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1. Innledning
Miljørevisjon som begrep ble introdusert i Byutvikling 2044, og innebærer at kommunen skal
revurdere avsatte, ikke regulerte, ikke utbygde arealer i gjeldende arealdel. Områder som ikke
bygger opp under prinsippene1 i Byutvikling 2044 skal vurderes tatt ut i ny kommuneplan.
Miljørevisjonen er videreført i planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel (vedtatt av
kommunestyret 22.06.16), under tema byvekst og fortetting: «Revurdere avsatte ikke regulerte, ikke
utbygde arealer i gjeldende arealplan, og bruke konsekvensutredningen og «miljørevisjonen» som
grunnlag for utsiling.»
Miljørevisjon har hovedfokus på hvilken transportform de aktuelle områdene legger opp til.
Boligområder som legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og gange bør fremmes framfor bilbasert
boligutvikling.
Vi ser også miljørevisjonen som en del av konsekvensutredningen for alle nye innspill.
Konsekvensutredning er omtalt i eget notat.

2. Transportformer
Som nevnt har miljørevisjon hovedfokus på hvilken transportform de aktuelle områdene legger opp
til. Utvikling av en tettere by, hvor innbyggerne kan gå, sykle og ta kollektiv til mye har mange
positive effekter, for bl.a.:
Klima og miljø – en boligutvikling som fremmer gange, sykkel og kollektiv bidrar samtidig til å
redusere bilbruken, og dermed å redusere utslipp og svevestøv fra biler.
Folkehelse – En tettere boligutvikling kan bygge opp under folkehelsa dersom det bl.a. sikres gode
utearealer, møteplasser, lett tilgang til grønnstruktur og kort avstand til de daglige gjøremål.
Økonomi – En tettere boligutvikling har samfunnsøkonomiske fordeler. Det gir mindre behov for
transport av skolebarn. Det gjør at ansatte i hjemmetjenesten kan bruke mer tid på brukerne og
mindre tid på kjøring.

2.1.Hva bør vi gå til?
Å gå er miljøvennlig og har gode virkninger på folkehelsa. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen
viser at eldre og unge går mest, mens aldersgruppen 35-54 år går minst. Kvinner går mer enn menn.
Det bør være et mål at flest mulig går til mest mulig.
Vi har valgt å se systematisk på avstand til «de daglige målpunkter»: dagligvare, skole, barnehage,
grøntområder, bo- og servicesenter, busslinjer. Utvalget av disse «de daglige målpunkter» begrunner
vi slik: De fleste barn går på sin nærskole, mange vil benytte lokal dagligvare, lokal barnehage og
grøntområder i sitt nærområde. Kort avstand til bo- og servicesenter for eldre kan være en nøkkel for
å klare seg bedre hjemme og vil ha positive konsekvenser for folkehelsa, både den fysiske og
psykiske. Nærhet til bybuss er avgjørende for å få folk til å velge buss framfor bil som
transportmiddel.
1

10-minutters-byen – den levende og kompakte byen der det viktigste kan nås innen 10 minutter (fra Storgata
og Skysstasjonen)
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Vi har valgt å ikke legge vekt på nærhet til arbeidsplasser, da det ikke er noen enkel sammenheng
mellom bosted og arbeidssted på samme måte som det f.eks. er for barneskole.
Hvor langt folk er villig til å gå før man skifter over til annet transportmiddel vil bl.a. være avhengig av
alder, og selv om de over 67 år går mer enn de yrkesaktive, så vil deres gåradius avta med alderen.
Små barn har kortere gåradius enn voksne. Bærer man poser med dagligvarer går man kortere enn
om man har lite å bære på. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser at 80 % av alle
reiser under 500 m gjennomføres til fots, men dette reduseres til 69 % for reiser mellom 500 meter
og 1 km.
Med bakgrunn i dette mener Rådmannen at de daglige målpunktene bør ligge innenfor en avstand
på maks. 500 m, for å fremme gange. Ved å legge et slikt prinsipp til grunn, også for den delen av
boligveksten som skal skje utenfor byplanen, bygger vi opp under flerkjernestrukturen til
Lillehammer.

2.2.Hva bør vi sykle til?
Sykkel kan være en erstatning for bil, buss eller gange. Lillehammer er en sykkelby, og jobber
systematisk med å forbedre sykkelforbindelser for å tilrettelegge for at flere vil velge sykkelen som
framkomstmiddel. Elsykkel blir stadig mer vanlig i bybildet, og fungerer godt med Lillehammers
topografi.
Byutvikling 2044 foreslår at nye boliger primært lokaliseres innenfor 10 minutters sykkelavstand fra
sentrum. Rådmannen har tolket dette som en fortetting innenfor byplanens avgrensning.

2.3.Hva bør vi ta buss til?
Byutvikling 2044 legger opp til at nye boliger sekundært
lokaliseres i 10 minutters bussavstand fra sentrum. 10 minutters
bussreise med dagens rutenett er skissert på kartet med
rødstiplet linje.
Med færre stopp eller endringer i rutene vil dette bildet kunne
endres. Eksempelvis kan busstida til Jørstadmoen reduseres hvis
ruta går via dagens E6 direkte til Jørstadmoen. Dersom vi legger
på 1-2 minutter vil i praksis hele området for bybussen kunne
inkluderes. Rådmannen mener at hele området som dekkes av
bybussen bør inkluderes når Byutvikling 2044 omtaler «10
minutters bussreise».
Rådmannen mener nærhet til bybuss er viktig for å fremme bruk av buss til jobb. Strekningen bolig –
bussholdeplass er bare første del av reisen, og lenger avstand til bussholdeplass vil øke den totale
reisetiden. Det er derfor viktig med kort avstand mellom bolig og bussholdeplass for å øke andelen
kollektivtransport, fremfor bil.

3. Områder som skal vurderes i miljørevisjon
Utvalg for plan og samfunnsutvikling vedtok i møte den 23.08.17 hvilke områder som skulle gjennom
miljørevisjon. Områder som er blitt detaljregulert etter vedtak av kommuneplanens arealdel 20114

2024 (21.06.12) omfattes ikke av miljørevisjon, heller ikke en del områder som er i prosess. Områder
som ikke er vedtatt sendt på høring/offentlig ettersyn innen den 23.08.17 (jf. vedtak i Utvalg for plan
og samfunnsutvikling) skal gjennom miljørevisjon. Dette gjelder følgende områder:
Nr. i KPA
2011-24 Områdenavn
7
Søre Ål – Hage
Nordsetervegen – Pålsrudvegen – Kantvegen – Øvre
8
Ålsbygda/Ersgård
9
Rustadvegen/Åsstuevegen – Øvre Ålsbygda
10
Ved skihytta – Øvre Ålsbygda
11
Nordsetervegen vest – Øvre Ålsbygda
13
Åsmarkvegen – Søre Ål
16
Røislien – Veltlien – Røyslimoen
19
Berg – Vingrom
21
Saksumdalen
22
Søre Ål
24
Nordre Ål Knipen
26
Sagbakken – Øvre Ålsbygda
29b
Vingnes Øyjordet
30
Jørstadmoen – Mønningen
32
Jørstadmoen – Lundgårdsløkka
34
Fåberg Steinkista
38
Vingrom Jevnebakken
41
Fåberg Nord Skog
LNFb
Søre Ål
LNFb
Roterud
LNFb
Rudsbygd
LNFb
Saksumdal

Kommentar

Delvis regulert/utbygd

Delvis utbygd
Delvis utbygd

4. Metode
I miljørevisjonen er det tatt utgangspunkt i hvert av de aktuelle områdene, og sett på avstander til
sentrum og til de daglige målpunkter.
Avstand til sentrum er vurdert utfra om det ligger innenfor eller utenfor byplanens avgrensning:
Innenfor byplanen
Utenfor byplanen
Avstand til de daglige målpunkter (bybuss, skole, barnehage, dagligvare, bo- og servicesenter,
friluftsområder) er vurdert ut fra avstand fra området til det aktuelle målpunktet:
< 500 m
500-1000 m
> 1000 m

5

Som det framgår av vurderingen av de enkelte områdene er det få områder som får grønt på alle
målpunkter. Eksempelvis er det for mange områder langt til bo- og servicesenter, da disse er
lokalisert innenfor byplanens område. Det er gjort en vurdering av det totale bildet for hvert område,
for å komme fram til konklusjonen i miljørevisjonen.
Avstander er hovedsakelig målt ved å bruke Google maps, resultatet er kvalitetssikret med lokal
kjennskap. For strekninger med bratt terreng er det i vurderingen av gåavstand tatt utgangspunkt i
nærmeste kjørevei, fremfor stier og snarveier høy stigningsgrad. I tillegg til avstandsvurderingene er
det gjort en vurdering av områdets avgrensning og forholdet til overordnet plangrep. Dette er
nærmere beskrevet i notat om konsekvensutredning.
Nummer og navn i KPA 2011-2024
Anslått antall boenheter
Status
Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
x m/km
x m/km
x m/km
x m/km
x m/km
x m/km
x m/km
Vurdering
Endring i avgrensning vil (ikke) gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger (ikke) opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er (ikke) i tråd med overordnet
plangrep.
Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige
målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale
retningslinjer eller overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
ELLER
Beliggenheten tilrettelegger for bruk av gange, sykkel og
kollektiv, og er i tråd med statlige og regionale retningslinjer
og overordnet plangrep.
Området bygger opp under senterstrukturen i xxx.
Området anbefales videreført i kommuneplanen.
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5. Konklusjon
Tabellen under viser hvilke områder som anbefales videreført (grønn), hvilke områder som anbefales
tatt ut (rød) og hvilke områder som anbefales vurdert ut fra boligbehovet i planperioden (gult). Etter
den faglige administrative konklusjon og anbefaling har det vært politisk prosess i dette arbeidet.
Oversikten viser den politiske konklusjonen til høyere, som er den som gjenspeiler seg i plankartet.
Administrativ faglig
anbefaling

Politisk
vurdering/anbefaling
inkl. løpenummer i plan

Nr.

Områdenavn

7

Byplanen

8

Søre Ål – Hage
Nordsetervegen – Pålsrudvegen – Kantvegen – Øvre
Ålsbygda/Ersgård

9

Rustadvegen/Åsstuevegen – Øvre Ålsbygda

B1

10

Ved skihytta – Øvre Ålsbygda

B2, B3

11

Nordsetervegen vest – Øvre Ålsbygda

B4

13

Åsmarkvegen – Søre Ål

B17

16

Røislien – Veltlien – Røyslimoen

19

Berg – Vingrom

21

Saksumdalen

22

Søre Ål

24

Nordre Ål Knipen

26

Sagbakken – Øvre Ålsbygda

29b

Vingnes Øyjordet

30

Jørstadmoen – Mønningen

Vurderes ut fra boligbehov B20

32

Jørstadmoen – Lundgårdsløkka

Vurderes ut fra boligbehov B19

34

Fåberg Steinkista

Vurderes ut fra boligbehov B24

38

Vingrom Jevnebakken

Vurderes ut fra boligbehov B26

41

Fåberg Nord Skog

LNFb

Søre Ål

LNFb

Roterud

LNFb

Rudsbygd

LNFb

Saksumdal

B5, B6, B7

Vurderes ut fra boligbehov B15
Vurderes ut fra boligbehov B27
B28
B9

LSB10, LSB 11
Kun områder som ligger
ved «sentrum» vurderes
beholdt.
Vurderes ut fra
boligbehov.
Kun områder som ligger
ved «sentrum» vurderes
beholdt.
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LSB1-LSB9
LSB17
LSB12-LSB16

Vedlegg 1 – Miljørevisjon pr. område
Område nr. 7 – Søre Ål - Hage
Anslått antall boenheter
Status

150-200 boenheter
Det er varslet oppstart for reguleringsplan for Hagejordet
(06.07.16).

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
2,5 km
< 500 m
< 500 m
< 500 m
< 500 m
< 500 m
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur
(Søre Ål), og er i tråd med overordnet plangrep.
Beliggenheten tilrettelegger for bruk av gange, sykkel og
kollektiv, og er i tråd med statlige og regionale
retningslinjer og overordnet plangrep.
Området bygger opp under senterstrukturen på Søre Ål.
Området anbefales videreført i kommuneplanen.
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Område nr. 8 – Nordsetervegen – Pålsrudvegen – Kantvegen
Anslått antall boenheter
Status

100-150 boenheter
Rekkefølgekrav om g/s-veg langs Nordsetervegen. Det er varslet
oppstart for to delområder:
- Del av området mellom Kantvegen og Pålsrudvegen (30.01.17).
- Kantvegen 19 (03.03.16).

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
4,5-5,5 km
300 m-1,3 km
3-3,5 km
3-3,5 km
1,5 km
3-3,5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Bybusstopp innen gangavstand fra deler av området.
Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige
målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale
retningslinjer eller overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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Område nr. 9 – Rustadvegen – Åsstuevegen
Anslått antall boenheter
Status

10-15 boenheter
Rekkefølgekrav om g/s-veg langs Nordsetervegen. Regulering ikke
påbegynt.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
6 km
400 m
4,5 km
4,5 km
1 km
4,5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp
til bilbasert transport til daglige målpunkter, og er ikke i
tråd med statlige og regionale retningslinjer eller
overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.

10

Område nr. 10 – Ved skihytta
Anslått antall boenheter
Status

Ikke anslått
Rekkefølgekrav om g/s-veg langs Nordsetervegen.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
6 km
400 m
4,5 km
4,5 km
1 km
4,5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp
til bilbasert transport til daglige målpunkter, og er ikke i
tråd med statlige og regionale retningslinjer eller
overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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Område nr. 11 – Nordsetervegen vest
Anslått antall boenheter
Status

10 boenheter
Rekkefølgekrav om g/s-veg langs Nordsetervegen. Det er varslet
oppstart for reguleringsplan for Birkebeinerlia boligområde
(28.03.14).

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
5 km
Ved området
3,5 km
3,5 km
650 m
3,5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Bybusstopp ved planområdet. Barnehage nært
gangavstand, men det er ikke trafikksikker adkomst til
barnehage. Beliggenheten legger opp til bilbasert transport
til andre daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige
og regionale retningslinjer eller overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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Område nr. 13 – Åsmarkvegen
Anslått antall boenheter
Status

50 boenheter
Rekkefølgekrav, prioritet 2.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
4-4,5 km
Ved området
2 km
1,5 km
2 km
2 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Bybusstopp ved planområdet. Beliggenheten legger ellers
opp til bilbasert transport til daglige målpunkter, og er ikke i
tråd med statlige og regionale retningslinjer eller
overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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Område nr. 16 – Røislien Veltlien
Anslått antall boenheter
Status

150 boenheter
Rekkefølgekrav, prioritet 2. Det er varslet oppstart for
reguleringsplan for Røislien – Veltlien (11.01.17), i varselet er det
anslått 300 boliger.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
5-5,5 km
Ved området
500 m-1 km
200-800 m
400-600 m
4,5 km
< 500 m
Vurdering
Området er stort, og det bør vurderes om det kan
avgrenses slik at det bygger bedre opp under
senterstrukturen på Røyslimoen.
Området bygger ikke opp under fortetting, men delvis opp
under flerkjernestruktur (Røyslimoen). Området er delvis i
tråd med overordnet plangrep.
Området utvider boligfeltet på Røyslimoen. Avstanden til
daglige målpunkter er noe lang fra områdene mot sør og
vest.
Området bør vurderes avgrenset for å bedre bygge opp
under senterstrukturen på Røyslimoen.
Området kan vurderes ut fra boligbehov i planperioden.
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Område nr. 19 – Berg Vingrom
Anslått antall boenheter
Status

7-10
Ikke regulert

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
11,5 km
Ikke nærhet til bybusstopp. Annet busstopp: ca. 200 m.
2,5 km
2,5 km
2,5 km
12 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp
til bilbasert transport til daglige målpunkter, og er ikke i
tråd med statlige og regionale retningslinjer eller
overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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Område nr. 21 – Saksumdalen
Anslått antall boenheter
Status

20-30
Ikke regulert

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
12 km
Ikke nærhet til bybusstopp. Annet busstopp: ca. 400 m.
10 km
10 km
500 m
12 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting, men ligger
sentralt i Saksumdalen og kan være en fornuftig plassering
for boligvekst i Saksumdalen. Området er delvis i tråd med
overordnet plangrep.
Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til de fleste
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og
regionale retningslinjer.
Området ligger sentralt i Saksumdalen, og kan vurderes ut
fra boligbehov i planperioden.
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Område nr. 22 – Søre Ål
Anslått antall boenheter
Status

5
Vestre del ferdig regulert. Østre del skal gjennom miljørevisjon.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
3,5 km
850 m
1,5 km
1 km
1,5 km
1,5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige
målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale
retningslinjer eller overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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Område nr. 24 – Nordre Ål Knipen
Anslått antall boenheter
Status

45
Ikke regulert

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
3,5 km
Ved området
1 km
1,5 km
1 km
1,5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Bybusstopp ved planområdet. Området flytter grensen for
bebygd område. Avstanden til daglige målpunkter er noe
lang, og beliggenheten legger opp til bilbasert transport til
andre daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og
regionale retningslinjer eller overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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Område nr. 26 – Sagbakken – Øvre Ålsbygda
Anslått antall boenheter
Status

Ikke anslått
Vestre del ferdig regulert. Østre del skal gjennom miljørevisjon.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
4 km
200-400 m
2,5 km
2,5 km
1,5 km
2,5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp
til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller
overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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Område nr. 29b – Vingnes Øyjordet
Anslått antall boenheter
Anslått antall boenheter

Ikke anslått
30 boenheter

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
4,5 km
Ved området
400-700 m
200-400 m
100-500 m
5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur
(Vingar), og er i tråd med overordnet plangrep.
Beliggenheten tilrettelegger for bruk av gange, sykkel og
kollektiv, og er i tråd med statlige og regionale retningslinjer
og overordnet plangrep.
Området bygger opp under senterstrukturen på Vingar.
Området anbefales videreført i kommuneplanen.
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Område nr. 30 – Jørstadmoen Mønningen
Anslått antall boenheter
Status

15 boenheter
Ikke regulert

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Avstand (ca.)
8,5 km
Ved området
1,5 km
1,5 km
500 m
7,5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting, men delvis opp
under flerkjernestruktur (Jørstadmoen). Store deler av
Jørstadmoen er brukes av Forsvaret. Store deler av
Jørstadmoen ligger i rød støysone. Ut fra disse hensynene
er det begrenset hvor Jørstadmoen kan vokse.
Området er delvis i tråd med overordnet plangrep.

Konklusjon

Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til de fleste
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og
regionale retningslinjer.
Området kan vurderes beholdt ut fra boligbehov og en
helhetlig vurdering av hvilken retning Jørstadmoen kan
vokse, og ut fra boligbehov i planperioden.
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Område nr. 32 – Jørstadmoen Lundgårdsløkka
Anslått antall boenheter
Status

17 boenheter anslått. På regulert del tilrettelagt for 18 tomter.
Anslått antall boenheter på uregulert del: 7 boenheter.
Del nord for Baklivegen regulert (2008). Del sør for Baklivegen
skal gjennom miljørevisjon. Området har ligget i rød støysone
fram til januar 2017.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Avstand (ca.)
9 km
Ved området
2 km
2 km
Ved området
8 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting, men delvis opp
under flerkjernestruktur (Jørstadmoen). Store deler av
Jørstadmoen er brukes av Forsvaret. Store deler av
Jørstadmoen ligger i rød støysone. Ut fra disse hensynene
er det begrenset hvor Jørstadmoen kan vokse.
Området er delvis i tråd med overordnet plangrep.

Konklusjon

Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til de fleste
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og
regionale retningslinjer.
Området kan vurderes beholdt ut fra boligbehov og en
helhetlig vurdering av hvilken retning Jørstadmoen kan
vokse, og ut fra boligbehov i planperioden.
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Område nr. 34 – Fåberg Steinkista
Anslått antall boenheter
Status

10 boenheter
Ikke regulert

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Avstand (ca.)
7,5 km
Ved området
800 m
800 m
800 m
6 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger delvis opp under fortetting, og delvis opp
under flerkjernestruktur (Jørstadmoen). Store deler av
Jørstadmoen er brukes av Forsvaret. Store deler av
Jørstadmoen ligger i rød støysone. Ut fra disse hensynene
er det begrenset hvor Jørstadmoen kan vokse.
Området er delvis i tråd med overordnet plangrep.

Konklusjon

Området bygger delvis opp under senterstrukturen på
Fåberg/Jørstadmoen. Avstanden til daglige målpunkter er
noe lang.
Området kan vurderes beholdt ut fra boligbehov og en
helhetlig vurdering av hvilken retning Jørstadmoen kan
vokse, og ut fra boligbehov i planperioden.
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Område nr. 38 – Vingrom Jevnebakken
Anslått antall boenheter
Status

20 boenheter
Ikke regulert til bolig.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
10 km
Ikke nærhet til bybusstopp. Annet busstopp: ca. 200 m.
200 m
600 m
600 m
10,5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger delvis opp under fortetting og
flerkjernestruktur (Vingrom), og er delvis i tråd med
overordnet plangrep.
Området bygger delvis opp under fortetting og
flerkjernestruktur (Vingrom), og er delvis i tråd med
overordnet plangrep.
Området kan vurderes ut fra boligbehov i planperioden.
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Område nr. 41 – Fåberg nord Skog
Anslått antall boenheter
Status

20 boenheter
Innspill til kommuneplanens arealdel om å gjøre om arealet til
næringsformål.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
8 km
1 km. Annet busstopp ved området.
3,5 km
3,5 km
3,5 km
5 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige
målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale
retningslinjer.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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Område LNFb – Roterud
Maks. antall boenheter
Status

67 boenheter
Fire av delområdene er delvis eller helt bygd ut. Det foreligger
tomtedelingsplan for ytterligere et område. Til sammen
potensiale for 43 nye boenheter i LNFb-områder i Roterud.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Avstand (ca.)
7,5-8 km
2,5 km. Annet busstopp: ca. 0-500 m.
3-3,5 km
3-3,5 km
3-3,5 km
7-7,5 km
< 500 m
Vurdering
Det bør vurderes om områdene lengst vekk fra «sentrum» i
Roterud bør tas ut.
Områdene bygger ikke opp under fortetting, men ligger i
varierende grad sentralt i Roterud.
Områdene nærmest «sentrum» i Roterud bygger delvis opp
under flerkjernestrukturen.

Konklusjon

Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til de
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og
regionale retningslinjer.
Områdene nærmest «sentrum» i Roterud bygger delvis opp
under flerkjernestrukturen, og kan vurderes ut fra
boligbehov i planperioden.
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Område LNFb – Rudsbygd
Maks. antall boenheter
Status

10 boenheter
Ingenting omsøkt bygget i siden vedtak av kommuneplanens
arealdel 2011-2024.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
13,5 km
Ikke nærhet til bybusstopp. Annet busstopp ved området.
6,5 km
6,5 km
6,5 km
12 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Områdene bygger ikke opp under fortetting, men ligger nær
Buvollen (vedtatt nedlagt skolen).
Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til de fleste
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og
regionale retningslinjer.
Området bygger delvis opp under eksisterende grend i
Saksumdalen, og kan vurderes ut fra boligbehov i
planperioden.

27

Område LNFb – Saksumdalen
Maks. antall boenheter
Status

47 boenheter
Tomtedelingsplan for 8 boenheter, herav er 4 boenheter bygd
siden vedtak av kommuneplanens arealdel 2011-2024. 39
boenheter gjenstår skal gjennom miljørevisjon.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
12 km
Ikke nærhet til bybusstopp. Annet busstopp: ca. 0-800 m.
10 km
10 km
150 m-1 km
12 km
< 500 m
Vurdering
Det bør vurderes om områdene lengst vekk fra «sentrum» i
Saksumdalen bør tas ut.
Områdene bygger ikke opp under fortetting, men ligger i
varierende grad sentralt i Saksumdalen.
Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til de fleste
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og
regionale retningslinjer.
Det bør vurderes om områdene lengst vekk fra «sentrum» i
Saksumdalen bør tas ut.
Områdene bygger delvis opp under eksisterende grend i
Saksumdalen, og kan vurderes ut fra boligbehov i
planperioden.
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Område LNFb – Søre Ål
Maks. antall boenheter
Status

15 boenheter
Ingenting omsøkt bygget i siden vedtak av kommuneplanens
arealdel 2011-2024.

Kart kommuneplanens arealdel 2011-2024

Tema
Skysstasjon
Bybusstopp
Dagligvare
Skole
Barnehage
Bo- og servicesenter
Friluftsområder
Områdets avgrensning
Overordnet plangrep

Konklusjon

Avstand (ca.)
4 km
1 km, annet busstopp: ca. 0-800 m
2 km
1 km
2 km (1 km til ny barnehage på Hage)
2 km
< 500 m
Vurdering
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet
vurdering av konsekvensene.
Området bygger ikke opp under fortetting og
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet
plangrep.
Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til de fleste
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og
regionale retningslinjer eller overordnet plangrep.
Området anbefales tatt ut av kommuneplanen som
fremtidig boligområde.
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