-3 etasjer. På alle andre sider av planområdet ligger hytter på 

enkelttomter. Planområdet ligger således midt inne i et nokså tettbygd område.  

 

Det er gangavstand til alle områdets tilbud og fasiliteter, f.eks. Gaiastova med restaurant og 

forretninger, Hafjell alpinsenter, turløyper og turstier, sykkelveger mm. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Planforslaget går ut på å legge til rette for næringsbebyggelse i form av utleieleiligheter med 

tilhørende adkomster, grønnstrukturer og renovasjonsanlegg. 

 

 
Figur 5 Kopi av plankartet: Næringsbebyggelse=Lilla, Veger=Grå, Grønnstruktur/Friområde=grønn, Hensynssone flomfare 
= rød skravur, Renovasjonsanlegg=Oransje. 

 

 
Figur 6 Illustrasjon av planområdet med planlagt bebyggelse.  



 

Reguleringsplan 201712 for Lunnstadmyrvegen-Gaiastova                                                                      side 16 

 

Gaiastova AS / Structor Lillehammer AS 

 

Hovedtiltak i planen: 

 

• Det etableres 6 stk bygninger i en etasje, evt med hems: 

 

• BYA (grunnflate) pr bygg er 150 m2 

• Møneretning skal være langsmed høydekurvene.  

• Bygningene utformes som vertikaldelte fritidsboliger, med to boenheter i hvert bygg. 

• Eventuelt kan disse slås sammen slik at det blir 1 stk større boenhet i hvert bygg. 

• Bygningene skal ha torvtak. 

 

• Det etableres adkomst-/stikkveg inn fra Kringelåsvegen. 

 

• Parkering skjer inne på byggeområdet, med 1,5 biloppstillingsplasser pr boenhet, til sammen 18 

plasser. 

 

• Dagens renovasjonsplass på området opprettholdes. 

 

• Det settes av areal (grønnstruktur / friområde) til sikring av bebyggelsen ift eksisterende 

bekkeløp og noe omlegging/sikring av bekkeløpet mot bebyggelsen og renovasjonsplassen. 

 
  



 

Reguleringsplan 201712 for Lunnstadmyrvegen-Gaiastova                                                                      side 17 

 

Gaiastova AS / Structor Lillehammer AS 

5.1 Bebyggelse og anlegg 

 Prosjekteringsgrunnlag – kartgrunnlag 

Planlegging er utført på grunnlag av digitalt kart fra Statens kartverk, inkludert data for 

eiendomsgrenser (digitalt eiendomskart) og ortofoto. 

På grunnlag av dette er det etablert en 3d-modell som ligger til grunn for prosjektering av veger, 

plassering av bygninger, vurderinger av bekkeløp mv. Modellen omfatter også større områder, dvs 

hele Øyer sør inkludert Hafjell Alpinanlegg, omkringliggende fjellområder mv. Som oversiktsgrunnlag 

for plassering av bebyggelse og vurdering av bygningshøyder er det generert helningskart som viser 

inndeling av planområdet etter helningsgraden på terrenget. Helningskartet er vedlagt 

reguleringsplanen, tegning X01. 

 

 Generelt om plassering av bebyggelsen, helningskart 

Som oversiktsgrunnlag for plassering av bebyggelse og vurdering av bygningshøyder er det generert 

helningskart som viser inndeling av planområdet etter helningsgraden på terrenget. Helningskartet er 

vedlagt reguleringsplanen, tegning X01. 

 

Planområdet har en gjennomsnittlig helning på 1:15, med noen små områder med helning opp mot 

1:6. Ift helningsgrad vil da bebyggelsen bli plassert i tråd med Veileder T-1450 Planlegging av 

fritidsbebyggelse. 
 

 
Figur 7 Helningskart.  
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 Illustrasjoner 

Plassering, omfang og høyder på bebyggelsene er vist på nedenstående illustrasjoner. 

 

Figur 8 Oversiktsbilde 

 

 

 

Figur 9 Planlagt bebyggelse sett fra Lunnstadmyrvegen nedenfor sameiet Gaiastova leiligheter 
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Figur 10 Planlagt bebyggelse sett fra Kringelåsvegen 

 

 

 

Figur 11 Planlagt bebyggelse sett fra Vardvegen mot Gaiastova leiligheter 
  



 

Reguleringsplan 201712 for Lunnstadmyrvegen-Gaiastova                                                                      side 20 

 

Gaiastova AS / Structor Lillehammer AS 

 Særskilt om utsikt fra bakenforliggende bebyggelse 

 

Det er foretatt særskilt vurdering av mulig påvirkning av utsikten fra de bakenforliggende 

leilighetsbyggene, både på bakgrunn av dialogmøte med Øyer kommune og etter dialog med eierne 

av leilighetene i sameiet på Gaiastova leiligheter. Som følge av dette, samt merknader ved varsling er 

planlagt bebyggelse trukket lenger unna bebyggelsen enn i første planutkast. Nærmeste planlagt 

bygg ligger nå om lag 20 meter nedenfor eksisterende bebyggelse, de øvrige i større avstand.  

 

 

 

Figur 12 Opprinnelig planlagt bebyggelse, som i første oversendelse til Øyer kommune. 

 

 

 

Figur 13 Justert bebyggelse trukket lenger unna bakenforliggende leilighetsbygg. 
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I forbindelse med vurderingen er det utarbeidet snitt som viser at laveste siktlinjer fra bebyggelsen 

ligger i fallende retning, over mønet på planlagt bebyggelse. 

 

 

 

 

 
Figur 14 Utsnitt av vedlegg C02: Siktlinjer fra eksisterende bebyggelse i Gaiastova leiligheter. 
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Videre kan det anføres at byggeområdet i dag er bevokst med granskog som er langt høyere enn 

planlagt bebyggelse. Det foreligger detaljerte laserscannede data som viser trærne, i tillegg til 

terrenget på bakken. På grunnlag av dette er det utarbeidet særskilte illustrasjoner der trærnes form 

og høyde er generert ut fra laserdata, satt sammen med planlagt bebyggelse. 

Disse dokumenterer det ovennevnte, samtidig som det viser at utbyggingen vil gi bedre utsiktsforhold 

enn i dag, da store deler av skogen vil bli fjernet ved utbyggingen. 

 

 
Figur 15 Illustrasjon av eksisterende trær og planlagt bebyggelse. Gaiastova leiligheter til høyre. 

 

 
Figur 16 Illustrasjon av eksisterende trær og planlagt bebyggelse. Gaiastova leiligheter til høyre. Lunnstadmyrvegen i 

forgrunnen. 
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Figur 17 Illustrasjon av eksisterende trær og planlagt bebyggelse. Gaiastova leiligheter til venstre, Kringelåsvegen i 

forgrunnen. 
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5.2 Renovasjonsanlegg 

I nedre del av byggeområdet ligger en eksisterende renovasjonsplass for avfallsmottak. Denne 

foreslås beholdt med samme areal som i dag, og det påregnes at den planlagte bebyggelsen også 

skal benytte denne. 

 

5.3 Veg og parkering 

  

Figur 18: Adkomstveger, plan og profil. 

Det planlegges adkomst-/stikkveg inn fra Kringelåsvegen. Ved varsling av oppstart og første 

planutkast var det planlagt innkjøringer via Lunnstadmyrvegen, på motsatt side av planområdet. 

Etter dialog med Øyer kommune og nærmere vurderinger ift bekken langs Lunnstadmyrvegen er 

dette forlatt til fordel for innkjøring som vist. 

Adkomstvegen planlegges med bredde 4m med tillegg av grøfter, mindre skjæringer og fyllinger. På 

grunn av det nokså flate terrenget viser prosjekteringen at terrenginngrepene blir små. Vegene 

inklusive prosjektert areal til grøfter er vist med vegformål på plankartet.  

 

Parkering skjer inne på byggeområdene. Med utgangspunkt i 1,5 biloppstillingsplasser pr boenhet, 

blir dette til sammen 18 plasser. 
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5.4 Grønnstruktur, vassdrag og overvannshåndtering 

Mot Lunnstadmyrvegen og Vardvegen settes det av et areal med bredde mellom på 10 til 15 meter 

med formål Grønnstruktur-Friområde, med hensynssone flomfare. I dette området, i øvre del langs 

Lunnstadmyrvegen går i dag et mindre bekkedrag i veggrøfta og videre gjennom deler av 

byggeområdet, ned til stikkrenne under Vardvegen rett nedenfor planområdet. Bekkedraget beholdes 

uendret i øvre del, legges om ut i friområdet over ca 40 meter og følger deretter nåværende løp fram 

til den eksisterende stikkrenna under Vardvegen. Planen har bestemmelser om at det omlagte 

bekkeløpet og stikkrenner skal dimensjoneres og sikres ift 200-års flom med 40% klimapåslag. 

Samtidig skal bekkeløpet utformes så naturlig som mulig, med naturlige kurver, kulper og 

kantvegetasjon. 

 

Ift overvann fra byggeområdet har planen bestemmelser om at bygninger skal ha torv- eller 

sedumtak, at avrenningshastighet fra området ikke skal økes og at dette skal ivaretas ved 

fordrøyningsanlegg inne på byggeområdet ved behov. 

 

 

Figur 19: Planområdet med grønnstruktur og hensynssone uthevet. 

 

Det er foretatt en vurdering av flomfare fra områder ovenfor / utenfor planområdet og det er ikke 

avdekket forhold som tilsier fare for flom som påvirker planområdet utenom bekken med den viste 

hensynssonen. 

 

Detaljer vedr vannføring og flom er gitt i eget notat som følger som vedlegg til planen. 
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5.5 VA-anlegg 

All bebyggelse skal knyttes til offentlig vann/avløp, via eksisterende anlegg umiddelbart ved 

planområdet. 

 

5.6 Arealoppgave 

Planen omfatter i alt et areal innenfor plangrensen på 9,5 daa. 

Dette fordeler seg slik på de forskjellige hovedformål: 

 

Formål/Område 

Areal 

(daa) 

Fritids- og turistformål (næringsbebyggelse) 5,6 

Renovasjonsanlegg 0,2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Veg og annen veggrunn) 1,2 

Grønnstruktur – Friområde med vegetasjonssone, inkl hensynssone flomfare (2,3 daa) 2,5 

Totalt 9,5 

 

Det er ingen dyrkede områder som omdisponeres. Arealet er ifølge Gårdskart/Nibio registret som 

produktiv skog med lav bonitet. Det er ingen arealer i planområdet som er registrert som dyrkbare 

arealer hos samme kilde. 
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6 KONSEKVENSUTREDNING 
 

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan 1102B Hafjelltoppen hyttegrend, vedtatt 

27.3.2014, der området er regulert til Friområde etter pbl §12-5, 2. ledd nr. 1. 

Videre ligger området innenfor gjeldende kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007. 

Området er her vist som LNF 4 – område, dvs Landbruks- natur- og friluftsområde etter pbl §20-4, 

1.ledd nr. 2. 

Aktuelt hovedformål er derfor ikke i tråd med overordnet plan og kommer da inn under Forskrift om 

konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I «Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak 

etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning», herunder 

pkt 25 (Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.). 

Planprogram ble derfor utarbeidet og sendt på høring og ble fastsatt i av Kommunestyret i Øyer den 

30.08.2018, sak 72/18. 

 

Den følgende konsekvensutredning er utarbeidet i tråd med dette planprogrammet. 

 

Tilføyelse 27.11.2020: Ved planoppstart og behandling av planprogram var det lagt til grunn en 

utbygging av inntil 8 bygg med to leiligheter i hvert, dvs totalt 16 boenheter. Dette er i løpet av 

planleggingstiden og medvirkning fra naboer / velforening redusert til 6 bygninger med 12 leiligheter. 

Opprinnelig ble det følgende, iht planprogrammet, utredet ift 16 boenheter. En reduksjon av antallet 

bygg vil kun redusere påvirkningsomfanget for aktuelle utredningstema. Siden det er åpenbart at 

denne reduksjonen ikke vil gi vesentlige endringer av konsekvens, og i de fleste tilfeller kun vil 

ytterligere tydeliggjøre konklusjonene, er det ikke funnet grunn til å endre på dette. 

 

6.1 Innledning 

Konsekvensutredningen skal beskrive miljøforhold og naturressurser som blir berørt, samt tiltakets 

eventuelle konsekvenser for miljø og samfunn. Det skal angis hvilke avbøtende tiltak som planlegges 

ved foreslåtte endringer ift overordnet plan (kommunedelplanen), samt hvilken virkning disse har. 

 

6.2 Metodikk 

Konsekvensutredningen og planforslag omhandler bare ett hovedalternativ. Gjennomføring av dette 

vurderes opp mot 0-alternativet, som innebærer situasjonen der det aktuelle planområdet benyttes 

som i dag. 

Planprogrammet fastsetter at vurdering av de ikke–prissatte konsekvensene skal utføres iht en 

forenklet metodikk basert på prinsippene i Statens vegvesens Håndbok V712. Prinsippet i denne 

metodikken er: 

1) Verdivurdering: Ulike berørte områder, miljøer og forekomster 

innen hvert tema gis en verdi langs en femdelt skala: Uten 

betydning - Noe verdi - Middels – Stor verdi – Svært stor verdi.  

Kriterier for denne verdifastsettingen er gitt i Håndboka. 

 

2) Påvirkning (Omfang av påvirkning): Man vurderer i hvilket omfang 
planen påvirker disse verdiene. Påvirkningen er de endringene som 
vil oppstå som følge av planen. Omfanget gis langs en femdelt 
skala:  
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3) Konsekvens: På bakgrunn av vurdert verdi og omfang vurderes konsekvensen av tiltaket. Med 

konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til «alternativ 

0», som i dette tilfellet er dagens situasjon. Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra 

meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv konsekvens. Grunnlaget for å vurdere verdi 

og konsekvens framgår av nedenstående figur:  

 

 

(Statens vegvesen, Håndbok V712) 
 

Metodegrunnlaget er naturligvis ulikt både i tilnærming, målbarhet og presisjon for de forskjellige 

ikke-prissatte temaene. Et betydelig innslag av faglig skjønn er derfor med i fastsettingen av verdi og 

omfang. Kriteriene for dette er gitt i Håndbok V712. 
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6.3 Konsekvenser for miljø og samfunn 

 Naturmangfold 

Området er undersøkt i Naturbase, ingen registreringer er vist innenfor eller i nærhet av 

planområdet. Det må anses at vurdering / kunnskapsgrunnlag etter naturmangfoldloven §§ 8-12 er 

tilfredsstillende. 

 

 

 

Verdi: Området anses likevel å ha noe verdi siden det er et skogsområde som ikke er vesentlig 

berørt. 

 

Påvirkning: Planlagt tiltak i området vil medføre at mye av skogen blir hogd ned og området blir 

bebygd. Påvirkningen må derfor vurderes å innebære at området blir forringet ift naturmangfold. 

 

Konsekvens for temaet settes til 1 minus (-). 

 

 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 

Her vurderes energibruk ift klima- og energikrav. 

 

I utgangspunktet kan etablering av bebyggelse for fritids- og turistformål ikke gi positive 

konsekvenser ift den totale klimabelastningen. Imidlertid vil det være begrensende i forhold til 

konsekvens at utbyggingen skjer som en fortetting i et område med komplett infrastruktur i form av 

veg, vann- /avløpsanlegg, aktivitetsområder (alpinanlegg, skiløyper, turområder), strømforsyning mv, 

slik at miljøbelastning ved utbygging av slikt vil være mindre enn ved utbygging i mer perifere 

områder. 

 

Planen har bestemmelser mht energibruk og fleksible energiløsninger / krav til energi i TEK 17 kap. 

14. Det kan også vurderes om bebyggelsen skal tilpasses TEK 17 § 14‐2 om energieffektivitet. 

Bestemmelsene tillater bruk av solpaneler/solceller som en integrert del av tak‐ og fasader, men ikke 

som frittstående konstruksjoner («energitrær» o.l.). Det kreves at bruk av alternative energikilder 

som solcellepaneler og jordvarme skal vurderes i forbindelse med byggesak. Begrunnelse for valg av 

energiløsninger skal begrunnes i byggesøknad. 

Graden av miljøgevinst ift energiforsyning ved kun elektrisitet er avhengig av bruksfrekvens og 

dokumentasjon av vurderinger mht dette skal følge byggesøknaden. 

 

Temaet kan vanskelig verdisettes mhp påvirkning i planområdet spesifikt iht V712.  
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 Friluftsliv og nærmiljø 

Friluftsliv: 

Det er ikke registrert/vist langrennsløyper i området hos Øyer turskiløyper. 

Det er ikke vist turstier eller -ruter som berører planområdet Turkart Øyer-Lillehammer eller UT.no. 

 

Nærmiljø: 

I innkomne merknader ved høring av planprogram / varsling er det fra sameiet like inntil planområdet 

(rekkehusbebyggelsen ved Gaiastova) opplyst av øvre del av området benyttes til lekeområde for 

barn). Her kan det kommenteres at det aktuelle området eies av forslagsstiller og i dag er regulert til 

friområde (privat). Det foreligger ingen avtale om at dette arealet skal brukes som friluftsområde av 

andre, selv om det ligger nært inntil sameiets eiendom.  

 

Verdi: Området anses å være uten betydning for friluftsliv. Området kunne sies å ha noe verdi ift 

nærmiljø, men siden den påpekte bruken som lekeområde ikke er hjemlet i regulering eller avtaler 

må verdien også her i praksis settes til uten betydning. 

 

Påvirkning: Planlagt tiltak i området vil medføre at mye av skogen blir hogd ned og området blir 

bebygd. Påvirkningen må derfor vurderes å innebære at området blir forringet ift temaet. 

 

Konsekvens for temaet settes til Ingen/Ubetydelig (0). 

 

Eventuelt erstatningsareal for tap av friareal: 

Planområdet med omkringliggende bebyggelse ligger i helt umiddelbar nærhet til det svært 

omfattende friluftslivstilbudet i området, med både ikke tilrettelagte skogs- / naturområder og 

løyper/stier, Hafjell alpinanlegg oa, dvs også i direkte tilknytning til hele Øyerfjellet med sitt meget 

omfattende tilbud ift friluftsliv. Siden den aktuelle bruken som lekeområder er anført fra sameiet 

Gaiastova leiligheter kan det påpekes at det finnes omtrent tilsvarende ubebygde områder 

umiddelbart på motsatt side av sameiets leiligheter. Ut fra dette synes det ikke å være et stort behov 

for erstatningsarealer. Dette må også veies opp mote de positive effektene av fortetting. 

 

 Forurensning 

Forurensning vil oppstå som følge av trafikk til og fra de nye leilighetene, samt fyring/oppvarming. 

 

Forurensning fra planlagt bebyggelse:  

Planområdet er omgitt av tungt utbygde områder med et stort antall fritidsboliger og leiligheter. 

Innenfor en radius på ca 500 meter ligger om lag 400 hytter / leiligheter, samt Gaiastova med 

serveringstilbud og forretninger. Umiddelbart utenfor/ vest for dette ligger ytterligere flere 

hundretalls hytter i Kringelåslia, Hafjell Panorama, Sandstulen, Lunnstaden og flere felt. 

 

Påvirkning av tilføring av 16 nye leiligheter vil samlet sett gi en marginal forskjell 

Konsekvens settes derfor til Ubetydelig (0). 

 

Forurensning fra nyskapt trafikk: 

For boliger er det vanlig å legge til grunn en turgenerering (antall kjøreturer til og fra) på ca 2-5 pr 

døgn. For fritidsbebyggelse må en legge til grunn en lavere turgenerering enn for en bolig, siden 

trafikk til og fra arbeid, skole, fritidsaktiviteter mm vanligvis er langt lavere. I aktuelt område er det 

dessuten umiddelbar tilgang til aktivitetsområder som alpinanlegg, skiløyper, turstier, forretning og 

servering mv, som vil redusere turgenereringen. Et forsiktig anslag mht turgenerering tilsier da ca 2 

turer pr døgn pr boenhet.  

Det gir en nyskapt gjennomsnittstrafikk over døgnet (ÅDT) på 16x2=32 turer. 

Til vegsystemet som fører inn til og forbi planområdet ligger anslagsvis ca 370 boenheter.  

Disse genererer ut fra samme betrakting ca 370x2=740 turer. 

Nyskapt trafikk fra planlagt bebyggelse utgjør da ca 4%. 
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Luftforurensning: 

Luftforurensingen fra denne nyskapte trafikken vil naturlig nok for det meste bestå i utslipp fra 

reisene til og fra Øyer, fra brukernes bosteder. Dette vil ikke kunne kvantifiseres da en ikke kan 

forutsi startsted. Lokal økning i luftforurensing vil være proporsjonal med trafikkøkningen på 4%. 

 

Støy: 

Lokalt vil det trolig være vegtrafikkstøy som vil kunne gi en påvirkning av området. 

 

• Vegtrafikkstøy skal iht Retningslinje T-1442 og Miljødirektoratets veileder til denne beregnes i 

dB(A). dB(A) beregnes etter en logaritmisk metode ut fra en lydskala som vektlegger de 

frekvenser det menneskelige øre oppfatter best. Skiltet hastighet skal legges til grunn. 

 

• En enkel beregning av forskjell i støynivå (dvs utgangsnivå) i senterlinje veg (dvs utgangsnivå) 

med hhv 740 og 772 turer pr døgn og fartsnivå 40 km/t tilsier en økning på mindre enn 0,5 dB. 

 

• En endring på 0,5 dB(A) anses i sammenheng med vegtrafikkstøy som ubetydelig. Eksempelvis 

vil en endring på 3 dB av de fleste mennesker oppfattes som merkbar, men endring på 5-6 

desibel vil være tydelig. (Kfr. bl.a. publikasjoner fra Miljødirektoratet, f.eks. Miljostatus.no). 

 

Dette vil gjelde i de periodene leilighetene faktisk er i bruk. 

 

Vurderingen ovenfor forutsetter altså at alle enhetene er i bruk hver dag hele året. Dette er ytterst 

sjelden tilfellet for fritidsboliger, i motsetning til for boliger. Erfaringer fra tidligere utredninger og 

undersøkelser i lignende fritidsboligområder tilsier at en gjennomsnittlig fritidsbolig brukes ca 70-80 

dager i året. Man kan derfor si at økningen på mindre enn 0,5 dB er den maksimale endringen på en 

høytrafikkert dag i hytteområdet, f.eks. en dag i påsken.  

 

Når bruksfrekvensen trekkes inn vil ÅDT bli svært lav, og det vil hverken i betrakting av 

gjennomsnittlig trafikk over året eller maksimaldøgn kunne utløse krav om tiltak ift vegtrafikkstøy 

etter gjeldende retningslinjer. 

 

Konsekvens av nyskapt trafikk mht luftforurensning og støy må på bakgrunn av dette settes til 

Ubetydelig (0) 

 

 Vannmiljø 

Planområdet består i dag av et område med noe påstående skog og ellers naturlig skogbunn. En 

mindre bekk renner gjennom området. Utbyggingen vil kreve noe sikring/omlegging av denne, 

inkludert kryssing med vegadkomst (stikkrenner). Forholdet til dette og eventuell flomfare forbundet 

med denne er vurdert og omtalt i eget notat som er vedlagt planen. 

 

Utbyggingen av området kunne medført økt avrenningshastighet fra de berørte arealene med veger, 

parkeringsplasser og andre planerte arealer, samt takflater. For å unngå økt avrenningshastighet er 

det gitt bestemmelser om vannhåndtering og fordrøyningsanlegg for å sikre at avrenningshastighet 

ikke øker i nevneverdig grad. 

 

Det er foretatt en vurdering av nedslagsfeltet for bekken ved kontroll i NVE Atlas og FKB-data, samt 

befaring i området.  

 

Kort utdrag fra notatet: 

 

Dagens situasjon – eksisterende bekk og nedslagsfelt 

Over området/tomta renner i dag en bekk som med utspring i myrområdet Lunnstadmyra.  

En stikkrenne på 800 mm betongrør fører bekken under Lunnstadmyrvegen rett oppstrøms 

reguleringsområdet. 
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Rett etter stikkrenna og ca 20 m langs Lunnstadmyrvegen er bekken lagt i ½-rør (se bilde over).  

I nedre kant av regulert område krysser bekken Kringelåsvegen i 2 plastrør (dobbeltveggede rør), ett 

500 mm og ett 400 mm. 

 

 

 

Ytterligere nedstrøms krysser bekken under Vardvegen i en stikkrenne av 800 mm betongrør:  
 

 
Stikkrenner under Vardvegen, 800 mm.  
 

Det er ikke registrert spesielle synlige flomskader / erosjon e.l. ved disse.  
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Nedslagsfelt 

Nedslagsfeltet til bekken ved innløpet til planlagt planområde er vurdert til ca. 400.000 m2. 

Myrområdet Lunnstadmyra er en betydelig del av nedslagsfeltet og det er her bekken gjennom 

planområdet har sitt utspring. 

 

 

Overvannsmengder / vannføring i bekken 

Tilrenningen til bekken er beregnet et punkt ved innløpet til planområdet.  
 
Areal av nedbørfeltet er beregnet manuelt ut fra kartgrunnlag og etter befaring av området og er 
vurdert til 407.000m2. Beregningene er utført ved bruk av den rasjonelle formel som egner seg for små 
felt mindre enn 10 km2. 
 
Tilrenningen til bekken i et punkt oppstrøms planlagt felt er beregnet til være ca. 1300-1400 l/s.  
 
Nødvendig kryssing av veg og renovasjonsplass bør da utføres med rør med diameter 1000 mm, som vil 
ha en kapasitet på ca. 1400–1500 l/s, som vil ivareta den beregnede vannføringen på 1300-1400 l/s og i 
tillegg gi en reservekapasitet. 

 

Avrenning fra byggeområdet 

Byggeområdet er ca. 8750 m2. Med en vurdert avrenningskoeffisient på 0,3 før utbygging, 200 års 

gjentaksintervall og en tilrenningstid på 5 min er avrenningen ca. 112 l/s. Etter utbygging vurderes 

avrenningskoeffisienten å øke til 0,6, og med en tilrenningstid på tilsvarende 5 min er beregnet 

avrenning økt til ca. 225 l/s. 

 

For å unngå økt avrenning til bekken nedstrøms hyttefeltet kan den økte avrenningen som følge av 

utbygging håndteres og fordrøyes lokalt. Det normale er å forutsette at avrenningen før og etter 

utbygging skal være den samme. Med denne forutsetningen, at videreført vannmengde skal være 

maks 112 l/s (som før utbygging), vil det være behov for et totalt fordrøyningsvolum på ca. 50 m3 

for å ivareta den raskere og økte avrenningen etter utbygging.  

Flere tiltak for fordrøyning er aktuelle, så som å etablere åpne grøfter som fungerer som fordrøyning 
langs veger og i terrenget eller steinmagasiner. Terskler for å «strupe» videreført vannmengde 
etableres i de åpne grøftene/fordrøyningen før utslipp til bekken.  
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Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene at slike anlegg med dokumentert effekt skal inngå i 

byggesøknad, samt at alle tak skal tekkes med torv eller sedum, og at veger og plasser ikke skal 

asfalteres, men ha permeabelt dekke. 

 

Verdi: Bekken antas å ha noe verdi ift vannmiljø om dette temaet ses samlet for vannmiljøet over et 

større område nedstrøms. 

 

Påvirkning: Ved bruk av ovennevnte dimensjoner på stikkrenner og avbøtende tiltak mot økt 

avrenningshastighet i form av permeable dekker, taktekking med torv/sedum og krav om fordrøyning 

vil utbyggingen ikke påvirke forholdene i vassdraget i nevneverdig grad. 

 

Konsekvens 

Konsekvens ift vannmiljø må anses som Ingen/Ubetydelig (0). 

 

Det vises for øvrig til vedlagte notat. 

 

 Jordressurser 

 

Dagens situasjon 

 

Figur 20 Ortofoto som viser dagens arealbruk (www.norgeibilder.no) 

Planområdet er i hovedsak bevokst med skog. 

Arealet er ifølge Gårdskart/Nibio registret som «produktiv skog med lav bonitet». Arealet inngår ikke i 

driftsenheter i landbruket. 

Verdi: Basert på ovenstående, samt at arealet er lite settes verdi til Uten betydning / Liten.  

Påvirkning: Siden mye av skogen vil måtte hogges settes påvirkning til Forringet. 

Konsekvens ift jordressurser settes til Ubetydelig (0) ut fra området verdi. 

Det er ingen dyrkede områder som omdisponeres og heller ingen arealer i planområdet som er 

registrert som dyrkbare arealer hos samme kilde. 
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6.4 Oppsummering 

 

Noen av de vurderte tema lar seg vanskelig kvantifisere ift konsekvensmatrisen.  

En skjønnsmessig sammenstilling tilsier at konsekvensene av tiltaket ift miljø og samfunn samlet sett 

er små.  

Sammenholdt med fordelene ved fortetting i et område med komplett infrastruktur og spesielt 

omfattende eksisterende aktivitetstilbud vil en anta at fordelene ved fortettingen samlet sett er større 

enn ulempene i forhold til miljø og samfunn. 
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7 TRAFIKKSIKKERHET OG KRAV OM NY VEG OVER 

LUNNSTADMYRA 

 

Ved fastsetting av planprogrammet er det anført at det er et vilkår for gjennomføring av 

reguleringsplanen at vegen over Lunnstadmyra må etableres før utbyggingen av planområdet kan 

starte. Det ble i oppstartsmøtet avtalt med Øyer kommune at trafikksikkerhetssituasjonen langs 

Lunnstadmyrvegen må vurderes. Denne vurderinger gitt i det følgende.  

 

Etter dette har Øyer kommune anmodet om en utredning av konsekvenser og kostnader mv ved ny 

veg over Lunnstadmyra som er innregulert i en annen reguleringsplan, nemlig 102B Hafjell 

hyttegrend fra 2014. Sistnevnte er rapportert som et eget vedlegg til denne planen og omtales kun 

kort til slutt i dette avsnittet. 

 

7.1 Trafikksikkerhet i Lunnstadmyrvegen: 

 

Dagens situasjon: 

Trafikktall er anslått i konsekvensutredningen kap. 6.3.4 om Forurensning. 

 

Døgntrafikken på Lunnstadmyrvegen fram til planområdet anslås til ca 740 kjøretøy pr. døgn på en 

maksimaldag, f.eks. i påsken (rød linje på figuren under). 

 

Døgntrafikken på samme veg forbi planområdet og opp til Gaiastova kan på samme måte anslås til ca 

500 turer i et maksimaldøgn (blå linje på figuren). 

 

 

 

Lunnstadmyrvegen er på begge delstrekninger ca 5-6 meter bred, uten noen form for gangveg eller 

fortau. Vegen er imidlertid forsynt med asfalterte fartshumper som ved inspeksjon på befaring høsten 

2020 er i god stand.  
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Behov for tiltak: 

En vurdering i forhold til vegnormalene (Statens vegvesens Håndbok N100) tilsier at vegen kommer 

inn under vegtypen «Lokale veger, L1». Krav til denne er bredde 6,5m (ved utbedring av 

eksisterende veg). Krav om særskilte tiltak for gående og syklende er gang- og sykkelveg når 

årsdøgntrafikken overstiger 1000 kjøretøy pr døgn og potensialet for gående / syklende er over 50 pr 

døgn. Maksimal døgntrafikk er som anført over anslått til ca 740, økende til ca 770 som følge av 

planlagt utbygging. Dette er dessuten maksimaltall, mens vegnormalene tar utgangspunkt i 

årsgjennomsnitt, som er langt lavere. 

 

Ut fra dette er det således ikke krav om spesielle tiltak for gående og syklende iht gjeldende 

normaler. 

 

Imidlertid kunne det være ønskelig med en breddeutvidelse av vegen til normalkravet på 6,5m, evt 

også med noe breddeutvidelse i kurver. 

 

7.2 Utløsing av ansvar for tiltak: 

Planlagt utbygging medfører som vist foran en anslått trafikkøkning på ca 32 turer pr døgn i 

maksimalsituasjonen, ift nåværende trafikk på ca 740 turer, dvs ca 4% økning. Ut fra dette kan det 

ikke forsvares at en utbygging med så liten konsekvensgrad skal pålegges alt ansvar for en 

utbedring, eventuelt ny veg over Lunnstadmyra. En antar derfor at finansiering av en evt 

breddeutvidelse av dagens veg burde skje gjennom et forholdsmessig bidrag fra alle som bruker 

vegene i dag og i planlagt framtidig situasjon. 

 

7.3 Ny veg over Lunnstadmyra 

 

Iht ovenstående er dagens veg i utgangspunktet tilfredsstillende ift vegnormalene. 

Rent trafikalt kunne muligens en ny veg over Lunnstadmyra være ønskelig, men dette vil være et 

tiltak som både inngrepsmessig (også i myr) og kostnadsmessig langt vil overstige aktuelle tiltak for 

å gjøre dagens veg fullt ut tilfredsstillende ift vegnormalenes krav inkludert planlagt utbygging i 

denne reguleringsplanen. Det antas derfor at en mindre utbedring med lokale breddeutvidelser av 

dagens veg vil være å foretrekke i denne omgang, også av miljøhensyn ift myr. 

 

Dette styrkes av konklusjonene etter en nærmere vurdering av utforming av, samt konsekvenser ved 

en utbygging av ny veg over Lunnstadmyra. Dette dokumenteres i eget vedlegg (08) til denne 

planen: «Notat/Konsekvensvurdering, Ny veg over Lunnstadmyra: Vurdering av utforming og 

konsekvenser, samt nytte ift. foreslått utbygging i planområdet», Structor Lillehammer AS, 

2.10.2020. 

 

 


