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Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny og 
større dagligvarebutikk i Follebu sentrum. Det skal etableres boliger i 2. 
etasje over butikkarealet. Ved bygging i 3 etasjer åpner 
planbestemmelsene også for kontor/tjenesteyting i kombinasjon med 
boenheter.

For å kunne få plass til ny dagligvareforretning må noe av den nederste 
delen av parken omdisponeres til byggeområde. En forutsetning for 
tiltaket er at resten av parkområdet vitaliseres og opparbeides med 
tursti, aktivitets-/lekeområde, nytt amfi, vannspeil/ fordrøyningsdam, 
benker og beplantning.

Arealet i nåværende dagligvarebygning vil kunne nyttes til 
næring/tjenesteyting/ kontor. Planen åpner for et nybygg i 2- 3 etasjer 
på denne tomta med boligenheter i 2. og eventuelt 3. etasje.













Samlet vurdering i Risiko- og sårbarhetsanalysen
Etter gjennomgangen i denne analysen vurderes det at risiko og sårbarhet i planområdet er knyttet til forhold 
som kan ivaretas med tiltak som er håndterbare og oversiktlige, og følges opp gjennom planbestemmelsene. 
Følgende punkter oppsummerer dette: 

Oppsummering av avbøtende tiltak: 
6: Hendelser på veg: Gausdalsvegen er utformet som miljøgate med innsnevring og utforming med hensyn til 
trygge forhold for gående. Fartsgrense 40 km/t. En regulert avkjørsel fra Holsbakkan planlegges stengt, og 
eksisterende avkjørsel til parkområdet flyttes lenger unna krysset. Det kan knyttes bestemmelser til vedlikehold 
av stedegen vegetasjon for å sikre gode frisiktsforhold. 
Det anbefales bestemmelser om etablering av alternativ atskilt trasé for gående og syklende i anleggsfasen. 
10: Støy: Avbøtende risikoreduserende tiltak for å redusere støy inn i planområdet vil være skjerming av 
balkonger og felles uteoppholdsarealer på tak av 1. etasje. Støydempende tiltak i fasade for å imøtekomme krav 
i gul støysone. 
11 og 21: Overvann vil kunne håndteres gjennom naturlig infiltrasjon og egne fordrøyningstiltak. Det planlegges 
utført overvannsnotat som foreslår konkrete tiltak for overvannshåndtering som skal følges opp videre i 
forbindelse med byggesak og detaljprosjektering. 
13: Flom i små vassdrag: Det er gjort beregning av flomlinje og foreslått tiltaksplan som skal iverksettes og 
hensyntas ved nybygging i planområdet. 


