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1 . INNLEDNING

1 .1 . BAKGRUNN

H jemmelshaver:
Anders Oppen , Oppdal s li nna 51 og 53 , 2740 R oa

Forslagsstiller/fagansvarlig:
Anders Oppen / Sivilarkitekt Kikkan Landstad, Solvan gveien 8, 0198 Oslo

H ensikte n med planen :
Hensikten med reguleringsarbeidet er å videreføre/ferdigstille planarbeid for nye
boliger nord på eiendom men gn r 59 , bnr 1 . D ette med utgangspunkt i en tidligere
regulering til boligformål på slutten av sytti - / b egynnelsen av åttitallet som far til
dagens eier/fors lagsstiller fikk utført. Planen fra den gang omfattet 23 boligtomter
hvorav 15 nye. Av sistnevnt e b l e i ov erkant av halvparten realisert/bebygd og
resterende potensiale/areal (det som ligger på oversiden av Frøisligutua) skulle
over føres til neste generasj on.

Eventuelle politiske vedtak, eller andre forhold som ligger til grunn for oppstart av
plana rbe i de t :
Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanen

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

2.1 . BELIGGENHET

Pla nområdet ligger nord øst for R oa sentrum og e r markert med stiplet sort strek på
kartutsnittet nedenfor.
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2.2. PLANOMRÅDETS AVGRENSI NG

Avgrensing, eierforhold.

Planområdets avgrensing er vist med hvit stiplet strek på luftfo toe t o ver.
For uten g nr 59, bnr 1 omfatter p lanområdet veien på neds iden.
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2.3. DAGENS SITUASJON I OG NÆR PLANOMRÅDET

2.3.1 Eksisterende bebyggelse og bruk

2.3.2 Landskap, natur og kultur
Planområdet ligger meget fritt og solfylt i et sko gom r åd e me d til dels bratt skr ånende
terreng mot sydvest. A realet er hovedsakelig b evokst med gran, med noen lommer av
kratt og løvskog, særlig i randsonen ned mot Frøisligutua.
Det er ingen bekker eller fuktig grunn i det aktuelle området.

P lanområdet sett fra Lunner rådhus (sk ogen i bakkant av den øverste bebyggelsen)

P lanområd et sett fra Oppdalslinna . De høye gran trærne skjuler det meste av bebyggelsen i
Frøisligutua.
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Eksister e nde skogsvei på vinter tid .

Eksister e nde skogsvei på sommer tid .
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Rambøll AS har utført geo teknis ke undersøkelser (se eg en fagrapport G - no t - 0 0 1
0 5. 07.2017). Grunnforholdene anses å være gode, stedv is med fjell i dagen og stedvis
med lommer a v skogsjord og erodert fjell som gir grunnlag for vegetasjonen. Det er
s tabile l ø smasser i det unders ø kte omr å d et, og omr å det vurderes til ikke å v æ re u tsatt
fo r flom eller skred. Terrenget har enkelte relativt steile partier som i forbindelse med
en utb yg ging m å vurderes n æ rmere med hensyn til sikr ing s ti lta k hvis boliger pla sser e s i
d isse områdene . Bygningsk onstru ksjoner tilr å s fundamen tert p å berg eventuelt p å fast
forvitr et skifrig bergart eller p å sprengsteinsfylling fra fast grunn . Prøvegravinger vis er
at fast skifrig bergart ligger på ca. 1 met ers d yb de i alle hull.

Plan forsla get utløser ikke krav om bi ologis k registrering. I følge skogbruksplan for
perioden t.o.m. 2009 er det ikke funnet bestandige naturskogkvaliteter på eiendommen.
Det er imidlerti d kartlagt en viktig naturtype (B - verdi) Hage mark (i d B N 00022904, Melås
V ) på o mrå det som så vidt grenser inntil pl anområ det lenger oppe i nord .

Oppland fy lkesko mmune uttaler at de ikke har k jennskap til at planforslag et vil komme i
berøring med automatisk fredete kulturminn er.
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Utsikt over dalen fra Frøisligutua

2.3. 3 T raf i kkforhold
Adkomst til o mrådet blir fra Oppdalslinna og Fr øisligutu a (grendeveg). Frøis ligutua
betjener kun få eiendommer, og har således lite belastning.

Frøislig utua . Eksisterende skogsve g opp i p l anområdet ligger på høyre side av vegen.

Deler av planområdet vil bli berørt av ny R iksvei 4 i bunnen av dalen , se kartutsnitt med
akt uel le d e le r m a rkert med gul farge .

Basert på støyberegningene som er utarbeide t i forbindelse med by ggeplan for ny
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Rv4 Roa Gran vil hele det aktuelle plan området ha et støynivå under
grenseverdien Lden 55 dB i 1,5 m høyde over terr enget. 4 meter over terren g v i l d et
d erimot være høyere støynivåer på enkelt e mindre deler av området. U teoppholdsareal
i disse områdene i f orm av terrasser og lignende som heves over t erreng , vil dermed
være noe støy utsatt og vil kreve skje rmings tiltak.
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Deler av planområdet vil bli berørt av ny Rv4 i bu nne n av dalen . Innenfor de gule feltene vil det
være for høyt støynivå 4 meter o ver t err eng.

2.3.4 Teknisk infrastruktur
Strømforsyning
Gl itre Energi Nett har etter energiloven områdekonsesjon i Lunn er kommune. Dette
innebære r a t de etablerer og drift e r str ø mnettet i kommunen (høyspent og lavspent
fordelingsnett). På denne bakgrunn gjør de oppmerksom på at det i dette planområdet
må tas høyd e for de anlegg som det er nødvendig å etablere og drifte. Gl itre Energi Nett
har ikke net t innenfor planområdet, me n l a vspennings luftlinjer på nedsiden av
Frøisligutua.

Forsl agsstille r har hatt dia log med selskapet mht. effektbehov , mulig ledig kapa sitet på
anlegget og/eller ny tilførsel . Glitre Energi har in gen innsigelser til planfo rslaget .
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Kart over str øm for s yning s nett i nærområdet

Vann og avløp
I fo rbi n dels e med tidligere regulering, og d en utby gging som da f ant sted, ble det både
p rosjektert og forberedt/etablert for vann/avløp opp til det nå omsøkte området. Det
ble fremlagt 40 mm v annledning, 160 mm spillvann og 160 mm overvannsledning i vei
he l t fre m mot eiendom 59/199. Videre fremføri ng til oversiden av F røisligut ua
skulle/skal skje i avsatt «stripe» mellom eiendommen 59/180 og 59/2 02.

Grunneier h ar flere ganger i l øpet a v 2016 h att kontakt/møter med kommunens
vann/avløpsav deling (Hermansen og Brage r ha ug) med hensyn til planarbeidet. På grun n
av meget dårlig kva litet på deler av kommun ens vannledning langs Oppdalslinna
opplyses det pr dd a t det des sverre ikke kan leveres tilstrekk elig trykk til område. Det
kan derfor tyde på at privat anlegg for vann (b ori n g til grunnvann) ansees mest
nær ligg ende. Trykkøkning kan også vær e et alternativ hvis kommunen ønsker å bidra .
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Med hensyn til avløp bekrefte r ko mmunen at ledninger ha r både tils trekkelig dimensjon
og kvalitet til det planl agte felt.

Med hensyn til overvann legges det opp til at de t te løse s lokalt slik at det kommunale
nett ikke blir unød vendig be lastet.

2.4. PLANSTATUS

2.4.1 Kommuneplan
I gjeldende kommuneplan for Lun ner ko m mune , arealdelen 2013 - 2024, er planområdet
avsatt t il boligbebyggelse. Planforslaget vil samsvare med over o rd net pla n.

Bestemmelser i kommunens arealdel som gir før inger for områ det:
§1.2 Krav til vannbåren varme
§1.5 Leke - , ute - og oppholdsa realer
§2.2.2 Parkeringskrav
§6.1.3 Overvannshåndtering
§6 .5 Krav til 3D - modell
§6.7 Geoteknisk undersøkels e

U tsn itt av kommuneplanen. Planområdet er m arkert me d svart, stiplet linj e oppe til høyre .

2.4.2 Reguleringsstatus for planområdet
K ommuneplanens areal del .
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2.4.3 Pågående el ler gjeldende plan er i næ rområdet
Det pågår ikke annet planarbeid i tilgrensende om råd e r.

2 .4.4 Andre styrende planer og dokumenter
Planfo r slaget be røres av følgende rikspolitiske retningslinjer og bestem melser:

- Stat lig planretningslinj e for klima - og energiplanlegging i kommun ene, 2009
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke bar n o g u n ges in tere sser i planleggingen,

1995
- Statlige planre t ningslinj er for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
- P lanskjema Opp land (Fylkesmannen i Oppland)
- Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland
- Kulturminnelovens §8
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3. B ESK R I VELSE AV PLA NFORSLAGET

3.1 . PLANKARTET

3.2. AREALREGNSKAP
Formål Area l i daa
PBL § 12 - 5, 1.ledd nr. 1 – Bebyggelse og anleg g
Boligbebyggelse - frittliggende
småhus

BFS1 - 4 4 , 197

PBL § 12 - 5, 1.ledd n r . 2 – Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur
Veg
Annen ve ggr unn – tekn is ke
anlegg
Annen veggrunn - grøntareal

SV1 - 2
SVT1

SVG1 - 6

1,145
0,010

0,99 4

PBL § 12 - 5, 1.ledd nr. 3 – Grønnstruktur
Natur om rå de - g rønn struktur GN1 - 2 4,003
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3.3. BESKRIVELSE
Planområdets størrelse er ca . 10,3 dekar. E iendommen gnr 59, bnr 1 o ppta r
meste parten av arealet, ca. 9,9 d ekar . Rest en er de n e ksisteren de privatve i en
Frøisligutua som ligger lengst vest i planområdet .

B ebyggelse, es tetikk, landskap

Illustrasjonsplan

Planforslaget legger til rette for fire f rittliggende småhus med t i lh øren de garasjer .
Tom testørrelser ka n v a riere fra ca. 1 dekar til 1,5 dekar som følge av ter renget s
beskaff enhet.

U teareal pr boenhet vil også ku nne variere av samme grunn. Ta kterrasser med god
adkomst fra boligene vil kunne kompens ere for begrensede f l at e pa rtier utenfor huset.

G rad av utnytting foreslås som e n kombin asjon av m2 BYA og m2 BRA slik a t hver av
tomt ene får samme utbyggingspotensia l uavhengig av tomtestørrelse , samtidig som de
ikke blir for store og do m inerende .

Maksimalt tillatt bruksa real ( B R A) foreslås satt til 2 0 0m2 B R A , fordelt på to etasjer sa mt
trapperom opp til takterrasse. På grunn av terren gets skråning vil minst en av et asjene
være en underetasj e med mørk bakside.

Maksimalt tillatt bebygd areal ( BYA) foreslås satt til 1 4 0m2 BYA . D ette gir mulighet for
terrasse på hovedetasjen samt overdekket inngangsparti. Ved å sette et maksimal t
areal for BYA i tillegg til BRA begrens es muligheten til å bygge husformer som brer seg
utover og beslaglegg er mye terreng.
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Modellfoto av alle f ir e hu s fra syd

Illustrasjon av toppunktet på f elles adkomstvei . Hus 4 bakerst i bildet.

Bygninge nes plassering er bestemt ut fr a terrengets skrånende karakter og øn sket om
minimale inngre p i natur en . De steileste partiene er ikke bebygget siden disse kr ever
særskilte sikkerhetstiltak . Alle husen e l igger tett inntil en fell es avkjørselsve i opp fra
Frø isligutua . Ve i en følger den korteste trasee n gjennom området og plassert slik at det
ik ke blir for store fyllin g er p å nedsiden . Dermed blir mest mulig av eks iste rende
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grønnstruktur bevart . Veien v il i hovedsak følge en tidligere sko gsvei , so m med mindre
justeringer vil kunne få en s tigning på maks i malt 1:8 . Opp bygde partier på utside vei vil
primært bli utført med tils ådde skråninger . På inn side vei v il de t en ten være
fjellskjær i ng er der det er fjell i dagen , eller tilsåd de skråninger der det er løsmasser ,
ev entuel t med natu rsteinsmur nederst for å redusere skråningsarealet .

De tre første husene langs vegen er alle lagt på oversiden av vegen der t e rr eng e t er
slak ere enn på neds i de n. I det skrå ter r enget vil hus og utepla sser bli liggende hevet
over intern veien og den minimale trafikken vil de rmed i kke bli særlig sjenerende.
Husenes innbyrdes avstand foreslås minimum 15 meter for å redusere uønsket i nn syn fra
n aboe r.

Tver r sn i tt gjennom hus 1 og 2

Tver r snitt gjennom hus 3 og 4

Husenes plassering i terrenget er planlagt e tter prin sippe t om b est mul ig massebalanse
innenfor planområdet for å redusere behov et for tr ansp ort . Utgravde/utsprengte masser
vi l i stor grad kunne gjen b ru kes i tilpasn ing til terreng rundt hu sen e eller på vei.

Med alle hus på oversiden av vei, kan byggea rbeid en e med stø rre maskiner foregå fra
nedsiden. Ter renginngrep skal være minimale slik at mest mulig av naturen rundt kan
s tå uber ørt . Unntaket er p å fo rsiden av husene der det nødvendigvis vil måtte graves inn
fo r å få plass til parkering. Her må terrenget byg g es o p p p å nytt . På grunn av terr engets
skråning vil huse ne ligge hevet ove r veinivå . Det er lagt opp til carporter /garasjer med
f l at e t a k , med m ul ighet for terrasse oppå . Garasjene forutsettes anlagt fritt eller delvis
integrert i resten av bygningsmassen, med hen siktsmessig avtrapping for best mulig
terrengtilpasning. Arealet mellom hus og vei vil bli fylt opp og terra ss ert sl ik a t det blir
grei ad komst fra parkeringsnivå opp t i l inngan gs partiene. I denne adkomstsonen vil det
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bli mulig å l a g e go d e hor isontale uteo ppholds flater i en n a turlig avtrap ping ned mot
veien , f or eks empel ved hj elp av natursteinsmurer med s tein fra o mråd et.

Bebyggelsen l i g g er parallelt med terrenget med samme sydvestlig e orientering ut mot
Roa. Av standen mellom husene er ca. 15 m ete r p å de t m in ste . Det vil kunne gi gode sol -
og utsiktsforhold for alle husene.

Totalhøyden på et hus med flatt tak vil væ re l avere enn et ti l sv arende hus med sa l ta k.
D ermed vil husene væ r e m indre synlige sett utenfra. I tillegg fore slås det bes temmelser
om natu rtilpassede farger slik at bebyggelsen ikke står fram som fremmede l em e nter i
skogen.

På felt B F S2 er det lagt opp til mulighet for å b y g ge en mind re paviljong på en lysning
øverst på eiendommen der terrenget er flatere og vegetasjonen mer glissen . By gnin gen
vil være lite synlig fra utsiden av planområdet, men vil kunne ha stor verdi som et sted
for kontemplasjon i tet t ko n ta kt med natur e n.

Universell utforming
Innenfor planområ d et er det få horisontale flater, og bebygg e l s en l angs skogs veien må
legge s et godt stykke over ve i en for å få en god tilpasning til terrenget. Da blir det f or
bratt for ramper fram til inngange n. U nntaket er huse t l engst inn i ve i en , hus 4. Her vil
huset kunne legges p å omtrent sam me nivå som veie n o g d e t vil bli mulig å få til en
til gjengelig boenhet.

Grønnstruktur
Planom rådet består i dag av bar skog i et skrå ne nde terreng. Store deler av skoge n er
tett, men det e r også lysninger innimellom på de flatere partie ne , spe sielt øverst på
området . S kogsveien benyttes av enkelte som en sn arvei opp over i åsen. Det legges opp
til e n fortsatt gangforbi n delse opp gjennom planområdet for turf olk utenfra.

Na turm angf old
N aturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8 - 12 er lag t til gru nn for planleggin gs prosessen.

§8 . ( ku nnskapsgrunn l ag et ) :
Det er ikke r egistr e rt bevaringsver d ig naturmangfold innenfor planområdet , se utsnitt av
komm unep lanens arealdel nedenfor . D et er kar tla gt en viktig naturtype (B - verdi)
Hagemark (id BN00022904, Melås V) s om grenser inntil planområdet i nord .
På op p st art s møtet ble det k onklud e rt med at plan f orslaget ikke utløser krav om
biologisk k artlegging.
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Planområdet inntegnet på u ts nitt av kom mun eplanens arealdel med he nsynssone bevaring naturmiljø
( skravert med skråstriper)

§ 9 . ( føre - var - pr insippet ) :
D e n pla n l agte bebyg gels en er p la ssert i god avstand til bevaringsverdig natur mangfold
p å naboeiendommen i nord . Planforslaget vurderes derf or i kke å få konsek venser for
naturm angfoldet .

§ 10 . (økosystemtilnærming og samlet belastning) :
D e fire nye husene u t gj ør s amlet en relati v t lit e n belastnin g på økosys temet , selv om
det i prinsippet blir mer enn om boligene lå kompakt nede i Roa sentrum .

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse re lativt skal bæres av tiltakshaver ) :
Tiltakshaveren må sørge for nødvendige s i kr ing s tilta k i byggep eriode n s lik at ønsket
vegetasjon kan bli s t ående uberørt av tiltaket.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsme tode r) :
D en nye bebygge lsen vil bli planlagt med miljøeffektive løsni n ger s om samlet sett gir
best mulig s a mfu n nsmes sige resultater.

Landb ruk i n kl udert utmarksbeite
Plano mrådet er uegnet til jordbruksformål, og det har derfor aldri vært jordbruksdrift
h er.

P å e iendommen 59/1 består skog bruksareal et i praksis av ett større om råde -
Oppenteigen, som ligger p å andre siden av dalen på overside n av j e r nbanelinjen . I
tillegg er det 3 små felter som ligger ved gården. Oppenteigen, som er et
sammenhengende area l me d gode vekstforhold, er rasjonelt drivverdig mens d e øvrige
små felte n e med trær/skog, alle med forsk j ellig beliggenhet, er både for små og
u r as jonelle til å drive skogbruk. D enn e detalj regulering en omhandler det nordligste av
disse feltene. Den enkle skog sb ilvei en gjennom området , som blir tras é for ny ve i, ble
etablert av far til dages eier på 70 - 80 tal l et og har kun vært anvendt til ege t bru k .
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Området er lite egnet til beiteformål og har i hvert fall ikke vært benyttet til beite de
siste 50 - 60 år ene .

So m nevnt tidligere , er p lan området også del av den tidligere reguleri ng en som far til
dagens eier fi k k gjennomført på slutten av 70 - tal let. O mr ådet har siden den gang vært
avsatt til boligformål i kommuneplanen .

Kulturminner
Oppland fylkeskommune ha r ikk e kjennskap til at forelagte planforslag vil ko mme i
ber øring med au tomatisk fredete kulturminner . F ylkeskommunen minner imidlertid o m
m eldep l ik ten etter kulturminnelovens § 8 og ber om at følgende tekst innarbeides som
en r etningslinje til planens bes temm el ser:
« Dersom det i forbindelse med tiltak i m ark a blir funnet auto matisk fredete
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stans e s i den grad det berører
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8.
Mel ding s k al snarest sendes til kulturminnemyndighe t en e i Oppla nd fylkeskom mune slik
at vernemyndighetene k an gjennomføre en befaring og avklar e om t il taket kan
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. »

Barn og unges interesser
Planarbeidet vil i liten elle r ingen grad kunne sies å påvirke barn og unges interesser i
negativ retning. O mrådet har ikke vært et naturlig område fo r lek og aktivi teter .
R iktignok var det noen nabobarn som fikk tillatelse til å bygge en liten «planke - hytte» i
skogen en gang, men det te er nå minst 30 år siden. Ut over dette er det ikke registrert
at området har vært b rukt av barn og unge. Både innenfor planområdet og i om r åd er
som ligger rundt/inntil planområdet er det «utmark/grønt - områder» som barn/unge kan
benytte til lek og ak tivi te ter.

Gode lekemuligheter i skogen

D et planlagte boligområde vil kunne bli et godt sted å vok se o pp for barn og unge. Lyst,
solf yl t, godt klima på vi n te rstid litt opp i lia på sol - siden (ikke surt og kaldt som i
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boligfeltet nede i dalen eller på den andre siden som ligger i skyggen den mørkeste
årstiden.) Området ligger langt nok vekk til å slippe for uren sninger fra RV4 samtidig
som d et allikevel ligg e r sentralt til tettstedet Roa. Det er kort avstand (gangavstand)
til Lunner Ungdomsskole samt s kole buss til Lunner Barneskole. (Buss stopper i
Oppdalslinna). Det er også kort avstand til barnehage som ligg er inntil ungdomsskolen.
Mht . sport og fritidsakt i vi teter så er områdets beliggenhet meget sentralt, da det er
gangavstand til nye fotballbaner /fr i - id rettsanlegg og s vømmehall som ligger sentralt på
Frøystad. På Frøystad er det bibliotek og her drive s og så en kommunal ungdomsklubb.
D e t er videre stor in n en dørs håndballhall på ungdomsskolen.

Mht . vinteraktiviteter så er det vel kjent at forslagssti ller s jordbruksareal er, og som
ligger i umiddelbar nærhet, er yndet til ski og aking. På vinterstid kan man benytte
egen gangbro fra akebak ker over RV4 og ned ti l fotballbaner/idrettsanlegg,
svømmeanlegg, bibliotek mm.

Det er gangvei langs Oppdalsinna he lt f ra «sentrum» for uten de siste 100m til
Frøysligutua. Barn og unge pleier dog å ta en snarvei(sti) som møt er gangveien litt
lenger ned i Oppdalslinna.

Sam f er dselsanlegg , trafikk sikkerhet
A v kjørsel fra Oppdalslinna (se egen redegjørelse fra Ing. E. Sø nste rød AS)

Statens vegvesen har i brev av 11.07.18 gitt tilsagn om tillatelse til utvidet bruk av
avkjørsel fra Oppd alslinna for opptil ny e 5 boliger av gbnr 59 /1. Selve tillatelsen knytte s
til hver ny eiendom og formaliseres gjennom delingssakene. I til sagn et er det stilt 6
vilkår for at tillatelse gis. Oppfyllelse av vilkårene må dokumenteres før
i gangsettingstillatel se for tiltak på den e nkelte tomt.

Som v e dl egg til tilsagnet har Statens vegvesen på mal for utforming av avkjørsel angitt
siktlinjer til 6 x 70m. Disse er i nntegnet på tegning C3 (se under) som del av
dokumentasjonen som følger reguleringssaken.

Utsnitt av tegning C3 som vi ser justert utf or mi n g av avkjørsel fra Oppdalslinna
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Det an føres i denne forbindelse at skogrydding av sikttrekanten alle rede er utført (se
bilder ned en for tatt høsten 2018) , og at gjenstående arbeid er begrenset til mindre
terren gjustering for å sikre frisikt mot syd (nedover), samt op p st ramming av veikanter
og grøfter for Frøisligutua i selve kryssområdet. Evt. stigningsforhold f or F røisligutua
syne s å ligg e innen for kravet slik avkjørselen i dag er utformet, men vil bli dokument ert
og evt. ivaretatt i forbindelse me d øvrige arbeider.

Bilde tatt før ry dding av frisikt høsten 2018
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Bilde tatt ette r ry dding av frisikt høsten 2018

F el les avkjørselsvei
( se egen redegjørelse fra Ing. E. Sønsterød AS)

De fire nye boligene får f elle s avkjørsel fra F røisligutua. A vkjø r s el sve i e n er p rosjektert
av Ing . E. Sønsterød AS med sik tlinjer og høyder i hen hol d til myndighetskr av.
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Utsnitt av te gn i ng som viser utf or ming av felles avkjørselsvei

Sikttrekanter mot Frøisligutua er angitt med 4 x40m .

De t er tidlige re etablert en skogsvei inn i området. Den nye veien vil i hovedsak følge
skogsveien, men tar av fra Frøisligutua ca 10 m lenger opp enn i da g , for bedre tilpasning
av horisontalkurvat ur og stigningsforhold. Ny trace glir deretter inn i eks is ter ende trace,
men med annet profil.
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Fotografi av dagens avkjørsel fra Frøisligutua sett fra planområdet

Prinsipp tegning for opp bygging av felles a vk j ørselsvei

Veien vil få en samlet lengde på ca 95m. Normalprofilet har en planeringsbredde på 3m,
hv orav 2,5m er a v satt til kjørebane og 0,25m på hver side fungerer som skulder. Veien
vil få et dekke av komprimert pukk 0 - 20. Derso m gr unnforholdene er or di n ære, vil veien
få en overbygning med 40cm forsterkningslag, 10cm bærelag og 5cm slitelag.

Vei en f ør es inn i et ter reng som i hovedsak er sideskrått, men som også har flatere
partier. For best mulig tilpasning mot bebyggelsen som komm er på oversiden av ve i en,
foreslås grøft - og snølagringsarealet forskjøvet, slik at det på innsiden utgjør 1m og på
utsi de n 2m. Samlet re guleringsbredde blir etter dette 6m.
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Lengdeprofil på felles avkjørselsvei

Det vil stå en del kraftig skog på utsi den av veien. Det m å l ikevel vurder es stedvis bruk
av sidesikring. Som sikring forutsettes brukt stabbestein. Stabbe stei ne n skal forankre s i
underliggende masser. På en kort strekn ing anses det hensiktsmessig med en liten
stablesteinsmur på utsiden av veie n, slik at fyllings ut s laget begrens es.

På veiens høyeste punkt skal det etableres møteplass for to biler i forlen gelsen a v
innkjørselen til hus 2 , med bred de 4,5 meter . Her er det god oversikt i begge retninger ,
se illustrasjone r nedenfor .

Mø teplass på veiens hø yeste punkt
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Utsnitt av i llustrasjonsplan med m ø teplass på adko m st veiens hø yeste punkt

P a rkering
Parkeri n g for de en kelte boligene er lagt som dobbeltgarasjer / - car port er lan gs med
vegen og i direkte tilknytning til de n tilhørende boligen . Det e r la gt opp til mulighet for
å s nu foran garasjen på egen grunn .
Det vi l være s væ r t liten trafikk på den interne avkj ørsele n . Ve i en er smal og hastighet en
vil være lav . D et er derf o r ikke lagt opp til noe fortau . S i ktforholdene er gode og
t rafikksik ke rhe t en er v urdert som tilfredsstillende .

Trafikksikkerhet i anleggsperioden
(se også ege t avsnitt i redegjørelse om massebalans e fra Ing. E. Sønsterød AS)

En konsekvens av at det gjennomføres byggetiltak er at det genereres trafikk. Det er
nødvendig å transportere inn maskiner, utstyr, byggematerialer og mannskaper, i tillegg
til at overskuddsmasser, bygningsavfall, maskiner og u tstyr må transporteres ut.

Sikkerhet i byggefasen inkluderer derfor ikke bare hensynet til d e utførend e , men også
hensyn et til alle som vil bl i påvirket av tiltaket, enten det gjelder støy, støv eller
trafikk. Det er de utførende og koordinerende aktøren e i byggeprosjektet som har
ansvar for å utarbeide, etablere og følge opp disse systemene.

Når det gjelder tiltaket i Frøisligutua, vil omfange t være rel ativt beskjedent . Det er
også relativt få husstander og mennesker som daglig sokner til og bruker Frø isligutua.
Samtidig er Frøisligutua også skolevei for enkelte barn og ungdommer, i tillegg til at
veien blir benyttet som turvei om kvelden og i helgene. Det påligger derfor a ktørene i
byggeprosjektet et særskilt ansvar i å ta vare på disse brukerne i det tidsrommet
byggearbeidene pågår.

Selv om det er få husstander som bruker Frøisligutua som adkomst, er man ikke ukjent
med trafikk. Denne trafikken kan i først rekke knyttes t il tiden som Øvre Frøisli var
forpaktet bort, hvor driften ble besørget av tunge maskiner med utsyr som ikke var
stasjonert på gården, men som ble kjørt inn og ut i samsvar med de pågående
aktiviteter. Tidligere har Frøisligutua vært benyttet som transport vei av kommunen i
forbindelse med deponering av kloakkslam på Øvre Frøisli.
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Hen visning til tidligere trafikk i Frøisligutua reduserer ikke ansvar eller fokus på
oppgaven med å ivareta trafikksikkerheten i forbindelse med et byggetiltak på gbnr
59/1. Hens ikten er imidlertid å synliggjøre at trafikk i Frøisligutua ikke er noe nytt
feno men for beboerne og brukerne av veien.

I forbindelse med de konkrete byggetiltakene vil det bli utarbeidet planer for HMS og
SHA av ansvarlige foretak . P lan for trafikkavvikling og sikkerhet i tilknytning til dette,
herunder behov for særskilte SJA - planer ,

Teknisk inf rastruktur , overvann , b rannvann
L e dningsnett .
(se egen redegjørelse fra Ing. E. Sønsterød AS)
Teknisk i nfr astruktur er planlagt i g røfter langs den f elles avkjørselsveien fram til alle
hus. G røft for vann og avløp etableres i den en e side n av veien, mens kabelgrøfter for
strømforsyning og fiber/tele - anlegg etableres i den andre siden av veien.

Ledningsplan - prinsipp

Vann - og avlø p. P umpestasjon, V annforsyning sanlegg et c.
(se egen redegjørelse fra Ing. E. Sønsterød AS)
Vann - og avløpsle dninger tilknyttet off entlig ledningsanlegg er ti dligere ført opp til
eksisterende b ebyggelse vest for Frøisligutua. I endepunktet har ledninge ne d imensjon
40v, 160s p og 160ov.
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Fra eksis terende endepunkt vil avløpsledningene bli videreført opp til Frøisli gutua i
dimensjon 125sp og 125ov. Traceen vil føl ge avsatt areal med 2m bredde tilli ggende
gbnr 59/1.

Fra Frøisligutua vil ledningsanlegget b li v idereført i ny pri vat vei, slik at de 4 nye
boligtomtene kan tilknyttes anlegge t. Ledningene vil bli viderefø rt i de samme
dimensjoner til veiens høybrekk.

I nnerste tomt må benytte pumpestasjo n for å løfte avløpsvannet opp til den private
veiens høybr ekk, da det er uhensik tsmessig å forsere det bratte terrenget ned mot
Frøisligutua med en selvfallsledning. Øvrig e tomter tilknyttes ledningsanlegget vis
stikk led ninger med selvfall.

Eksisterende vannledning antas ikke å ha kapasitet til å betjene ny beby ggel se.
Vannledningen vil derfor ikke bli vi dereført fra eksisterende endepunkt. De t forutsettes
i stedet at det bores for egen vannforsyning for de nye bolige ne, med pumper og
renseanlegg i samsva r med gjeldende forskrifter. Borehull og nødvendig utstyr
f orut settes etablert i forbindelse med hver b yggesak.

Dersom det i framtiden blir a nlagt ny vannledning med tilst rekkelig kapasitet i
Frøisligutua, legges det ogs å med en ny vannledning inn til hve r tomt. Vannledningen
legges i felles grøft med avløpsledni nger , men avsluttes i kant Frøisligutua hvor den
plugges og innmåles. Der ledningen legges inn på tomtene skal de n også plugges og
innmåles. Vannledningen blir så ledes ikke tatt i bruk inntil det e tableres ny vannledning
i Frøisligutua, men når dette gjøre s, k an den erstatte bo rehull som etableres n å.

Den private pumpestasjonen for avl øp vil bli dimensjonert og eta blert som en del av
byggesaken på den aktuelle to mten. I d en tekniske opparbeidelsen vil ledningsanleggene
bli ført innenfor grense for hver to mt.

Overvannsledninge n trekkes med til høyb rekk og stikkledning føres inn på hver e nkelt
tomt og terses. Det for utsettes at overvannsledningen kun tas i bruk som overløp fra
drenering rundt bolige ne, jfr. egen redegjørelse.

Nettstasjone r , Energianlegg,
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Ka bel plan - prinsipp

K abelgrøfter for str ømforsyning og fiber/tele - anlegg etableres i grøft langs veien, på
mo tsatt side av grøft for vann og a vløp.

Avfall shå ndtering
(se egen redegjørelse fra Ing. E. Sønsterød AS)
Som grunnlag for organisering av ren ovas jonshåndteringen le gges forskrifter og r utiner
for Lunner kommune til grun n, slik de bl.a er beskrevet på hje mmesidene til Hadeland
og Ringerike Avfallssel ska p AS.

For å etablere et mest mulig effektivt og rasjonelt system for avhenting av avfall fra de
4 boligene, er det r egulert et areal på c a . 10m2 ved avkjørsel fra Frøisligutu a , felt
SVT1 .
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Plass for avfal lsbeholdere

Arealet ligger ca . 10m fra veikan t F røi sligutua, langs adkomstveien til boligene , se
tegning ov enfor . Arealet etableres slik at de t ik ke kommer i konflikt med frisiktsonene i
avkjørselen. På arealet kan det anordnes beholdere som er felles for de 4 boligene, med
de sorteri ngsmuligheter s om er aktuelle.

Plassen hvor beholdern e skal stå kan støpes eller asfalteres, slik at den er lett å h olde
ren og slik at det blir letthåndter lig avhenting av avfallet. Det vil være plass til å
montere beholdern e samlet i en enkel konstruksjon/b inge, evt. med ta koverbygg .

B rannvann
Brannvese n e t krever ikke br annvann.

Overvann fra terreng . (se egen r edeg jørelse om overvann fra Ing. E. Sønsterø d AS)
Generelt bemerkes at selv om byggeområdet har et relativt stort nedslagsfelt for
overvann, er det ingen synl ige sp or av rennende vann, erosjon elle r problemer knyttet
til avrenning fra eksisterende terreng. Det te har sammenheng med at arealen e er
dek ket med varier ende og absorberende vegetasjon, samt at de vegeterte f latene er
brutt opp av steinurer og partier m ed mag asinerende og fordrøyende effekt.
Prøvegravinger utført sommeren 20 17, som var preget av mye ned bør, viste tørre og
godt drenert e prøveg roper.

I forho ld til til renning fra ovenforliggende arealer, vil beb yggelsen med tilhørende
terreng og konstruksjo ner ut gjøre første barriere for overfla tevannet. Dernest vil
adkomstveie n fungere avskjærende for vide re vannstrømmer.
Langs veiens in nside et ableres det e n liten veigrøft. Avhengig av vurderinger i
forbindelse med detaljprosjektering, kan det monteres inf ilt ras jonssluk langs veien.
Under avkjø rsler monteres stikkrenner Ø200mm . Langs Frøisligutua monte res stikkrenne
Ø300mm. Langs veiens utside a nlegges slake skråninger med avrenning til terreng.

Drensvann.
Det forutsettes etablert ordinær drenering rundt bo lig ene , hvor drensledningene føres
til infiltrasjon via husdrenskum, med overløp til terreng, alte rnat ivt til overvannsledning
som før es inn p å tomta. Dren svann kan da føres bort i perioder med stor nedbør ell er
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fuktighet. Prinsipp er vist på tegning H2. F or hus 4, som ligger lavere enn
overvan nsledningen, forutsettes det unde r alle omstendigheter at o verl øp fra
husdrenskum føres til ter reng. Ev t. husdrensku m monteres på et lite
fordrøyningsmagasin, tilpasset s tedlige forhold.
Veien dreneres via sidegrøfter ti l t erreng, men på innsiden av veien forutsettes det
montert et fordrøyningssluk, slik at minst muli g vann le des til veigrøft langs
Frøislig utua. Stikkrenner monteres ved hver avkjørsel.

Takvann.
Ved flat e tak kan det på deler av takkonstruksjoner for hu s o g garasjer etableres
magasinere nd e beplanting (Sedum e.l.) eller membranløsninger (blå tak). Uav hengig av
takkonstr uksjon forutsettes de t montert innvendige nedløp. Takvann føres i separate
ledninger til steinsynk som etableres nedstrøms bebyggelsen. Pr ins ipp er vist på tegning
H2. Stei ns ynkene etableres godt ut fra veggliv og slik at det ikke ko mmer i kontakt med
dren ssystemet. Dette gjel der både vann fra innvendig nedløp og vann fra evt. ordinære
utkast fra garasjer e.l. Takvannsledninger anordnes e vt. me d overløp til terreng, hvor
det k an nyttes til vanning av hekker og områder natur lig egnet f or b eplanting.

P rinsipp tegning for hå ndtering av overvann fra tak

Overvann på tomtene . (se egen redegjø relse fra Ing. E. Sønsterød AS)
Overvann på tom ten e f orutsettes opptatt av grasdekker og vegetasjon, hvor terrenget
utformes slik at v annet styre s bo rt fra veggliv og åpne flater. Det etabl er es avskjærende
steinsatte drensgrøfter, i tillegg til at det i ro tsonen for hekker o g beplanting tildannes
lave jor dvo ller for å holde på overflatevann et slik at det får tid til å trekke ned i
rotson en.
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P ri nsip p tegning av ev entuelt fordrø yningsmagasi n

Ve g nav n
Det antas at den felles avkjørselsveien til de fire huse ne ikke utløser behov for noe eget
veinavn, men at hu sene får adresse direkte til F røi sligutua.

Samfunnsberedskap
R isiko - og sårbarh etsanaly se e r ut arbeidet og lig ger som eget vedlegg i pl an forslaget.
Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som med fører nevn everdig risiko.

Radonforekomsten i omr åde t representerer den største helse risik o en og krever
nødvend ige tilt ak , bl.a . radon duk og utl ufti ng av grunnen under huset.

Støy fra rik svei 4 overstiger aksepta belt nivå utenfor deler av hus 3 og 4. Her må
boligene planlegges slik at soverom og utep las ser får godkjente forhold.
Sistnevn te ivar e tas gjennom dokument asjon ve d Rammesøknad.
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Utsni tt a v radonka rt . L i lla farge be ty r høy aktso mhetsg rad. G rå f arge bety r at det er
usikker het om forho ld ene .

Stø y
(se egen redegjørelse fra Brekke og Strand A S )
Bas ert på støyberegningene som er ut arbeidet i forbindelse med b yggeplan for ny
R v4 Ro a Gra n vil hele det aktuelle plan området ha et stø ynivå under
grenseverdien Lden 55 dB i 1,5 m høyde over terrenget. 4 m eter over terreng vil det
derimot være høyer e s tøy niv åer på enkelt e mindre deler av området. U teoppholdsareal
i fo rm av terrasser og lig n ende som heves over t erreng , vil dermed ha behov f or tett
rekkverk. Dette må vurderes nærmere i en senere fase av pro sj ektet.
Soverom og vinduer i soverom bør plass er es mot øst. Ved å ivareta kravene til inneklima
i Tek17 i tillegg ti l å bruke vindu med Rw + Ctr 32 dB vil grenseve rdien for innendørs
støynivå gitt i NS 8175 være ivaretatt forutsatt et støynivå ved fasade Lden 60 dB.

For urensning og energiforbruk
De t er ikke stilt krav i reguleringsbestemmelsene om at de n ye husene skal ha et
energiforbruk lave re enn det so m følger av T EK17 . Det er imidlertid stilt krav om at alle
hus skal ha installert ovn beregnet for ved eller annen b iobrensel. Alle hus har rikelig
med tilgang til ved innenfor planområdet ved naturlig tynn ing av skogen .

Et annet positi vt for hold for den nye bebyggelsen er at d et er relativt kort g angavstand
til sentrumsnære aktiviteter og offentlig transpo rt. Behove t for privat bilkjøring er
derfor ikke spesielt st ort.
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Krav t il vannbåren varme
Det er ikke tillatt med nybygg med bruksareal (BR A) over 250 m2 . Det e r derfor ikke
k ra v til vannbår en varme.

Andre krav
Planområdet l igger i en delvis eksponert liside og har fått bestemmelser til bla.
terrengtilpasning, utforming og farge - og materialbruk .

Utbyggingsavtale
Det er ikke stilt krav om utbyggingsavtale.
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4. MERKNADER

Oppstart av detaljregulering ble varslet i Avisa Hadeland 26.05.2017, på kommune ns
hjemmeside ( oversendt på epost 19.05.2017) og i brev t i l naboer og andre berørte
parter postlagt 31.05.2017.

Sammendrag av innkomne merknader og forslagsstillers kommentarer til disse følger
her.

Liste over innspill

Det er kommet inn i alt 4 innspill :

1. Fylkesmannen i Oppland, 26.06.2017
2. Oppland fylkeskommune, 23.06.2017
3. Statens vegvesen, 06.06.2017
4. Glit re Energi Nett, 22.06.2017

Fylkesmann en i Oppland

Fylkesm annen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale
interesser omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til
kommunal planlegging i Oppl and kap. 2 og 3 , blir ivaretatt i det videre planarbei de t .
Fylkesmannen for venter også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp.

Ved høring av planforslag ber Fylkesmannen om at ett eksemplar av SOSI - fil og pdf - fil
sendes til Statens kartv erk pr e - post; planHamar@statkart.no.

Forslagsstille rs k ommentarer til in nspill
Forventningene fra Fylkesmannen er registrert og vil bli fulgt opp i planarbeidet. Det er
ikke funnet motsetninger mellom disse og føringene som er kommet fra kommunen i
forb indelse med opp start.

Oppland fylkeskommune
Fylkeskom mun e n tar til etterret ning at saken ikke utløser konsekvensutredning siden
o mrådet er avsatt t il boligformål i kommuneplanen og slik sett avklart. Fylkeskommunen
ser de t bratte terrenget o g avkjørsel fr a Frøisligutu a s om krevende begrensninger. Å
regulere for fem selvbyggertomt er her, vil kunne føre til store landskapsinngrep og
uheldig
Eksponering , men m ed et helhetlig prosjekt kan dette bli en attraktiv, liten boliggruppe.
Fylkeskommunen forutsetter de rfor at det her planlegges en helhetlig løsning med fe lle s
atkomstveg og bol iger som er tilpasset terrenget. En felles garasjering vil kanskje også
være nødvendig.

Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at forelagte planforslag vil komme i be røring
med aut omatisk fredete kulturminner men minner om meldeplikte n e t ter
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kulturminnelov ens § 8 og ber om at følgende tekst innarbeides som en retningslinje til
planens bestemmelser:

« Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fre dete
kulturmin ner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det
berører k ulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om
kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i
Oppland fylkeskommune slik at vernemyndig hetene kan
gjenn omføre en befaring og avklare om tilta ket kan gjennomføres o g eventuelt
vilkårene for
dette. »

Forslagsstillers kommentarer til innspill
Kommentarene til planområdets krevende begrensninger mht bratt terreng og avkjørsel
er fo rståelige og v el kjent hos for slagsstiller. Også kommunen har uttalt en viss skepsis
til a ntall boliger. Etter nærmere studier og befaringer har forslagsstiller kommet til at
antallet boliger bør reduseres fra 5 til 4. Dette gir bedre muligheter for god
terrengtilpasnin g.

Statens vegv esen
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det må søkes om utvidet bruk av adkomst fra
fylkesveg 14 for de nye boligene innenfor planområdet . Tillatelse til utvidet bruk må
være gitt før det gis brukstillatelse for nye boliger.

Forslagss tillers kommentar er til innspill
Kravet fra Statens ve gve s en legges inn i rek kefølgebestemme lsene som del av
reguleringsbestemmelsene. Økningen i trafikkbelastningen er minimal og kravet får
ingen konsekvenser for planarbeidet.

Glitre Energi Nett

Glitre Energi Nett har et ter energiloven områdekonsesjon i Lu nne r kommune. Dette
inne bærer at de etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent
fordelingsnett). P å de nn e b ak g r un n g j ø r de opp m e rks o m på at de t i dette planområdet
må t as h ø y d e f o r d e a n leg g s o m d e t e r n ød v e n di g å et ab le r e o g d r i f te . Gli t re Energi Nett
har i kke nett innenfor planområdet, men lavspennings luftlinjer på nedsiden av
Frøisligutua.

I forbindelse med nye anlegg som skal tilknyttes fordelingsnettet ønsker Glitre Energi
Ne tt en tilbakemeldin g om forventet effektbehov for områ det så snart dette foreli gger.
Det er mulig at det er behov for å etablere ny forsyning fra nærliggende
mastetran sformator til de nye boligene.

Forslagsstillers kommentarer til innspill
Glitres innspil l er registrert og f orslagsstiller har allerede pågåen de d ialog med selskapet
mht . effektbehov og mulig ledig kapasitet på anlegget. Foreløpig konklusjon her er at
til k obling er realistisk men at konkrete tiltak må prosjekteres/planlegges n æ rmere fra
lever andøre ns side.
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5. F ORSLAGSSTILLERS VURDERING

F late tak

De nye husene i planområdet vil lig ge som en egen hus klynge for seg selv oppe i
s kog ka nten innimellom høye gran trær , og det vil av den grunn ikke være spesielt behov
for tilpasning til eksisterend e nabobebyggelse nede i Frøisligutua der alle hus har
skrå tak . De nye h usene er i stedet tenkt som et supple ment til den eksisterende
b oligmassen på Roa , bygget i en mer modern e s ti l som representerer dagens arkitektur .
Samtidig er det stilt strenge krav til materialbruk, f arger og annen tilpasning til
landskapet , slik at husene kan bli et god t eksemp el for ny bebyggelse i ra ndsonen mot
skogen . Husene vil antagelig appe l lere mes t t il yngre m ennesker som ønsker å bo tett
inn på naturen, samtidig som det e r kort gangavstand til Roa sentrum og
kollektivtransport . Det å tiltrekke seg yngre mennesker må være en fordel for en mindre
kommune der mange fristes av å flytt e til større byer .

Illustrasjon av t oppunktet på f elles adkomstvei . Hus 4 bakerst i bildet.

T r ærne på nedsiden av den nye bebyggelsen er veldig høye og vil virke som en
vegetasjonsskjerm sett utenfra , spesielt for de som bor rett på nedsiden , se snittene
under . Slik de n f elles av kjørs el sveien opp gjennom skogen er planlagt , vil det ikke være
behov for mye felling av trær på nedsiden . Tre panelte fasader o g natur farger vil kunne
bidra ytterligere til å kamuflere bebyggelsen fra utsiden. Fjernvirkningen bø r derfor ikk e
v ære noe argument mot flate tak.
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Tver r snitt gjennom hus 3 og 4

På bildene under er det vist et modellbilde tatt fra omtrent samme st ed i Oppdalslinna
som fotografiet over. Det framgår av fotografiet at selv dagens hus i Frøiligutua stort
sett er gjemt ba k trær. D e nye husene vil ligge enda mer bortgjem t.

P lanområdet sett fra Oppdalslinna .

Modellbilde av p lanområdet sett fra Oppdalslin na .
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På bildene under er vist et par eksempler på moderne hus m e d flate tak og materialer
og farger som er god t tilpasset landskapet.

M ass ebalanse
(se egen redegjørelse fra Ing. E. Sønsterød AS ) .

Byggeområdet er beliggende i et skrånende ar eal øst for Frøisligutua. Arealet er
hovedsakelig bevokst med gran, med noen lommer av kratt og løvskog, særlig i
randsonen ned mot Frøisligutua.

Grunnforholdene anses å være gode, stedvis med fjell i dagen og stedvis med lommer av
skogsjord og erodert fj ell som gir grunnlag for vegetasjonen. Selv med et noe varierende
løsmasselag, anta s det at all bebyggelse og alle konstruksjoner fundamenteres direkte
på fjell, i kontakt med fjell eller på faste løsmasser.

Tiltaket består av en adkomstvei i ca 95m leng de, hvor grøft for vann og avløp etableres
i en side av veien, mens kabelgrøfter fo r strømforsyning og fiber/tele - anlegg etableres i
den andre siden av veien.

Tiltaket består videre av 4 eneboligtomter med tilhørende garasjer. Garasjene
forutsettes anlagt fritt, evt. helt eller delvis integrert i bygningsmassen, med
hensiktsmessige avtr apping for best mulig terrengtilpasning.

På grunn av terrengets helning og tomtenes beliggenhet, vil det være lite rom for
oppfylling og terrengbehandling i vesentlig grad, selv om enkle forstøtningsmurer av
stedlig stablestein og tilbakefylling mot konst ruksjonene med tildanning av enkle
uteoppholdsarealer og fall vil fange opp noe av massene.

Det tekniske anlegget, som består av adkomstvei, ledningsgrøfter og kabelgrøfter , må
forventes å gå i balanse, da overskuddsmasser fra grøfter og veiskjæringer kan b enyttes
til fylling under veiens kultlag. Innkjøring av kult og pukk for etablering av veiens
overbygning må likevel anses nødvendig.
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For boligene må det antas at en stør re mengde masse må tas ut enn hva som kan
tilbakeføres tomten. Det forutsettes i denn e forbindelse at noe skogsjord, renskemasser
og sprengstein deponeres på byggeområdet for å benyttes ved tildanning av
uteoppholdsarealer og fall, samt tilbakefylling mot murer.

Ut fra foreløpige planer har vi vurdert massebalansen for tiltaket slik:

Som masseoversikten viser, ligger det vel til rette for mest mulig gjenbruk av stedlige
masser på anlegget. Selv om det blir et lite masseoversku dd, reduserer dette beho vet
for inntransport av masser til et minimum, begrenset til de typer og fraksjoner som er
påkrevd for å etablere fagmessige og kvalitetsmessige byggverk og konstruksjoner.

Tiltakshaver legger i utgangspunktet til grunn at det alt vesentlige av løsmassen e kan
transporteres til øvre del av jordet på gbnr 59/1. Overskudd av løsmasser kan derfor
transporteres direkte til jordekanten for å reetablere øvre del av jordet som har erodert
mot lavere deler av jordet. Dette medfører kun kort transport langs Frøisli gutua før det
kan etableres adkomst til jordet. Eksisterende matjord ivaretas til topplag.

Det bemerkes i denne forbindelse at det er et velkjent problem med jordbruksarealer i
skrånende terreng at vann, snø og is i bevegelse trekker med seg finpartikler mot lavere
nivåer, slik at det oppstår en naturlig form for erosjon. I tillegg til dette vil driften av
jordene gjennom pløying og harving bidra til at deler av matjorden veltes nedover.
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Gjennom dette oppstår s.k. åkerbakker, det vil si at matjorden legge r seg ut i som en
liten voll i enden av jordet. Konsekvensen av dette er at jorder som drifte s i skrånende
terreng over tid får magert og steinholdig matjordlag i øvre del, og matjord med stor
mektighet i nedre del.

Med tilgang på steinfri løsmasse som o verskudd fra arbeidene med byggeområdet i
Frøi s ligutua, vil det være mulig å benytte massene t il å reetab lere øvre del av jordet.
Som anført, flås gjenværende matjord av før løsmassen fylles ut og tilbakeføres etter at
tilført masse er utlagt og planert. S amlet terrengjustering vil være begrenset til 0,5 –
1,0m. Hvis behov, kan matjord fraktes fra nedre del til øvre del av jordet.

Steinmasser er anvendelig til alle typer byggeformål og må anses som en ressur s i
forhold til andre byggetiltak i kommunen. Med lokal transport og levering reduseres
trafikk og forurensning, i tillegg til redusert uttak i pukkverk e.l. Det bemerkes for øvrig
at tiltakshaver selv kan ha bruk for noe steinmasser på andre deler av eien dommen.

Det er også verd å merke seg at masseove rsikten er vurdert ut fra tiltaket som en
helhet. Det er derimot ingen automatikk i at alle 4 boligene oppføres under ett. Det
mest sannsynlige er at vei og tekniske anlegget etableres først og at boligtomte r
bebygges noe etappevis. Utkjøring av masseoverskuddet vil bli fordelt over tid.
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6. VEDLEGG

Vedlegg 1 : Plankart

Vedlegg 2: Reguleringsbe s tem melser

Vedlegg 3: ROS - a nalyse

Vedlegg 4: 3D - modell bilder , t egninger

Vedlegg 5: Merknader

Vedlegg 6: Fagrapport for støy (Brekke og Strand, AKU - 01 04.07.2017)

Vedlegg 7: Fa grapport for geoteknikk (Rambøll, G - not - 001 05 .07.2017)

Ve dlegg 8: Fagrapp orter fra E. Sønsterød AS :
Redegjørelser ve i anlegg, ( 20 .0 2 .2019 )
Redegjørelse VA - anlegg, ( 22.12.2018 )
Redegjørelse r enovasjon, ( 22.12.2018 )
Redegjørelse overvann, drens - og takvan n, ( 22.12.2018 )
Redegjørelse massebalanse, ( 14. 03.2019 )
Redegjørelse frisikt Oppdalsl inna ( 21.02 .2019 )

Ve dlegg 9 : Tegning er fra E. Sønsterød AS :
N r 7 - 16 (22.12.2018)


