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Vi viser til Deres brev med ovennevnte tittel av 28.11.2022 og vil her gi en vurdering/utdyping av de 

punkter kommune har anført: 

Ref:  

• Gjengivelse av kommunens kulepunkter 

 
➢ Svar/kommentar 

 
De følgende svar på spørsmålene er gitt av Structor, LPO Arkitekter og Multiconsult i fellesskap, se egne 

anførsler for det som er skrevet av andre enn Structor. Vi håper svarene er tilfredsstillende. 

 

Bya og arealformål: 

• «Det må kommenteres mer utførlig både utvidelse av kombinert område (om lag 1,2 daa) og behovet 

for økt BYA i planbeskrivelsen.» 

 
➢ Knutepunkt: Man har lagt opp til at Mosetertoppen skistadion skal oppfylle funksjon som knutepunkt 

bl.a. i tråd med det som ligger til grunn for forslaget til ny kommunedelplan Øyer sør. Ut fra å fylle 

de aktuelle funksjoner for dette skal området fungere både som et utfartsområde / turutgangspunkt 

for Øyers innbyggere, herunder parkering, servicefunksjoner, servering mv, som naturlig hører inn 

under knutepunktsstrategien. Sammen med dette skal funksjoner for drift av skianlegget, 

arrangement/overnattingskapasitet osv. ivaretas. Gjennom detaljplanleggingen av disse 

funksjonene sammen med høy utnytting til leiligheter/ utleieleiligheter der det funnet riktig å øke 

utnyttingen noe. En høy grad av utnytting i slike knutepunkter er også i tråd med overordnede 

myndigheters føringer om høy utnytting av arealer med eksisterende infrastruktur. 

 

➢ LPO Arkitekter: Økt BYA: Det er foreslått en økt utnyttelse i dette knutepunktet for å ivareta en 

helhetlig utbygging med et variert funksjonsinnhold og fleksibilitet i arealfordeling og særlig 

terrengtilpassing i tiltaket. Med den illustrerte bebyggelsen vil det være målbare arealer over 

terreng (balkonger, piper og takutstikk) som gir en økt utnyttelse ut over gjeldende bestemmelser 

og utnyttelsesgrad. 

 

Som illustrasjonsmaterialet viser, så er det planlagt en minimumsavstand mellom bygningene på ca. 

12,5 meter, og samtlige bygninger er på 3 etasjer over terreng. Dette gir meget gode sol -og 

dagslysforhold innenfor planområdet og den enkelte fritidsbolig, hvor det er planlagt en 
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kvartalsbebyggelse med sentrale uteoppholdsarealer som er utviklet og tilrettelagt for gode lys og 

solforhold.  

For å skape fritidsboliger for utleie og salg i vår tid, må det tilbys balkonger og uteoppholdsarealer 

som svarer på de forventinger som er i dagens marked. Å sikre dette gjennom en noe økt utnyttelse 

innenfor planområdet sikrer kvalitet i en kompakt og balansert utbygging, som samtidig gir rom for 

en fortetting i knutepunkt, og dermed redusert arealbeslag i omkringliggende områder.  

 

Mosetertoppen Skistadion viser hvordan det kan utvikles knutepunktstrategi for framtidens 

utbygging av fritidsboliger; redusert arealbruk, variert tilbudsinnhold og bilfritt nærmiljø for alle. En 

arealutvidelse gir mulighet for en kompakt utbygging og et variert funksjonsinnhold i tråd med 

nasjonale retningslinjer, hvor miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i 

hovedsak skjer som transformasjon og fortetting gjennom mer effektiv bruk av arealer som allerede 

er bebygd og i knutepunkter. 
 

• «Politisk er det i den senere tid signalisert at turist- og fritidsformål ikke følges opp tilstrekkelig, slik at 

dette er et arealformål som ofte ikke speiler reell bruk. Siden utbygger har intensjon om å eie og drive 

flere av leilighetene i kommersiell utleie, og også bruker dette argumentet for å skape flere 

helårsarbeidsplasser, ber vi om at det gjøres en vurdering av om formålet heller bør være kalde 

fritidsleiligheter (der utleie er tillatt) og næringsutleie i kommersiell utleie, slik som det er gjort på 

Favn.» 

 
➢ I gjeldende plan er hele byggeområdet regulert til fritidsbebyggelse. Utenom arealene som nå 

foreslås til næring skal dette beholdes (men det presiseres som ellers på Mosetertoppen at utleie er 

tillatt). Det reguleres til ren fritidsbebyggelse der utleie tillates, slik kommunen foreslår. Formålet 

fritids- og turistformål er tatt ut av bestemmelsene og planbeskrivelsen. Ytterligere detaljer og 

betingelser for hvordan eventuell utleie av leiligheter praktiseres mener vi ikke hører hjemme i 

reguleringsplan. Formål forretninger / annen offentlig eller privat tjenesteyting (heretter kalt 

«Næringsformål») gjelder kun for mellometasjen over parkeringsanlegget i ett bygg. Ut fra dette blir 

det ingen formål som ikke tilsvarer aktuell bruk. 

 

• «Det må spesifiseres andelsfordeling i 2. byggetrinn av de ulike leilighetsformålene, uavhengig av valgt 

arealformål til disse.» 

 

➢ LPO Arkitekter: Alle leiligheter reguleres som fritidsbebyggelse som i gjeldende plan, unntatt 

«næringsdelen» i mellometasjen. Illustrasjonen under er tatt inn i planbeskrivelsen: 

 

Rosa: Aktuelt utsnitt, område med 

endring 

 

Oransje: Fritidsbebyggelse 

 

Blå: Forretninger / annen offentlig eller 

privat tjenesteyting (herunder 

bevertning og tjenesteyting)  
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Om Nørdre Slåbekken og overvannshåndtering i og utenfor plankartet: 

• «Det opereres i notatet om overvann med 4,27 daa grønne arealer til infiltrasjon. Hvilke av de 12 daa 

er dette? Dette er av betydning for hvor overvann ledes.» 

 

➢ Det gjelder arealer med permeable overflater på parkeringslokket (dvs de flate arealene mellom 

byggene i området KBA, kfr figur 10 i overvannsnotatet). 

 

• «Hva skal dekket være i utomhusarealet innenfor det kombinerte området? Her vil det være viktig 

både med god infiltrasjon og flomveier. Videre bør det være erosjonssikkert slik at det ikke blir jordtap 

ved intense nedbørsepisoder.» 

 

➢ Dekket er i betong med membran og overliggende permeabel masse (kfr ovenstående pkt) og 

opparbeidede vannveger for føring til grøft/sluk (kfr overvannsnotat pkt. 2.3). Dekket er tilnærmet 

flatt, slik at risikoen for erosjon og jordtap er minimal. (Eventuelle utfordringer for erosjon er normalt 

ivaretakelse av nye torvtak med stort fall før full gressetablering er oppnådd. Entreprenør (Veidekke 

ASA) har erfaring og metoder for å håndtere denne perioden.) 

 

• «Flomveier innenfor planområdet må vises i bindende situasjonsplan for det kombinerte området, 

plankart og bestemmelser. Videre må det vises flomveier utenfor planområdet frem til påslipp til 

Nordre Slåbekken. Alle elementer som skal håndtere overvann fra planområdet skal vises i plankart. 

Kommunedirektøren legger til grunn at plankartet må utvides til å inkludere de arealer som skal vises 

med hensynssoner og bestemmelsesområder for infrastruktur i grunnen, som er helt avgjørende for 

håndtering av overvann fra planområdet. Også de som ligger utenfor varslet område. Det legges til 

grunn at dette kan varsles og høres likt med resten av planmaterialet. Tid vil ikke gå tapt.» 

 

➢ De aktuelle overvannsanlegg og retninger for overflateavrenning er vist på oversiktsplan for 

overvannshåndtering som er vedlagt planforslaget, tegning G01. Denne er oppdatert og vedlagt. 

Planlagte overvannsledninger for føring til bekken er også vist der. De områdene som berøres av de 

viste tiltakene der er i gjeldende reguleringsplan vist til byggeområde for skianlegg. Det er da helt 

normalt, og tillatt, å anlegge overvannsledninger, kummer mm i disse områdene. Vi ser derfor ikke 

behov for å utvide planområdet for å regulere arealer til disse anleggene. I en ekstrem flomsituasjon 

der alle nedløp, sluk og overvannsledninger mot formodning skulle gå tette, vil vannet renne ut fra 

lokket / tomta og ut på terreng uten å kunne gjøre skade på omkringliggende bebyggelse, kfr 

rapporter fra Multiconsult. 

 

• Selv om konsulent anser det som formålstjenlig å slippe overvann direkte via rør til FLS3 fra 25 års 

episoder og større episoder, for å ikke få sammenfallende kulminasjoner på avrenning fra planområdet 

og bekken, står det at «dette ikke er heldig for Nordre Slåbekken, da den allerede håndterer mer vann 

enn det kulvertene er dimensjonert for». Hvilken kapasitet har Nordre Slåbekken og 

fordrøyningsbassengene? Fra hvilke intensiteter vil kapasiteten være nådd?  

 

➢ Multiconsult: Vi henviser til avsnitt 6.4 i rapporten 10227461-01-RIVass-RAP-002 Flomvurdering 

Mosetertoppen. Det er ingen hytter nedstrøms FLS3 som er flomutsatt, så det er ikke nødvendig med 

tiltak her, men for å unngå vannansamling oppstrøms rulleski-/skiløypa og erosjon i lia ved hyttene 

kan det legges et tilleggsrør på Ø1200 og erosjonssikre bekkeløpet nedstrøms FLS3 for å unngå 

erosjon ved flom. 
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• Det vises til rapport «10227461-01-RIVass-RAP-001». Kan kommunen få innblikk i denne rapporten? 

Sårbarhetsanalysen fra Norconsult viser flere kritiske punkter for Nordre Slåbekken. Kapasiteten til 

Nordre Slåbekken er derfor av betydning for valg av løsning for overvann fra planområdet. 

Kommunedirektøren ser at det er nyttig å se disse to rapportene i sammenheng. 

 

➢ Både denne rapporten og nylig utarbeidet rapport fra Multiconsult ang. overvann og flom oversendes 

vedlagt. 

 

• Konsulent legger til grunn at Nordre Slåbekken kan gå utover eget løp, da dette ikke vil gjøre skade på 

nærliggende fritidsboliger. Det er et kritisk punkt der vegen inn til skistadion krysser bekken. Vann på 

avveie der er poengtert i sårbarhetsanalysen fra Norconsult i forbindelse med KDP Øyer sør. 

Nedstrøms FLS3 ligger en hytte på fylling, der det kan bli undergraving av fylling. Videre nevnes at 

kulvert ut av FLS3 er for liten. Flaskehalser både oppstrøms og nedstrøms planområdet skal 

kommenteres. Oppstrøms flaskehals kan påvirke valg av løsning, samt evt. krav om sikring/utbedring i 

en rekkefølgebestemmelse. 

 

➢ Vi viser til ny rapport «10227461-01-RIVass-RAP-002» fra Multiconsult der disse spørsmålene er 

vurdert og relevante tiltak er identifisert og vist. Aktuelle relevante tiltak her er økning i kapasitet for 

eksisterende stikkrenner/kulverter. Disse tiltakene vil utføres innenfor rammen av gjeldende 

reguleringsplaner og er planlagt utført sommeren 23, dvs 1-2 år før aktuelle bebyggelse på stadion vil 

stå ferdig. 

 

• Det bør sammenfattes konklusjonene i overvannsnotatet og flomvurderingsnotatet (for omlegging av 

bekken til hvor den går i dag) og få det inn i planbeskrivelsen, slik at det fremgår hvilke valg som gjøres 

og hvorfor. 

➢ Multiconsult: Bekkeløpet ligger i dag langsmed rulleski-/skiløype. Dette anses som mer gunstig i 

flomsituasjoner da man unngår ekstra veikrysninger og brå svinger på bekkeløpet. Det er en fordel 

med rette strekninger og færrest mulig krysninger for å redusere flom- og erosjonsfare. 

 

• I 08_overvannsplan vises flomavrenning kun nord for Skistadion. Hva er grunnen til dette? 

 

➢ OV-plan var vist med hovedflomveger på nordsiden av utbyggingen for å ivareta avrenning i 
flomsituasjon for hoveddelen av byggeområdet, samt for avrenning fra terrenget nord for den 
planlagte utbyggingen. OV-planen er nå supplert med piler for avrenning også sørover, men 
avrenningen i flomsituasjon sørover er betydelig mindre 
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• Hvordan er bekkeløpet til Nordre Slåbekken i LNF-området før det når Mosåa? Vil det være behov for 

erosjonssikrende tiltak? 

➢ Det som skal endres i forhold til gjeldende plan er i prinsippet å erstatte en del av byggearealene som i 
dag er regulert til ren fritidsbebyggelse med næringsformål. Dette endrer ikke konsekvensene for flom 
og overvannshåndtering i vesentlig grad. Videre gjøres det oppmerksom på at tillatt byggeområde 
innen planen reduseres med 912 m2. Det vises til planbeskrivelsen vedr arealregnskap for samlet 
byggeområde (pkt 6.1.1, side 22) der dette er forklart. Når totale arealer som er regulert til 
byggeområder reduseres til fordel for grønnstrukturer i planen vil dette være gunstig for Nørdre 
Slåbekken.  

 

 

Utsnitt av gjeldende plan 

 

 
Planforslaget 
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Multiconsult: Vi henviser til avsnitt 6.4 i rapporten 10227461-01-RIVass-RAP-002 Flomvurdering 

Mosetertoppen. I bekkeløpene, inkl. innløp og utløp til kulverter, som består av stor blokkstein vil det 

være liten fare for erosjon. Dersom det skulle bli store erosjonsskader i disse bekkekantene, bør det 

vurderes å gjøres tiltak i etterkant av flom-/erosjonshendelser. Ved innføring av nye kulverter bør det 

tilstrebes å holde lik eller bedre utforming i utløpene for å unngå erosjonsfare. I nedre deler av 

nedbørfeltet der bekkene går over til naturlig terreng, bør det vurderes om det bør etableres 

løsninger som dreper noe energi ved utløpet av kulvertene for å unngå erosjon der dette eventuelt 

ikke er gjort. 

 

• «Det beskrives i rapport 07_Flomvurdering tiltak for bekken for å takle 200 årsflom +40% klimapåslag, 

hvilke tiltak er dette og hvor er de?» 

 

➢ Multiconsult: Vi henviser til Tabell 6-2, Tabell 6-3 og Tabell 6-4 i rapporten 10227461-01-RIVass-RAP-

002 Flomvurdering Mosetertoppen der konklusjonen er at om foreslåtte tiltak gjennomføres, 

kombinert med et tilsynsprogram, forventes det at bebyggelsen på Mosetertoppen vil være ha 

tilstrekkelig sikkerhet mot flom. 

 

Planbeskrivelsen side 21: 

Øyer kommune siterer: 

 

07_Flomvurdering side 6:  

 

• Slik kommunedirektøren leser Flomvurderingen er det ikke hold for å skrive at bekken pr i dag er 

dimensjonert for 200 års flom med 40% klimapåslag. I rapportens siste kapittel er det fremført at det 

må gjøres tiltak for å bedre situasjonen for hytteområdet. Videre er det ikke samsvar mellom mengder 

vann som må fordrøyes angitt i planbeskrivelse og overvannsnotat. 

 

➢ Multiconsult: Vi henviser til Tabell 6-2 i rapporten 10227461-01-RIVass-RAP-002 Flomvurdering 

Mosetertoppen: … Nytt bekkeløp bør erosjonssikres på samme måte som eksisterende bekkeløp. 

Utløpet av ny kulvert kan legges mer vinkelrett over veien, men dette krever erosjonssikring av 
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utløpet. Nedbørverdiene (IVF-kurven) for Lillehammer som ligger til grunn for beregningene har 

endret seg i år, og avviker derfor fra tidligere flomvurderinger. Ny kurve finnes på 

https://klimaservicesenter.no/  

 

• VA: Det må tas inn bestemmelser om kapasitet og rekkefølge for dette på lik linje med 

Haugan/Haugan Vest. 

 

➢ Planendringen medfører ikke økt påslipp på avløp utover det som allerede er godkjent i gjeldende 

reguleringsplan. 

 

• Handel: Det er i denne saken forutsatt at forholdet til handel skulle vurderes i planbeskrivelsen. 

Videre er mal for handelsanalyse forespurt og mottatt av forslagsstiller. I planbeskrivelsen er 

forholdet til handel beskrevet under punkt 6.2. Det vises til at Vista Analyse høsten 2022 

gjennomfører en handelsanalyse for Øyer, med hensyn til virkninger på etablering av nærtilbud på 

Mosetertoppen. Øyer kommune har pr. dato ikke mottatt denne handelsanalysen. 

 

➢ Komplett analyse er nå oversendt. Denne er laget av firmaet Vista Analyse AS iht innspill fra 

Fylkeskommunen ved oppstart og etter den malen som ble oversendt derfra på vår forespørsel. I tråd 

med malen inneholder rapporten både en konkret vurdering av hvorvidt handel i denne planen 

påvirker Øyer sentrum, samt en rekke videre vurderinger av hvorvidt handel «på fjellet» vil påvirke 

Øyer sentrum, samt en del råd til Øyer kommune om dette. Vi håper Øyer kommune ser positivt på 

dette. 

 

 

 

 

Avslutning:  

Vi viser til ovennevnte svar på alle spørsmål.  

Vi håper da at saken kan legges fram for politisk behandling den 13/12. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tor Christensen 

 

Structor Lillehammer AS 

 

 

https://klimaservicesenter.no/

