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1. BAKGRUNN
Planområdet ligger langs Kjørkevegen, ca. 0,5 km sør for Lunnertoppen, Lunner kirke.
Planområdet er i kommuneplan for Lunner kommune avsatt som LNF- Område.
Planen omfatter et område på 11,64 daa, som ligger på østsiden av Kjørkevegen,
og gårdstunet på 23/4. Planområdet har tidligere vært dyrket mark, hvor matjorden er
tatt av og lagt i voller for bevaring. På nordsiden ligger gravhaug med id 75270.
Reguleringsplanen fremmes av Ingeniør Sverre Hagen på vegne av
Tone og Kjell Kjørven

2. HENSIKT/ FORMÅL
Det er i dag et etablert ridesenter inne på gårdstunet, hvor det er staller og innendørs
ridehall. I forbindelse med dette er det også behov for utendørs ridebaner. Plassering av
disse er mest hensiktsmessig på området øst for gårdstunet, da det her også vil være
nok areal for plasser til parkering og publikum, i forbindelse med ridestevner.
Planen skal legge til rette for hestesportssenter, dvs. ridebaner og parkeringsareal for
utøvere og besøkende.
Avtatt matjord som er lagt i voller skal i varetas og sikres, for evt. tilbakeføring som
dirkningsjord.
Kulturminne, gravhaug id 75270 skal ivaretas og sikres.

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Hele planområdet er på 11,64 daa, hvor størsteparten av arealet tidligere har vært LNF.
område dyrket mark, som får formål hestesport, og jordvern med hensynsoner.
Det øvrige området innenfor planområdet er gravhaug med sikringssone og hensynsone.
Adkomstveier, parkering og området for publikum ligger innenfor formål hestesport.
Innenfor LNF- område formål jordvern vil dette sikres med gjerder.

4. PLANPROSESS/ MEDVIRKNING
Møte i regionalt planforum
Møte i regionalt planforum 13. april 2010, vedlegg 1.
Viser til møtereferat Reguleringsplan for Kjørvollen
Orientering v/ kommunen og tiltakshaver:
I 2004 ble det søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering fra
LNF- område til hestesportssenter. Denne ble avslått med begrunnelse om at det må
utarbeides reguleringsplan hestesportssenter med utendørs ridebane.
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Avklaringer med kommunen
Oppstartsmøte med planavdelingen i Lunner kommune den 22.2.2010.
Viser til referat fra oppstartsmøte datert 22.2.2010, vedlegg 2.

Varsling
Første gangs oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort i avisa Hadeland den
29.11.2010, naboer og off. instanser 26.11.2010, med frist for merknader innen den
11.januar 2011. Varslet planområde ca. 9,5 daa (vedlegg 3).
Andre gangs varsel om oppstart i avisa Hadeland den 26.6.2012, naboer og off. instanser
21.6.2012, med frist for merknader innen den 13.august 2011. Varslet planområde
ca. 22 daa (vedlegg 4).
Ved annen gangs varsel (økning fra 9,5 til 22 daa) ble det i brev fra Oppland
fylkeskommune (vedlegg 5) i merknader fra Kulturarvenheten satt krav om at det må
utføres kulturminneregistrering, i områder for randvegetasjon mot nord og dyrka mark
mot nordvest. Viser til vedlagt kopi av brev datert 20 og 26.juni 2013.
Da det i planen ikke vil medføre tiltak innenfor det utvidede planområdet mot nord, og
det ble stilt krav om sjakting av området fra Kulturarvenheten, ble det gjort en
henvendelse til Fylkesmannen i Oppland v/ plankoordinator om det var nødvendig med
utvidelse i henhold til annen gangs varsel, da det tidligere er registrert kulturminne
gravhaug, og biologisk mangfold innenfor det utvidede området. På grunnlag av dette
frafalt de kravet om utvidelse av planområdet, da dette medførte ekstra kostnader.
Det ble heller ikke stilt krav om ny varsling, da området nå er tilsvarende det samme
som i første gangs varsel.
Kopi av annonser første gang, vedlegg 3
Kopi av ny varslinger (annen gang) vedlegg 4
Kopier av mottatte brev fra offentlige instanser etter varslinger: Fylkesmannen i oppland,
Oppland fylkeskommune Regionalenheten/ Kulturarvenheten, Oppland fylkeskommune
Kulturarvenheten og Statens vegvesen, vedlegg 5 – 12.

Planprogram (pbl. § 4-1)
Revidert forslag til planprogram revidert 22.6.2012.
Planprogrammet ble sendt ut på høring/off. ettersyn, samtidig med ny varsling.
Fastsettelse av planprogram ble vedtatt av kommunestyre sak 17/13 i møte 25.4.2013.

Merknader fra regionale myndigheter
Fylkesmannen i Oppland, landbruk:
Omdisponering av dyrka mark vil medføre innsigelse til planen.
Kommentar:
Avtattmatjord er lageret i voller innenfor planområdet. Kan tilbakeføres som dyrka mark.

Fylkesmannen i Oppland, miljø:
I Naturbasen er området nord for planlagt ridebane registrert som hagemark med verdi
viktig for naturtyper og biologisk mangfold.
Kommentar:
Området(hagemark) nord for ridebaner som inngår i planarealet. Her er det tidligere
gjort registreringer av viktige naturtyper og biologisk mangfold.

Oppland fylkeskommune, kulturvern:
Tiltak må ikke være til utilbørlig skjemming av gravhaug.
Arealer som inngår i planen må undersøkes arkeologisk.
Kommentar:
Etter befaring med Kulturarvenheten den 20.5.2011, og brev datert 18.juli 2011 frafaller
de kravet om sjakting. Gravhaug med id 75270 må sikres med hensynssone.

Konklusjon:
Fylkesmanns landbruksavdeling varsler innsigelse til omdisponering av dyrka mark.
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Mottatt merknad ved melding om oppstart
I forbindelse med melding om oppstart av reguleringsarbeid har forslagsstiller mottatt tre
merknader innen fristen den 13. august 2012. I e. post fra Oppland fylkeskommune ble
det bedt om utsettelse av frist til 27. august 2012:
Brev datert 7.1.2011 og 9.8.2012 fra Fylkesmannen i Oppland.
Brev datert 21. januar 2011 og 27. august 2012 fra Oppland fylkeskommune.
Brev datert 5.1.2011 og 3.7. 2012 fra Statens vegvesen.
Brev datert 18. juli og 4. november 2011fra Oppland fylkeskommune Kulturarvenheten
Brev fra Fylkesmannen i Oppland, vedlegg 5 og 11
Brev fra Oppland fylkeskommune Regionalenheten og Kulturarvenheten, vedlegg 6 og 10
Brev fra Oppland fylkeskommune Kulturarvenheten, vedlegg 7 og 8
Merknad fra Statens vegvesen, vedlegg 9 og 12

Kommentarer til merknader
Brev fra fylkesmannen, vedlegg 5 og 11.
Pkt. Generelt – forholdet til overordna plan:
Vedrørende utvidelse av planområdet.
Vises til brev fra Lunner kommune datert 6.1.2011, hvor det bemerkes at
planavgrensning må inkludere skråning mot nord (hagemark).
Etter en henvendelse til fylkesmannen er dette ikke nødvendig, da området ikke blir
berørt av formålene.

Pkt. Barn og unge – Folkehelse:
Ingen kommentar.

Pkt. Universell utforming:
Det blir ingen bygningsmessige installasjoner innenfor planområdet, bortsett fra
avgrensede gjerder. Området vil bli tilrettelagt for brukere og publikum med
funksjonsnedsettelse.

Pkt. Jordvern:
Tiltakshaver har tatt av matjorden, og lagt denne i ranker og haug inne på området.
Området er tatt i bruk som parkeringsareal uten godkjent tillatelse fra kommunen.
Området omfatter et areal på ca.11,64 daa.
Planen legger opp til at området på et senere tidspunkt kan tilbakeføres som dyrket
mark.

Brev fra Oppland fylkeskommune Regionalenheten/Kulturarvenheten, vedlegg 6,7,8 og
10
Merknad fra Regionalenheten:
Det utarbeidet bilder som viser tiltakets fjernvirkninginnvirkning i kulturlandskapet.
Utvidelse av planområdet vil ikke utgjøre større utfordringer mht. jordvern, da forholdet
til dyrknings areal ikke er endret.

Merknad fra Kulturarvenheten:
Gravhaug id75270 sikres.
Nødvendige befaring og undersøkelse av kulturminne er utført.
Det er ikke registrert andre kulturminner.

Brev fra statens vegvesen, vedlegg 9 og 12.
Trafikksikkerhet vil bli ivaretatt.

Generelt vises til konsekvensutredning og ROS- analyse.



09.018\a\pr\div\planbeskrivelse - 5 -

Konsekvensutredning (pbl. § 4-2)
Viser til referat fra oppstartsmøte.
Planforslaget utløser krav om utarbeidelse av KU.

ROS – analyse (pbl. § 4-3)
Viser til referat fra oppstartsmøte ang. ROS- analyse, se vedlegg 1.

5. BESKRIVELSE AV PLANEN
Planforslaget har bakgrunn av at gårdsbruket i dag har ridehall og staller for hestesport,
som igjen er en del av næringsgrunnlaget for gården.
Det er ikke i dag utendørsområder som egner seg for organisert utøvelse av hestesport.
Det er ikke gunstig og forsvarlig at aktiviteten foregår langs trafikkert veg (Kjørkevegen).
Noe som gjøres i dag.
For å kunne drive et senter for hestesport er det påkrevd at dette utøves under
organisert og forsvarlige forhold. Det er derfor nødvendig å ha et område hvor dette kan
gjøres.
Derfor utarbeides det et planforslag på område som er vurdert egnet for et slikt formål.
Område ligger på østsiden av Kjørkevegen, og på andre siden av gårdstunet, hvor det er
ridehall og staller.

Forslaget til reguleringsplan består av følgende planmateriale:
Plankart målestokk 1: 1000
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
KU- konsekvensutredninger
ROS- analyse
Bilder fjernvirkning
Bilder av område for hestesport
Terrengsnitt

Plannavn
Reg. plan for del av 23/4 Lunner Østre

Avgrensing og arealfordeling
Avgrensning av planen er vist på plankartet med grov, brutt strek.
Planområdet er avgrenset av kommunal veg kv4003 Kjørkevegen mot vest.
Gnr. 23 bnr.1.
Gnr. 23 bnr. 163.
Hagemark mot nord og øst (23/4).
Dyrket mark mot syd (23/4).

Planområdet er på 11,64 daa totalt. Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg
BA Andre idrettsanlegg (hestesport)

Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift
LNA Naturformål av LNFR
LJ Jordvern
LF Friluftsformål
LKM Vern av kulturmiljø eller kulturminner

Arealfordeling byggeområder:
BA Bebyggelse og anlegg 5,9 daa
LNF-område 5,7 daa
---------------------------------------------

SUM 11,6 daa
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BA- Andre idrettsanlegg (hestesport)
Innenfor formålet skal det tilrettelegges for hestesport i henhold til illustrasjonsplan.
Adkomstveg er delt i tre adskilte soner for kjøretøyer, publikum og hest/rytter.
Ridebane for trening og konkurranse, parkeringsplasser og områder for publikum.

LJ- Jordvern
I formålet er det deponert matjord som er avtatt. Matjorden skal vernes for evt. senere
tilbakeføring som produktivt jordbruksareal.
Hensynsone H190_1, H190_2, H190_3 og H190_4. skal inngjerdes mot BA.

LKM- Vern kulturmiljø eller kulturminner
Innenfor formålet ligger det automatisk fredet gravhaug id75270.
Sikringssone radius 5 meter, hensynssone radius 25 meter.
Det skal etableres gjerde med høyde 0,6 meter, for å sikre ferdsel på gravhaugen i
forbindelse med aktiviteter inne på formålene LF og BA. Gjerde skal etableres mellom
jordvoller, formålene LJ3 og LJ4, inne på formål LF.

LNA- Naturformål av LNFR
I formålet som er en del av «Områdenavn Lunnerkollen s2 NINIFP1810028321 naturtype
Kulturmarkseng» Det er her registrert forekomst av rødlistearten oliven kanelrørsopp, og
betydelig biologisk mangfold innenfor samme området. Her ligger hensynssone bevaring
naturmiljø H_560. Det skal ikke gjøres tiltak innafor arealformålet. Arealformålet ligger
utenfor den del av planområdet hvor det skal være aktivitet.

LF- Friluftsformål
Det er ikke lov å etablere faste installasjoner. Lagring av masser, utstyr ol er forbudt. På
arealet ligger det hensynssone H_570 bevaring av kulturmiljø. Alle tiltak innafor
hensynssonen skal godkjennes av fylkeskommunen.

Adkomst
Adkomst til området for hestesport blir fra kV 4003 (Kjørkevegen).

Hensynssoner
H_140 Frisikt ,gjelder i avkjørsel. Høyde på jordvoll eller vegetasjon skal være maks. 0,5
meter.

H_190 Bevaring av matjord. Hensynssona skal ivareta matjord lagt i ranker for bevaring
for evt framtidig tilbakeføring til jordbruksproduksjon.
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H_370 Høyspentanlegg. Gjelder areal berørt av høyspentlinje.

H_560 Bevaring Naturmiljø. Gjelder areal som innehar viktig naturtype hagemark.
Arealet skal ikke benyttes til hestesport eller annet.

H_570 Bevaring kulturmiljø. Gjelder hensynssone til vernet kulturminne gravhaug med
båndleggingssone. Sona har radius på 25 meter målt fra ytterkant av båndleggingssona
H_730. Ingen tiltak er tillatt uten etter tillatelse fra fylkeskommunen.

H_730 Båndlegging etter lov om kulturminner. Gjelder vernesona på 5 meter fra
ytterkant av kulturminnet/gravhaugen. Arealet skal ikke berøres av noen tiltak.

Fjernvirkning
Fjernvirkning er vist på bilder. Disse viser at området blir lite synlig fra nærliggende og
mer fjerntliggende områder, området på nordsiden mot Lunnertoppen er i dag bevokst
med trær og annen vegetasjon, se vedlegg 14 og dronebilder, se vedlegg 19.

ROS-analysen
Ingen hendelser er analysert og kommet i rød sone. Trafikk og ulykker er
analysert og kommet i gul sone. Tiltak mot trafikkulykker er fysisk adskilt
adkomst for henholdsvis gående, hest/rytter og biltrafikk og skilting av dette i
Kjørkvegen, fartshumper og redusert hastighet i Kjørkevegen, manuell dirigering
av trafikk ved stevner. Illustrasjonsplanen skal følges, og denne viser tiltak for å
ivareta trafikksikkerhet.

6. KU- KONSEKVENSUTREDNING FOR PLANFORSLAGET
Utredningsbehov:
I henhold til fastsatt planprogram, sak 08/1327 i Formannskapet møtedato
15.4.2013.

01. Registrering og sikring av kulturminner
02. Ivaretaking av landbruk
03. Kulturlandskap og kulturmiljø
04. Trafikksikkerhet Kjørkevegen
05. Trafikksikkerhet intern i planområdet
06. Støy
07. Naturmangfold
08. Håndtering av hestemøkk (forurensning)
09. Bygningsmiljø/estetikk
10. Næringsliv/sysselsetting
11. Barn og unge
12. Universell utforming

01. Registrering og sikring av kulturminner/ kulturmiljø:
I området LKM ligger fredet gravhaug id75270, som er avmerket på plankart med
båndleggingssone H_730 med radius på 5 meter fra gravminnets ytterkant.
Området LNA naturformål er avmerket på plankartet med hensynsone H_570 med radius
på 20 meter fra ytterkant av båndleggingssona og med hensynssone H_560 med radius
20 meter fra ytterkant av båndleggingssona.
Området LF friluftsformål er avmerket på plankart med hensynsone H_570 sone med
særlig hensyn til bevaring av kulturminne/ kulturmiljø. Innenfor formål LF er det ikke
tillatt å etablere faste installasjoner. All bruk/tiltak innafor hensynssona skal godkjennes
av fylkeskommunen.
Jordvoll har en åpning på 10 meter mot øst og vest fra gravminnets synlige ytterkanter.
Gravhaugen ligger på et lavere nivå enn idrettsformålet.



09.018\a\pr\div\planbeskrivelse - 8 -

Som avgrensning mellom åpning i jordvoller skal det mot gravhaug etableres et gjerde
med høyde 0,6 meter.
Høyde på jordvoller skal ikke overstige 2 meter.

02. Ivaretaking av landbruk:
Landbruksområdet som berøres av tiltaket er en mindre del av et areal for fulldyrka jord.
Totalt areal fylldyrka jord 118,7 daa.
Fulldyrket areal berørt av planen ca.10 daa (8,4%).

Matjord er tidligere avtatt og lagt i ranker og haug innenfor planområdet, se bilder
vedlegg 11.
Det vil ikke bli gjort noen endringer på dagens terrengnivå, bortsett fra påføring av
grusmasser for avretting, tykkelse maks 0,2 meter. Veigrus legges som topplag i
tykkelse 0,1 meter på adkomstveg og parkeringsplass. Innenfor ridebane og i
adkomstveg for hest/rytter skal det legges grus/sand med tykkelse som er godkjent som
underlag for hestesport.
Det skal ikke etableres faste tribuner. Det etableres lysmaster i adkomstveg, og ved
ridebane.
Dersom hestesport på området opphører er området lett reversibelt. Dvs. alle faste
installasjoner som gjerder og lysmaster fjernes. Påførte løsmasser kan med letthet
fjernes, og matjorden er bevart og sikret på en slik måte at den med letthet kan
tilbakeføres som dyrknings jord.

03. Kulturlandskap og kulturmiljø:
Tiltaket blir liggende med avgrensede ranker av matjord som er bevokst med gress og
blomster. Ranker vil ikke ha en skjermende virkning mot gravhaug, ridebane og
parkering. Det vil bli utført minimale terrengjusteringer som ikke vil endre det
opprinnelige terrenget som får noe innvirkning i kulturlandskapet. Terrengjusteringen
består av oppbygging med avrettingsmasser i høyde 0,2 meter.
Det er ikke utarbeidet illustrasjoner basert på en 3D-modell. I stedet er det tatt bilder fra
flere steder som vist på vedlegg 10. Vedlagte bilder viser fjernvirkning fra Lunner kirke,
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Lunnertoppen, Rådstadbakken, Oppenvegen og hyttefelt Svendbalrud/ Lindstad. Herfra
vil ikke tiltaket kunne oppfatte som noe endring i kulturlandskapet.
Sett fra gravhaugen vil ikke tiltaket fremstå som skjemmende, gravhaugen ligger i
skråning, og på et lavere nivå. 3D- modell anses som ikke relevant.
Sett fra Lunner kirke vil ikke tiltaket fremstå som skjemmende. I dag er det vegetasjon
som hindrer innsyn. Dersom vegetasjon utenfor hensynsone mot gravhaug blir fjernet,
vil opplagte jordvoller hindre innsyn til ridebane og parkering, bortsett fra der det er en
åpning i jordvoll mot gravhaug på ca. 20 meter. Dersom vegetasjon blir fjernet i
hensynssonen, vil det i liten grad bli innsyn her.3D- modell anses som ikke relevant.

04. Trafikksikkerhet Kjørkevegen:
I følge opplysninger fra Lunner kommune er det ikke utført trafikkmålinger på veien.
Antatt ÅDT er i følge Lunner kommune v/ Bengt Bragerhaug totalt 200.
Kv4003 Kjørkevegen er ikke definert som trafikkfarlig skoleveg for elever 1-4 trinn. Viser
til kommunens skoleskyssreglement.
Økt trafikk på kv4003 Kjørkevegen vil i hovedtrekk skje etter skoletid og i forbindelse
med større aktivitet i helgene.
Økt trafikk på hverdager og i helgene vil variere med 10-20 kjøretøyer.
Økt trafikk ved ridestevner anslås til 100 kjøretøyer.
Det antas at det ved begravelser og tilstelninger i kirken, på hverdager og i helgene
generer mer trafikk på Kjørkevegen, enn ved aktiviteter på og ved ridesenteret.
Tiltak for økt sikkerheten vil være å skilte for nedsatt hastighet på strekningen hvor
hest/ryttere og publikum krysser vegen, mellom ridebane og gårdsbruk. I tillegg å
etablere humper i veibanen før og etter strekningen for kryssing, for å dempe
hastigheten.
Under stevner skal det være personer tilstede som dirigerer trafikken i området hvor for
kryssing.

05. Trafikksikkerhet internt i planområdet:
Den daglige aktiviteten på hverdager (ettermiddag og kveldstid) vil fordele seg i en
tidsperiode på ca.5 timer.
Når det gjelder trafikk til og fra hestesportssenteret vil dette variere med 10-20
kjøretøyer på hverdager.
I helgene kan man regne med at trafikkikken vil øke noe i ett tidsrom på ca. 10 timer pr.
dag.
I forbindelse med stevner for hestesport i helger (maks. 2 stevner/år) vil trafikken være
fra maks. 100 kjøretøy pr. dag. Stevnets varighet vil være maks. 6 timer. Under større
stevner vil det være personell til stede som ivaretar sikkerheten til mennesker og dyr.
Sikkerheten skal følges i henhold til Norsk Rytterforbunds veiledere.
På illustrasjonsplan er adkomsten til området fra Kjørkevegen vist med anvisning 1,2 og
3. Gående (publikum) skal bruke gangveg 1, biltrafikk/ hestetransport vei 2 og
hest/rytter vei 3.
Det skal settes opp skilting som viser hvordan trafikkmønsteret skal være for hest/
rytter, gående og biltrafikk.
Under stevner skal det være personell til stede som dirigerer trafikken, slik at dette
foregår på en forsvarlig måte, slik at ulykker ikke skal skje.

06. Støy:
Støy fra Kjørkevegen i henhold til veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442).
Viser pkt.9.2.1 Forenklet metode- Sjablongmetode. Tabell 40. Sjablong Myk mark ÅDT
500, og hastighet 60km/t. Avstand i m fra senterlinje av vegen til ytterkant av rød og gul
sone. Rød sone<6 meter. Gul sone 19 meter. Støynivået fra trafikk blir så lavt at det ikke
blir nødvendig med avbøtende tiltak.
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Støy fra intern aktivitet på vanlige dager vil bli liten eller ubetydelig. Ved stevner (maks.
2 stk. i året) vil det bli noe større støy fra trafikk. Dette begrenser seg til en kortere
periode på dager og i helgene når dette pågår.

Jordvoller mot nord og vest vil ha en dempende virkning på støy. Mot øst er ikke
støyproblematikk relevant. Det er forholdsvis stor avstand til Lunnertoppen, Lunner kirke
og øvrige gårdsbruk, og boliger sør for ridebanen.

07. Naturmangfold:
Opplysninger innhentet fra Miljødirektoratet naturbase.
En del av området er utvalgte naturtyper, områder kalklindeskog og naturtype terrestrisk
svært viktig, viktig og lokalt viktig vil bli berørt av planforslaget. Det skal ikke foregå
aktiviteter innen for dette området av planen.
I planområdet som er en del av «naturtype hagemark (seljehage) BN00022863» er det
avsatt hensynssoner rundt gravhaugen på 20 meter. Det er her registrert forekomst av
rødlistearten oliven kanelrørsopp, og betydelig biologisk mangfold innenfor samme
området.
I det øvrige området på plankartet er det ikke registrert biologisk mangfold, da området
er bearbeidet, dvs. matjord er avtatt og lagt i ranker og haug inne på området.

08. Håndtering av hestemøkk:
Hestemøkk skal håndteres i henhold til «Forskrift om gjødselvarer mv. organisk opphav.
Del III. Bestemmelse om lagring og bruk kap.6 og 7»
Etter aktivitet på ridebane skal hestemøkk samles opp, og fraktes til godkjent sted for
deponering på gården, og for videre spredning på dyrknings areal.

09. Bygningsmiljø/estetikk:
Tiltaket vil få en betydelig positiv påvirkning på gård miljøet, da man vil se at tiltaket vil
gli inn i miljøet på gården, selv om området blir avskilt fra selve gårdstunet. Det skal ikke
oppføres bygninger eller andre installasjoner som vil bli skjemmende for området. Det vil
bli oppsatt avgrensede gjerder inne på området, som vil bli lite synlige fra nær og
fjerntliggende gårdstun i området.

10. Næringsliv/sysselsetting:
Tiltaket blir en del av driften på gården, hvor dette vil sysselsette folkene som bor på
gården. I tillegg vil hestesenteret kunne sysselsette 2-3 personer utenfor gården.
Hestesenteret vil få en betydning for næringslivet i forhold til innkjøp av redskaper, og
for og andre nødvendige tjenester for driften.
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11. Barn og unge:
Et fullverdig hestesportssenter vil være et positivt tiltak for barn og unge i regionen.
Samt for andre som utøver idrett innen hestesport.
Viser forøvrig til merknad fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune.
Området vil bli tilrettelagt i henhold til universell utforming.
Sikkerheten skal følges i henhold til Norsk Rytterforbunds veiledere.
Toalettanlegg ligger i ridehall på gården, og som kan benyttes under daglig aktivitet, og
under stevner.

12. Universell utforming:
Det avsettes to stk. hc- parkeringsplasser, som markeres med skilter. Plassering er vist
på illustrasjonsplan i sammenheng med p. plassene for personbiler.
Opparbeidelse av uteareal med krav om universell utforming, der dette lar seg gjøre.
Eksempelvis gangveger for publikum, utøvere og trafikanter.
I dag er det etablert hwc i ridehall på gården

7. ROS- ANALYSE
DSB VEILEDER/ SAMFUNNSIKKERHET I KOMMUNENS AREALPLANLEGGING.

Trinnene i ROS- analysen

Beskrivelse av planområdet (4.2)

Identifisering av uønskede hendelser (4.3)

Vurdere risiko og sårbarhet (4.4)
Sannsynlighet/ konsekvens / usikkerhet

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (4.5)

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker forlaget (4.6)

4.2 Beskrivelse av planområdet og utbygningsformålet
Del av gnr.23/4 øst for gårdstunet skal det etableres ridebane for trening og
konkurranse.
Planområdet er 11,6 daa, og er en del av tidligere dyrknings jord og hagemark. Tidligere
avtatt matjord er lagt i voller i ytterkant mot vest, nord og øst. Det skal ikke være
bygningsmessige konstruksjoner innenfor planområdet.
Utbygningsformålet er anlegg for hestesport, parkering, bevaring av matjord og
kulturminner. Området ligger på en høyde, der omkringliggende terreng har fall mot sør,
øst, vest og nord.
I kommuneplanens arealdel er området avsatt som LNF- område.
Adkomst til planområdet blir fra Kjørkevegen.

4.3 Identifisere mulige uønskede hendelser
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Uønskede hendelser
Trafikkulykker på Kjørkevegen, og internt i planområdet

Risiko og sårbarhetsforhold

KATEGORIER RISIKO- OG SÅRBARHETSFORHOLD
Trafikk Trafikksikkerhet Kjørkevegen, og internt i planområdet

4.4 Vurdere risiko og sårbarhet
ANALYSESKJEMA

4.5 Identifisere tiltak for å redusere risiko
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FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGING OG ANNET

Tiltak ved kryssing av Kjørkevegen:
Skilting langs Kjørkevegen
Etablering av fartsdemping
(fartsdumper)
Trafikkdirigering ved stevner

Tiltak for trafikksikkerhet internt i
planområdet:

Adskilt adkomst for biltrafikk,
hest/rytter og publikum.
Skilting for trafikkmønster.
Dirigering av trafikken ved
stevner

Oppfølging gjennom planverktøy og annet:
§ 2.05 Innenfor området skal det etableres

adkomstveier, og parkeringsplasser
for biler og hestetransport.

§ 2.06 Adkomst for biltrafikk, hester og
publikum skal avskilles og merkes.

§ 2.07 Kryssing mellom gårdstun og
planområdet skal skiltes med
hest/rytter

§ 9.05 Illustrasjonsplan

4.6 Dokumentere analysen om hvordan den påvirker planforslaget

RISIKOMATRISE FOR PLANROS

8. VEDLEGG
Vedlegg 01. Referat fra møte i regionalt planforum.
Vedlegg 02. Referat oppstartsmøte datert 22.2.2010.
Vedlegg 03. Annonse i avisen Hadeland, Varsel om oppstart av planarbeid, 23.11.2010.
Vedlegg 04. Annonse i avisen Hadeland, Ny varsel om oppstart av planarbeid, 22.6.2010.
Vedlegg 05. Brev fra Fylkesmannen i Oppland, datert 7.1.2011.
Vedlegg 06. Brev fra Oppland fylkeskommune Regionalenheten/Kulturarvenheten,

datert 21.1.2011.
Vedlegg 07. Brev fra Oppland fylkeskommune Kulturarvenheten, datert 18.7.2011.
Vedlegg 08. Brev fra Oppland fylkeskommune Kulturarvenheten, datert 4.11.2011.
Vedlegg 09. Brev fra Statens vegvesen, datert 5.1.2011.
Vedlegg 10. Brev fra Oppland fylkeskommune Regionalenheten/Kulturarvenheten,

datert 27.8.2012.
Vedlegg 11. Brev fra Fylkesmannen i Oppland, datert 9.8.2012.
Vedlegg 12. Brev fra Statens vegvesen, datert 3.7.2012.
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Vedlegg 13. ROS- analyse
Vedlegg 14. Bilder som viser fjernvirkning
Vedlegg 15. Bilder av området for hestesport
Vedlegg 16. Illustrasjonsplan
Vedlegg 17. Terrengsnitt nord/sør
Vedlegg 18. Terrengsnitt øst/vest
Vedlegg 19. 3D bilder tatt fra drone


