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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 

Gausdal kommune vil med denne planen detaljregulere resterende uutbygde delen av Heggen 

boligfelt i Follebu.  

 

1.2 Planprosess (så langt) 

Varsel om oppstart, Gausdal kommune 

Korrespondanse med NVE, Gausdal kommune 

Prosjektoppstartsmøte (1), Areal+ AS og Gausdal kommune, 20.08.2015  

Flomfarevurdering Asplan Viak 

Medvirkningsmøte (2), 15.09.2015  

Regionalt planforum (3), 24.11.2015  

Arbeidsmøte (4), Areal+ AS og Gausdal kommune, 27.11.2015  

Arbeidsmøte (5), Areal+ AS og Gausdal kommune, 17.03.2016  

Arbeidsmøte (6), Areal+ AS og Gausdal kommune, 14.12.2016  

Arbeidsmøte (7), Areal+ AS og Gausdal kommune, 22.03.2017  

 

1.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning 

Planforslaget er i tråd med overordna kommuneplan og reguleringsplan/bebyggelsesplan og det er 

vurdert til at det ikke er krav om konsekvensutredning for planen.  
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2. Rammer og premisser for planarbeidet 
 

2.1 Overordna føringer 

o Stortingsmeldinger 

Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge 

St.meld. nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk 

o Rikspolitiske retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)  

 Statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

o Regionalplan/fylkes(del)plan 

 Regional plan for by- og tettsted 

o Kommune(del)plan 

 Kommunedelplan for Follebu, vedtatt 02.02.2006 

 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 02.02.2006 

 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 22.05.2014 
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Utsnitt av kommunedelplanen for Follebu i Gausdal kommune, ikke i målestokk, vedtatt 02.02.2006. 

  



 

Reguleringsplan for Heggen boligfelt – del 4 – planbeskrivelse - 6 - / 34 

 

2.2.Eksisterende planer i området 

Gjeldende kommunedelplan for Follebu ble sist revidert den 02.02.2006.  

Det eksisterer 2 reguleringsplaner innafor planområdet, og disse er lista opp i tabellen nedafor. 

Detaljreguleringsplanen for Heggen boligfelt  etappe 4 vil endre deler av reguleringsplanen for 

Heggen boligfelt.  

 

 

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato 

0522 L12.22 Heggen boligfelt 11.05.2006 

0522 L12.23 Fv. 255 Lillehammer grense - Segalstad Bru 22.06.2005 

   

 

 

 

 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner, ikke i målestokk. 
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2.3 Boligbehov i Follebu - i Gausdal kommune 

Planforslaget vil regulere for ulike boligtyper som det ser ut til å trengs mer av i Follebu og i Gausdal 

kommune. 

Vi har gått gjennom Boligundersøkelsen for Oppland 2015 (BUO-2015), som illustrerer eksisterende 

og forventa boligmarked og trender for alle kommunene i Oppland i flere ulike tabeller og grafer.  

Gausdal kommune har laga en egen statistikk over utbygging av leiligheter og eneboliger i 

Heggenfeltet og resten av kommunen. Administrasjonen i kommunen opplyser at det ikke fins ledige 

eneboligtomter i Follebu i dag.  

 

Utbygging i Heggen boligfelt fordelt på eneboliger og konsentrerte boliger 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eneboliger i Heggen 7 4 2 5 1 1 3 1 

Konsentrerte boliger i Heggen 0 0 4 2 6 2 2 0 

Totalt for Heggen 7 4 6 7 7 3 5 1 

Totalt for Gausdal 25 16 22 28 31 15 17 7 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Utbygginga av leiligheter gir fort store utslag på nybygg-statistikken når datagrunnlaget er såpass 

begrensa som i en liten kommune som Gausdal.  
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Gausdal kommunes egen statistikk over boligbygging 2006-2015, 17. mars 2016 

 

I Gausdal er andelen boligbygging høyere enn andelen av boligmassen i Oppland fylke, noe som kan 

indikere vekst i kommunen. [Ref. BUO-2015 s. 29]  

Boligmarkedet i Follebu/Gausdal henger sammen med boligmarkedet for Lillehammer by. Utkanten 

av en by er særlig stedet for de som ønsker rimelig eneboligtomt og nærhet til byen og naturen.  

I denne vurderinga må en også ta med at boligmassen i Gausdal kommune består av 89% eneboliger. 

Dette er godt over gjennomsnittet for Oppland fylke. Andelen eneboliger karakteriserer Gausdal som 

en spredtbygd kommune. Tomtene har vært rimelige og det har vært liten interesse for alternativ 

fortetting rundt sentrum i kommunen. 

 

Bebodde boliger, etter bygningstype, fylke, kommune og bydel. 2011. Prosent1 

Fylke, kommune  

Antall, stk. Prosent, % 

I alt I alt Enebolig Tomannsbolig 

Rekkehus, 

kjedehus og 

andre småhus Boligblokk 

Bygning for 

bofellesskap 

mm. 

Hele landet 2205191 100 52,9 9,2 11,8 22,7 3,4 

05 Oppland 84025 100 74,6 8,6 7 6,1 3,6 

0501 Lillehammer 12387 100 50,5 12,2 14,5 18,2 4,6 

0521 Øyer 2162 100 86 2,7 5 2,1 4,2 

0522 Gausdal 2691 100 88,3 4,5 2,7 0,6 3,9 

Utdrag av statistikk over bebodde boliger fra Statistisk sentralbyrå, ssb.no 

 

De siste åra har kommunen sett en oppsving i fortettinga med bygging av en god del leiligheter på 

Segalstad Bru og i Follebu. Ved bygging av nye boliger sentralt i kommunen stilles boliger i utkanten 

fri. Disse boligene kan bli ei god og rimelig løsning for førstegangsetablerere. 

Markedet ser ut til å ha blitt metta på leiligheter for ei periode i Follebu fordi det fins ferdig regulerte 

områder/tomter for leilighetsbygg som utbyggerne ikke får solgt. Noen av de ubebygde tomtene for 

leilighetsbygg ligger i eksisterende deler av Heggenfeltet.  

Gausdal og Lillehammer er prega av utflyttende ungdommer/studenter og innflyttende 

småbarnsfamilier. I sum har Gausdal noen flere personer som flytter inn enn de som flytter ut av 

kommunen. [Ref. BUO-2015 s. 31 og 33] Boligprisutviklinga tyder på stabil pris/størrelse på 
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eneboliger og småhus over tid. Boligprisene og kjøpskapasiteten i Gausdal ligger så vidt under 

gjennomsnittet for Oppland fylke. [Ref. BUO-2015 s. 41 og 43] I Gausdal bygges det ut boliger så vidt 

over gjennomsnittet i Oppland. [Ref. BUO-2015 s. 52] Statistikken viser at boligmarkedet i Gausdal er 

så vidt positivt og rimelig stabilt. Det betyr at boliger kan selges for noe over prisen det koster å 

bygge dem. 

Nordmennenes kriterier for valg av boområde preges i stor grad av ønsker om nærhet til venner og 

familie, service-/sentrumsfunksjoner, arbeidsplass og kommunikasjon. De unge bor i stor grad i 

leilighet, men vil til enebolig neste gang. Barnefamiliene bor i stor grad i eneboliger, og vil til en viss 

grad flytte til andre boligtyper neste gang. Majoriteten av de voksne og pensjonistene bor fortsatt i 

eneboliger, og majoriteten vil bosette seg i leilighet neste gang. [Ref. BUO-2015 s. 55] Summen av 

dette stiler mot ei sentralisering av boligmassen.  

Den siste tabellen på s. 55 i Boligundersøkelsen for Oppland 2015 viser at relativt få ønsker seg til 

småhus neste gang de skal bytte bolig. Grunnen til dette kan være at de som velger småhus trolig 

gjør dette som et kompromiss mellom de kriteriene de prioriterer ved valget av bolig. Småhus bør 

med dette settes inn i et samfunnspolitisk perspektiv. Utbygging av småhus kan ses på som en 

mellomting mellom enebolig og leilighetsbygg og får som oftest en utnyttelse som ligger et sted i 

mellom disse to. Småhus eller tett-lav-bebyggelse, som dette også kalles, er et middel for å ta 

kvaliteter fra eneboligen inn i tettbygde boligstrøk. For de som helst vil ha enebolig kan småhus bli et 

alternativ med grei/sentral plassering og en overkommelig pris for de fleste på en bolig som har med 

seg de fleste kvalitetene fra en enebolig - som t.d. boligareal, lite trafikk, egen hage og parkering. 

Alle grupper foretrekker parkering ved boligen framfor bilfritt miljø med felles garasjeanlegg. [Ref. 

BUO-2015 s. 56] Dette kan vurderes som et politisk valg og kan eventuelt styres av arealplaner og 

retningslinjer fra kommunen på samme måte som utbyggingstetthet og småhuspolitikk. 

Den desidert viktigste premissen for valg av bolig er prisen. Dette er grunnen til at småe boliger 

generelt selger godt sjøl om kvadratmeterprisen ofte er en del høyere enn for større enheter. 

Erfaringa fra Gausdal så langt er at alle boliger med gjennomsnittlig pris og størrelse selger godt.  

2.4 Boligbehov som premiss for detaljreguleringsplanen 

Blanda og delvis ukjent boligbehov gjør at området bør reguleres med formål for både frittliggende 

og konsentrert småhusbebyggelse og eneboliger. Det er en sterk premiss at Gausdal er en 

spredtbygd kommune med stor andel av eneboliger. Trenden er at markedet fortsatt ønsker 

eneboliger i Follebu. Utbygginga av leiligheter her de siste åra ser ut til å ha metta markedet for ei 

stund. Sia det fins flere ubebygde tomter for leilighetsbygg er det nå bruk for forholdsvis flere 

eneboligtomter enn leilighetstomter i Follebu ei stund framover. 

Det at prisen er den viktigste premissen gir god grunn for å regulere inn områder for tett-lav-

bebyggelse og åpne for små enheter slik at Heggenområdet fortsatt blir tilgjengelig for ei blanda 

gruppe boligkjøpere. Slik kan folk med ulike ressurser og ønsker for boligkjøp bli en del av ei variert 

gruppe med interessenter. Tett-lav bebyggelse kan også utvikles som tette eneboligområder med t.d. 

kjeda eneboliger. 

De områda som skal ha den tetteste utbygginga og den høyeste utnyttelsen bør plasseres nærmest 

kollektivtransport og sentrumsfunksjoner. 
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2.5 Medvirkning 

Medvirkningsopplegget har bestått av et møte med velforeningene i de allerede utbygde delene av 

Heggen boligfelt.   

På medvirkningsmøtet 15.09.2015 blei velforeningene oppfordra til å ta med 2-4 

barnerepresentanter fra området. Velforeningene bestemte at dette ikke var nødvendig og møtte 

heller med de to lederne og en annen voksen representant.  

I regionalt planforum 24.11.2015 blei løsningene diskutert på tvers av fagfelt og 

institusjoner/myndigheter. 

Arbeidsmøte 27.11.2015 mellom Areal+ AS og Gausdal kommune.  Arbeidsmøte 14.12.2016 mellom 

Areal+ AS og Gausdal kommune.   
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3. Beskrivelse av planområdet 
 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 

Planområdet ligger rett ovenfor Follebu sentrum i Gausdal kommune, og er på 116461 m2. Follebu 

ligger ca. 1 km fra grensa til Lillehammer kommune i sør-øst. 

 

3.2 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon 

Terrenget skråner sørvestover ned mot Fv. 255 og Follebu sentrum. Planområdet inneholder noe 

granskog i sør og skog som var snauhogd for 3-5 år sida videre oppover. 

 

3.3 Eiendom og eierforhold 

Området eies stort sett av Gausdal kommune, med unntak av noen eksisterende eneboligtomter. 

 

3.4 Eksisterende infrastruktur 

o Bebyggelse 

To eksisterende eneboliger sør-øst i planområdet og halvparten av et gårdstun i sør-vest. 

 

o Trafikk/tilkomst 

Tilkomst fra Follebu sentrum via Gausdalsvegen, opp Holsbakkan, gjennom allerede utbygde 

områder av Heggenfeltet på vegen Heggeskogen som fortsetter rett inn til området som skal 

bygges ut. 

Tilkomst til den sørlige delen av området fra Gausdalsvegen via Sjur Fedjes veg. 

 

o Vann- og avløpsnett 

Opplegg i tilgrensende utbygde områder. 
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3.5 Kjente registreringer 

o Kulturlandskap, Follebu-Rudsbygd  

Kulturhistorisk interesse:  Svært interessant 

Biologisk mangfold – interesse:  Interessant 

MOB-Land* prioritet:  G Ikke vurdert 

Forvaltningsplan:  Nei 

*MOB-land = "Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner 

og miljøressurser ved akutte forurensinger på land". 

Ligger i lisona i Gausdal som er et storskala landskap med gårder i 4 etasjer. Området strekker 

seg fra Follebu Kirke til Jørstadhøgda. Her er korn- og grasproduksjon, og flere gamle, store 

gårder. Området er rikt på fornminner, med blant anna gammel dyrkning. 

 

 

Kartutsnitt som viser utstrekninga til kulturlandskapsfeltet, ikke i målestokk 

Kilde: miljøstatus.no 

 

o Kulturmiljø / kulturminner/Sefrak-registreringer 

To sefrak-bygg innafor plangrensa i sør som er del av tunet til Heggehagen gård. Et våningshus 

med meldingsplikt for riving/tiltak og et bryggerhus. (se kartutsnitt som følger) 
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o Arkeologiske kulturminner 

3 kullgroper fra yngre jernalder-middelalder ligger innafor plangrensa ifølge riksantikvarens 

kulturminnesøk. Disse er frigitt for eksisterende reguleringsplan for Heggen boligfelt og 

fylkeskommunen har stadfesta denne frigivelsen for Heggen boligfelt del 4. 

 

Kartutsnitt med arkeologiske kulturminner og bygninger fra før 1900, ikke i målestokk - kilde: Miljøstatus.no 

 

o Biologisk mangfold 

Planområdet omfattes av det nederste/østligste området for det verna vassdraget Gausa. 

Vassdraget er en viktig del av et attraktivt landskap med viddepregete fjellområder, dalsider og 

dalbunn. Stort naturmangfold knyttet til elveløpsformer, geomorfologi, botanikk og vannfauna. 

Friluftsliv er viktig bruk. 

Ingen andre/stedfesta registreringer av biologisk mangfold på karta som er samla hos 

miljøstatus.no. 
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o Skred- og flomfarekartlegging 

Ingen registreringer av skred- og flomfare på karta som er samla hos miljøstatus.no og 

skrednett.no. 

Norconsult har utarbeida en OV-plan for Follebu sør som inkluderer hele Heggen. Her gir de 

forslag om tiltak for å få bedre helhetlig overvannshåndtering. 

Asplan Viak har utarbeida ei flomfarevurdering for planområdet som gir vannlinjeberegning 

ved ulike flomnivå (inkl. 200-årsflom med 20% klimapåslag) og føringer for hvilke sikringstiltak 

og tiltak for overvannshåndtering som må til for å unngå flomfare ved utbygging. 

 

o Spesielle miljøforhold (støy, støv, stråling, vann- og grunnforurensning) 

Ingen registreringer av spesielle miljøforhold på karta som er samla hos miljøstatus.no. 

Høyspentlinje (22kV) krysser og går langs planområdet.  

Vegvesenet har utarbeida eldre reguleringsplan som regulerer omlegging av Fv. 255 (tildigere 

Rv. 255). Denne planen har et breit vegareal som blant anna er tilegna etablering av støyvoller 

og støyskjermer. Byggegrensa i eksisterende plan er tegna inn på 50m (for tidl. rv.). 

Vegvesenet har åpna for å endre byggegrensa ned til 30m for strekningen i kanten av 

planområdet fordi vegen er endra til en fylkesveg i klasse C. 

 

o Skiløyper og stier 

Driftsveg rett nord for planområdet er mulig å bruke som tursti med flott panoramautsikt 

utover dalen. 

 

3.6 Lokaliseringsfaktorer 

o Infrastruktur 

Tilkomstvegen, Heggeskogen, går gjennom eksisterende utbygde deler av Heggen boligfelt. 

Planområdet grenser til den delen av Heggen boligfelt som er ferdig utbygd. 

Utbyggingsområdet henger sammen med gang- sykkelvegnettet i Follebu og Segalstad Bru via 

eksisterende boligfelt i vest og via Sjur Fedjes veg i sør.  

 

o Nærhet til skole og barnehage 

Follebu FUS barnehage, 0,8 km (via både Heggeskogvegen og Sjur Fedjes veg) 

Kornhaug barnehage, 0,8 km (via både Heggeskogvegen og Sjur Fedjes veg) 

Follebu skole (1.-7. klasse), 1,5 km 

(Avstand er målt fra nærmeste tomt. Avstand (og høydemeter) varierer alt etter hvor i 

utbyggingsområdet du starter fra.) 
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o Kollektivtransport 

Nærmeste busstopp  

Busstopp Holshagen, 0,1 km (ned Sjur Fedjes veg i sør) 

Busstopp Follebu sentrum, 0,9 km (via både Heggeskogvegen og Sjur Fedjes veg) 

(avstand og høydemeter varierer alt etter hvor i utbyggingsområdet du starter fra) 

 

o Servicetilbud 

Nærbutikk og diverse servicetilbud i Follebu sentrum, 1 km, og Segalstad Bru, 4,7 km. 

(avstand og høydemeter varierer alt etter hvor i utbyggingsområdet du starter fra) 

 

 

Kartutsnitt som viser skole, barnehager, butikksentrum og busstopp, ikke i målestokk, kilde: finn.no 
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o Rekreasjons- og friluftsområder 

Driftsveg rett nord for planområdet er mulig å bruke som tursti med flott panoramautsikt 

utover dalen.  Det vil være muligheter til å ake og gå på ski på jordene som ligger rundt 

planområdet, hvis grunneier tillater dette. Det er planlagt grøntområdet/turdrag rundt hele 

planområdet, noe som vil gi rask tilgang til nærliggende rekreasjons- og friluftsområder. 

Planområdet har direkte tilkomst til gang- og sykkelstinettet i Follebu/Gausdal, via 

Heggeskogen og Sjur Fedjes veg. 

 

o Lokalklimatiske forhold 

Tørt og rolig innlandsklima. Sørvestlig, slak sørvestvendt skråning, lang solgang og sol hele året. 
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 

4.1 Endringer i forhold til gjeldende planer 

Denne detaljreguleringa endrer deler av eksisterende reguleringsplan for Heggen boligfelt. 

Tilkomstvegene blir endra slik at det sørligste feltet for utbygging får tilkomst fra sør via Sjur Fedjes 

veg. Grøntområdet blir sammenhengende langs Heggebekken gjennom planområdet. Boligformålet 

er utvida sørover og det er heller lagt inn noe mer lekeplassareal og friområder lenger opp i området.  

 
Utsnitt av plankartet, Areal+ AS, 1:2000 – for juridisk informasjon, se det gjeldende plankartet. Plankartet finnes som et 

eget dokument – digitalt og ev. på papir i A1-format 
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Tegnforklaring til plankartet, Areal+ AS 
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4.2 Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse , BF_1-8 

Her skal det bygges eneboliger eller tomannsboliger  

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse , BK_1-4 

Her skal det bygges tett-lav i form av tomannsboliger, rekkehus og lav-blokker. Utbygging skal formes 

som tun med fellesløsninger for t.d. lekeplass, parkering, renovasjon osv.  

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse , BK_4-6 

Her skal det bygges tett-lav i form av tomannsboliger, kjeda eneboliger og rekkehus.  

I utgangspunktet er det planlagt for to boenheter per tomt (t.d. 1 tomannsbolig). Det er også mulig å 

bygge ut flere tomter samtidig som et større utbyggingsprosjekt. 

Større utbyggingsprosjekt skal formes som tun med formålstjenlige fellesløsninger for t.d. lekeplass, 

parkering, renovasjon osv. 

Vannforsyningsanlegg, VF 

Det er satt av et felt til vannforsyning i toppen av boligfeltet i samsvar med kommunens planer for 

vannforsyning.  

Energianlegg, EN 

Dette er formålsfelt for ny nettstasjon/trafo. Feltet for nettstasjonen har fått plassering og størrelse i 

samsvar med innspill fra Eidsiva. Det er lagt inn byggegrense 1 m inn fra formålsgrensa/tomtegrensa 

og faresone 5 m ut fra denne byggegrensa. Med dette skal planen sikre at bebyggelsen ikke kommer 

nærmere enn 5 m fra nettstsjonen. 

4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg, SV 

V_1 er felt for hovedvegen inn i boligområdet fra eksisterende boligfelt i vest. 

V_2 er felt for del av Sjur Fedjes veg som er tilkomstvegen til boligområdet fra sør. 

V_3 er felt for felles tilkomstveg for boliger innafor formålsfelt BK_3.  

V_4 og V_5 er privat veg. 

 

Fortau, SF 

Det er regulert inn videreføring av regulert fortau i eksisterende plan.  

Annen veggrunn – grøntareal, SVG 

Det er regulert inn grøntareal langs vegtraseene i samsvar med fyllings- og skråningsutslag i planen 

for vegen. Plasseringa av formålsgrensene mellom veggrunn og boligformål er usikker og kan ikke 
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brukes til å trekke opp boligtomtegrenser. Planen har fått rekkefølgebestemmelse om at vegen skal 

opparbeides før tomtene deles fra slik at tomtegrensene forholder seg til den endelige veggrunnen 

etter utbygging. 

4.4 Grønnstruktur 

Grønnstruktur, G 

G_1 er areal for eksisterende grøntstruktur/buffer mellom landbruksareal og eksisterende bolig. 

Turdrag, GTD 

Det er regulert inn et nett av turveger som skal fungere som snarveger for daglig kommunikasjon og 

til lek, aktivitet og rekreasjon ved at de gir området flere gang-/sykkeltilkomster til omkringliggende 

vegnett og turmuligheter. 

GTD_1-2 er areal for Heggebekken og overvannsgrøfta oppover til bekken som kommer ned i søre 

hjørnet av Fougnerjordet. 

GTD_3 er areal for grøntstruktur og turdrag langs sør-øst-sida av aktivitets og lekeområdet og videre 

opp langs boligområdet. 

Turveg, GT 

GT_1-3 er areal for turveger/snarveger gjennom boligområdet. Disse snarvegene skal gi muligheter 

for fedsel på kryss og tvers og hindre at utbygginga gir lange barrierer for mjuke trafikkanter, jf. 

innspill fra fylkesmannen i Regionalt planforum. 

Leikeplass, LEIK 

LEIK_1-3 er areal for nærleikeplasser som skal dekke behovet for boligene i hele planområdet samt 

tilgrensende, eksisterende boliger. 

Kombinert fordrøyning og grøntområde/aktivitetsområde, KFG 

Det skal anlegges fordrøyningsanlegg i kombinasjon med areal for områdelekeplass/aktivitetsområde 

innafor dette formålsområdet. Utforminga bestemmes i den detaljerte prosjekteringa som kreves for 

utbygging av området. 
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4.5 Hensynssone - Flomfare, H320 

Det er gjort omfattende utredninger av konsekvensene av/for planen i forhold til flomfare og 

overvann. Her er det gitt beskrivelser av hvilke tiltak som skal til for å sikre området mot erosjon og 

flom i samsvar med de rapportene som er laga av Norconsult og Asplan Viak (oppdatert av Skred AS).  

 
Utgangspunktet 
Kartutsnitt som viser plangrensa og eksisterende bekker gjennom planområdet med grunnkart som underlag,  
Bekk 1 er Heggebekken. De to andre bekkene legges om og går saman med Heggebekken ned gjennom boligfeltet. 
Kilde: overvannsrapport fra Asplan Viak, ikke i målestokk 

 

Norconsults rapport, OV-plan Follebu sør er en overvannsplan i to deler. DEL 1 er kartlegging og 

analyse av eksisterende avrenningssituasjon. DEL 2 er vurdering av tiltak. Dette dokumentet har blitt 

hovedgrunnlaget for utforminga av planen i forhold til flomfare og overvann. I DEL2 gis det føringer 

for utforming av overvannsnettet. Planområdet har fått formålsgrenser, hensynssoner og 

bestemmelser som skal gi en plan for utbygging som er i samsvar med konklusjonen i rapporten.  

Flomfarerapporten fra Asplan Viak som er oppdatert av Skred AS er brukt for utfyllende 

informasjon/føringer på de områdene der den er i samsvar med konklusjonene i Norconsults rapport 

og ev. mer detaljert.  

Planområdet ligger innafor nedbørsfeltet/arealet for vannveg VD i OV-plan Follebu sør. I det følgende 

refereres til tilhørende kart (se påfølgende side). 
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OV-plan, tegning 320 
Utsnitt av kartet til OV-plan Follebu sør, Norconsult  
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Flomsikring 

Fougnerjordet, tilgrensende overkanten av planområdet 

D-330, D-331 og D-332- avskjærende grøft, fordrøynings-/massebassenger  

Nordover, på oppstrøms side av traktorvegen i nordvest, anbefales det å anlegge ei avskjærende 

grøft for å fange opp overflatevann. Dette bidrar i noen grad til å redusere risikoen for eksisterende 

utbygd del av Heggenfeltet, og bidrar til å redusere belastningen mot vannveg VB. Dette vil i praksis 

bety et lite bidrag til redusert flomvannsmengde til Finna (i større nedbørsituasjoner).  

Potensielt kan man muligens utnytte opptil ca. 1000 m2 til fordrøyning her i dette beltet mellom 

jordene, inklusive grøfter (bør utføres med stort tverrsnitt og lite fall, med gjennomsnittlig høyde på 

t.d. 0,5 m). Dette vil i sin tur kunne medføre redusert behov for erosjonssikring i bekkeløpene og ikke 

minst virke positivt mht.. fordrøyningssystemet i det nye boligfeltet.  

Videre langs jordekanten bortover mot det nye boligfeltet bør det anlegges en så brei grøft som 

mulig, og der forholdene ligger til rette bør denne utvides slik at man oppnår et mindre 

fordrøyningsvolum. 

Heggebekken (Bekk 1) 

D-312 - avskjærende grøft, massefang 

På oversiden av allerede utbygd del av Heggen, anbefales det anlagt en avskjærende grøft for å lede 

avrenningen fra jordet kontrollert bort til bekkeløpet, samt et massefang. Sammen med en eventuell 

effekt av sjølve den avskjærende grøfta, så bør effekten av massefanget være at en klarer å holde 

tilbake noe erosjonsmasser fra jordet i de mindre nedbørsituasjonene. I tillegg bør massefanget også 

ha en energidrepende funksjon i vannvegen/bekkeløpet. Dersom massefangene ikke 

vedlikeholdes/tømmes vil man risikere at massene dras med ned til dammene og man pådrar seg 

høyere kostnader i forb. med istandsetting av arealene etter flomhendelsen, jf. D-317/D-318 under. 

D-313/D-316 

Bekkeløp, erosjonssikring - ordna steinplastring, turveg som del av flomtverrsnittet  

Norconsult anbefaler å sette av en sone langs bekkeløpet for etablering av turveg. Dette slik at det er 

mulig å komme til for vedlikehold av bekkeløpet i framtida. Denne turvegen bør anlegges inntil 

bekkeløpet og lavere enn omkringliggende terreng slik at den representerer en utvidelse av 

tverrsnittet som flomvannet kan ledes langs. På denne måten vil turvegen fungere som ei ekstra 

sikring. Ei mellomstor gravemaskin bør kunne ta seg fram på turvegen i forb. med vedlikehold av 

erosjonssikring m.m.  

Norconsult og Asplan Viak viser til NVE veileder 4-2009: «Veileder for erosjonssikring med stein». De 

forutsetter at denne følges i forb. med prosjektering av erosjonssikringa inkludert turvegen. I tillegg 

er det for øvrig viktig å poengtere at bekkeløpene må vedlikeholdes og skjøttes. Det vil også være 

naturlig å vurdere en vegetasjonssone i forb. med et slik bekkeløp, uten at vi regner det som en del 

av overvannsutredningen. 

Det er ikke utført nye vannlinjeberegninger, men det er satt av minimum 15 meter bredde inkl. 

gangsti som utvidelse av strømningstverrsnittet slik som konsulenten alternativt anbefaler. 
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D-314/D-315  

Massefang, stikkrenne (oppdimensjoneres)  

Modelleringa i OV-plan Follebu sør viser at dersom det ikke anlegges noe fordrøyning oppstrøms vil 

det være nødvendig å oppdimensjonere eksisterende stikkrenne (D-315) til minimum Ø1400. Det bør 

også anlegges et mindre massefang foran stikkrenna, og det må i forb. med erosjonssikringa av 

bekkeløpet vurderes nøye utforming ved utløpet. Her vil det kunne bli store hastigheter og mye 

energi som må kontrolleres for å unngå risiko for erosjon og i ytterste konsekvens skader på vegen. 

Vegen er planlagt i lavbrekk i forb. med stikkrenna, slik at vannet ledes tilbake i bekkeløpet ved en 

eventuell overtopping av vegen og ikke f.eks. nordover Heggeskogen og inn i eksisterende boligfelt. 

Dette vil i så tilfelle kunne gi uante konsekvenser. 

D-317 - fordrøyningssanlegg 

I den nedre delen av nytt reguleringsområde, Heggen H4, er det planlagt et større areal til 

fordrøyning/grøntområde/aktivitetsområde. Her er det foreslått å anlegge et system med tørre 

fordrøyningsdammer som i normalsituasjon benyttes til aktivitetsområder i tilknytning til 

boligfeltene. Basert på foreliggende modell kan det være behov for å fordrøye omkring 3000 m3
 på 

dette arealet. Eventuell fordrøyning oppstrøms er da ikke tatt hensyn til.  

D-41 – bekkeløp, oppgradering og erosjonssikring 

Bekkeløpet som løper ned på sørsida av Fougnerjordet framstår pr i dag som dårlig definert og delvis 

igjengrodd. Strekningen har et fall på om lag 16 %, og vannet får derfor god hastighet nedover. Slik 

bekkeløpet framstår i dag kan flom medføre erosjon og massetransport nedover mot det nye 

boligfeltet. Et relativt beskjedt fordrøyningsvolum kan være mulig å få til i det øvre hjørnet på 

Fougnerjordet. Eventuelle muligheter for etablering av fordrøyning her anbefales avklart med 

grunneier. Vann på avveie ned langs den dyrka marka potensielt kan gjøre svært stor skade.  

D-310 – Nytt bekkeløp/avskjærende grøft 

På oppstrøms side av nytt boligfelt planlegges bekken omtalt under D-41, å ledes i et slakt hellende 

bekkeløp nordover mot bekkeløp D-311. Denne bør utformes slik at den bidrar i noe grad til 

fordrøyning. Ei brei grøft vil redusere hastigheten og dermed erosjonsfaren, og også ha en viss 

«reservekapasitet» mht. avlagring av erosjonsmasser fra arealene oppstrøms. Det anbefales å utføre 

grøfta ved å grave henne ned i terrenget for å få ei sikker utforming.  

Konsulenten anbefaler at det settes av et belte på minimum 10 m i reguleringsplanen. I tillegg 

kommer eventuelle vegetasjonssoner og eventuell tilkomst. Generelt er det viktig å sikre plass for 

tilgang til framtidig vedlikehold av vannveger. Jf. for øvrig D-313/D-316 under.  

D-311 – Nytt bekkeløp, ordna steinplastring 

For å redusere den maksimale flomvannsmengden ned til maks 1,5 m3/s må det fordrøyes et volum 

tilsvarende omkring 290 m3 i området over boligfeltet. Med henblikk på nødvendig areal forutsetter 

vi at det legges til grunn tilsvarende som D-313/D-316, jf. Heggebekken (Bekk 1) over.  

Bekk 3 

D-319 – intern OV-håndtering i H4 

Avhengig av hvilke løsninger som velges for vannhåndtering internt i nytt boligfelt vil det være 

naturlig å avsette ei mindre stripe på sørsida (eksisterende bekkeløp) for å ta hånd om lokalt 

overvann.  
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Overvann 

Overvann fra tette flater (veier, hustak, parkeringplass ol.) skal fordrøyes. Det anbefales et krav til 

fordrøyningsvolum på 14 mm/m2.  

Fordrøyning bør gjøres mest mulig ved hjelp av LOD-tiltak (lokal overvannsdisponering). 

Konvensjonelle løsninger der overvann samles opp i rørsystemer og fordrøyes i magasiner kan også 

benyttes, men det anbefales at LOD-tiltak i så stor grad som mulig benyttes for området. Dersom det 

benyttes konvensjonelle magasineringsløsninger kan nødvendig volum i magasinene reduseres 

betraktelig dersom en velger å kombinere magasinene med LOD-løsninger. 

LOD-tiltak (tiltak for lokal overvannsdisponering) 

Alternative LOD-løsninger:  

- Grønne tak: Reduserer volum og avrenningsintensitet. 

- Frakobling av takrenner: Takvann ledes ut på plen eller grusplass 

- Tørre fordrøyningsmagasiner: Tørre gressarealer som fylles opp ved intens nedbør ved at vann 

holdes tilbake pga. innsnevret utløp. Våte fordrøyningsmagasiner virker lite hensiktsmessige da 

gjennomstrømningen vil være liten noe som fort fører til begroing og algevekst. 

- Infiltrasjonsbassenger: Regnbed der vann fordrøyes i kombinasjon med infiltrasjon (innsnevret 

utløp). Krever ca. 5% av aktuelt nedbørfelt). 

- Gresskledde vannveier: Bidrar med forsinkelse og fordrøyning av overvann. Gunstig som flomvei. 

Kan utføres som infiltrasjonsgrøft. 

Dersom bebyggelse anlegges med kjeller må drenering av disse ses i sammenheng med 

flomnivåer i bekkene. Dette da eventuell drenering skal ledes ut til bekken. Dersom det er 

fare for tilbakestuving i drensledningene bør det installeres tilbakeslagsventiler på 

ledningene. 

 

4.6 Hensynssone - Høyspenningsanlegg, H370 

Fareområda for høyspenninganlegg har en avstand på 7,5 m fra senterlinja for høyspenttraséen som 

skal sikre 6 m fysisk avstand fra høyspentkablene. Fareområdet rundt formålsfeltet for 

energianlegg/trafo er lagt inn som en buffer på 5 m fra byggegrensa. Med dette skal planen sikre at 

bebyggelsen ikke kommer nærmere enn 5 m fra nettstsjonen.  
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5. Endringer av planforslaget underveis 
 

Planforslaget har fått endringer før første gangs behandling i samsvar med flomrapportene, regionalt 

planforum og andre innspill som har kommet inn i produksjonsperioden. 
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6. Konsekvenser av planforslaget 
 

6.1 Planskjema 

Planen er i tråd med overordna arealplaner og kommer ikke inn under kriteria for krav om 

konsekvensutredning. Det viktigste momentet er flomfaren og overvannsproblematikken i området.  

6.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget 

Folkehelse  

Planen legger til rette for fysisk aktivitet i hverdagen med et nett av turveger som gir direkte tilgang 

til grønnstruktur og leke- og aktivitetsområder. Turvegene virker også som snarveger for mjuke 

trafikanter som vil ned til sentrum. Ved å regulere leike/- og uteområde bidrar planen til møteplasser 

for beboerne – noe som fører til relasjoner, tilhørighet og et bedre bomiljø. Planen legger opp til 

boliger som er gode å leve i, med en god sammensetning av ulik bebyggelse og planløsninger som 

sørger for bokvalitet for hele befolkningen i alle stadier i livet. Planområdet har gode solforhold og 

lite støy. Generelt sett er planen med på å bedre folkehelsen. 

Universell utforming 

50 % av bebyggelsen i BK områdene skal tilrettelegges som tilgjengelig boenhet. Adkomster og 

uteoppholdplasser skal være universelt utformet. 

Barn og unges interesser 

I eksisterende plan er det satt av 14,6 daa til aktivitetsområde og 0,9 daa til nærlekeplass. Denne 

planen omdisponerer delvis disse areala. 

Selv om at planforslaget gir endringer i plassering av planlagt lekeareal og noe redusert areal i 

forhold til opprinnelig plan, så ivaretar planforslaget likevel barn og unges interesser på en god måte. 

En kan ev. si at gjennomføringa av planen fører til positive konsekvenser for barn i eksisterende 

boligfelt som får nærlekeplassen nærmere boligen enn i dag og eldre barn som får tilgang til 

opparbeida aktivitetsområde/områdelekeplass/ball-løkke. 

Konsekvenser for barn og unge 

Det finnes en nærlekeplass i eksisterende boligområde, men ingen større aktivitetsanlegg og 

områdelekeplasser for eldre barn og ungdommer. Det er ingen areal som er opparbeida for barn og 

unge i det uutbygde området. 

Eksisterende skog er delvis i bruk til lek. Det er spor etter diverse aktivitet i skogen sørvest for 

eksisterende boligfelt.  

Det er ikke gjort barnetråkkregistreringer for området. 

Det legges opp til utbygging av 3 nærlekeplasser og et større leke- og aktivitetsområde som er satt av 

i gjeldene plan får delvis endra plassering. Nærleikeplassene etableres som små nærskoger, uten 
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lekeapparater, pga. mye av denne leken kan foregå på boligtomta. Det vil bli lite skog igjen når feltet 

er utbygd, så det er viktig at disse nærleikeplassene 

Det blir store endringer av terrenget på grunn av anlegging av veger, boliger og ikke minst 

fordrøyningsbasseng/magasin og ballslette på aktivitetsområdet i sør. 

Lekeplassene og aktivitetsområdet blir delvis i skråning og delvis flate. Det skal fint gå an å leke, men 

noe skråning blir det sia hele planområdet skråner. Ingen av areala får mer skråning enn opprinnelig 

terreng. 

Lekeplasser og aktivitetsområde blir strategisk plassert i forhold til best mulig dekning for de 

planlagte boligene. Kvaliteten på terrenget er relativt lik i hele planområdet. Aktivitetsområdet i sør 

får store sletter. 

Skråninga heller mot sørvest og får flotte solforhold hele året. 

Områda for barn og unge blir så tilgjengelige som det er mulig med det terrenget som er i området.  

Alle areala for barn og unge er planlagt å legge opp til aktivitet gjennom hele året. Det er gitt 

bestemmelser som skal sikre dette. 

Nye nærlekeplasser får plassering som gjør dem godt tilgjengelige for eksisterende boligområde. 

Trafikkforhold 

Vegsystemet får bare blindveger og ingen gjennomfartstrafikk. Farten blir lav. Det er regulert inn et 

nett av turveger mellom vegstubbene slik at mjuke trafikanter ikke nødvendigvis trenger å ferdes 

langs vegen. 

Skoleveg 

Skolevegen får ingen endringer og blir like trygg som før. Det er fortau hele vegen som starter ved 

hovedadkomsten inn i planområdet. 

Støy, forurensning og sikkerhet 

Vegvesenet har utarbeida eldre reguleringsplan som regulerer omlegging av Fv. 255 (tildigere Rv. 

255). Denne planen har et breit vegareal som blant anna er tilegna etablering av støyvoller og 

støyskjermer. Byggegrensa i eksisterende plan er tegna inn på 50m (for tidl. rv.). Vegvesenet har 

åpna for å endre byggegrensa ned til 30m for strekningen i kanten av planområdet fordi vegen er 

endra til en fylkesveg i klasse C.  

Planen har fått bestemmelser som skal sikre tilfredsstillende støyforhold dersom eksisterende plan 

for omlegging av fylkesvegen en gang blir realisert. 

Natur og miljø 

Gausa er et verna vassdrag. Bekkene i planområdet er en del av Gausavassdraget, men de er såpass 

små og prega av å være flomveger at endringer av bekkeløpa gir tilnærma ingen konsekvenser for 

naturmiljøet i og langs bekkedraga. 

Landbruksinteresser 

Et begrensa areal dyrkamark helt sør i planområdet blir delvis utbygd med småhus og delvis 

grøntområde (arealet under kraftledningen). Disse arealformåla er direkte videreført fra gjeldende 

reguleringsplan/bebyggelsesplan. Det er lagt opp til noe høyere utnyttelse av disse areala enn i 



 

Reguleringsplan for Heggen boligfelt – del 4 – planbeskrivelse - 29 - / 34 

 

eksisterende arealplaner. Eksisterende arealplaner har åpna for eneboliger. Denne planen gir 

området tettere utbygging for å rettferdiggjøre den sentrale plasseringa i Follebu og den 

eksisterende omdisponeringa av jordbruksareal. 

Sida det ikke blir endringer i arealformåla og den allerede omdisponerte jordbruksteigen er klart 

avgrensa og liten i utstrekning, må en kunne si at planen ikke får særlige negative konsekvenser for 

landbruksinteresser. 

Kulturminner og kulturmiljøer 

Kulturlandskap 

Utbyggingsområdet ligger innafor et areal som er gitt status som verdifullt kulturlandskap; 

Kulturlandskap – Follebu-Rudsbygd. [Se beskrivelse av området under «Andre registreringer, 

Kulturlandskap, Follebu-Rudsbygd» s. 10-11.]  

Arkeologiske kulturminner 

3 kullgroper fra yngre jernalder-middelalder ligger innafor plangrensa ifølge riksantikvarens 

kulturminnesøk. Disse er frigitt i prosessen med eksisterende reguleringsplan for Heggen boligfelt. 

Fylkeskommunen har stadfesta denne frigivelsen for Heggen boligfelt del 4. 

Landskap og estetikk 

Konsekvensene av planen er at et tidligere skogholt med hegg, blandingsskog og noe hogstmoden 

granskog blir bygd ut med boliger, tilkomstveger og leke- og aktivitetsområder. Utbygginga er 

allerede regulert og ligger i umiddelbar nærhet til Folllebu sentrum. Dette gjør at området oppfattes 

som en del av tettstedet Follebu i (kultur-)landskapssammenheng. Se også beskrivelse av 

kulturlandskap. 

Disse betraktningene viser at tiltaka som følger av reguleringsplanen ikke får særlige negative 

konsekvenser for kulturlandskapet. 

Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder  

Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder blir tilsvarende det som finnes i 

eksisterende planer.  

Trafikk og parkering 

Trafikk og parkering blir tilsvarende det som finnes i eksisterende planer.  

Flom og overvann 

Planen ligger i et flomutsatt område. Det er laga flere rapporter og utredninger og planen har fått 

bestemmelser om overvannshåndtering, flomfaresoner i plankartet med tilhørende bestemmelser og 

div. beskrivelser av tiltak i denne planbeskrivelsen (fordrøyning, omlegging av bekkeløp, utbedring av 

stikkrenner og kulverter) for å unngå flomfare og overvannsproblem. 

  



 

Reguleringsplan for Heggen boligfelt – del 4 – planbeskrivelse - 30 - / 34 

 

6.3 Vurdering etter Naturmangfoldloven  

§ 3  

Naturmangfoldet påvirkes så vidt av dette planforslaget. Arealet som skal detaljreguleres er regulert 

til boligområde, friområde og veg. Ca. 7300 m2 areal endrer formål fra friområde til 

utbyggingsformål.  

§ 8  

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at 

planen omfatter utbygging av område med blandingsskog som var snauhogd for ca. 5 år sida, et 

mindre areal med granskog samt allerede utbygde områder.  

Sjøl om planforslaget i liten grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, jf.at tiltaket berører 

natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på 

Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk 

rødliste for naturtyper 2011 i planområdet.  

Dermed er det heller ikke påvist vesentlige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at 

saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.  

I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av 

tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 

andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12. 

 

6.4 Avbøtende tiltak 

Flom og overvann 

Rapporten fra Asplan Viak gir i tillegg anbefalinger om håndtering av overvann for planområdet. 

Overvann fra tette flater (veier, hustak, parkeringplass ol.) skal fordrøyes. Det anbefales et krav til 

fordrøyningsvolum på 14 mm/m2.  

Asplan Viak anbefaler at fordrøyning gjøres mest mulig ved hjelp av LOD-tiltak (lokal 

overvannsdisponering). Konvensjonelle løsninger der overvann samles opp i rørsystemer og 

fordrøyes i magasiner kan også benyttes, men det anbefales at LOD-tiltak i så stor grad som mulig 

benyttes for området. Se kapittel 4 med beskrivelse av planforslaget. 
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7. Vurdering av innkomne merknader 

 

7.1 Offentlige høringsinstanser   

Direktoratet for mineralforvaltning, 2015-01-05 

Kan ikke se at den varsla reguleringsplanen for Heggen kommer i konflikt med registrerte mineralske 

ressurser. 

Kommentar: Tatt til orientering. 

Eidsiva Nett, 2014-12-01 

Eidsiva Nett ønsker å bli involvert i en tidlig del for å sikre best mulig løsning for strømforsyning. EN 

har nettanlegg i umiddelbar nærhet av planområdet. 

Kommentar: Detaljering av reguleringsplanen for nødvendig energianlegg er utført i samråd med 

Eidsiva.  

 Oppland fylkeskommune 

Forventer at planbeskrivelsen gjør rede for medvirknings-opplegget. Minner om økte krav til arealer 

og anlegg som skal brukes av barn og unge. 

Kulturmyndighetene hos fylkeskommunen bekrefter (21.03.2017) at kulturminnene i planområdet 

blei frigitt til eksisterende plan og det som måtte være igjen av disse kulturminnene fortsatt er frigitt 

for denne planen. 

Kommentar: Medvirkningsopplegget har bestått av et møte med velforeningene i de allerede 

utbygde delene av Heggen. På medvirkningsmøtet blei velforeningene oppfordra til å ta med 2-4 

barnerepresentanter fra området. Velforeningene bestemte at dette ikke var nødvendig og møtte 

heller med de to lederne og en annen voksen representant.  

Planen regulerer nærlekeplasser og aktivitetsområder for barn og unge. Aktivitetsområdet får noe 

endra plassering i forhold til det som er regulert i eksisterende reguleringsplan/bebyggelsesplan, men 

arealet er fortsatt svært tilfredsstillende i henhold til økte krav. 

Fylkesmannen i Oppland 

Arealutnytting – jordvernhensyn og kostnader for infrastruktur gjør høy arealutnytting viktig – ser 

helst tettere utbygging enn eneboliger. 

Fortetting med kvalitet – sentrumsnært område kommer inn under Statlige planretningslinjer for 

samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Støy – forventer vurdering av støy knyttet til framtidig riksveg 255. 

Vassdrag – anbefaler at bekker holdes åpne som natur og landskapselement, grøntbelte og krav til 

breide/høyde for kantvegetasjon, kryssinger bør ikke hindre vandringsmuligheter for vannlevende 
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organismer, kulverter må ha åpning og fall som ikke hindrer vannføring, konsekvenser for 

naturmiljøet i og langs bekkedrag synliggjøres i planforslaget. 

Naturmangfold – vurdering etter NML skal være med i planbeskrivelsen. 

Klima og energi – energiløsninger bør vurderes ut fra hensyn til klima og energieffektivitet, 

tilrettelegging for vannbåren varme, lavenergibygg eller passivhus bør vurderes. 

Barn og unge – forutsetter at det tas hensyn til Barn og unge ved medvirkning i planprosessen og 

fysisk utforming av utearealer. Vi ser for oss å involvere barn og unge med tilknytning til boligfeltet, 

når det kommer til detaljer utforming av nærleikeplasser og aktivitetsområde.  

Samfunssikkehet og beredskap – dokumentere sikkerhet mot flomfare, overvannshåndtering, 

slokkevannskapasitet og tilkomst for utrykningskjøretøy. 

Kommentar: Tatt til etterretning.  

Utnyttelsen er gjort høyere i de delene av området som ligger nærmest offentlig kommunikasjon og 

sentrumsfunksjoner. Det er gitt bestemmelser om at utbygging må ta hensyn til ev. støy. 

NVE 

Detaljer knytta til håndtering av vassdrag og sikkerhet mot flom må være dokumentert i planen. 

Vannlinjeberegning/20 m byggegrense. Vassdragskryssinger dimensjonert for 200-års-flom + 20% 

klimapåslag. Ev. inngrep i vassdrag må dokumenteres og vurderes etter lovverket i planen.  

Kommentar: Tatt til etterretning. Planen er utarbeida i samsvar med konklusjonene i 

flomfarevurderingene fra Norconsult, Asplan Viak og Skred AS. 

Statnett 

Statnett har kraftledninger en drøy kilometer fra det aktuelle området, og kan ikke se at de kommer i 

direkte berøring.  

Kommentar: Tatt til orientering. 

Statens vegvesen 

Området har tilkomst fra Fylkesveg 341 via lokalveg. Når det gjelder tilkomst til delområde J-1 og J-2 

vises til brev datert 18.02.2014. Ber om fokus på trafikksikre løsninger for alle typer trafikkanter og 

løsninger som stimulerer til sykkel og gange.  

Vegvesenet stadfester (21.03.2017) at Fv. 255 er klassifisert som fv. type C. De utdyper videre at 

byggegrensa med det kan legges 30 m fra senterlinja i planlagt ny trasée for Fv. 255. 

Kommentar: Innspill og tidligere brev er tatt til etterretning.  

7.2 Direkte berørte parter og naboer  

Innspill fra medvirkningsmøtet er vurdert og delvis brukt i utforminga av planforslaget.  
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7.3 Regionalt planforum 

Merknader med kommentarer 

Tord Smestad, FM:  

Flomfaren er godt beskrevet, NVE må god for beregningene. Planen må få med hensynssoner med 

funksjonskrav. Kulvert for bekk 1 må dimensjoneres stor nok. Siden det legges opp til at 

Velforeningen blir grunneier for de grønne fellesarealene, må kommunen passe på at det blir tinglyst 

pliktig medlemskap i foreningen for alle huseiere. Planbestemmelsene må angi hvilke eiendommer 

som skal forvalte fellesarealene, da det er et ansvar å passe på at bekkene ikke gror igjen og fylles 

med hageavfall.  

Kommentar: Det er gitt flomfaresoner med funksjonskrav for bekkene i samsvar med flomrapportene.  

Randi Sira, SVV:  

Støyberegninger for Fv. 255 oversendes til Areal +. Ansvar for ev. støyskjerming avklares av SVV. En 

ev. skjerming må vises i planen. Avkjørsler er avklart. Planskissen viser for lav utnytting.  

Kommentar: Støyberegninger for Fv. 255 er ikke mottatt fra SVV eller fra kommunen. Det er gitt 

bestemmelser om at utbygging må ta hensyn til ev. støy. Planen har fått høyere utnytting etter 

gjennomgangen i regionalt planforum. Det er gitt bestemmelse om forvaltning av fellesareala i 

planen. 

Gaute Gangås og Olav Malmedal, FM:  

Planskissen bør ha en høyere utnytting. Bare eneboligtomter er ikke akseptabelt. Det bør være opptil 

4 boliger/daa på deler av området. Rekkehus er et godt alternativ. 

Kommentar: Planen har fått høyere utnytting etter gjennomgangen i regionalt planforum. 

Per Erik Fonkalsrud, Regionalenheten:  

Enig i det som er sagt om høyere utnytting. Boligundersøkelsen for Oppland fra 2015 viser et stort 

behov for noe anna enn eneboliger. Rapporten oversendes kommunen og Areal +. To delfelt kan 

f.eks. forbeholdes prosjektutbygging når kommunen er grunneier her. Det bør vedlegges en 

illustrasjonsplan for slike delfelt med f.eks. rekkehus og/eller kjedehus. Eneboligtomter bør ligge på 

800-1000 m2. 

Planen bør ha rekkefølgebestemmelser for flomsikring og lekeplasser.  

Ganglinjer mot sentrum i Follebu er ikke helt funksjonelle, tenk gjennom hvordan disse kan gå mest 

mulig rett på, via grøntområdene. 

Kommentar: Planen har fått høyere utnytting etter gjennomgangen i regionalt planforum. All 

utbygging har fått krav om situasjonsplan med diverse innhold. Eneboligtomtene ligger på rundt 800-

850 m2. Tomter for tomannsboliger ligger på rundt 1000 m2. Planen har fått rekkefølgebestemmelser 

for flomsikring og lekeplasser. Ganglinjene går via geiler som gir snarveger nedover i området og 

vestover til eksisterende boligfelt og hovedtilkomst.  
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8. Forslagsstillers egne vurderinger 
 

Planforslaget er forma som et kompromiss mellom de ulike interessene og innspilla.  

Kommunen trenger eneboligtomter og sentrale myndigheter tilrår tettere utbygging. 

Eneboligtomtene er gjort relativt små og det er satt av flere større områder for mer konsentrert 

bebyggelse.  

Leke- og aktivitetsareala er endra. Flere barn får en nærlekeplass nærmere boligen sin og 

aktivitetsområdet kombineres med fordrøyning. Arealsummen og bruksverdien av areala er tilnærma 

den samme som før. 

Det er lagt opp til en kombinasjon av bilveger og turveger som gir mjuke trafikanter flere muligheter 

for snarveger til alle funksjoner i nærmiljøet – som t.d. lekeplasser, grøntstruktur, sentrum, butikk og 

busstopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslaget er utarbeida og kontrollert av Areal+ AS, IOT og ES, på vegne av Gausdal kommune  

Lillehammer, 12.04.2017 

 


