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SAMMENDRAG 

Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av fritidsbebyggelse innenfor felt C i Lygna sør.  

Det er planlagt 53 tomter via en adkomstveg fra Lygnalivegen. Det er planlagt to typer 

fritidstomter, små og store tomter, som har ulike bestemmelser til utnyttelse (BYA) og antall 

bygninger.  

 

Vedlagt illustrasjonsplan viser hvordan en gjennom reguleringsplanprosessen har vurdert at 

bebyggelsen og veglinjer bør ligge.  

 

Området er avsatt til fritidsbebyggelse i områdeplanen for Lygna sør, vedtatt 25.09.2014. 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 17.03.2020. Varsel om oppstart ble sendt ut 

03.04.2020, med uttalelsesfrist 08.05.2020.  

1. INNLEDNING 

Områdereguleringen for Lygna sør, vedtatt 25.09.2014 legger til rette for utbygging av flere 

hyttefelt. Denne detaljreguleringsplanen omfatter felt C fra områdereguleringsplanen. 

1.1 Bakgrunn 

Hyttebygging i Lygnaområdet er i samsvar med Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2015. 

Der understrekes betydningen av å ta vare på kvalitetene i de store sammenhengende natur- og 

friluftsområdene og at dette må vektlegges i nye hytteområder og medfølgende inngrep. 

1.2 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av felt C i Lygna hytteområde i Gran 

kommune. Denne reguleringsplanen legger til rette for en utbygging som tar særlige hensyn til 

god terrengtilpasning av hyttevegene og tomteplasseringen. Rause grøntarealer skal sikre de 

visuelle kvalitetene og god tilgjengelighet ut i friområder og løypenett. 

1.3 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Lygnalia Grunneierlag SA. Kontaktperson i grunneierlaget er daglig leder Liv 
Ragnhild Heier, Heierkleiva 18, 2750 Gran. 

Plankonsulent er Rambøll Norge AS. Oppdragsleder for prosjektet er Bente Moringen.  

1.4 Planområdet 

Planområdet ligger på Lygna i Gran kommune. Området ligger øst for Rv 4 og sør for Lygnasæter. 

Avkjøring til planområdet er fra Rv 4 via Lygnasæter. 
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Figur 1  Planområdets beliggenhet (rød sirkel) 

Planområdet dekker et areal på ca. 146 daa. Planområdet grenser mot felt B i nord, felt D i øst og 

felt E i sør. Planområdet ligger på vestsiden av Lygnalivegen. Planområdet omfatter deler av 

eiendommene gnr/bnr. 107/1, 107/2, 149/1, 149/60 og 150/57. 

 

Ved varsel om oppstart ble det varslet for både område C og D. Forslagsstiller har i ettertid 

konkludert med at de ønsker å regulere felt C før felt D. Det vil bli utarbeidet en egen 

reguleringsplan for felt D i etterkant av denne reguleringsplanen.  

 

 

Figur 2 Varslingskartet som viser opprinnelig planområde for felt C og D.  

RV. 4 

Brandbu 

Felt C 

Lygna 

Jaren 
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Figur 3 Kart som viser planområdet avgrensning. 

 

1.5 Eierforhold 

Planområdet dekker et areal på omtrent 146 daa og omfatter eiendommene:  

 

Lygnalia Grunneierlag SA koordinerer planlegging og utbyggingen på vegne av grunneierne. 

Gnr/Bnr. Hjemmelshaver 

150/57 Bård Iver Alm  

149/60 Kari Sofie Asmyhr Østen 

149/1 Ola Hoff 

107/2 Ola Grinaker  

107/1 Erik Molstad  
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Figur 4 Kart som viser oversikt over eiendomsgrenser 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oversikt over planprosessen 

Diagrammet under viser planprosess for detaljreguleringsplan, i henhold til plan- og 

bygningsloven. 

 

Figur 5 Oversikt over planprosess for detaljreguleringsplan. 

2.2 Varsel om oppstart 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Gran kommune den 17. mars 2020 for felt C og D. 

Oppstartsvarselet ble sendt til sektormyndigheter og andre berørte 3. april 2020. Fristen for 

kommentarer og innspill ble satt til 8. mai 2020. Kunngjøringen ble annonsert i Hadeland Avis 

03.4.2020. Det kom inn syv uttalelser fra følgende avsendere: 

 

• Innlandet fylkeskommune 

• Fylkesmannen i Innlandet 

• Statens vegvesen  

• Norges vassdrags- og energidirektorat 

• Direktoratet for mineralforvaltning 

• HRA 

• Lygna hytteforening 

 

Det er laget et sammendrag av høringsuttalelsene, med kommentarer om hvordan disse er 

håndtert. 

 

2.3 Medvirkning 

Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning oppfylles gjennom planprosessen med 

høringsperiodene (offentlig ettersyn), varsling med brev til berørte parter, annonsering for 

allmennheten, og ved behandlingen av planen. Innspill og kommentarer som kom inn ved varsel 

om oppstart er referert og kommentert i eget vedlegg, og eventuelt innarbeidet i planforslaget.  

2.4 Utredningsplikt 

Området ligger inne i både kommuneplanens arealdel for Gran kommune og områdeplanen for 

Lygna sør. Jf. Forskrift for konsekvensutredning §6 pkt. b er utredningsplikten er oppfylt gjennom 

vedtatt områdereguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning (KU). 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

3.1 Nasjonale mål og retningslinjer 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, vedtatt 14.mai 2019) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26. 
september 2014).  

• Barn og unges interesser i planlegging, Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen, jf. rundskriv T-2/08 

• Rikspolitisk retningslinje T-1442/2016–Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (Klima og Miljødepartementet) 

• Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (Klima og 
Miljødepartementet, 04.09.2009) 

• Rundskriv T-2/98–Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 

• Regjerings handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 

• NVEs retningslinje nr. 2/2011-Flaum – og skredfare i arealplanar (2014) 

• Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, 2017) 
 

3.2 Regionale planer 

3.2.1 Regional plan for klima og energi 2013 – 2024. 

Regional plan for klima og energi 2013-2024 ble vedtatt oktober 2013.  

Innenfor tema areal- og transportplanlegging er det satt mål om tettere utbyggingsmønster og 

redusert transportbehov og effektiv arealutnyttelse er satt som tiltak.  

 

3.2.2 Regional planstrategi for innlandet 2020-2024 – Innlandsstrategien.  

Regional planstrategi er et grunnlag for å skape helhetlig regional samfunnsutvikling i regionen. 

Det foreslås konkret at Innlandet fylke skal utarbeide følgende fire helt nye regionale planer for:  

• Innovasjon, verdiskaping og kompetanse     

• Det inkluderende Innlandet    

• Samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust infrastruktur  

• Arealbruk, klima og miljø   

 

3.3 Kommunale planer og tillatelser 

3.3.1 Kommuneplanens arealdel Gran kommune, vedtatt 20.6.20.2019 

Planområdet ligger inne i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse.  
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Figur 6 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Lygna sør er det oransje feltet på kartet som er avsatt areal til 

fritidsbebyggelse. Hentet fra InnlandsGIS.  

3.3.2 Områdereguleringsplan for Lygna sør, vedtatt 25.9.2014 

Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Gran kommune og Brandbu Tingelstad Almenning 

(BTA)/Lygnalia Grunneierlag (LLG). Avtalen gikk blant annet ut på at BTA/LLG skulle utføre 

arbeidet med områdereguleringen i samarbeid med Gran kommune.  

  

I forkant av områdereguleringen ble det utarbeidet et planprogram for tiltaket i henhold til 

forskriften. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Gran kommune 16.02.2012. 

Deretter ble områdereguleringsplanen utarbeidet og vedtatt av Gran kommune i november 2014. 

 

Rekkefølgekrav 

I områdereguleringsplanen er det satt rekkefølgekrav til utbyggingen. Første utbyggingstrinn, felt 

2, felt 3 og felt A er allerede godkjent og ferdig utbygd med infrastruktur. Ca. 210 av 245 tomter i 

felt A er hytte allerede ferdig bygget eller er under utbygging. Videre regulering skal skje fra nord 

mot sør. Detaljreguleringsplanen for felt B ble vedtatt i 2019. Felt B er ferdig utbygd med 

infrastruktur for 45 tomter desember 2020. 38 av 45 tomter er solgt pr. 12.02.2021. 

Hyttebygging starter på nyåret 2021.  

 

Felt C og D er sammen med felt 5, som også er under regulering, de nordligste av de gjenstående 

feltene. Rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen sier ikke noe om utbyggingsrekkefølge mellom 

felt C/D og felt 5.  Felt C blir detaljregulert gjennom denne planen.  
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Figur 7 Utsnitt fra områdereguleringsplanen Hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014. 

 

Felt som inngår i områdeplanen:  

Felt 3 inneholder 135 hyttetomter innenfor formålet regulert til fritidsbebyggelse. Nordre del av 

feltet er regulert til fritidsbebyggelse/utleiehytter. Her kan det oppføres leiligheter for salg og 

utleie eller frittstående hytter.  

 

Felt A inneholder 245 hyttetomter som er regulert til frittliggende fritidsboliger.  
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3.3.3 Reguleringsplan Felt 1 , vedtatt 23.05.1995 

Det foreligger godkjent reguleringsplan for Felt 1. 20 hyttetomter er regulert gjennom denne 

planen. Alle tomtene er solgt og bebygd. 

3.3.4 Reguleringsplan Felt 2, vedtatt 12.04.2012 

Reguleringsplanen for Felt 2 ble vedtatt 12.04.2012. Planområdet er på ca. 100 daa og regulerer 

områder for fritidsbebyggelse, grøntområder, veger og parkeringsplass. Planen inneholder 36 

hyttetomter. Alle tomtene er solgt og bebygd. 

3.3.5 Reguleringsplan for Felt B, vedtatt 21.02.2019 

Reguleringsplanen for felt B ble vedtatt 21.02.2019. Planområdet er på ca. 217 daa og inneholder 

45 hyttetomter regulert til frittliggende fritidsboliger. 38 tomter er solgt. Infrastruktur ble ferdig i 

desember 2020. 

  

 

    

Figur 8 Vedtatte reguleringsplaner for hhv Felt 2, Felt A og Felt B 

 

3.3.6 Reguleringsplan Rv 4 Amundrud – Almanningsdelet, E-171, vedtatt 6.5.2004 

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for ny 2-felts Rv 4 med forbikjøringsstrekninger. Vegen er 

ferdig bygget. 

 

3.3.7 Reguleringsplan Rv 4 Nytt kryss Lygna, E-198, vedtatt 16.6.2011 

Formålet med reguleringsplanen var å tilrettelegge for en bedre kryssløsning ved Lygnasæter. 

Tiltaket fører til at trafikken avvikles på en effektiv og trafikksikker måte, og tar høyde for økt 

trafikk i forbindelse med nye utbygginger i området. Krysset er ferdig bygget. 

 

 

3.3.8   Ny reguleringsplan Rv.4 Almenningsdelet – Lygnebakken, E269, vedtatt 

18.06.2020.  

Stortinget vedtok i desember finansiering av sluttføring av prosjekt ny riksveg 4 på Hadeland. I 

prosjektet ligger bl.a. ny bred to-feltsveg forbi Lygnasæter, nytt toplans kryss ved Lygnasæter 

med tilhørende ny avkjøring. Dette vil bedre trafikkavviklingen ved utbygging av flere 

hytteområder blant de som er avsatt i områdeplanen for Lygna sør. 
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3.4 Forholdet til lovverket 

3.4.1 Plan- og bygningsloven 

Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.  

3.4.2 Naturmangfoldloven 

Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Tiltaket berører ikke områder som er 

vernet etter naturmangfoldloven eller områder som er foreslått vernet med hjemmel i 

naturmangfoldloven. Virkninger av planen i henhold til lovens bestemmelser (§§ 8 - 12) er 

vurdert. 

3.4.3 Kulturminneloven 

Planbeskrivelsen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og 

kulturmiljøer.  

 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 

deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 

kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommune 

v/Kulturminneavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

3.4.4 Vannressursloven 

Tiltakshaver vurderer at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forhold til vassdrag i en slik grad at 

det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) med hjemmel i 

vannressursloven. Saksgangen vil dermed i sin helhet følge plan- og bygningsloven.  

3.4.5 Friluftsloven 

Friluftsloven, inneholder de viktigste reglene om allemannsretten, som består av ferdselsretten, 

oppholdsretten og høstingsretten. Innenfor områder avsatt til friluftsformål begrenses ikke 

allemannsretten.  

3.4.6 Øvrig lovverk 

Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til, eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk. 

Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av planen i så fall vil informere 

tiltakshaver om dette. 
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Lygna, øst for Rv. 4 og sør for Lygnasæter i Gran kommune.  

 

 

 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Nord for planområdet ligger Lygnasæter Hotell og Lygna Camp. Lygna Camp er en helårs 

caravanplass med 150 plasser og et stort servicebygg. 

 

Det ligger flere hyttefelt (felt 1, 2, 3, A og B) sør for Lygna Camp. Feltene består av til sammen 

476 hyttetomter. Feltene 1-3 er ferdig utbygd med totalt 195 hytter. For felt A er det ferdigstilt 

169 hytter, mens det er gitt IG for 43 hytter per 1.2.2021. For felt B er hyttefeltet opparbeidet 

med veg og teknisk infrastruktur. Rett sør og øst for Felt B ligger Felt C.  
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Figur 9 Oversiktsbilde over hytteområder Lygna sør 

4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Felt C ligger på vestsida av Lygnalivegen, og omfatter et høydedrag som ligger orientert i 

nordvest-sørøstlig retning på sørvestsida av Bakkehaugsdalen. Bakkehaugsdalen med et 

bekkedrag går igjennom felt C og deler området i to deler. Utbyggingsområdene ligger 

hovedsakelig i vesthelling, med unntak av sørvestsiden av Bakkehaugsdalen som ligger 

nordøstvendt. Store deler av feltet har fantastisk utsikt mot Randsfjorden og landskapet i 

vest/nordvest. 

 

Felt C ligger i et skogkledd område som består av blandingsskog av bjørk, gran og furu, med 

større forekomst av bjørk i lave og våtere områder, og hovedsakelig furu i høyereliggende 

områder. I store deler av felt C er bjørk og gran allerede tatt ut, mens furubestanden er beholdt. 

Marksjiktet er preget av lyng, gras og mose.   

 

Enkelte lavereliggende og flate områder er noe bløte, mens høyereliggende områder er mer 

preget av fjell i dagen, med en del flotte bergrabber som gir flott karakter til området. Området er 

stort sett grunnlendt. 

 

Planavgrensningen mot nord går i et større bekkeløp som ligger i en tydelig bergkløft i terrenget. 

Mens plangrensen mot øst går i Lygnalivegen.  

 

   

    

Figur 10 Bilde fra planområdet, felt C. Foto: Rambøll 

 

Høyspenningsanlegg 

Statnetts 300kV-ledninger Fåberg-Ulven går vest for planområdet. Det er i 

områdereguleringsplanen lagt inn en avstand på minimum 100 meter fra ledningens senterlinje til 

utbyggingsområdet. 
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4.4 Solforhold og lokalklima 

Planområdet omfatter et høydedrag og hele området med unntak av Bekkehaugsdalens 

sørvestlige side har meget gode solforhold. Lokalklimaet vurderes å være godt. 

 

4.5 Trafikkforhold 

Atkomst til hyttefeltet er fra Rv 4 over Lygnasæter. Fra Lygnasæter følges Lygnalivegen sørover 

forbi campingplassen og felt 1 og felt 2. Lygnalivegen er hovedadkomst for alle hytteområdene 

innenfor områdeplanen for Lygna sør. Områdeplanens anslag for bebyggelse for felt C er på 40-45 

enheter. Temaet er ytterligere omtalt i vurderinger av tiltaket. 

4.6 Rekreasjonsverdi 

Lygna er et meget populært utfartsområde både sommer og vinter. Det er et godt utviklet sti- og 

løypenett i området. Det finnes også etablerte sykkelruter. Det er gode jakt- og fiskemuligheter i 

områdene rundt planområdet. Mulighetene for bær- og soppturer er også mange. 

 

Lygna skisenter ligger ca. 800 meter nordøst for Lygnasæter. Skisenteret ligger 620 moh og er 

meget snøsikkert. Det kommer tidlig snø på Lygna. Lygna Skisenter har gode treningsforhold for 

langrenn i skisenterets løypetraseer, også tidlig i sesongen. I tillegg har skisenteret asfaltert 

rulleskianlegg, skileikanlegg og ei stor skistue. Skistua er åpen for servering og som varmestue på 

skirenn 

 

På kartgrunnlaget vises det en tursti som går fra Spranglia til Lauvlisætra. Denne går igjennom 

den sørlige enden av felt D, turstien er ikke merket og benyttes i liten grad. Nærmeste 

skiløypetrasé går nordvest for felt C, mellom felt A og B, samt i øst på oversiden av felt D. Det går 

blåmerket tursti fra Finnskjeggholen til Lushaughytta og opp til Lushaugtårnet 

 

 

  

Skiløyper 

Sykkelrute 

      Turløyper sommer 
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Figur 11 Kart som viser skiløyper, turløper og sykkelveger i nærområdet. Kilde: www.skiforeningen.no,  

sykkelkart og www.ut.no.  

 

4.7 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Miljødirektoratets kartdatabase Naturbase og www.innlandsgis.no, den 

10.02.2021, samt at området ble kartlagt i 2011 i forbindelse med områdereguleringen. 

Det er ingen arter eller naturtyper registrert innenfor planområdet. Nordøst for planområdet ligger 

det en naturtype «gammel furuskog». Detter ligger i tilknytning til felt 5. Lokaliteten omfatter 

koller og små myrområder mellom Halmbråtåhøgda og Kvitberga sørvest for Lygnasæter. 

Terrenget er småkupert til flatt, med en svak helning mot vest i partier. Berggrunnen på Lygna 

består av glimmerskifer, kvartsskifer, metasandstein og biotittgneis, og det synes å være mest 

gneiser og sandstein i dette området. Det er for det meste grunne morenemasser på kollene her, 

samt torvjord av vekslende dybde i myr og myrskog. 

 

Arten furukorsnebb er også registrert et stykke nord for planområdet. Dette er en art av nasjonal 

forvaltningsinteresse. Furukorsnebb er en fugl i finkefamilien. Arten lever i hovedsak av frø fra 

bartrær, særlig frø fra furu. 

 

  

Figur 12 Utklipp fra www.innlandsgis.no som viser data fra naturbase og artskart. Dette grønne området viser 

naturtypen gammel furuskog.  

 

  

http://www.skiforeningen.no/
http://www.ut.no/
http://www.innlandsgis.no/
http://www.innlandsgis.no/
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4.8 Landbruk 

Innenfor området er det i hovedsak registrert skog med lav bonitet, mens områdene øst for 

Bakkehaugsdalen har et større innslag av middels bonitet. Registreringen foreligger før det ble 

gjort hogst i området der bjørk og gran ble tatt ut, mens furubestanden ble beholdt.  Det er ikke 

registrert dyrkbar jord i området.  

 

 

Figur 13 Bonitetskart. Utsnitt hentet fra www.innlandsgis.no /Kilden, NIBIO.  

 

4.9 Teknisk infrastruktur 

Det er en eksisterende trafo innenfor felt B. Denne er dimensjonert med kapasitet til også å 

forsyne felt C.  

 

Eksisterende VA ledning ligger i vegen ovenfor felt B. Tiltaket skal koble seg på eksisterende 

ledningsnett i området.  

 

Det finnes ikke noe eksisterende overvannsnett for å ta hånd om overvannet i området. I dagens 

situasjon er det mye trær og vegetasjon i og utenfor planområdet. Selv om infiltrasjonsevnen i 

grunnen er liten, så tar trær og annen vegetasjon opp overvannet via transpirasjon. Vannet 

fordamper fra bladverket, mens resten av overvannet går i små bekker videre ut av planområdet. 

 

  

http://www.innlandsgis.no/
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4.10 Grunnforhold 

Løsmassene innenfor planområdet består hovedsakelig av usammenhengende eller tynt dekke av 

morenemateriale over berggrunn, foruten noen mindre myrområder. Løsmassene beskrives som 

lite egnet for infiltrasjon. I dagens situasjon er det mye trær og vegetasjon i og utenfor 

planområdet. Selv om infiltrasjonsevnen i grunnen er liten, så tar trær og annen vegetasjon opp 

overvannet via transpirasjon. Vannet fordamper fra bladverk/barnåler, mens resten av 

overvannet går i små bekker videre ut av planområdet. 

 

 

 

Figur 14 Kart som viser løsmassetyper i planområdet (www.innlandsgis.no)  
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4.11 Flomfare og overvann 

Badstubekken går helt nord i planområdet, mens bekken gjennom Bakkehaugsdalen renner 

igjennom felt C.  Ved en flomsituasjon vil flomvannet fra felt C følge terrengets naturlige 

flomveier, og ledes ut av planområdet ved det nordvestlige hjørne av felt C hvor Badstubekken 

renner. Flomvann sydvest i felt D vil følge flomveier gjennom felt C langs Bakkehaugsdalen. Den 

overordnede flomveien for nordlige halvpart av felt D vil ha tilrenning mot flomutsatt område nord 

for felt D og ha tilrenning over felt B slik at felt C ikke omfattes av vann fra området nordøst for 

felt D.  

 

Overflatevann samler seg i flere dreneringslinjer/grøfter i terrenget som går parallelt med 

Bakkehaugsdalen i nordøstre del av felt C. I sørvestre del av feltet drenerer overflatevannet mer 

jevnt over hele skråningen.   

 

I områdeplanen for Lynga sør er fareområder for flom skravert med et 40 meters bredt belte 

langs med bekkedragene. 

 

 

Figur 15 Kart som viser bekker innenfor planområdet, sammen med dreneringslinjer (blå linjer) i tilknytning til 

bekkene og hensynssoner flomfare (skravert felt) fra områdeplanen. Kilde: www.innlandsgis.no 

 

4.12 Støyforhold 

Det kan oppleves noe støy innenfor planområdet knyttet til trafikk til og fra hytteområder i 

nærheten, men dette er i et begrensede tidsrom og godt innenfor hva som er tillatt innenfor 

støyretningslinjene T-1442, uten at det gjøres tiltak. Støyforholdene vurderes derfor å være gode. 

Støy fra Rv. 4 vil ikke påvirke planområdet. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt 

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere felt C ut fra grunnlaget gitt i 

områdereguleringsplanen for Hyttefelt Lygna sør. Planen skal legge til rette for fritidsbebyggelse, 

veg, grønnstruktur og friområder.  

 

Målet med planen er å utvikle et godt hytteområde der det tas hensyn til terrenget. Ved å bevare 

verdifull vegetasjon og terrengformasjoner tilrettelegges det for en utbygging i best mulig 

harmoni med landskapet og området som helhet.  

 

Ved å avsette større sammenhengende grøntkorridorer gjennom feltet, sikres god tilgjengelighet 

til eksisterende skiløyper, sykkeltraséer og stinett samtidig som grøntbeltene gir god visuell 

oppdeling av hyttefeltet. 

 

5.2 Forslag til plankart 

 

Figur 16 Forslag til plankart 
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5.3 Reguleringsformål – oversikt arealbruk 

Det er utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Reguleringsplanen viser fordelingen av ulike arealkategorier innenfor planområdet. Planens totale 

areal er på 146,3 daa, og fordeler seg som vist i tabellen under. 

 

Arealformål (pbl § 12-5) Betegnelse 

(jf. kart) 

Areal/daa 

Bebyggelse og anlegg 
     Fritidsbebyggelse 

 
BFR 

 
46,3 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

    Veg 
    Annen veggrunn-grøntareal 

 

SV 
SKG 

 

9,3 
9,2 

Grønnstruktur 
    Friområde 
    Blå/grønnstruktur 

  
GF 
GBG 

 
34,4 
5,2 

Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift 
    Friluftsformål 

 
LF 

 
41,9 

 
Totalt areal 

  
146,3 

 

 

Hensynssoner  Areal/daa 

§ 12-6 Henysnssoner   

Frisikt  0,2 

Flomfare   25,4 

 
Totalt areal 

  
25,6 

 

Bestemmelseområder  Areal/daa 

§ 12-7 Bestemmelsesområder   

Midlertidig bygg- og anleggsområde  3,0 

 
Totalt areal 

  
3,0 

 

 

5.4 Bebyggelsen 

Det er lagt vekt på at hver enkelt tomt skal ha gode natur- og/eller utsiktskvaliteter, og gode 

solforhold. Samtlige tomter er plassert utenom våte og myrlendte partier og bekkedragene. 

Tomtene er ellers plassert i de slakeste delene av planområdet, for å legge til rette for så god 

terrengtilpasning som mulig ved utbygging. 

 

Bebyggelsen skal underordne seg naturpreget i området med en enkel og harmonisk utforming, 

material- og fargebruk. Det skal brukes mørke jordfarger og materialbruken skal domineres av tre 

og naturstein. Det skal benyttes ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. Alle bygninger på 

samme tomt skal ha enhetlig utforming og samme farge som hovedbygningen. Garasjer/uthus og 

anneks skal underordne seg hovedbebyggelsen. Private uteplasser skal være i form av terrasser, 

eller uteplass på terreng. 

 

Bebyggelsen skal plasseres slik at den tilpasser seg terrenget, og ikke omvendt. Hytter bør i 

hovedsak orienteres med møneretningen langsetter terrengkotene, mens mindre bygg som 

uthus/anneks kan, hvis terrenget tillater det, orienteres på tvers av fallretningen for å skape 

skjermende klynger/tun.  
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Ny bebyggelse, avkjørsler og parkeringsarealer skal tilpasses eksisterende terreng. Maksimalt 

tillatt skjæring- eller fyllingshøyde for hyttetomter er 1,5 meter fra opprinnelig terreng. Alle 

terrengendringer skal utføres så skånsomt som mulig, og alle jordskjæringer og fyllinger skal 

tildekkes med stedegen torv eller masse. Avdekningsmasser skal brukes til istandsetting av sår i 

terrenget.  

 

5.4.1 Tomteinndeling og utnyttelsesgrad 

Det er i alt 53 hyttetomter innenfor felt C. Tomtene skal bebygges med frittliggende fritidsboliger. 

Innenfor felt C er det regulert både store og små hyttetomter.  

 

Store hyttetomter 

Det er 31 store hyttetomter. Disse er større enn 0,8 daa.  På store tomter tillates maks BYA = 

220 m2. Det tillates oppført 3 bygninger pr tomt. Hytte, anneks og uthus/garasje. Sidebygning 

skal ikke være større enn 50 m2. 2 parkeringsplasser på totalt 36 m2 skal medregnes i tillatt BYA.  

Dette gjelder følgende tomter: 645, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 658, 659, 662, 

663, 664, 666, 669, 670, 671, 672, 674, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 og 697. 

 

Små hyttetomter 

Det er 22 små hyttetomter. Disse er mindre enn 0,8 daa. På små tomter tillates maks BYA = 140 

m2. Det tillates oppført 2 bygninger pr tomt. Hytte, uthus/garasje. Sidebygning skal ikke være 

større enn 25 m2. 1 parkeringsplass på 18 m2 skal medregnes i tillatt BYA 

Dette gjelder følgende tomter: 646, 656, 657, 660, 661, 665, 667, 668, 673, 675, 676, 677, 678, 

679, 680, 681, 682, 684, 693, 694, 695 og 696. 

 

Det kan bygges terrasse på maks 40 m2 for både små og store tomter. Terrassen skal inngår i 

BYA. Maks BYA med terrasse er 260 m2 for store tomter og 180 m2 for små tomter. Terrassen 

skal ikke ligge høyere enn 0,5 meter over terreng. Frittstående plattinger er ikke tillatt. 

 

Utnyttelsesgraden er satt en maksimal BYA per tomt, 260 kvm for store tomter eller 180 kvm for 

små tomt inkludert terrasse, som er beskrevet ovenfor. Dette gir en samlet BYA på 26 % for 

områdene avsatt til fritidsbebyggelse. Den totale BYA på 26% inkluderer terrasse og parkering på 

terreng. For den enkelte tomt vil dette variere ut fra tomtas størrelse og om den er definert som 

stor eller liten.  

 

Innenfor fritidsbebyggelsesmarkedet er det ulik etterspørsel på hytte og tomtestørrelser. 

Reguleringsplanen har derfor differensiert størrelsene på tomtene i store og små. De små tomtene 

kan ha maks hyttestørrelse på 122 m2, mens store hytter kan ha maks hyttestørrelse på 184 m2. 

parkering og terrasse kommer i tillegg til dette. På bakgrunn av etterspørselen i markedet på 

store tomter er denne hevet med 20 m2.  
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Figur 17  Forslag til illustrasjonsplan 

5.5 Plassering av interne veger  

Det er lagt vekt på å plassere atkomstvegene i de slakere delene av feltet, og finne gode linjer for 

vegene slik at de føyer seg best mulig etter terrengformene. Samtidig skal kurvatur, bredder og 

stigning sikre atkomst for brannbil. Maksimal stigning er 12%, med slakere stigning der dette 

anses som nødvendig. Dette gir noen terrenginngrep i form av skjæringer og fyllinger langs de 

bratteste vegstrekningene.  

 

Hovedatkomstvegene reguleres med en bredde på 6 meter inkl. skulder, og kortere atkomstveger 

reguleres med bredde 4,0m inkl. skulder, med nødvendige breddeutvidelser i kurver og kryss. 

Snuplasser er dimensjonert for lastebil (L). 

 

5.6 Adkomst og parkering 

Adkomst til de enkelte tomter er vist med adkomstpil i plankartet. Det er gjennom planarbeidet 

vurdert mulig adkomst til den enkelte tomt. For hver hyttetomt skal det avsettes plass til 

parkering, to biler for store tomter og en bil for små tomter. Gjesteparkering skal løses innenfor 

hver enkelt tomt. Det kan parkeres i innkjørsel eventuelt foran garasje dersom dette er bygd. Det 

reguleres ikke inn felles parkeringsplass utover opparbeidet utfartsparkering ved Lygnasæter. 

 



Rambøll – Planbeskrivelse Lygna felt C for felt C 

 

  

 

26/38 

5.7 Renovasjon 

I planforslaget reguleres det ikke inn en egen renovasjonsplass for felt C. Felt C skal benytte 

renovasjonsplassen ved servicebygget, Halmbråtåvegen 20. Plassen er godkjent av Hadeland og 

Ringerike Avfallsselskap mht. dimensjonering.  

 

 

Figur 18 Renovasjonsplassen for feltene, A, B, 5, C og D.  

 

5.8 Friluftsliv og tilgjengelighet 

Tilgangen til å utøve friluftsliv er meget viktig ved etablering av fritidsbebyggelse. Felt C og de 

andre hyttefeltene på Lygna er omgitt av store naturområder med et godt utbygd sti– og 

løypenett. På Lygna er det 220 kilometer med skiløyper som driftes av Øståsen Skiløyper, 10 km 

med lysløype og skistadion. I tillegg er det merkede stier og sykkelruter. 

 

Planforslaget for Felt C sørger for god tilgjengelighet fra hver enkelt hyttetomt ut i 

omkringliggende naturområder, sti- og løypenett. Det er avsatt grønne korridorer i flere retninger 

som sikrer adgang til sti- og løypenettet uten at en behøver å bevege seg langsetter veger.  

5.9 Grønnstruktur 

Hyttefeltene i områdeplanen for Lygna sør er skilt fra hverandre med en gjennomgående 

overordna grønnstruktur. 

Det er et mål for all hytteutbygging i området at mest mulig verdifull vegetasjon og terreng 

bevares. Innenfor hvert delfelt skal omkringliggende vegetasjon og terreng skjerme mot de andre 

utbyggingsfeltene. Det er viktig å bevare eksisterende vegetasjon og terreng i overgangssonene 

mellom de ulike hyttefeltene og i overgangssonene mellom veger og hyttefelt. Den overordna 

grønnstrukturen er viktig for nærområder for lek og aktivitet.  

 

Felt C ligger sentralt plassert i feltene for hyttebygging. Grøntbeltet omkring hyttebebyggelsen er 

regulert til friluftsformål, og disse områdene kan brukes til aktivitetsområder og tilrettelegges for 

friluftsaktiviteter og løyper og stier kan opparbeides. Ledningstraseer for vann, avløp og kabler 

kan også legges i disse områdene, men skal først og fremst legges i tilknytning til vegtraseer.  

 

Grøntbeltene mellom hyttene er regulert til friområder. Disse er med på å underdele og bryte opp 

bebyggelsen innenfor feltet, gir direkte atkomst til friluftsområder uten å måtte gå via kjøreveger, 

og tar vare på naturlige dreneringslinjer for overflatevann i terrenget. Trær og annen vegetasjon i 

disse beltene vil bedre lokalklimaet og redusere fjernvirkningen av bebyggelsen.  

 

Alle inngrep i naturen skal istandsettes og tilplantes med stedegen vegetasjon senest første vår 

etter ferdigstillelse. Det er ikke tillatt med flatehogst.  I områdene regulert til friluftsformål og 



Rambøll – Planbeskrivelse Lygna felt C for felt C 

 

  

 

27/38 

friområder skal eksisterende vegetasjon pleies slik at den gir tilstrekkelig skjerming samtidig som 

den ivaretar utsikt. 

 

Innenfor grønnstrukturen kan det tilrettelegges for stier og lek og aktiviteter for sommer og 

vinter. Nordvest i planområdet er det satt av plass til en akebakke. 

 

5.10 Bekker og myrer 

Det er lagt vekt på å unngå å legge veger og tomter i berøring med bekker og myrer innenfor 

feltet. Vassdragene er viktige for landskapsopplevelsen, naturmangfoldet og for 

overvannshåndteringen. På hver side av bakken i Bakkehaugsdalen skal randvegetasjonen 

bevares i en bredde på minimum 20 meter og det er ikke tillatt å gjøre terrenginngrep i disse 

sonene, men med unntak av fremføring av VA. På den måten bevares bekkeløpet, tilhørende 

kantvegetasjon og bekkens funksjon som viktig vannvei i området.  

 

Overvann fra vegen føres i åpne grøfter og ledes ut i grøntkorridorene og videre ut mot 

bekkedragene. Mest mulig av overvannet skal håndteres lokalt på den enkelte hyttetomt. Ved å 

begrense graden av opparbeiding av terreng sikres mulighetene for stor grad av fordrøyning 

lokalt innenfor egen tomt. Overskytende overvann fra hyttetomter ledes ut i nærliggende 

grønnstruktur og infiltreres der. På bakgrunn av terrengets utforming ledes vannet ut i mange 

retninger og medfører et større område til fordrøyning og infiltrasjon. På bakgrunn av dette er det 

ikke aktuelt med et fordrøyningsmagasin innenfor planområdet.  De mindre myrområdet i feltet 

har stor kapasitet og skal ikke berøres av utbyggingen. 

 

5.11 Teknisk infrastruktur 

Trafo innenfor felt B skal dekke behovet innenfor felt C.  

 

Det forutsettes at nye VA-anlegg bygges ut iht. krav fra Gran kommune. Kommunen vil da overta 

hovedledningsnett. Det skal legges opp til vannkummer med brannvannsuttak som har dekning 

for de nye fritidsboligene. Tiltakshaver skal selv utarbeide plan for VA-infrastruktur for felt C 

 

5.12 Overvannshåndtering 

Det er utarbeidet en overvannsplan i tilknytning til reguleringsplanen som viser løsninger for 

overvannshåndtering innenfor planområdet. Overvann i hyttefeltet forutsettes ivaretatt lokalt på 

egen tomt, med avrenning lokalt i terreng. Dette løses ved at vann fra tak skal ha taknedløp med 

utkast til bakken. Videre vil tomtene ha arealer som er etablert med kult og pukk. Dette vil oftest 

gi en økt fordrøyningskapasitet av overvann på tomtene, sammenlignet med naturtilstand. Det 

skal ikke være økt tilrenning av overvann mot nedenforliggende områder/Vigga etter at 

utbyggingen er ferdig. Dette løses ved at det er store avsatte grønne arealer innenfor planområde 

hvor vannet kan infiltreres. Etablering av gruslagte veger har også god evne til infiltrasjon.  

For felt C renner overvannet ut av planområdet i nordvestredel av område. I de tilstøtende 

områdene, der overvannet renner ut av området, forutsettes det å fortsatt være uberørt natur. 

 

Flomveger utenfor bekkeløpet er ivaretatt som blågrønnstruktur. Innenfor disse områdene skal 

også vegetasjonen bevares og det er ikke tillatt å gjøre terrengendringer som kan påvirke 

dreneringslinje med unntak av bru/kulvert/rør som er nødvendig for vegkryssinger. 
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5.13 Snøopplag 

Det er gitt bestemmelse om at områdene satt av til annen veggrunn grøntareal kan benyttes til 

snøopplag, samt områder utenfor byggegrensene på fritidsboligene. I tillegg kan områder 

innenfor feltene GF3, 5 og 7 kan benyttes til snøopplag i tråd med overvannsplan datert 

12.02.2022. 

 

5.14 Miljøvennlige energiløsninger 

Alle hyttene skal ha mer enn en fyringsmulighet. Videre skal alle hytter ha pipe og mulighet til 

vedfyring som hovedenergikilde i bruksperioden, mens strøm kan brukes som grunnvarme. Den 

enkelte hytteeier oppfordres til å velge miljøvennlige energiløsninger som varmepumper/ 

jordvarme og solcelleanlegg. Det er også mulighet for felles jordvarmeanlegg for flere hytter.  

5.15 Rekkefølgebestemmelser fra områdeplanen 

Som oppfølging av områdeplanen for Lygna sør er det satt rekkefølgekrav om at 60% av felt B 

må være utbygd for det kan søkes om tiltak i felt C.  

 

Når det gjelder etablering av utjevningsbasseng for spillvann før tilkobling til eksisterende 

overføringsledning vises det til VA-planen som skal utarbeides i tilknytning til reguleringsplanen. 

 

5.16 Anleggsgjennomføring 

Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med anleggsaktiviteten i felt C skal begrenses mest 

mulig gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr som gir lavt 

energiforbruk og utslipp.  

 

Med tanke på massehåndtering skal entreprenør benytte stedlige stein- og jordmasser innad i 

feltet i så stor grad som mulig. Entreprenøren vil gjenbruke og videreforedle steinmasser til 

oppbygning av veger og grøfter. Alle masser som graves opp vil bli mellomlagret på siden av veg 

og VA traseer, evt. overskuddsmasse som skal videreforedles til bærelag og forsterkningslag 

mellomlagres innerst i Lygnalivegen i anleggsfasen. Området er avsatt som et midlertidig rigg – 

og anleggsområde i reguleringsplanen som skal benyttes i forbindelse med utbyggingen av felt C, 

D og 5.   

 

Stedlige toppmasser med frøbank benyttes til planering av vegskråninger og berørte arealer.  

Dette sikrer en stor gjenbruksverdi og kort transport av masser.  

 

Det vil forekomme anleggstrafikk i feltet, men tung anleggstrafikk vil i stor grad holde seg 

innenfor feltene C og D, samt i innerste delen i Lygnalivegen.  

  

I anleggsfasen må påregnes støy fra anleggsarbeider i ukedager fra kl. 0700-1900, mandag til 

torsdag, samt fredag mellom kl. 0700-1300.  Dersom det skal foregå arbeider ut over dette 

tidsrommet må dette varsles. Anleggsstøy skal forholde seg til støyretningslinjen T-1442.  

 

Støv fra anleggsaktivitet vil forekomme, men det skal forsøkes redusert under hele 

anleggsperioden. Vegene saltes og dustexbehandles ved behov.  Det er kontinuerlig fokus på å 

redusere tilsmussing av veier, for felt C vil dette i stor grad bli redusert, da kun innerste delen av 

Lygnalivegen bli benyttet til dumpertransport. Lastebiltransport vil forekomme.  
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Ved innkjøring til Lygnalivegen i krysset Halmbråtåvegen skal det skiltes at det foregår 

anleggstrafikk sammen med fartsbegrensning.  

5.17 Vegnavn 

Det reguleres inn en ny veg fra Lygnalivegen. Lygnalia grunneierlag foreslås at denne vegen får 

navnet Spranglia.  

 

 

Figur 19  Kart med vegnavn  
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6. MILJØ OG SAMFUNN – BESKRIVELSE OG VIRKNINGER 

6.1 Stedets karakter, estetikk og landskap  

Utfordringene med utbygging er knyttet til utbyggingens visuelle konsekvenser i nær- og 

fjernvirkning.  En utbygging av fritidsboliger og infrastruktur i området vil gi landskapsmessige 

konsekvenser, spesielt knyttet til terrenginngrep som skaper sår i terreng og vegetasjon. 

 

Eksisterende landskap vil bli påvirket av utbyggingen, og landskapet innenfor plangrensa vil være 

i kontinuerlig endring i noen år framover. Etablering av veger og bebyggelse og framtidig bruk av 

området endrer den visuelle opplevelsen av området. 

 

Østre del av planområdet har et terreng hvor det ligger til rette for å kunne få til gode 

hytteområder som ikke blir dominerende i landskapet, mens vestre del har stedvis mer krevende 

terreng, som vil skape større grad av inngrep i landskapet.  

 
Det er i planarbeidet fokusert på at fritidsbebyggelsen med tilhørende, veger, uteoppholdsarealer 

skal tilpasses til terreng, og ikke omvendt. Det er gitt reguleringsbestemmelser som skal følge 

opp dette. Der opprinnelig terreng har fall mer enn 1,5 m i byggets bredde, skal bygget utformes 

med underetasje. Det er også stilt krav til reparasjon av terrenginngrep, med bruk av stedegen 

torv og avdekningsmasser, og revegetering med stedegen vegetasjon.  

 

Tverrgående grøntdrag (friområder) imellom klyngene av hyttebebyggelse vil være med på å 

dempe fjernvirkningen av utbyggingen, og det er ikke tillatt med flatehogst og hogst av trær på 

grunn av utsikt i disse områdene. 

 

Noen av de registrerte bergrabbene innenfor planområdet er bevart ved at de ligger innenfor 

områder avsatt til friområder. Disse ligger sør for foreslått fritidsbebyggelse, samt mellom 

områdene BFR14 og BRF15. Områdene fremgår av illustrasjonsplanen.  

 

 

Figur 20 Utklipp fra terrengmodell som viser veger og tomter.  
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6.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen automatiske fredete kulturminner registrert i Riksantikvarens database Askeladden 

(3), samt at det er ingen Sefrakregistrerte bygninger innenfor planavgrensningen. 

Undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9 er oppfylt i forbindelse med gjeldende 

reguleringsplan for Lygna sør. 

6.3 Vurdering etter naturmangfoldloven 

Det er foretatt en utsjekk i Miljødirektoratets kartdatabase Naturbase og Artskart, jf. Kap. 4.7, 

den 10.02.2021.  

 

Området og tiltaket er vurdert ut fra naturmangfoldloven av 19.juni 2009 § 7 og §§ 8-12. 

Prinsippene i §§ 8-12 er fulgt i henhold til § 7, som vist under.  

 

I henhold til § 8 er kunnskapsgrunnlaget funnet tilstrekkelig. Det er ikke kjent at tiltaket i stor 

grad berører naturmangfold, sårbare eller truede arter eller økosystemer. Det er ingen registrerte 

forekomster innenfor planområdet. Nord for planområdet er det registrert naturtype gammel 

barskog og arten furukorsnebb. Føre-var-prinsippet i § 9 er vurdert og det er ikke funnet at 

tiltaket er en risiko for vesentlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 

 

Områdene ble kartlagt og vurdert i forbindelse med reguleringen av områdeplanen for Lygna sør. 

Det er derfor ikke kjent at dette planforslaget vil ha vesentlig innvirkning på økosystemet i 

henhold til § 10. Forslagsstiller kjenner ikke til at det er behov for å benytte seg av 

bestemmelsene i § 11-12 om kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder. 

 

6.4 Forurensning – utslipp til luft, vann og grunn 

Det er ingen kjent grunnforurensning i området i dagens situasjon. Fritidsbebyggelsen i seg selv 

vil ikke bidra til forurensning av grunn og til vann. Akuttutslipp til grunn og vann/bekker innenfor 

planområdet i anleggsperioden vurderes som mindre sannsynlig og det foreslås ikke tiltak. Trafikk 

er vurdert i eget avsnitt.  

 

6.5 Landbruk / Naturressurser 

Området beites i dag sporadisk av sau og storfe. På grunn av lave boniteter er imidlertid ikke 

dette beitet særlig preferert. Det vil ikke bli tillatt med inngjerding av hyttetomtene. 

Grunneierlaget uttaler at utbyggingen ikke vil ha negativ effekt på beiteinteressene i området. Det 

er heller ikke ønskelig med en fysisk inngjerding av planområdet, da dette begrenser friluftslivets 

tilgjengelighet. Det er dialog mellom grunneierlaget og Gran Beitelag om å benytte seg av 

«nofence» som er et digitalt gjerde som holder beitedyrene utenfor et valgt område, her 

planområdet. 

 

Planområdet vil ikke være til hinder for skogsdrift for omkringliggende skogsarealer. Vegstandard 

på interne adkomstveger har en utforming slik at skogsbilmaskiner kan benytte disse.  

 

6.6 Avrenning/overvannshåndtering 

Eksisterende avrenning skal ikke endres som følge av tiltaket. Alt overvann må håndteres på egen 

tomt og nærliggende terreng. For ikke å gi økt belastning mot nedenforliggende områder, skal det 
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ikke være økt tilrenning av overvann etter at utbyggingen er ferdig. Dette løses vet at vannet 

fordrøyes på tomter, i vegkroppen og tas opp av stedegen vegetasjon på grøntarealer.  

 

Randvegetasjonen på hver side av bekken i Bakkehaugsdalen er viktig å beholde også fordi det 

gir et godt bidrag til rensing av vannet i tillegg til fordrøyning av overvannet. 

 

Alle inngrep skal istandsettes og revegeteres med stedegen vegetasjon. Overvann fra vegen som 

ikke infiltreres i veg, føres i åpne grøfter og ledes ut i grønt-korridorene for infiltrasjon og 

fordrøyning. Avrenning av overvann fra snøopplag skal ledes ut i lavpunkt i terreng og fordrøyes 

innenfor planområdet. 

6.7 Flomfare 

Ved en flomsituasjon vil flomvannet fra felt C følge terrengets naturlige flomveier, og ledes ut av 

planområdet. For å sikre fritidsbebyggelsen mot flomhendelser er det regulert inn en 20 meters 

hensynssone på hver side av bekken i Bakkehaugsdalen gjennom planområdet. Innenfor 

hensynssonen (H320_1) skal vegetasjonen bevares og det skal ikke bygges eller foretas andre 

typer terrenginngrep innenfor hensynssonen på 20 meter på hver side av vassdraget med unntak 

av VA-kryssinger og bru/kulvert/rør som er nødvendig for vegkryssinger. For å unngå oppstuing 

ved vegkryssingene skal bru, kulvert eller rør dimensjoneres for 200-års flom med klimapåslag på 

40% iht. TEK17 § 7-2.  

 

Det tillates ikke tiltak i forbindelse med utbyggingen i vannstrengen som kan hindre fritt 

bekkeløp, samt at eksisterende myrområder ikke skal berøres av utbyggingen. 

 

Endring av flomsonen 

Flomsonen langs Bakkehaugsdalen er justert i forhold til områdeplanen for Lygna sør, bakgrunnen 

for dette er bekkens faktiske plassering i terrenget, og at det fortsatt skal være en 20 meters 

hensynssone fra bekken og mot bebyggelsen.  

 

 

Figur 21 Utsnitt fra www.innlandsgis.no som viser områdeplanens hensynssone og bekken beliggenhet. 

 

http://www.innlandsgis.no/
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Figur 22 Utsnitt fra plankartet som viser bekken og ny hensynssone.  

  

6.8 Trafikkforhold 

Eksisterende hyttefelt og camping har adkomst fra Rv 4 over Lygnasæter. En utbygging av felt C 

vil gi noe økt trafikk ut og inn på Rv 4, over Lygnasæter og videre innover Lygnalivegen.  

 

I områdeplanens bestemmelser pkt. 4.4 er det krav til særskilt vurdering av trafikk i forhold til 
kryssende skiløyper f.o.m felt C.   

Felt C vil ikke gi mere trafikk internt i område enn det som det ble lagt opp til i forbindelse med 

områdeplanen. Områdeplanen anslå et antall tomter til å være mellom 40-45 tomter, 

reguleringsforslaget viser 53 tomer, differansen vil ikke påvirke trafikkbelastningen i området.   

 

Lygnalivegen er regulert med en vegbredde på 6,5 meter. Den er bred og oversiktlig. Totalt 

innenfor Lygna sør planlegges det ca. 960 enheter. Trafikkbelastningen på Lygnalivegen vil være 

størst på den nordligste delen, mens den vil avta lenger sørover i området. Trafikkbelastningen vil 

være størst i forbindelse med store utfartshelger og innenfor bestemte tidsrom. Når det gjelder 

trafikksikkerhet og kryssing mellom vei og skiløyper, legges det ikke opp til dette i denne 

reguleringsplanen. Det er et aktuelt tema i forbindelse med reguleringen av felt 5.  

 

For dagens situasjon når det gjelder kryssing mellom skiløype og Lygnalivegen ved felt B er det 

nå skiltet ned til 30 km/t, samt satt opp skilt for kryssende skiløype, 50 m før og etter kryssing 

vinteren 2020-21. Løypen ovenfra ble lagt om før jul, slik at man kan stoppe på et platå før 

kryssing. Løypa nedenfor ble lagt om i februar, slik at man slipper en bratt bakke rett nedenfor 

kryssingen.  

 

Når det gjelder kryssingen lenger nord, fungerer denne fint slik den er. Det er en åpen kryssing 

der både trafikanter og skiløpere har god oversikt begge veier. Det kjøres ikke skiløyper helt ut i 

veien. Det er også her skiltet med kryssende skiløype. Det er i dialog med BTA besluttet at 

hastigheten senkes fra 40 til 30 km/t på strekningen. Dagens ferist som ligger rett før kryssingen 

innover, gjør at trafikken automatisk har lavere fart.  

 

Omfanget av trafikk innenfor området tilsier at det ikke er behov for særskilte 

trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med utbyggingen utover det som er nevnt ovenfor.  
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6.9 Støyforhold 

Det er ingen virksomhet innenfor planområdet i dag som genererer støy til omgivelsene. 

Nærmeste støykilde er Rv 4. Det ligger et eksisterende masseuttak på vestsiden av Rv 4, og det 

foreligger vedtatt reguleringsplan for ytterligere et uttak rett vest for Rv4. 

Det er foretatt støyberegninger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Stenersen 

Massetak. Støyberegningene viser at uttaket ikke vil påvirke utbyggingsområdene med støy over 

grenseverdiene. 

 

En utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet vil ikke medføre økt støybelastning til 

omgivelsene med unntak av anleggsperioden. Det er i bestemmelsene gitt føringer for tidspunkter 

for anleggsarbeider og eventuell fravik fra disse. Midlertidig rigg og anleggsområde legges lengst 

unna eksisterende hyttefelt og i tilknytning til felt C.  

 

6.10 Friluftsliv og nærmiljø 

En utbygging vil berøre friluftslivet ved direkte arealbeslag, men planområdet er imidlertid ikke 

det området på Lygna som er mest benyttet til friluftsliv. Det er flere områder rundt som er 

tilrettelagt for friluftsliv gjennom skiløypetraseer og akebakke/skileikområder.  

Innenfor planområdet reguleres det ikke inn skiløyper, men det reguleres grønnstruktur mellom 

bebyggelsen som skal gi god tilgjengelighet til omkringliggende løyper.  Det tillates at det kjøres 

løyper innenfor området. I tillegg åpnes det opp for en mindre akebakke innenfor området.  

 

6.11 Barn og unges interesser 

Planområdet er en del av et større, mye brukt, friluftsområde. Det er tilrettelegging for barn og 

unge utenfor planområdet, f.eks. skileikområde mellom felt A og B, samt skiløypene i 

nærområdet. Det er ingen opparbeidede stier og løyper innenfor planområdet, Planområdet er 

derfor ikke i stor grad benyttet som oppholdssted for barn og unge. Tiltaket vil øke 

tilgjengeligheten til området for barn og unge. Det kan tilrettelegges med løyper stier og 

sykkelstier og det er avsatt areal /aktivitetsområder innenfor planområdet.  

 

6.12 Universell utforming 

Utbyggingen av området skal utformes etter prinsippet om universell utforming. Alle veger skal så 

langt det er mulig tilfredsstille kravet til universell utforming. Bratt terreng i deler av området gjør 

at det ikke er mulig å få til dette alle steder. Det vil bli kjørbar adkomst til alle tomtene og 

atkomst fra parkeringsplass til inngangsparti skal være universelt utformet der dette ikke krever 

for store terrenginngrep. 

6.13 Miljø og klima  

I dagens situasjon er hytteområdene på Lygna tilgjengelige med bil og buss. Flere hyttefelt 

innebærer økning i biltrafikk og utslipp i området, samtidig som en kan regne med at en økende 

andel av de kjørende vil bruke el-bil. Flere hyttefelt fører også til større energiforbruk knyttet til 

oppvarming, og nedbygging av skogsområder gir nedgang i opptak av CO2. I reguleringsplanen er 

det satt bestemmelse vedrørende materialbruk i hyttene, energiforsyning, samt at bruk av 

solceller i tak eller fasade tillates.  Den enkelte hytteeier oppfordres til å velge miljøvennlige 

energiløsninger som varmepumper/ jordvarme og solcelleanlegg. Det er også mulighet for felles 

jordvarmeanlegg for flere hytter. 
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7. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

7.1 Metode 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 

tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Metoden er nærmere beskrevet i 

vedlegg 3 ROS-analyse.  

7.2 Evaluering av risiko 

Det er vurdert 11 aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre 

konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. 

 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 

kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 

oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens 

ID-nummer i parentes): 

 
• Flom fra vassdrag (1) 

• Flom fra nedbørshendelser (overvann) (2) 

• Radongass (3) 

• Akuttutslipp til sjø/vassdrag (anleggsperiode) (4) 

• Akuttutslipp til grunn (anleggsperiode) (5) 

• Støv og støy fra anleggstrafikk ,også for anleggstrafikk (6) 

• Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter (7) 

• Trafikkulykker: møteulykker og utforkjøring (8) 

• Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater (9) 

• Ulykke under lek/fritid (10) 

• Bortfall av VA, forurensing av drikkevann, energiforsyning, telekom og IKT 

(anleggsperiode) (11) 

 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 

ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 

slik løsninger er foreslått og foreligger.  
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 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 

sannsynlig 
     

Meget 

sannsynlig 
 

Liv og helse: 1, 2  

Stabilitet: 1,2 

Miljø:1, 2  

   

Sannsynlig 

Liv og helse: 5  

Stabilitet:3, 5, 10 

Miljø: 3,  9, 10 

Liv og helse: 3,  9, 

10 

Stabilitet: 9 

Miljø: 5 

   

Mindre 

sannsynlig 

Liv og helse: 4, 6 

11 

Stabilitet: 4, 6, 7, 

8 

Miljø: 6, 7, 8, 11 

Stabilitet: 11 

Miljø: 4 

Liv og helse: 

7, 8 
  

Usannsynlig      

 

Tabell 1 Risikomatrise – total risiko, høyeste risiko vurdert for aktuelle uønskede hendelser 

 

 

Risiko-reduserende tiltak:  

Risiko-

reduserende 

tiltak: ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 Flom i vassdrag • Prosjektering av veger 

og etablering av 

bebyggelse i henhold til 

forskrifter. 

• Overvannshåndtering 

implementeres i 

bestemmelsene, samt 

krav om utarbeiding av 

plan for 

overvannshåndtering. 

• Innarbeiding av 

hensynssone i plankartet 

i tilknytning til bekkene. 

Innenfor disse områdene 

er det ikke tillatt 

utbygging. 

I forbindelse med 

utarbeidelsen av 

reguleringsplanen 
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Risiko-

reduserende 

tiltak: ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

2 Flom fra 

nedbørshendelser 

(overvann) 

• Prosjektering av veger 

og etablering av 

bebyggelse i henhold til 

forskrifter. 

• Overvannshåndtering 

implementeres i 

bestemmelsene, samt 

krav om utarbeiding av 

plan for 

overvannshåndtering.   

• Eksisterende drenslinjer 

ivaretas. 

I forbindelse med 

utarbeidelsen av 

reguleringsplanen 

3 Radongass • Krav til tiltak gitt i 

byggteknisk forskrift.   

 

4 Akuttutslipp til 

sjø/vassdrag 

(anleggsperiode) 

• Det vurderes ikke 

nødvendig med tiltak 

utover vanlige tiltak ved 

anleggsarbeid. 

(Beredskapsplan med 

eventuelle tiltak) 

 

5 Akuttutslipp til grunn 

(anleggsperiode) 

• Det vurderes ikke 

nødvendig med tiltak 

utover vanlige tiltak ved 

anleggsarbeid. 

(Beredskapsplan med 

eventuelle tiltak) 

 

6 Støv og støy fra trafikk 

(også anleggstrafikk) 

•  • Det er satt 

reguleringsbestemmelser 

for anleggsarbeid mtp. 

arbeidstider. 

7 Trafikkulykker: 

påkjørsel av myke 

trafikanter 

 

• Trafikksikkerhetstiltak 

der dette er nødvendig. 

Det er i februar 2021 

skiltet ned til 30 km/t 

der det er kryssinger 

mellom skiløype og 

Lygnalivegen, samt 

skiltet for kryssende 

skiløype. 

• Kryssområdene tegnes 

inn på plankart i tråd med 

håndbok N100 og med 

siktsoner. 

8 Trafikkulykker: 

møteulykker og 

utforkjøring 

 

 • Kryssområdene tegnes 

inn på plankart i tråd med 

håndbok N100 og med 

siktsoner. 

9 Anleggsperiode: 

trafikkulykke, 

anleggstrafikk og 

fremkommelighet for 

nødetater 

• Det forutsettes at 

anleggsarbeidet 

gjennomføres iht. 

gjeldende forskrifter og 

regelverk. 
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Risiko-

reduserende 

tiltak: ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

 

10 Ulykke under lek/fritid 

 

• Sikring av eventuelle 

trær i nærheten av 

akebakken med 

«alpinmatter» i 

akeperioden/vinterne. 

• Bestemmelser for å sikre 

nødvendige 

sikkerhetstiltak i områder 

avsatt til lek/aktivitet. 

11 Bortfall av VA, 

forurensing av 

drikkevann, 

energiforsyning, 

telekom og IKT (i 

anleggsperioden) 

• Det vurderes ikke som 

nødvendig med tiltak. 

 

 

Tabell 2 Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging 

 

8. AVSLUTTENDE DRØFTING OG ANBEFALING 

Planforslaget vurderes å være i tråd med områdeplanen for Lygna sør (vedtatt 25.09.2014) og 

konsekvensutredningen som ble gjennomført i forbindelse med utarbeiding av områdeplanen.  

 

Gjennom reguleringsplanprosessen er det gjort vurderinger rundt hvordan bebyggelse og veger 

bør plasseres med tanke på å minimere terrenginngrep, samtidig som det tas hensyn til bekker og 

eksisterende dreneringslinjer innenfor planområdet. Reguleringsbestemmelsene er også 

utarbeidet med tanke på å sikre at bebyggelsen planlegges ut fra terreng og ikke motsatt.  

 

Forslagsstiller og konsulent vurderer at vurderingene i planbeskrivelsen belyser hensynet til ulike 

interesser i området. Vurderingene av virkninger og evaluering av risiko og sårbarhet er 

presentert i planbeskrivelsen, og det en har kommet fram til her er fulgt opp gjennom plankartet 

og reguleringsbestemmelsene.    



Rambøll – Planbeskrivelse Lygna felt C for felt C 
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