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1 BAKGRUNN 

1.1 HENSIKTEN MED PLANFORSLAGET 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbygging sentralt i Lena tettsted. Det er 

ønskelig å detaljregulere området for å legge til rette for 15 boenheter. Disse oppføres som en 

firemannsbolig og 11 boenheter i rekke. Det er ønskelig å legge til rette for varierte og billige boliger 

for ulike boligkjøpere, men særlig førstegangs- og unge boligkjøpere. Tiltakshaver ønsker derfor å se 

nærmere på muligheten for at noen boenheter kan oppføres med konseptet «leie til eie».  

1.2 FORSLAGSSTILLER OG PLANKONSULENT 

Forslagsstiller for detaljreguleringsplanen er Lena Boligutvikling AS, et nytt eiendomsselskap 

registrert i Østre Toten kommune, som eies av lokale eiere. 

Plankonsulent er Norgeshus AS, et ingeniør- og arkitektkontor som jobber med prosjektering fra 

planoppstart til overlevering. Norgeshus er en franchisebedrift og har entreprenører over hele landet 

som bygger alt fra småhus på én tomt til hele boligfelt og næringsbygg/leilighetsbygg. På 

hovedkontoret i Melhus har Norgeshus en egen plangruppe med god kompetanse som utfører 

planarbeider i hele landet. 

1.3 EIERFORHOLD 

Planforslaget berører følgende eiendommer: 

GNR./BNR./FESTENR Hjemmelshaver 

165/10 Leiv Ola Hakkestad 
165/14 (vegareal) Inger Brynilsen 

Stein Arne Brynilsen 
165/16 Jan Ivar Lieng Bjerregård 

165/19 Inga Ranheim 

165/20 Synnøve Sommerstad 
165/22 Inger Festad 

Anna Festad Lund 
(Festerett: Østre Toten kommune) 

165/36 Lena Boligutvikling AS 
184/35 Lenatunet AS 

184/48 Lena Boligutvikling AS 

184/77 Else Skogbakken 
Hans Skogbakken 

184/93 Per Arne Granlund 
Hans Einar Granlund 

 

Eiendomsgrensene mellom gnr./bnr. 165/14 og 184/48, og mellom 184/48 og 184/79 var ikke 

nøyaktige nok ved innsending av planforslaget. Grenseoppgang er bestilt, og nye grenser vil legges 

inn i plankartet før planforslaget sendes til andregangsbehandling. 
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Figur 1 Planavgrensning med berørte eiendommer. Planavgrensning er markert med mørk, stiplet linje. Kart er hentet fra 
kartportal.no. 

1.4 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 

Saken om regulering har vært vurdert tidligere i 2019. Vurderingen har omhandlet spørsmålet om 

videreføring av vern for bygningene på eiendom gnr./bnr. 184/48, heretter omtalt som «Solbakken». 

Kulturminnemyndigheten, her representert ved tidligere Oppland fylkeskommune, og Mjøsmuseet, 

anser bebyggelsen for å ha høy lokal og regional verneverdi som kulturminne. Bygningene er ikke 

registrert som kulturminne, men er i dag underlagt et formelt vern gjennom gjeldende 

reguleringsplan. Østre Toten kommunen ga innstilling til å rive bebyggelsen, men valgte å snu når 

Oppland fylkeskommune i 2019 satte seg imot dette. Den siste innstillingen fra kommunen til saken 

var å videreføre vern av bygningene. 

Forslagsstiller ønsker at det skal tas en ny vurdering om vern av bygningene på Solbakken. I 

forbindelse med at EH Bolig gikk konkurs i 2020 forsøkte panthaver, Totens Sparebank, å selge 

eiendommen. Eiendommen ble forsøkt solgt ut fra konkursboet etter EH Bolig, til en meget rimelig 

pris. Det var ingen som besluttet å kjøpe eiendommen, før Lena Boligutvikling AS besluttet å kjøpe 

eiendommen med tanke på denne omreguleringen. På bakgrunn av dette ønsker forslagsstiller at 

kommunen skal vurdere bebyggelsens vernestatus på nytt. Dersom ingen er villige til å kjøpe 
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eiendommen, på bakgrunn av fylkeskommunens krav om vern, er alternativet at bebyggelsen blir 

stående og forfalle. Se vedlagt dokument fra Totens Sparebank for flere detaljer. 

1.5 PLANPROGRAM/KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, da området allerede er regulert til boligformål og er i tråd med gjeldende 

kommunedelplanen for Lena 2008 - 2020. 
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2 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 

Nasjonale føringer 

Ved utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven skal nasjonale og regionale føringer legges til 

grunn for planleggingen. De nasjonale føringene som er mest relevante for dette planforslaget er 

disse: 

- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (RPR) og temaveileder 

om barn og unge i planlegging (T-1513/12) 

- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 

- Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 

- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/16) 

De regionale føringene som er mest relevante for dette planarbeidet er temaplaner fra tidligere 

Oppland fylkeskommune. Det inkluderer disse planene: 

- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2008 – 2021. 

- Plan for klima og energi 2013 – 2024 

- Plan for folkehelse 2018 – 2022 

- Plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt 15. juni 2016. 

Hvordan planene er fulgt opp kommer fram i delkapitlene om beskrivelsen av planforslaget og 

virkningene av det. 

2.2 KOMMUNALE FØRINGER 

2.2.1 Kommuneplanen og kommunedelplanen 

Kommunale planer for nåværende Østre Toten kommune omfatter kommuneplanens arealdel for 

Østre Toten kommune 2018 – 2030, og kommunedelplanen for Lena 2008 – 2020. Bestemmelsene til 

kommuneplanens arealdel gjelder også for kommunedelplanen for Lena. Aktuelle føringer fra 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er redegjort for, og besvart i delen nedenfor. 

Kommunale temaplaner er redegjort for senere i planbeskrivelsen. 

Planforslaget er i tråd med arealdelen til kommunedelplanen for Lena, som avsetter planområdet til 

kombinert formål for bolig, kontor og forretning. Planforslaget legger opp til å benytte hele 

planområdet til boligformål. 
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Figur 2 Utklipp av plankartet for kommunedelplanen for Lena. Planavgrensning markert med mørk, fast linje. 

Videre redegjøres det for bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og hvordan disse er ivaretatt 

i planforslaget. 

§ 1.15 – Kulturminner og kulturmiljøer 

- E – Før det kan gis tillatelse til riving av bygg som kommunen anser som verneverdige skal 

verneverdi og byggets tekniske tilstand dokumenteres. 

Dette er ivaretatt gjennom takstrapporten for Solbakken, vedlagt planforslaget. 

§ 1.18 – Utbyggingsvolum 

- Retningslinje for utbyggingsvolum stiller krav om 2-4 boenheter i arealer avsatt til 

sentrumsformål.  

Arealer/sted Antall boenheter per daa 
Utenfor tettbygd strøk  Minimum 0,75 

Tettbygd strøk utenfor sentrum, <2 km fra 
barneskole og sentrum av Skreia, Kapp og 
Kolbu. 

1-2 

Sentrumsnære byggeområder for bolig 
beliggende i en sone på 500 m fra sentrum av 
Skreia, Kapp og Kolbu. 

2-4 

Områder avsatt til sentrumsformål. 4-8 
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Dette planforslaget ligger innenfor arealer avsatt til kombinert formål for B/F/K, bolig, forretning og 

kontor, i kommunedelplanens arealdel. Det er ikke avsatt til sentrumsformål. Planforslaget er 

derimot sentrumsnært på Lena. Planforslaget legger opp til 2 boenheter per daa, som er i tråd med 

KPA. 

§ 2.1.2 Parkeringskrav 

- A. Parkering i sentrumsområder skal i størst mulig grad foregå i flere plan, helst som 
kjellerparkering.  

- B. Minimum 5 % av biloppstillingsplassene for forretningsareal skal være HC-plasser. I 
reguleringsplan skal det stilles følgende krav til antall biloppstillingsplasser:  

Formål  Plasser (bil) i 
byggeområder for 
bolig  

Plasser(bil) i områder 
avsatt til 
sentrumsformål  

Sykkel  

Enebolig  2 plasser pr. enebolig  Ikke relevant  Ikke relevant  
Enebolig med 
tilleggsleilighet  

2 + 1 plasser  Ikke relevant  Ikke relevant  

Tomannsbolig  2 plasser pr. boenhet  1,5 plasser pr. 
boenhet  

Ikke relevant  

Liten leilighet, 2 rom  1-1,5 plasser pr. 
leilighet  

1 plass pr. leilighet  0,5 plass pr. boenhet  

Leilighet, 3 roms eller 
mer  

1,5-2 plasser pr. 
leilighet  

1,5 plasser pr. 
leilighet  

1 plass pr. boenhet  

Kontor og 
forretningsbygg  

1- 1,5 plasser pr. 50 
kvm BRA  

0,5-1,5 plasser pr. 50 
kvm BRA  

1 plass pr.150 kvm 
BRA  

 
Parkering er i utgangspunktet med eneboliger i byggeområder for bolig. Dette tilsier krav om 2 p-

plasser per boenhet. Det stilles ikke krav til sykkelparkering for eneboliger. For leilighetsbygg, som 

firemannsboligen, stilles det krav om 0,5 plasser per liten boenhet, mens 1 plass per stor boenhet. 

Her er det aktuelt med fire store boenheter, og slik krav om fire sykkelparkeringsplasser. 

Det er ikke krav om HC-plass, men i tråd med planleggingsprinsipp om universell utforming ønsker 

forslagsstiller å legge til rette for dette. Det er lagt opp til en HC-plass innenfor planområdet. 

§ 2.2.1 Oppholdsarealer, lekearealer og utearealer 

Det skal etableres felles uteoppholdsareal i henhold til kommunens normer. Minst 150 m2 og maks 

50 meter fra inngangsdør. 

 Nærlekeplass  
(0-6 år)  

Kvartalslekeplass  
(6-12 år)  

Områdelekeplass (med 
balløkke)  

Formål  Lek og opphold for små 
barn og voksne  

Lek og opphold for barn 
og voksne  

Aktivitetsplass og sosial 
møteplass for barn, 
ungdom og voksne  

Avstand fra bolig  Ved inngangsdør, maks 
50 meter  

Trafikksikker adkomst, 
maks 250 meter  

Trafikksikker avstand, 
maks 1.000 meter  

Boligenheter pr. 
lekeplass  

Minst 10 og maks 30 
boligenheter  

Maks 150 boligenheter  Maks 500 boenheter  

Størrelse  Minst 150 m2  Minst 1500 m2, kan 
deles i 3 enheter og 

Minst 3000 m2, kan 
være i tilknytning skole.  
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være i tilknytning 
barnehage  

 

Minste uteoppholdsareal (MUA) er beregnet til minst 150 m2. 

Planforslaget legger opp til 15 boenheter. Dette kommer inn under kravet til nærlekeplass for de 

minste barna. Det er flere andre lekeplasser i Lena sentrum for større barn. 

Krav om opparbeiding av lekeplass tas inn som rekkefølgebestemmelse. 

§ 2.4 ved utvikling av områder for sentrumsformål skal Regional strategi for utvikling av fremtidas 

bomiljø og lokalsamfunn «Connected Living» og regional plan for «Attraktive byer og tettsteder i 

Oppland» legges til grunn. 

Forslagsstiller ønsker å følge opp denne strategien. Ved å utforme varierte boliger kan ulike 

generasjoner og beboere bo i nærheten av hverandre. Noen av boenhetene i firemannsboligen er 

tenkt til «leie for eie» som kan appellere til yngre boligkjøpere. Firemannsboligen har leiligheter på 

ett plan, og særlig leilighetene i første etasje kan appellere til eldre boligkjøpere. De andre boligene 

er tenkt som kjedete eneboliger, som er anvendelige for de fleste husholdninger. Dette vil bli 

attraktive, sentrumsnære boliger for barnefamilier, eldre, yngre og enslige boligkjøpere. Gode felles 

uteoppholdsareal, som en stor felles lekeplass, fungerer som gode møteplasser. 

2.2.2 Kommunale temaplaner og forskrifter 

Kommunale temaplaner aktuelle for planforslaget blir redegjort for under. Aktuelle planer er: 

- Klima og energiplan for Østre Toten kommune, 2009 – 2020 

- Strategisk plan for vassdragsforvaltning, vedtatt 2013 

I tillegg er det aktuelt i denne delen å redegjøre for forskrift om tilknytning til Lena fjernvarme. 

Klima og energiplan for Østre Toten kommune, 2009 – 2020 

Tiltaket er i tråd med klima og energiplanen. Planforslaget legger opp til å bruke fjernvarme fra 

fjernvarmeanlegget på Lena. Tiltaket har kort avstand til sentrale målpunkter på Lena; skoler, 

butikker og møteplasser. Det er bussholdeplass i nærheten. Det er ønskelig å bruke trevirke som 

hovedmateriale i byggene. 

Strategisk plan for vassdragsforvaltning, vedtatt 2013 

Tiltaket følger opp kommunens strategiske plan for vassdragsforvaltning, av 2013. Tiltaket ligger i 

nærheten av Festadbekken, en del av Lenavassdraget. For å begrense avrenning til bekken skal 

overvann fordrøyes på egen tomt. Dette vil slik ikke gi avrenning fra eiendommen innenfor anbefalte 

grenseverdier for nedbør med klimapåslag. Grenseverdiene er satt etter kravene i klimaprofil for 

Oppland fylke, TEK17 og statlige planretningslinjer for energi og klima og klimatilpasning. Avløp fra 

boligene kobles til det kommunale avløpsnettet og hindrer ukontrollert avrenning til Lenavassdraget. 

Forskrift om tilknytning til Lena fjernvarme 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme hos Lena Fjernvarme AS. Antallet 

samlet nybygg målt i BRA, tilsier at tiltaket er tilkoblingspliktig, jf. § 2 i forskrift om tilknytning til Lena 

fjernvarme. Dette medfører at alt energibehov til oppvarming skal dekkes gjennom vannbåren 

varme, jf. § 3. Bruk av alternative energikilder til oppvarming, som elektrisitet, kan da begrenses. 
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2.3 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 

Planområdet inkluderer deler av gjeldende reguleringsplan, planid. 20070001, for «Meieri- og 

Narumskvartalet». Gjeldende reguleringsplan regulerer felt B1 til lav blokkbebyggelse med høy 

utnyttingsgrad (35 – 50 % BYA), og BFS til småhusbebyggelse med lav utnyttingsgrad (20 % BYA). 

Reguleringsplanen har vernet bebyggelsen på eiendom gnr./bnr. 184/48, omtalt som «Solbakken». 

 

Figur 3 Plankartet for reguleringsplanene, planid. 20070001, Meierkvartalet og Narumskvartalet. Planområdet til venstre i 
kartet. 

2.4 KART SOM VISER TILGRENSENDE PLANER OG OVERSIKT OVER STATUS FOR TILGRENSENDE PLANER 

Tilgrensende planer er reguleringsplan, planid. 20120011, for «Lenatunet», mens reguleringsplanen 

for Meieri og Narumskvartalet dekker hele planområdet. Begge reguleringsplanene er vedtatt. 

2.5 FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER 

Planforslaget er delvis i tråd med gjeldende overordnede planer, som er regulert til kombinert bolig, 

forretning og kontor (B/F/K). Selv om kommunedelplanen er opp til rullering er det ikke foreslått 

endringer som påvirker arealbruken innenfor aktuelt planområde. 
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Gjeldende reguleringsplan med fastsatt boligtype innfrir ikke ønsket utbygging hos forslagsstiller, og 

gjør det nødvendig med ny detaljreguleringsplan og planprosess. 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 BELIGGENHET, AVGRENSNING, STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger innenfor Lena tettsted like i nærheten av Lena gamle meieri og Festadfeltet. 

Planområdet er på ca. 7200 m2. 

3.2 DAGENS BRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 

Planområdet er i dag benyttet til eneboliger og uthus med hage. Tilstøtende arealbruk er lokal 

kjøreveg, småhusbebyggelse mot nord og vest, og blokkbebyggelse mot sør. Mot øst er det arealer 

som ikke er benyttet til et spesielt formål, men som er regulert til kombinert bolig-, forretning-, 

kontor- og noe parkeringsformål. Festadbekken går ved planavgrensningen i sørvest. 

 

Figur 4 Ortofoto over Planområdet, lokalt i Lena tettsted. Planavgrensning markert med mørk, stiplet linje. Ortofoto er 
hentet fra kartportal.no. 
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Figur 5 Arealressurskart AR5 for Lena tettsted. Planavgrensning markert med mørk, stiplet linje. Kart er hentet fra 
kartportal.no. 

3.3 STEDETS KARAKTER 

Planområdet ligger sentralt i Lena tettsted. Bebyggelsen rundt er dominert av frittliggende 

eneboliger og forretningsbygg. Lena har vært et tidligere industristed og stasjonsby langs 

Skreiabanen. Mange av byggene har vært brukt til foredling av lokale råvarer fra jordbruket, som det 

gamle meieriet og kornsiloen. Etter at industrien har blitt faset mer ut av tettstedet har det blitt 

etablert flere virksomheter innen tjenesteyting, som butikker og kontorvirksomhet. Rundt butikkene 

er det åpne flater som benyttes til parkeringsformål. Butikkene er sentrert langs Lenagata og 

Silovegen, mens eneboligene og skoler er lokalisert i utkanten av tettstedet. Det meste av 

bebyggelsen er fra etter 1960. 
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Figur 6 Fv244 Lenagata med bygg i tradisjonell byggestil til høyre, og mer moderne til venstre. Bildet ser nordover fra 
rundkjøringen i Lena. Bilde ble tatt i oktober 2019. Hentet fra Google Maps Street View.. 

 

 

Figur 7 Fv244 Lenagata med dagligvareforretning til venstre, i tradisjonell byggestil, og åpne flater til parkeringsplass til 
høyre. Bilde er tatt i mai 2018. Hentet fra Google Maps Street View. 

3.4 LANDSKAP 

Landskapet er karakteristisk for jordbruksbygdene rundt Mjøsa. Det domineres av relativt flatt 

morenelandskap, med mindre vassdrag, duvende åsrygger og store landbruksarealer. Området ligger 

i et åpent landskap, og har gode solforhold hele året.  
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Figur 8 Landskapet rundt Lena tettsted, Østre Toten. Hentet fra Store Norske Leksikon (snl.no). 

3.5 LOKALKLIMA 

Lokalklima er typisk innlandsklima med varme somre og kalde vintre. Normal årstemperatur er 2-4 

grader for siste normalperiode, 1971-2000. 

Området har årsnedbør på under 500 mm for siste normalperiode, 1971-2000. 

Hele området har gode solforhold. 

3.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det er ingen kulturminner registrert på planområdet. Det er to bygninger som er underlagt formelt 

vern gjennom gjeldende reguleringsplan. Våningshuset og låven tilhører eiendommen Solberg, som 

var barndomshjemmet til komponisten og organisten Leif Solberg. Han var en kjent musiker fra 1900-

tallet, bosatt på Lillehammer. 

I dag er bygningene i dårlig forfatning, og bærer preg av å ikke ha blitt vedlikeholdt. Takstrapport gir 

bærende konstruksjoner og grunnmur takstklasse TG3 som innebærer kraftige symptomer som 

sammenbrudd og total funksjonssvikt. 
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Figur 9 Eiendommen Solberg med vernet bebyggelse. 

3.7 NATURVERDIER 

Det er ikke registrert funn av truede arter i, eller i nærheten av planområdet. Det er heller ikke 

registrert viktige naturområder eller andre naturverdier. 

3.8 REKREASJONSVERDI 

Arealet er ikke aktivt tilrettelagt for rekreasjon i dag. Det er heller ikke tydelige spor etter 

rekreasjonsbruk. 

3.9 LANDBRUK 

Landbruksverdiene i området ble registrert av NIBIO i 1997. Planområdet er registrert som dyrkbar 

jord. Jordsmonnet er ikke blitt registrert, men områdene rundt er klassifisert som «svært god 

jordkvalitet». Området har høy bonitet. 

3.10 TRAFIKKFORHOLD 

Planområdet ligger i Lena sentrum. Nærmeste veger er Vallevegen mot nord, Festadfeltet mot vest, 

og Meieritunet mot øst og sør. Fartsgrensen er satt til 50 km/t for Meieritunet, mens de andre 

vegene har fartsgrense på 30 km/t. Det er ikke målt ÅDT for Vallevegen eller Meieritunet, men det er 

bare et lite boligfelt der. Vallevegen stopper ganske kort unna planavgrensningen. Langs Vallevegen 

og Meieritunet er det regulert gang- og sykkelveg bort til miljøgata Lenagata. Det er også etablert en 

gang- og sykkelveg like sør for planområdet, på den gamle jernbanetraséen mellom Lena og Billitt. 
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Sentralt for trafikkbildet på Lena er fv 244 Lenagata, som er en viktig transportåre lokalt og regionalt. 

Lenagata går tvers igjennom Lena sentrum og er en sentral barriere. Det er overgangsfelt på gateplan 

over Lenagata. ÅDT er målt for fv 244, Lenagata, og er 4200, med 6 % tunge kjøretøy. Det er 

registrert mange trafikkulykker langs Lenagata. De fleste er av eldre dato, fra den gang Lenagata var 

riksveg 244, Lenagata. Det nevnes i kommuneplanen at det er ønskelig med en fremtidig omkjøring 

for regional trafikk utenom Lena sentrum. 

Det er mange attraktive målpunkt på motsatt side av Lenagata fra planområdet. Østre Toten 

idrettspark, butikker og restauranter, bussholdeplasser, og Lena videregående skole ligger på motsatt 

side av Lenagata. Valle videregående skole og Lena ungdomsskole ligger på samme side av Lenagata.  

 

Figur 10 Bilde fra reiseplanleggeren i Google Maps. Mulige veger til Østre Toten Idrettspark, fra planområdet. Hentet fra 
Google Maps. 

Det går kollektivtrafikk fra Lena til Mjøsbyene og Romerike. Det er to bussholdeplasser i Lena. Begge 

ligger på motsatt side av Lenagata fra planområdet. Det er ca. 350 meter til den nærmeste, 

«Silogata», og 900 m til neste holdeplass, «Lena skysstasjon». I kommunens plan for energi og klima 

nevnes det som en målsetting å bedre kollektivtilbud i kommunen til de andre Mjøsbyene og til 

Romerike. 
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3.11 BARNS INTERESSER 

Barns interesser er ikke ivaretatt med dagens situasjon. Det er kun for de private eneboligene med 

tilhørende hage. Det er ikke lekeplass på området i dag. Det er offentlig lekeplass sørøst for vegen 

Meieritunet, og på den andre siden av Lenagata. Her er også Østre Toten idrettspark. Som nevnt 

tidligere er det trygge og gode gangveier i området, men Lenagata er en barriere gjennom sentrum. 

3.12 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Det er mange barnehager og skoler lokalt på Lena. I nærheten av Lena sentrum er det tre 

barnehager. Hoffsvangen skole og Vilberg skole ligger noe utenfor sentrum, men er tilgjengelig med 

buss. Lena ungdomsskole er i gangavstand til planområdet. Valle videregående og Østre Toten 

videregående skole er også i gangavstand til planområdet. Toten folkehøgskole er også i gangavstand 

til planområdet. 

Plankonsulent kjenner ikke til skolekapasitet og barnehagedekning for området. 

3.13 UNIVERSELL UTFORMING 

Planområdet er ikke universelt utformet i dag. 

3.14 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

På området i dag er det lagt opp kommunalt vann- og avløpsanlegg langs Vallevegen og Meieritunet. 

Det er tilfredsstillende kapasitet på nettet. Avløpsnettet i Vallevegen er av eldre dato, men har 

kapasitet til noe økt tilførsel. Avløpsnettet i Meieritunet er av nyere dato. Det er dårlig kapasitet på 

overvannsnettet. Se ytterligere informasjon i VA-notatet. 

3.15 GRUNNFORHOLD OG MULIGHETER FOR INFILTRASJON 

Planområdet ligger i morenelandskapet rundt Mjøsa. NGU har registrert område som dårlig sortert 

morenemateriale med stedvis stor mektighet. Området ligger under marin grense. Løsmassene har 

middels til gode egenskaper for infiltrasjon av overvann. 

Det foreligger ingen spesifikke grunnundersøkelser eller geoteknisk undersøkelse konkret for 

planområdet. Tidligere planarbeider for Meierihagen og Lenakvartalet har derimot ikke vektlagt 

hensynet til grunnforhold. Basert på kartlegging fra NGU vurderes derfor grunnforholdene til å være 

stabile, og godt egnet for planlagt bebyggelse. 

3.16 STØYFORHOLD 

Det er hovedsakelig støy fra veg som er viktigste støykilde i Lena tettsted. Planområdet ligger utenfor 

rød og gul støysonen langs Lenagata. 
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Figur 11 Støysonekart, målt fra veg. Planavgrensning markert med mørk linje. Lenagata til høyre i kartet. Kart utarbeidet av 
SVV i henhold til grenseverdiene til støy fra t-1442/2016. Kartet er hentet fra Vegkart.no. 

3.17 LUFTFORURENSNING 

Det er Ingen utfordringer knyttet til luftforurensning i området. 

3.18 RISIKO- OG SÅRBARHET (EKSISTERENDE SITUASJON) 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet og vedlagt planbeskrivelsen. Viktige funn fra ROS-analysen 

er: 

- Radon. Det er målt verdier av radongass som tilsvarer at det ligger innenfor høyt 

aktsomhetsområde. Nye tiltak skal tilfredsstille sikkerhet, som pålagt gjennom TEK17. 

- Flom i Festadbekken. NVE sine aktsomhetskart for flom viser at planområdet kan være utsatt 

for flom. Denne flomsonen dekker også hele Lena tettsted.  

Norconsult har gjort beregninger for flomsituasjonen i Festadbekken. Se vedlagt notat. 

3.19 NÆRING 

Det er ikke registrert næringsvirksomhet innenfor planområdet. 
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3.20 EKSISTERENDE ANALYSER OG UTREDNINGER 

Det er foretatt noen utredninger tidligere for området. Norconsult har vurdert situasjonen i forhold 

til styrtregn og overvann. Utredningen medførte at kulverten under jernbanelinja er blitt oppgradert, 

og tilpasset til å tåle en 200-årsflom. 
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Figur 12 Plankart for planforslaget 
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4.1 PLANFORSLAGETS INTENSJON 

Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge et sentrumsnært område for boligbygging. 

Målgruppen er boligkjøpere i ulike aldere, men særlig boligkjøpere i ung alder og i 

nyetableringsfasen. Dette vil bidra til et variert og godt bomiljø på Lena tettsted. Planforslaget legger 

opp til 15 nye boenheter. 11 boenheter er småhus i rekke, mens 4 boenheter inngår i en 

firemannsbolig. 

4.2 PLANDOKUMENTER 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

1. Plankart m/ tegnforklaring 

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. ROS-analyse 

5. Sol-skygge studie 

6. Overordnet VA-plan 

7. VA-notat 

8. Takstrapport for bebyggelsen på Solbakken 

9. Kulturhistorisk beskrivelse for Solbakken, Mjøsmuseet 

10. Fylkeskommunens vurdering av bebyggelsen på Solbakken 

11. Beskrivelse av salgsprosess av Solbakken, Totens Sparebank 

12. Flomnotat for Festadbekken, utarbeidet av Norconsult 

13. Merknader i sin helhet 

14. Planinitiativ 

15. Oppstartsprotokoll fra oppstartsmøtet 

16. Varslingsliste 

17. Varslingsbrev 

18. Kunngjøringsannonse 

19. Planskjema 

Dokumentene er utarbeidet i henhold til SOSI-standardformat. 
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4.3 REGULERINGSFORMÅL 
Tabell 1 Arealtabell for reguleringsformål. 

Arealtabell  

§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg Areal (m2) 

Frittliggende småhusbebyggelse (BBFS) 1281,2 m2 

Konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 4390,1 m2 
Renovasjon (BRE) 35,4 m2 

Lekeplass (BLK) 239,9 m2 

  
Sum areal i denne kategori: 5946,7 m2 

  

§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

Areal (m2) 

Veg (SV) 810,6 m2 
Kjøreveg (SKV) 179,1 m2 

Fortau 237 m2 

  
Sum areal i denne kategori: 1226,8 m2 

  

Totalt areal i alle kategorier: 7173,5 m2 

4.4 GRAD AV UTNYTTING 

Planforslaget benytter maksimum og minimum BYA for å sikre høy utnyttelse innenfor planområdet. 

Planlagte bygninger er beregnet å ha en samlet BYA på ca. 1307 m2. 

Tabell 2 Grad av utnytting, totalt og innenfor hvert felt. 

Felt 
Areal 
(m2) 

Boliger 
(BYA) 

Antall 
boliger BYA boliger 

Parkering 
(m2) BYA felt 

BKS1 1889,5           

Hus A  102,9 4 411,6     

Hus B  86,4 3 259,2   

Parkering    6   126   

BYA bebyggelse       670,8   41,2 

BKS2 866,9      

Firemannsbolig  215,8 1 215,8   

Carport med 4 
sportsboder   1 98,1 98,1  

HC-parkering   1  25  

BYA bebyggelse    313,9  39,1 

BKS3 1634      

Hus C  105,1 4 420,4   

Parkering   4  72  

BYA bebyggelse      30,1 

Totalt BYA 
bebyggelse 4390,1   12 1610,1  29,2 

Totalt inkl. 
parkering         321,1 36,7 
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Det er planlagt 25 parkeringsplasser på bakken, hvorav 15 av disse er i carport. Dette gir en BYA for 

parkering på 321,1 m2. Det er planlagt boenheter i ulike størrelser, fra om lag 65 m2 til 120 m2. Hver 

boenhet vil ha en privat balkong/terrasse. Denne utnyttelsen vil det gi en utnyttelsesgrad på ca. 36,7 

% av totalt areal avsatt til konsentrert småhusbebyggelse (BKS) innenfor planområdet. 

4.5 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 

Bebyggelsen planlegges i to delfelt, med egen adkomst. I felt BKS1 og BKS2 plasseres boligene langs 

en intern veg. Boligene vil da ligge ut mot eiendomsgrensene. I felt BKS3 plasseres intern veg ut mot 

planavgrensningen, mens boligene plasseres ut mot eiendomsgrensen og grensen mot felt BFS. Felles 

areal til lek og opphold plasseres mellom de to bebygde feltene.  

Bebyggelsen skal oppføres som konsentrert småhusbebyggelse, som eneboliger i rekke og en 

firemannsbolig. Det er lagt opp til et stedstilpasset uttrykk med tre som hovedmateriale. Det tillates 

takformer som saltak, pulttak og flatt tak. I tilknytning til hver enebolig følger en carport, og en 

frittstående carport for firemannsboligen.  

Bebyggelsen skal oppføres i to etasjer. Det er planlagt med ulike høyder, avhengig av hustype. For 

kjedet enebolig skal maksimal mønehøyde være på 8 meter, og gesims på 6,5 meter. For 

firemannsbolig skal maksimal mønehøyde være 9 meter, og gesims på 6,5 meter. Høyden er satt ut 

fra gjennomsnittlig planert terreng. Terrenget vil tilpasses rundt bygningene. 
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Figur 13 Situasjonsplan for planområdet. 
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Figur 14 Perspektiv fra vest over BKS1 med eneboliger i rekke. Firemannsboligen, lekeplassen og frittstående carport sees 
helt i enden av intern kjøreveg. Bygningenes utforming og fasader er eksempler, og ikke fastsatt utforming. 

 

Figur 15 Perspektiv fra øst over BKS2 med firemannsbolig til venstre og frittstående carport til høyre. Felles lekeplass ses bak 
til høyre. Bygningenes utforming og fasader er eksempler, og ikke fastsatt utforming. 
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Figur 16 Avkjørsel fra Vallevegen til BKS3. Firemannsboligen med frittstående carport og HC-plass ses bak til venstre. 
Bygningenes utforming og fasader er eksempler, og ikke fastsatt utforming Bomiljø/bokvalitet 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for «Connected Living, urban livsstil» på planområdet. Ved å 

tilby rimelige boliger og attraktive uteområder vil det være attraktivt for ulike 

familiesammensetninger og ulike generasjoner å bo på Mjølkerampa. Det skal også legges spesielt til 

rette for boliger for unge og førstegangskjøpere. 

4.6 PARKERING 

Parkering skal løses på bakkeplan, med parkering i carport eller på oppstillingsplass. Antall 

parkeringsplasser er satt til 1,5 per boenhet. Dette begrunnes med nærhet til sentrum og tilbud om å 

reise kollektivt. En parkeringsplass er tilgjengelig HC-plass, mens to er gjesteparkeringer. 

4.7 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 

Nye strømkabler på området blir lagt i bakken. Det vil legges til rette for lading av el-biler på 

området. 

Fjernvarmekabler trekkes opp på området. Egen søknad sendes til Lena Fjernvarme AS. 

4.8 TRAFIKKLØSNINGER 

Kjøreadkomst til BKS1 og BKS2 vil være fra vegen Meieritunet, mens kjøreadkomst til BKS3 vil være 

fra Vallevegen. Adkomst til BFS videreføres fra Festadfeltet, slik den er i dag. 

4.9 PLANLAGTE OFFENTLIGE ANLEGG 

Det er planlagt flere offentlige anlegg i tilknytning til planområdet. 

For å sikre slukkevann skal det etableres nye vannkummer i gatene Meieritunet og Vallevegen. 

Kummene etableres med brannventil. 
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Det skal legges til rette for påkobling til fjernvarmeanlegget på Lena. Tilkoblingspunktene er i 

Vallevegen og i Meieritunet. Det vil være aktuelt å trekke fjernvarmeledninger inn på planområdet 

fra begge påkoblingspunktene. 

Strøm vil legges som jordkabler inn på planområdet. Det er avklart med strømleverandør, Eidsiva 

Nett AS, at det er tilstrekkelig med kapasitet på det lokale strømnettet. 

Ytterligere informasjon om vann- og avløp og nedgravd teknisk infrastruktur er beskrevet i vedlagt 

VA-notat. 

4.10 UNIVERSELL UTFORMING 

Krav til universell utforming skal innfris for uteareal og bygninger. Det skal etableres HC-plass på 

området, 5 % av alle, som er i tråd med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Det er ikke 

planlagt å etablere tilgjengelig boenhet, herunder med løfteanordning. 

4.11 UTEOPPHOLDSAREAL 

Krav til privat uteoppholdsareal er 10 % av eget tomteareal, men minst 5 m2 per boenhet. Alle 

boenheter har privat altan. Eneboligene har også privat hage.  

Felles uteoppholdsareal etableres innenfor felt BLK. Det lages en nærlekeplass til de minste barna 

med lekeapparater. Det skal minst etableres en sandkasse, et lekeapparat og en sittebenk. Utforming 

av fellesarealet kommer frem0 av godkjent utomhusplan. Innhold på lekeplassen skal fremgå av 

bestemmelsene, mens opparbeiding skal sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

 

Figur 17 Oversiktsbilde over planområdet. Det er gode solforhold på alle uteoppholdsarealene. 

4.12 KULTURMINNER 

Forslagsstiller ønsker å oppheve vern av bebyggelse. Arealet foreslås disponert til felt BKS3 som 

innebærer oppføring av flere nye, sentrumsnære boliger. 
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4.13 PLAN FOR VANN- OG AVLØPSTILKNYTNING 

Bebyggelsen på felt BKS1 og BKS2 kobler seg på det kommunale vann- og avløpsnettet i Meieritunet, 

mens bebyggelsen på felt BKS3 kobler seg på nettet i Vallevegen. 

4.14 PLAN FOR AVFALLSLØSNING 

Felles løsning for renovasjon skal opparbeides for hele området. Løsningene skal være nedgravd. 

Areal for renovasjon er regulert i plankartet. Godkjent teknisk renovasjonsplan redegjør for valg av 

løsning og kapasitet. 

4.15 HENSYNSSONER 

Det er regulert inn sikringssoner for frisikt i henhold til Statens vegvesens håndbok, N100. Ved 

utkjøring til Meieritunet i sør er det regulert frisiktsone til 4x45 m. Ved utkjøring til Vallevegen er 

frisiktsone regulert til 3x20 m. 
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5 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

5.1 KRAV TIL KU 

Planforslaget er vurdert til å ikke oppfylle kravene for konsekvensutredning, etter forskrift om 

konsekvensutredning. Området er allerede avsatt til boligformål i gjeldende reguleringsplan. 

5.2 ENDRINGER I FORHOLD TIL GJELDENDE PLAN 

Forslagsstiller ønsker å endre regulert bebyggelse for B1 fra lavblokk til konsentrert 

småhusbebyggelse. Det er ønskelig å justere adkomstforhold til feltet. Det er også ønskelig å regulere 

deler av felt BFS til konsentrert småhusbebyggelse. Dette omfatter eiendom 184/48. 

Det er ønskelig å videreføre utnyttingsgraden for dagens felt B1, men endre den for deler av dagens 

felt BFS. For deler av dagens BFS innebærer dette å sette % BYA fra 20 % til maksimal % BYA på 40 % 

og minimum % BYA til 30 %. For gjenværende arealer av BFS, innenfor eiendom gnr./bnr. 165/36, er 

det ønskelig å sette maksimalt og minimum % BYA, henholdsvis til 25 % og 20 % BYA. Det er også 

ønskelig å flytte byggegrensene inne på gnr./bnr. 165/36 og 184/48 i tråd med nye underformål. 

5.3 BY- OG STEDSUTVIKLING 

Planforslaget bidrar til attraktiv by- og stedsutvikling på Lena. Å bygge attraktive boliger i umiddelbar 

nærhet til sentrum er god stedsutvikling. Valg av hustyper harmonerer godt med den eksisterende 

stedskarakteren i tettstedet og bygger videre på denne. Opparbeiding av felles uteområder tilfører 

nye møteplasser for beboerne og resten av innbyggerne i tettstedet. Variasjon i hustyper og 

størrelser legger til rette for en variert sammensetning av boligkjøpere og gjør det attraktivt å bo hele 

livsløpet i tettstedet. Dette er i tråd med overordnede planer og retningslinjer. 

5.4 BYGGESKIKK OG ESTETIKK 

Kommuneplanens bestemmelser § 1.9 sier at tiltak, bygninger og anlegg skal harmonere med 

naturlandskap og det historisk viktige kulturlandskapet. Planforslaget søker å bevare hovedtrekkene i 

området. De planlagte boligene vil ha tre som hovedmateriale. Det tillates flatt tak, saltak og pulttak 

innenfor planområdet. Dette tilpasser seg omgivelsene og gjør at området kan få et mer dynamisk 

uttrykk. Planbestemmelsene definerer ingenting med tanke på fargevalg slik at dette kan være med 

på å skape variasjon i arkitekturen. Planbestemmelsene vektlegger gode helhetsløsninger med tanke 

på god arkitektur, harmonisk utforming og materialbruk. 
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Figur 18 Oversiktsbilde over planområdet, skråfoto fra sør. Bebyggelsen rundt har varierende takformer og materialvalg. 

 

Figur 19 Fjernvirkningsbilde langs Festadfeltet. Perspektiv fra sør. 

5.5 LANDSKAP OG FORHOLD TIL OMGIVELSENE 

Planområdet ligger innenfor byggegrensen i tettstedet. Bebyggelsen er planlagt i lavere høyder enn 

bebyggelsen mot øst og sør, mens noe høyere enn mot nord og vest. Planområdet vil slik være en 

god overgang mellom de to bebyggelsesfeltene. Planforslaget vil bidra til et bedre og mer helhetlig 

landskap i nærområdet enn eksisterende situasjon. 
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Figur 20 Oversiktsbilde over planområdet, skråfoto fra øst. 

5.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, HERUNDER VIKTIGE SIKTROM 

Planforslaget medfører at vernet på eksisterende bebyggelse oppheves, og riving tillates. Det 

understrekes at bebyggelsen ikke er registrert som kulturminne, men kun underlagt et formelt vern i 

gjeldende reguleringsplan. 

5.7 FORHOLD TIL KRAV I NATURMANGFOLDSLOVEN (KAP. II) 

Planforslaget har ingen kartlagte naturverdier, i henhold til tilgjengelig kartdata. Området er også 

regulert til boligformål tidligere. Forholdene i naturmangfoldloven kap. II vurderes derfor til å være 

ivaretatt. 

5.8 REKREASJONSINTERESSER 

Planforslaget deler opp to private eiendommer og gjør området mer tilgjengelig for bruk av 

allmennheten. Etablering av lekeplass vil gjøre området mer attraktivt enn dagens situasjon. 

5.9 UTEOMRÅDER 

Planforslaget legger opp til attraktive private uteområder, og et attraktivt felles uteoppholdsareal. 

Alle uteområdene har meget gode solforhold. 

5.10 TRAFIKKFORHOLD 

Planforslaget vil medføre en beskjeden økning i trafikken på vegene Meieritunet og Vallevegen. 

5.11 BARNS INTERESSER 

Barns interesser kommer styrket ut av planforslaget. Lekeplassen vil være et attraktivt 

uteoppholdsareal spesielt for de minste barna. Dette kan også komme barn fra nærliggende område 

til gode. 
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5.12 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Planforslaget legger spesielt til rette for unge og førstegangskjøpere. Det må derfor tas høyde for at 

det kan bli flere barn som trenger skole- og barnehageplass. Utregning av forventet økning viser at 

det forventes en økning på 1 barn per alderstrinn i skole, og 0,8 barn per alderstrinn i barnehage. 

Dette er en beskjeden økning. 

Utregningen er foretatt slik: 

100 nye boenheter generer 6.5 barn pr alderstrinn 

80 % av barn i nye felt trenger barnehageplass 

15 boenheter x 6,5 / 100 = 1 barn per alderstrinn trenger skoleplass 

1 x 0,8 = 0,78 barn per alderstrinn trenger barnehageplass  

Plankonsulent kjenner ikke til kapasitet på skoler og barnehager i nærheten. 

5.13 UNIVERSELL UTFORMING 

Planforslaget skal være universelt utformet. Dette gjør området mer tilgjengelig enn dagens 

situasjon. 

5.14 ENERGIBEHOV  

Energibehov for oppvarming skal dekkes gjennom fjernvarme fra Eidsiva. Dette reduserer 

strømforbruket på området og benytter biobrensel til oppvarming. Dette er i tråd med kommunens 

klima og energiplan. 

5.15 ROS 

Den utarbeidede ROS-analysen konkluderer med at virkningene av planforslaget er generelt lite 

risikopreget. Hensynet som er avdekket er noe økt fare for urban flom som følge av overvann. Dette 

er hensyntatt gjennom å sørge for fordrøyningstiltak og infiltrasjonsanlegg innenfor planområdet. 

Det tillates også opparbeiding av regnbed innenfor planområdet. Se vedlagt ROS-analyse eller VA-

notat for utfyllende informasjon. 

5.16 LANDBRUK 

Det er ingen landbruksdrift på planområdet i dag. Planområdet er av begrenset størrelse, og ligger 

innenfor bebyggelsessonen for Lena tettsted. Det er begrenset verdi på jordressursene som 

omdisponeres. Det er bedre å disponere disse arealene til boligbygging, fremfor et areal på 

landbruksområde i drift. 

5.17 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Kapasiteten på teknisk infrastruktur er god nok for det nye planområdet. Dette inkluderer kapasitet 

på vann- og avløp, strømforsyning, og fjernvarmeanlegg. Slukkevann må hentes fra ny brannkum i 

Meieritunet og Vallevegen. 
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5.18 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Planforslaget medfører flere positive økonomiske konsekvenser for kommunen. Kommunen vil få 

noen flere barn i barnehage og skole. Kommunen får økt tilflytting til Lena tettsted. Dette gir økte 

skatteinntekter og flere brukere av offentlige tjenester.  

5.19 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Planforslaget medfører positive konsekvenser for næringsinteresser. Den medfører flere kunder 

lokalt på Lena, som er positivt for næringslivet i Lena sentrum. 

5.20 KONSEKVENSER FOR KLIMA OG DET YTRE MILJØ 

Konsekvensene for klima og det ytre miljø er begrenset. Klimaet ivaretas gjennom å ha korte 

avstander til viktige målpunkter på Lena. Bruk av fjernvarmeanlegg driftet med bioenergi er også 

positivt. Det ytre miljø vil få begrensede konsekvenser. Planforslaget medfører noen flere harde 

flater. Økt avrenning skal ivaretas gjennom infiltrasjon og fordrøyningsløsninger. I tillegg er det lurere 

å benytte et område innenfor et etablert tettsted til boligbebyggelse, enn et område som ligger mer 

perifert i forhold til et tettsted. 

5.21 AVVEIING AV VIRKNINGER 

Virkningene som er beskrevet er flest positive, og en mulig negativ virkning. Den negative virkningen 

går på riving av vernet bebyggelse til fordel for å opprette nye boliger. Denne bebyggelsen har en 

antikvarisk verdi, men som beskrevet tidligere har ikke denne blitt registrert som kulturminne ved 

andre anledninger. Verdien av å la det stå må veies opp mot verdien av å gjøre plass til å slippe til nye 

boliger og innbyggere på Lena. De positive sidene ved energieffektive, klimavennlige og mer 

arealeffektive boliger er også virkninger som er viktig å legge vekt. Når det også kommer frem at 

bygningene ikke ble solgt med gjeldende vernestatus, og for en lav prisantydning, er det usikkert om 

og når bygningene vil settes i stand. 

På bakgrunn av avveiningen av positive opp mot negative virkninger konkluderes det med at 

planforslaget bør godkjennes i sin helhet. 

5.22 PLANLAGT GJENNOMFØRING 

Planforslaget er tenkt realisert gjennom to byggetrinn. Delfeltene BKS1, BKS2, f_BLK og f_BRE er 

tenkt opparbeidet i samme fase. BKS3 skal benytte seg av fellesfunksjoner innenfor f_BLK og f_BRE, 

og bør derfor oppføres i et senere byggetrinn. 

Forslagsstiller ønsker oppstart av byggeprosjektet så snart som mulig. 
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6 PLANPROSESS OG INNKOMNE INNSPILL 

6.1 PLANOPPSTART OG MEDVIRKNINGSPROSESS 

Oppstartsmøtet ble avholdt 8. oktober 2019. Planoppstart ble kunngjort 23.10.2019 i Totens Blad. 

Det ble også arrangert et folkemøte om planarbeidet i folkebiblioteket i Lena tettsted, 30.10.2019. 

Oppstartsvarselet med varslingsbrev ble oversendt offentlige myndigheter, berørte parter og naboer 

22.10.2019. Høringsfristen var satt til 22.11.2019, men på bakgrunn av ønske fra Oppland 

fylkeskommune ble deres høringsfrist forlenget til 12.12.2019. 

6.2 SAMMENDRAG AV MERKNADER MED KOMMENTARER 

Alle merknader legges i sin helhet som vedlegg 

6.2.1 Merknader ved planoppstart 

Berørt part med merknad Kommentar til merknad 

Oppland fylkeskommune, datert 11.12.2019 
1. Fylkeskommunen fraråder riving av 

bebyggelsen på Solbakken, og anbefaler 
sterkt at vernet videreføres i ny plan. 
Bygningene vurderes til å være av høy 
lokal verneverdi og regional interesse. 

2. For felt B1 er fylkeskommunen positiv 
til de nye boligtypologiene som er 
foreslått i oppstartsvarselet. 

3. Muligheter for mer felles utomhusareal 
bør vurderes 

4. Det er ønskelig med aktiv og tilpasset 
medvirkningsprosesser. 

5. Fylkeskommunen anser det som mulig å 
bruke eksisterende bygg som enebolig, 
eller tomannsbolig. 

Kommentarer, datert 02.12.2020 
1. Forslagsstiller gjør fylkeskommunen 

oppmerksom på at eiendommen 
Solbakken med vernet bebyggelse ble 
forsøkt solgt ut av konkursboet av 
Toten sparebank i 2020. Det var ingen 
som valgte å kjøpe, selv om prisen var 
lav. Det vises også til takstrapport som 
poengterer vesentlige svakheter ved 
eksisterende bebyggelse, se vedlagt 
takstrapport. Det er dokumentert 
vesentlige skader ved kritiske 
bygningselementer som grunnmur og 
etasjeskiller. Bygningselementene har 
fått tilstandsgrad TG3 som innebærer 
sammenbrudd og total funksjonssvikt. 
Det er også påpekt at oppussing vil 
innebære en total renovering, og i 
vurderingen mellom riving og bevaring 
bør kostnadene vurderes opp mot 
nytten av en slik totalrenovering. 

2. Det er gledelig å høre. 
3. Plankonsulent skal se nærmere på 

muligheter for mer felles 
uteoppholdsareal. 

4. Plankonsulent ser det som krevende å 
få til en mer aktiv og tilpasset 
medvirkningsprosess, med tanke på 
situasjonen med regjeringens 
smittevernregler og frarådet 
reisevirksomhet. 

5. Med bakgrunn i tilstandsrapporten og 
Toten Sparebanks forsøk på å selge 
eiendommen anses dette som lite 
sannsynlig. Det ville også medført en 
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betydelig høyere kostnad enn ved å rive 
og bygge nytt. Plankonsulent ber 
fylkeskommunen ta denne 
informasjonen i betraktning ved neste 
høringsrunde. 

Eidsiva Nett AS, datert 23.10.2019 
1. Eidsiva Nett AS har ingen innvendinger 

mot oppstart av detaljplan for nevnte 
område. 

2. Det er ønskelig at utbygger tar kontakt 
om tilkobling på et tidlig tidspunkt. 

Kommentarer, datert 02.12.2020 
1. Det er gledelig å høre. 
2. Forslagsstiller skal passe på å gjøre det. 

FFO Oppland, Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon, datert 25.10.2019 

1. FFO Oppland har ingen merknader til 
planarbeidet, utover at det tas 
tilstrekkelig hensyn til universell 
utforming av utvendige arealer, gater 
og bygninger. 

2. FFO Oppland forutsetter at Utvalg for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
i Østre Toten involveres i utforming og 
behandling av planforslaget 

Kommentarer, datert 02.12.2020 
1. Det er gledelig å høre. Plankonsulent 

skal se til at krav til universell utforming 
gjennom byggteknisk forskrift (TEK17) 
ivaretas i planforslaget. 

2. Innspill fra Utvalg for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i Østre Toten har 
blitt hensyntatt i utformingen av 
planen. 

Gjøviksregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS, 
datert 22.11.2020 

1. Gjøviksregionen Helse- og Miljøtilsyn 
IKS ser det som positivt at noen av 
boligene vurderes til «leie før eie», og 
at utbygger ønsker å utvikle området i 
tråd med Connected living-prinsippet. 

2. De etterspør også enda mer variert 
boligtilbud i planforslaget. 

3. Lekeplassen bør tilpasses spesielt de 
yngste. Lekeplassen anses som deres 
viktigste uteoppholdsareal i nærmiljøet. 

4. Det er ønskelig at så mange boliger som 
mulig blir universelt utformet, som 
inkluderer installering av heis. 

5. Det er uheldig at gang- og sykkelvei ikke 
er planlagt langs småveiene på 
området. 

6. HC-parkeringen for området er plassert 
like ved lekeplassen. Dette kan skape 
farlige situasjoner, ved rygging inne på 
området. 

7. Det bør gjøres tiltak for å redusere støy 
fra felles uteoppholdsareal, og vifter, og 
andre tekniske installasjoner. 

Kommentarer, datert 02.12.2020 
1. Det er gledelig å høre. 
2. En av intensjonene med planforslaget 

har vært å legge til rette for unge 
boligkjøpere som gjerne etablerer seg 
som familie. Denne gruppen 
boligkjøpere ønsker gjerne nok 
soverom til familien og noe mer plass 
enn andre boligkjøpere. Det er derfor 
vurdert til å opprettholde valg av 
hustyper som beskrevet i planforslaget. 

3. Lekeplassen skal tilpasses som 
nærlekeplass til de yngste barna. 

4. Forslagsstiller ser på fordelene opp mot 
økonomiske kostnader ved installering 
av heis. I planlagt bebyggelse er 
kostnadene ved å installere heis større 
enn fordelene. Det vil medføre en 
økning i boligprisene, som ikke er etter 
intensjonen med planforslaget. 

5. Planområdets størrelse og antall 
boenheter er så begrenset at 
forventede trafikkmengder ikke kan 
forsvare krav om gang- og sykkelvei 
langs intern veg. 

6. HC-parkeringen er flyttet. Den er nå 
plassert skjermet mellom frittstående 



 

Side 39 av 39 
Planbeskrivelse for «Detaljreguleringsplan gnr./bnr. 165/14 m. fl. 
Mjølkerampa»  Norgeshus AS 
Plan-ID: 20190003  Pb. 161, 7223 Melhus 

carport og byggegrense mot øst i 
planområdet. 

7. Krav til støynivå vil overholdes i 
henhold til t-1442 og byggteknisk 
forskrift (TEK17). 

Statens vegvesen, datert 12.11.2019 
1. Statens vegvesen anbefaler at krav til 

sykkelparkering som er oppgitt i 
kommuneplanens arealdel, også skal 
gjelde for firemannsboligen, selv om 
dette ikke er påkrevet for Lena tettsted. 

Kommentarer, datert 20.01.2021 
1. Anbefaling fra Statens vegvesen følges 

opp, og det stilles i krav i 
bestemmelsene om minst en 
sykkelparkering per boenhet i 
firemannsboligen. 

 

7 VEDLEGG 

1. ROS-analyse 

2. Situasjonsplan med terrengsnitt 

3. Sol-skygge studie 

4. Overordnet VA-plan 

5. VA-notat 

6. Saksutredning med møteprotokoll, datert 05.02.2020. Vurdering av bebyggelsen på eiendom 

184/48 – Solbakken 

7. Tilstandsrapport for bebyggelsen på Solbakken 

8. Kulturhistorisk beskrivelse for Solbakken, Mjøsmuseet 

9. Fylkeskommunens vurdering av bebyggelsen på Solbakken 

10. Beskrivelse av salgsprosess av Solbakken, Totens Sparebank 

11. Flomnotat for Festadbekken, utarbeidet av Norconsult 

12. Merknader til planarbeidet ved planoppstart 

13. Planinitiativ 

14. Oppstartsprotokoll fra oppstartsmøtet 

15. Varslingsliste 

16. Varslingsbrev 



 

ROS-ANALYSE FOR 

«DETALJREGULERINGSPLAN GNR./BNR. 165/14 M.FL. 

MJØLKERAMPA» 

 

PlanID.: 20190003 

ArkivsakID.: 19/3227 

Prosjektnummer: 20-0873 

Utarbeidet av: EDH 

 

Utarbeidet av Norgeshus AS 

 

Dato: 21.01.2021 

Revisjon: 1 

Sist revidert: 09.03.2021 

 

  



   

Side 2 av 19 
ROS-analyse for «Detaljreguleringsplan gnr./bnr. 165/14 m. fl. Mjølkerampa» Norgeshus AS 
Plan-ID: 20190003  Pb. 161, 7223 Melhus 
 

Innholdsfortegnelse 
1 Bakgrunn..........................................................................................................................................3 

2 Sammendrag - de viktigste uønskete hendelsene .............................................................................3 

3 Metode ............................................................................................................................................3 

3.1 Beskrivelse av metode ..............................................................................................................3 

3.2 Beskrive planområde ................................................................................................................3 

3.3 Identifisering av uønskede hendelser........................................................................................3 

3.4 Vurdere risiko og sårbarhet ......................................................................................................4 

3.4.1 Sannsynlighetsvurdering ...................................................................................................4 

3.4.2 Konsekvensvurdering ........................................................................................................4 

3.4.3 Fastsettelse av sikkerhetsklasser mot naturfarer ...............................................................5 

3.5 Metoder benyttet for dette prosjektet .....................................................................................6 

4 Beskrivelse av planområdet og planforslaget ....................................................................................6 

5 Risiko- og sårbarhetsvurdering .........................................................................................................9 

6 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet ...........................................................................................9 

Kilder .....................................................................................................................................................10 

Vedlegg .................................................................................................................................................12 

Vedlegg 1 - Identifisering av mulige uønskede hendelser ...................................................................12 

Vedlegg 2 - Risiko- og sårbarhetsvurdering .........................................................................................13 

 

  



   

Side 3 av 19 
ROS-analyse for «Detaljreguleringsplan gnr./bnr. 165/14 m. fl. Mjølkerampa» Norgeshus AS 
Plan-ID: 20190003  Pb. 161, 7223 Melhus 
 

 

1 Bakgrunn 
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. 

ROS-analysen bygger på foreliggende planforslag, og kunnskap om planområdet og arealbruk. Kun 

forhold som er relevante er tatt med i analysen. 

2 Sammendrag - de viktigste uønskete hendelsene 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planområdet er generelt lite risikopreget, hverken utenfra 

planområdet, eller som følge av planlagte tiltak. De risikofaktorene som kan følge av planforslaget er 

ivaretatt gjennom tiltakene som er oppsummert i slutten av denne analysen. 

De viktigste uønskete hendelsene som følge av planforslaget vil være knyttet til brannfare, 

overvannsflom, og ulykker ved på-/ avkjørsler. Tiltak for å bøte på risikoen er beskrevet i slutten av ROS-

analysen. Disse tiltakene har blitt implementert i planforslaget, som beskrevet i slutten av analysen. 

3 Metode 
3.1 Beskrivelse av metode 
Analysen er basert på fremgangsmåten som er beskrevet i veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging» fra 2017, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Hensikten med ROS-analysen er å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor 

planområdet som følge av planforslaget, og om eksisterende risikoer kan ha betydning for 

gjennomføringen av planforslaget. 

Måten ROS-analysen er bygd opp på er inndelt i fem trinn. Trinnene består av å: 

- Beskrive planområdet 

- Identifisere mulige uønskede hendelser 

- Vurdere risiko- og sårbarhet 

- Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

- Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 

3.2 Beskrive planområde 
Beskrivelsen av planområdet gir informasjon om identifiserte forhold av betydning for risiko- og 

sårbarhet innenfor og rundt planområdet. Dette gjelder for situasjonen før planforslaget er blitt 

realisert. 

3.3 Identifisering av uønskede hendelser 
Identifisering av uønskede hendelser kartlegger disse hendelsene og gir en kort forklaring for hvorfor 

disse er relevante for dette planområdet. Identifiserte uønskede hendelser presenteres i vedlegg 1. 
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3.4 Vurdere risiko og sårbarhet 
For å vurdere risiko og sårbarhet må de vurderes hver for seg, før man kan konkludere på en samlet 

risiko- og sårbarhetsvurdering. 

Risikovurderingen vurderer hver av de identifiserte uønskede hendelsene, basert på sannsynligheten for 

at hendelsen inntreffer og hvilke konsekvenser hendelsen vil kunne få.  

Sårbarhetsvurderingen omfatter en samlet vurdering av sårbarhet for utbyggingsformålet, og som også 

ser på eventuelle eksisterende barrierer, og eventuelle følgehendelser. Sårbarhetsvurderingen skal 

beskrive motstandsevnen til tiltakene, samfunnsfunksjonene og eventuelle barrierer. (Hentet fra DSBs 

veileder for samfunnssikkerhet, 2017, s. 28). 

Den samlede risiko- og sårbarhetsvurderingen presenteres i vedlegg 2. 

3.4.1 Sannsynlighetsvurdering 
Sannsynlighetsvurderingen brukes for å si noe om hvor trolig det er at en av de identifiserte uønskede 

hendelsene vil inntreffe innenfor eller i nærheten av det aktuelle planområdet, innenfor et gitt tidsrom. 

Dette bygger på tilgjengelig og innhentet kunnskapsgrunnlag for planområdet og området rundt. 

Vurdering av sannsynlighetskategorier for uønskede hendelser er delt i: 

TABELL 1 SANNSYNLIGHETSVURDERING 

Sannsynlighets-

kategorier 
Tidsintervall Sannsynlighet (per år) 

Høy (3) Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år 
>10 % 

Middels (2) 1 gang i løpet av 10-100 år 
1-10 % 

Lav (1) Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år 
<1 % 

 

3.4.2 Konsekvensvurdering 
Konsekvensvurderingen vurderer konsekvensene og virkningen en uønsket hendelse kan få for 

planområdet. Konsekvensene deles inn i ulike konsekvenskategorier og -typer, i henhold til veilederen. 

Konsekvenskategoriene benyttes for å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre når det gjelder 

alvorlighetsgrad, for å gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Konsekvenstypene benyttes for 

å skille mellom hva som blir berørt av en uønsket hendelse, om dette angår menneskeliv, samfunnet, 

eller materielle verdier. Følgende konsekvenstyper er benyttet: 

Liv og helse:  

Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er påført 

helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 
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Stabilitet:  

Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av hendelsen 

gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, 

husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc. 

Materielle verdier:  

Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form av 

økonomiske tap knyttet til skade på eiendom. 

Kriteriene for å vurdere konsekvensene for en uønsket hendelse er delt opp etter konsekvenstyper og 

konsekvenskategorier: 

TABELL 2 KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvenskategorier/ 

Konsekvenstyper 
Store Middels Små 

Liv og helse 
Dødelige skader, flere 

personer 

Dødelige skader, én 

person 
Personskader 

Stabilitet 
Varig skade på eller tap 

av samfunnsverdier 

Kortvarig skade på 

eller tap av 

samfunnsverdier 

Ubetydelige skader på 

eller tap av 

samfunnsverdier 

Materielle verdier 
Materielle skader over  

1 000 000 kr 

Materielle skader 

100 000 – 1 000 000 

kr 

Materielle skader               

< 100 000 kr 

 

Vurdering av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvensvurderingen er beskrevet for hver 

enkelt identifisert uønsket hendelse i vedlegg 2. 

3.4.3 Fastsettelse av sikkerhetsklasser mot naturfarer 
Det fastsettes en sikkerhetsklasse mot naturfarer for tiltakene i planforslaget der dette er relevant. For 

naturfarer som flom, stormflo og skred fastsettes sikkerhetsklassene etter definisjonene i byggteknisk 

forskrift, TEK 17. Formålet med å fastsette sikkerhetsklasser er for å skille graden av konsekvenser for de 

ulike uønskede hendelsene fra hverandre, slik at det kan gi grunnlag for prioritering og oppfølging av 

tiltak. 
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TABELL 3 SIKKERHETSKATEGORIER FOR FLOM OG STORMFLO (JF. TEK 17 § 7-2) 

Sikkerhetsklasse Tidsintervall Største nominelle årlige sannsynlighet 

F1 Liten 1/20 

F2 Middels 1/200 

F3 Stor 1/1000 

 

TABELL 4 SIKKERHETSKATEGORIER FOR SKRED (JF. TEK 17 § 7-3) 

Sikkerhetsklasse Tidsintervall Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

3.5 Metoder benyttet for dette prosjektet 
I dette prosjektet har identifisering av risiko og sårbarhet blitt gjort gjennom studier av tilgjengelige 

kartdata, tilgjengelige utredninger for planområdet, samt befaring og gjennomført mulighetsstudie for 

utbygging. Dette danner grunnlaget for identifiserte uønskede hendelser, og vurderingene som er gjort i 

analysen. 

 

4 Beskrivelse av planområdet og planforslaget 
Planområdet 

Planforslaget omfatter et område på 7,2 daa som ønskes utnyttet til boligformål. Det er et 

sentrumsnært område med slakt terreng. Det er en liten høyde mot nord i planområdet, som heller slakt 

mot alle himmelretninger. Planområdet ligger på morenejord. Tidligere har planområdet vært benyttet 

til boligformål og privat hagebruk. 
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FIGUR 1 GRUNNKART MED PLANAVGRENSNING 

Sørvest for planområdet renner Festadbekken. Denne krysser en eldre jernbanetrasé gjennom to 

kulverter. Kulvertene er dimensjonert til å kunne ta unna en 200-årsflom uten å forårsake skader på 

nærliggende bebyggelse. 

Nord for planområdet er infrastruktur for vann, avløp fra 70- og 80-tallet. Dette har begrenset kapasitet, 

men det er tilstrekkelig kapasitet for påkobling av fire nye enheter. Sør for planområdet er 

infrastrukturen av nyere dato og har bedre kapasitet. Det er derimot begrenset kapasitet på 

overvannsledningen. 

Planlagt utbyggingsformål 

Utbyggingsformålet omfatter 15 boenheter, hvorav 11 er kjedede eneboliger med tilhørende carport, og 

4 inngår i en firemannsbolig med frittstående carport med sportsboder og sykkelparkering. Totalt ca. 

1600 m2 BYA med ny bebyggelse. 
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FIGUR 2 SITUASJONSPLAN FOR PLANFORSLAGET. 

Det er tenkt at de 4 enhetene mot nord skal ha egen adkomstveg, adskilt fra de resterende 11 enhetene. 

Begge avkjørslene er tilknyttet to blindveier med lav fartsgrense. Det skal etableres intern adkomstveg 

til hver enkelt boenhet.  

Det skal opparbeides felles gjesteparkering, HC-plass, hentepunkt for nedgravd renovasjonsløsning og 

lekeplass. Det vil også tilrettelegges for tilkobling til fjernvarme på planområdet. 

Planområdet er regulert til bolig i kommunedelplanen for Lena fra 2008. Etter revisjonen av 

kommunedelplanen i 2020 tillates det oppføring av småhusbebyggelse i form av eneboliger, rekkehus 

eller flermannsboliger innenfor planområdet. 
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Planarbeidet skal resultere i et forslag til ny detaljreguleringsplan som erstatter deler av gjeldende 

detaljreguleringsplan, planid. 20070001, Meieri- og Narumskvartalet. 

5 Risiko- og sårbarhetsvurdering 
Tidligere ROS-analyser 

Til den forrige planen ble det utarbeidet en ROS-analyse av COWI. Denne identifiserte uønskede 

hendelser som trafikksikkerhet, flomfare, radon, brannsikkerhet, grunnforurensning og 

elektromagnetisk stråling. Identifiseringen av disse uønskede hendelsene har ført til enkelte tiltak for å 

bøte på risikoen for at disse kan skje. Særlig har det blitt gjort tiltak for å redusere faren for flomfare i 

Festadbekken, som opparbeidingen av ny kulvert under jernbanetraséen sør for planområdet. 

Risiko og sårbarhet i planområdet 

De mulige uønskede hendelsene som er identifisert er fare for 1) brann, 2) overvannsflom og 3) ulykke i 

av-/påkjørsler. Se vedlegg 1.  

1) Vann- og avløpsenheten i Østre Toten kommune har pekt på manglende kapasitet på slukkevann i 

området. De har derfor ønsket opparbeiding av brannhydrant eller vannkum med brannventil, for å sikre 

nok slukkevann til området. 2) Ved utbygging av området vil mange flater som er permeable i dag 

erstattes med harde flater. Dette reduserer evnen til infiltrasjon og fordrøyning på området, 

sammenlignet med før utbygging. Uten avbøtende tiltak vil mengden overvann som renner ut av 

planområdet, og hastigheten på overvannet øke etter utbygging. 3) Ny bebyggelse er tilrettelagt for 

bilhold, og gjør det nødvendig å etablere en ny avkjørsel og flytte en eksisterende noe. Dette vil øke 

transporten med bil i og rundt planområdet. Antallet gående, syklende og rullestolbrukere til og fra 

området vil også øke noe. En andel av økningen forventes å være barn og unge. 

Nedenfor følger en liste over de uønskede identifiserte hendelsene med tilhørende tiltak og oppfølging 

av tiltakene. Vurdering av risiko og sårbarhet ble gjort gjennom å bruke analyseskjema, vedlegg 1, fra 

veilederen utarbeidet av DSB. Se vedlegg 2. 

6 Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
TABELL 5 IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER, MED TILTAK OG OPPFØLGING AV TILTAK 

Sårbarhet/risiko Tiltak Oppfølging 

«Brann på 

Mjølkerampa» 

Sikre tilfredsstillende 

kapasitet av slukkevann 

på planområdet. 

Det skal etableres en ny brannhydrant inne på 

planområdet. Plassering er avklart med Østre 

Toten brannvesen. Plasseringen vises på VA-

planen. 

Det etableres ny vannkum sør for planområdet, 

i vegen Meieritunet. 

Tiltakene sikres gjennom bestemmelsene til 

planforslaget, VA-notatet og VA-planen. 
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«Overvannsflom på 

Mjølkerampa» 

Holde mengden 

overvann som renner av 

fra planområdet på 

samme nivå som før 

utbyggingen. 

Etablere infiltrasjons- og fordrøyningsanlegg for 

å begrense mengden overvannsavrenning til 

dagens situasjon. Det skal etableres 

infiltrasjonsgrøfter, infiltrasjonssandfang og 

regnbed i planområdet. Disse anleggene skal 

dimensjoneres i henhold til gjeldende 

klimaframskrivninger og klimafaktor for 

kommunen/fylket. 

Dette tilsvarer at fordrøyningsløsningene skal 

dimensjoneres for å tåle et 20-årsregn, 

inkludert en klimafaktor på 1,4. Samlet 

fordrøyningsvolum som må etableres for å 

videreføre nå-situasjonen er 24 m3. Nye 

etablerte anlegg vil kunne fordrøye mellom 69 – 

102 m3. Beregningene har ikke tatt høyde for 

infiltrasjonsvolum i grunnmasser, samt 

ledningsvolum på drensanlegget. 

Infiltrasjonsevnen i grunnmassene skal 

undersøkes med infiltrasjonstester før 

rammetillatelse kan gis.  

Tiltakene sikres gjennom bestemmelsene til 

planforslaget, fremtidig utomhusplan, VA-

notatet og VA-planen. 

«Ulykke i av-/påkjørsler 

til Mjølkerampa» 

Sikre god sikt i av-

/påkjørslene til 

planområdet 

God sikt i av-/påkjørselen fra planområdet til 

Meieritunet sikres gjennom frisiktlinjer og 

sikringssoner for frisikt. Disse markeres i 

plankartet. Tilfredsstillende sikt gjennom 

sikringssonene sikres gjennom bestemmelsene 

til planforslaget. 

God sikt i ny avkjørsel til Vallevegen sikres 

gjennom bestemmelsene til planforslaget.  

 

Kilder 
- Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» fra 2017, utarbeidet av 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

- Veiledning – tilrettelegging for innsats, fra Østre Toten brannvesen 

- Samtaler med ingeniør ved vann- og avløpsenheten i Østre Toten kommune 

- DSBs karttjeneste, som viser brannstasjoner i Norge 

- Løsmassekart fra NGU 

- Kart over infiltrasjonspotensiale, NGU 

- Klimaprofil for Oppland fylke, fra 2017 
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- Statens vegvesens karttjeneste, Vegkart.no 

- Statens vegvesens håndbok for Veg- og gateutforming, N100 
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Vedlegg 
Vedlegg 1 - Identifisering av mulige uønskede hendelser 
Sjekklisten for ROS-analysen er basert på sjekklisten, vedlegg 5, fra veilederen til DSB 

«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», og supplert med andre hendelser identifisert av 

plangruppa ved Norgeshus AS. Kun identifiserte uønskede hendelser fra dette planområdet er redegjort 

for i tabellen. 

 

Temaer Eksempler 
uønskede 
hendelser 

Aktuelt på 
planområdet
? 

Begrunnelse og kilder 

ST
O

R
E 

U
LY

K
K

ER
 

Brann X Kommunen opplyser om at det er begrenset 
kapasitet på slukkevann i området. Bebyggelsen 
skal ha tre som hovedmateriale. Dette utgjør en 
fare for brann. 
 
Kilde: Representant fra Østre Toten kommune, 
vann- og avløp. 

N
A

TU
R

FA
R

E
 

Nedbørutsatt 
(urban flom / 
overvannsflom) 

X Planområdet endres fra jomfruelig mark til et 
boligområde med flere tette flater. Det må 
forventes økt avrenning av overflatevann. 
 
Klimaframskrivningene for tidligere Oppland 
fylke varsler også økte nedbørsmengder frem 
mot 2100, og særlig en økning i antallet dager 
med intense nedbørsbyger.  
 
Kilde: Klimaprofil for Oppland fylke, fra 2017 

A
N

D
R

E 

U
Ø

N
SK

ED
E 

H
EN

D
EL

SE
R

 

Ulykke i av-
/påkjørsler 

X Planforslaget medfører opprettelse av en ny 
avkjørsel, og økt trafikk i en eksisterende 
avkjørsel. 
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Vedlegg 2 - Risiko- og sårbarhetsvurdering 
Sjekklisten for vurdering av risiko- og sårbarhet er basert på sjekklisten, vedlegg 5, fra veilederen til DSB 

«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». 

Nr. 1 Uønsket 
hendelse: 
 

«Brann på Mjølkerampa» 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
- Beboere lager mat på kjøkkenet eller på takterrassen. 
- Brannen sprer seg til andre boliger i området. 
- Brannen sprer seg til Meieritunet bosenter. 

Om 
Naturpåkjenninger 
(TEK 17) 

Sikkerhetsklasse Flom/Skred Forklaring 

Nei   
Årsaker 

Manglende tilsyn ved matlaging på kjøkkenet eller takterrassen. 

Eksisterende barrierer 
- Eksisterende kommunalt nett 
med slukkevann. Vannforsyning 
har tilfredsstillende kapasitet, på 
20 l/s. Dette anses som 
tilstrekkelig for planlagt 
småhusbebyggelse. 
- Kort responstid for 
brannvesenet, under 10 minutters 
reisetid fra brannstasjonen.  
 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

1-10 %  X  Uforsiktighet fra beboere er utgangspunkt for 
mulig antenning og brannspredning. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
- Det er lavt antall hendelser av brann i bolig. 

FIGUR 3 REISETID FRA BRANNSTASJONEN I ØSTRE TOTEN 

KOMMUNE, TIL PLANOMRÅDET. 
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- Det er kun boliger og utearealer i tilknytning til boliger som kan forårsake brannen. Det er 
ingen virksomhet på planområdet som kan forårsake brann. 

Sårbarhetsvurdering 

Planområdet er ikke særlig sårbart mot brann. Det er brann ved uhell fra fremtidig beboere som kan 
være årsak til brannutvikling. 
Det er ikke tilfredsstillende tilgang på slukkevann på planområdet for fremtidig utbygging.  
Nærmeste brannstasjon ligger bare et par kilometer unna planområdet. 

Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse X    En hendelse kan sette flere liv i fare. 

Stabilitet  X   Hendelsen kan i verste fall føre til 
kortvarig skade på, eller tap av 
samfunnsverdier. 

Materielle verdier X    Materielle skader kan overgå 
1 000 000 kr. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
- I verste fall går liv tapt i en brann. 
- I verste fall kortvarig tap på samfunnsverdier, som boligbebyggelse og omsorgsboliger, like 

sør for planområdet. 
- I verste fall kan skader på materielle verdier føre til at noen boliger brenner ned, mens andre 

blir totalskadet og må trolig rives. 
Usikkerhet Begrunnelse 

Grad av usikkerhet: 
Lav 

Begrunnelse for grad av usikkerhet: 
- Brann og redningsetaten i Østre Toten 

kommune har god kjennskap til 
kapasitet på slukkevannet innenfor 
planområdet. 

- De har god kjennskap til forekomster av 
branner i bolig i kommunen. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Sikre at det er tilfredsstillende kapasitet på 
slukkevann ved planområdet. 

Det skal etableres en ny brannhydrant inne på 
planområdet. Plassering er avklart med Østre 
Toten brannvesen. Plasseringen vises på VA-
planen. 
Det etableres ny vannkum sør for planområdet, 
i vegen Meieritunet. 
Tiltakene sikres gjennom bestemmelsene til 
planforslaget, VA-notatet og VA-planen. 

Kunnskapsgrunnlag for analysen 
Kilder - Veiledning – tilrettelegging for innsats, 

fra Østre Toten brannvesen 
- Samtaler med ingeniør ved vann- og 

avløpsenheten i Østre Toten kommune 
- DSBs karttjeneste, som viser 

brannstasjoner i Norge 
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Nr. 2 Uønsket 
hendelse: 
 

«Overvannsflom på Mjølkerampa» 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
- Klimaendringer som fører til økt nedbør, og mer intense nedbørshendelser. 
- Under langvarige, intense nedbørshendelser svekkes eller overskrides infiltrasjonsevnen til 

grunnmassene og vannet vil gå over i fordrøyning. Hjelper ikke fordrøyning vil vannet renne 
av på overflaten. Flomveger vil følge vegoverflater samt forsenkninger til nærmeste vassdrag. 

- Overvannet hindrer fremkommelighet, forårsaker vannskader på bebyggelse, og kan i verste 
fall forårsake kortslutning mellom overvann og spillvann. 

- Overløp av forurenset avløpsvann kan utsette personer for dødelig fare, og skader på bygg. 

 
FIGUR 4 KART OVER INFILTRASJONSPOTENSIAL, NGU 
Om 
Naturpåkjenninger 
(TEK 17) 

Sikkerhetsklasse Flom/Skred Forklaring 

Ja F2 Bebyggelsen består av eneboliger og en mindre 
flermannsbolig. 

Årsaker 

- Klimaendringer/økt nedbørsmengde/økt intensitet. 
- Flere permeable flater erstattes med harde flater, som begrenser mulighetene for infiltrasjon 

og bidrar til raskere avrenning. 
- Flere permeable, grønne flater erstattes med harde flater, som gir færre arealer til lokal 

overvannshåndtering. 
Eksisterende barrierer 

Grunnforhold med middels til gode infiltrasjonsegenskaper. 
Ny kulvert gjennom jernbanetraséen, som gjør at denne kan ta unna vannmengder tilsvarende en 
200-årsflom i Festadbekken. 
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 

1-10 %  X  I gjennomsnitt en hendelse per 10 – 100 år. 
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Begrunnelse for sannsynlighet: 
- Klimaframskrivninger for tidligere Oppland fylke frem mot 2100 viser at det vil bli mer 

nedbør, og flere av de mer intense nedbørshendelsene. 
- Det er ingen historiske data, som plankonsulent er kjent med, hvor nedbørshendelser har 

forårsaket overvannsflom (forutenom vassdraget) i kommunen. 

Sårbarhetsvurdering 

- Terrenget er forholdsvis flatt, og overvann kan bli liggende over lengre tid enkelte steder. 
- Mange permeable flater erstattes med harde flater, som gir økt avrenning og større 

flomtopper. 
Konsekvensvurdering 

 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse  X   Hendelsen kan i verste fall føre til et 
dødsfall. 

Stabilitet  X   Hendelsen kan i verste fall føre til 
kortvarig skade på, eller tap av 
samfunnsverdier. 

Materielle verdier X    Hendelsen kan i verste fall føre til 
materielle skader som overgår 
1 000 000 kr. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
- Kan i verste fall føre til dødsfall, dersom forurenset avløpsvann spres på overflaten, eller at 

nødetater ikke kommer frem til andre ulykkeshendelser. 
- Kan i verste fall føre til kortvarig hindret fremkommelighet, hindret tilgang til vann- og 

avløpssystemet og at beboere blir utrygge. 
- Kan i verste fall føre til vannskader og erosjon som kan forårsake skader på bebyggelse og 

infrastruktur. 

Usikkerhet 
 

Begrunnelse 

Grad av usikkerhet: 
Høy 

- Klimaendringene forårsaker endringer i 
fremtiden, som enda er usikre. 

- Historiske data viser at det ikke har 
vært noen tidligere overvannshendelser 
i nærområdet. 

- Klimaframskrivninger viser at det blir 
mer nedbør og flere av de mer intense 
nedbørshendelsene i området, frem 
mot 2100.  

- Nedbørshendelser er meget lokale, og 
det er vanskelig å si med sikkerhet hvor 
nedbøren vil falle. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 

Holde mengden overvann som renner av fra 
planområdet på samme nivå som før planforslaget 
blir realisert. 

Etablere infiltrasjons- og fordrøyningsanlegg for 
å begrense mengden overvannsavrenning til 
dagens situasjon. Det skal etableres 
infiltrasjonsgrøfter, infiltrasjonssandfang og 
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regnbed i planområdet. Disse anleggene skal 
dimensjoneres i henhold til gjeldende 
klimaframskrivninger og klimafaktor for 
kommunen/fylket. 
 
Dette tilsvarer at fordrøyningsløsningene skal 
dimensjoneres for å tåle et 20-årsregn, 
inkludert en klimafaktor på 1,4. Samlet 
fordrøyningsvolum som må etableres for å 
videreføre nå-situasjonen er 24 m3. Nye 
etablerte anlegg vil kunne fordrøye mellom 69 – 
102 m3. Beregningene har ikke tatt høyde for 
infiltrasjonsvolum i grunnmasser, samt 
ledningsvolum på drensanlegget. 
 
Infiltrasjonsevnen i grunnmassene skal 
undersøkes med infiltrasjonstester før 
rammetillatelse kan gis.  
 
Tiltakene sikres gjennom bestemmelsene til 
planforslaget, fremtidig utomhusplan, VA-
notatet og VA-planen. 

Kunnskapsgrunnlag for analysen 

Kilder - Klimaprofil for Oppland fylke, 2017 

- Løsmassekart fra NGU 
- Kart over infiltrasjonspotensiale, NGU 

- Samtaler med ingeniør ved vann- og 
avløpsenheten i Østre Toten kommune 
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Nr. 3 Uønsket 
hendelse: 
 

«Ulykke i av-/ påkjørsel til Mjølkerampa» 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
- Bil 1 er på vei ut av planområdet ser seg ikke godt nok for. 
- Bil 2 eller annen trafikant kolliderer med bil 1 i det bil 1 kjører ut av planområdet. 

Om 
Naturpåkjenninger 
(TEK 17) 

Sikkerhetsklasse Flom/Skred Forklaring 

Nei   

Årsaker 

- Bil 1 ser seg ikke godt nok for. 
- For dårlig sikt i avkjørselen, sammenlignet med fartsgrensen på veien. 
- Andre trafikanter ser seg ikke godt nok for. 

Eksisterende barrierer 

- Lav fartsgrense på adkomstveier. 
- Rette gateløp og god sikt langs adkomstveiene. 
- Opparbeidet fortau med markert fotgjengerfelt over avkjørselen. 
- Adkomstvei Vallevegen er blindveier med adkomst til bolig. 
- Adkomstvei Meieritunet er blindvei. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 
>10 % X   I gjennomsnitt oftere enn 1 gang i løpet av 10 

år. 
Begrunnelse for sannsynlighet: 

- Skolevei med skolebarn som går forbi. 
- Pendlertrafikk ved skolestart om morgenen. 
- Mange barn som beveger seg langs adkomstveiene i området. 

Sårbarhetsvurdering 
- Adkomstveiene er blant annet skolevei for barn og unge. 
- Meieritunet er blindvei, men med adkomst til omsorgssenteret. 
- Boligområde med familievennlige boliger. 

Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier  

Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring 

Liv og helse  X   Hendelsen kan i verste fall føre til 
dødsfall og personskader. 

Stabilitet  X   Hendelsen kan i verste fall føre til  
ubetydelig skade eller tap av 
samfunnsverdier. 

Materielle verdier  X   Hendelsen kan i verste fall føre til 
materielle skader på mellom 100 000 
– 1 000 000 kr. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
- Hendelsen kan i verste fall føre til dødsfall eller personskade for myk trafikant (gående, 

syklende eller i rullestol). 
- Hendelsen kan i verste fall føre til redusert fremkommelighet ved et ulykkessted, samt uro og 

utrygghet blant beboerne i og rundt planområdet. 
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- Hendelsen kan i verste fall føre til skade på fremkomstmiddel til den ene eller begge 
trafikantene. Skade på bil, sykkel, eller rullestol. 

Usikkerhet Begrunnelse 

Grad av usikkerhet: 
Lav 

- Det er god kunnskap om forebygging av 
skader ved av- og påkjørsler, utarbeidet 
av Statens Vegvesen. 

- Tidligere hendelser i lignende områder 
er registrert og dokumentert over lang 
tid. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy og annet 
Sikre god sikt i av-/påkjørslene til planområdet God sikt i av-/påkjørselen fra planområdet til 

Meieritunet sikres gjennom frisiktlinjer og 
sikringssoner for frisikt. Disse markeres i 
plankartet. Tilfredsstillende sikt gjennom 
sikringssonene sikres gjennom bestemmelsene 
til planforslaget. 
God sikt i ny avkjørsel til Vallevegen sikres 
gjennom bestemmelsene til planforslaget. 

Kunnskapsgrunnlag for analysen 

Kilder - Statens vegvesens håndbok, N100 

- Statens vegvesens karttjeneste, 
Vegkart.no. 
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Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke
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terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen
og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke
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Arealberegning:

B1: 3170,6 m2

FS (184/48): ca. 1 635 m2

TOTALT AREAL: 4 805,9 m2

   
BYA Granolunden E: ca. 86,4 m2 
BYA Store Slaggveg: 102,9 m2 
BYA Prøvenlia: 105,1 m2

BYA Firemannsbolig: 215,8 m2

BYA Carport: 92,3 m2 

UTNYTTELSEGRAD:

4 x Prøvenlia = 4 x 105,1 m2 = 420,4 m2

3 x Granmolunden E = 3 x 86,4 m2 = 259,2 m2

4 x Store Slaggveg = 4 x 102,9 m2 = 411,6 m2

1 x Firemannsbolig = 215,8 m2

1 x Carport m/s.boder = 98,1 m2

11 x Biloppstilling  = 25 + 10 x 18 m2 = 205 m2

TOTAL BYA = 1 610,1 m2

% BYA = 1 610,1 / 4 805,9 = 33,5 %

Antall boenheter: 15
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Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke
dersom boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for
skorstein forutsetter at vannbåren varme dekker minimum behov for
romoppvarming i stue eller tilsvarende rom. Det kan benyttes annen
oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere
innetemperatur. Det er ikke krav til vannbårent varmebatteri for
ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt
tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt
terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen
og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke
vinduer/balkongdører dette gjelder.
Hovedinngangsdør ved tilgjengelige boliger skal ha luminanskontrast
min. 0,4 i forhold til omliggende flater. Jfr. §12-1 i TEK17
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Eiendomsinformasjon er angitt fra kartgrunnlag fra Norkart E-
torg, Norgeshus AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil i
kartdata.

Angitte høyder er estimert etter kartdata fra Norkart.
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Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke
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Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt
terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen
og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke
vinduer/balkongdører dette gjelder.
Hovedinngangsdør ved tilgjengelige boliger skal ha luminanskontrast
min. 0,4 i forhold til omliggende flater. Jfr. §12-1 i TEK17
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Eiendomsinformasjon er angitt fra kartgrunnlag fra Norkart E-
torg, Norgeshus AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil i
kartdata.

Angitte høyder er estimert etter kartdata fra Norkart.
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Vår saksbehandler: Vår ref: Deres ref: Dato: 
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09.03.2021 

 

 

VA-NOTAT, MJØLKERAMPA BOLIGFELT 

Østre Toten kommune 

Vedlegg: 

1. Tegning H01  

1 BAKGRUNN 
Avdeling for arkitektur og ingeniørtjenester hos Norgeshus Melhus ble engasjert av Lena Boligutvikling AS i  

oppdrag for utarbeidelse av VA-plan og notat for Mjølkerampa boligfelt. Dette i forbindelse med 

detaljregulering. Notatet orienterer om dagens situasjon og nye løsninger. Kort om prosjektet: Tomter 184/48 

og 165/36 med samlet størrelse tiltaksområde på 0,48 Ha i utkantstrøk Lena sentrum planlegges utvikles for 15 

nye boliger (reg.plan større: 0,59 Ha). Mesteparten av overflaten består av grøntområde med gress, busker og 

trær, samt et par bygninger. Et foreløpig vernet bygg holder til på den nordlige delen av tomta 184/48. Aktuelle 

tomter er omgitt av andre boliger, naturområder og dyrket mark. 

 

Rapporten er hovedsakelig basert på kontakt med Lena Boligutvikling AS, Østre Toten kommune og ansvarlig 

planlegger hos Norgeshus. Spesielt har korrespondanse involvert Espen Daaland Holmli (ansvarlig planlegger), 

Arnfinn Stråmyr (oppdragsgiver), Tore Nygård og Einar Hasvoldseter (Østre Toten kommune). 

2 RETNINGSLINJER OG FORUTSETNINGER 
Løsninger beskrevet i dette notatet med vedlegg er basert på krav i Østre Toten kommunes VA-norm (www.VA-

norm.no). Ellers tilbakemeldinger fra ovennevnte aktører- og kontaktpersoner. Det er også blant annet innhentet 

informasjon fra Infoland, NGU løsmassekart, NVE Atlas og Norgeskart/Se Eiendom.  

3 UTBYGGELSE 

3.1 EKSISTERENDE ANLEGG 
Utbyggingstiltaket planlegges i et område som ved unntak av et par hus i Vallevegen 23, består av grøntområde 

med gress, busker og trær. Tiltaksområdet er ikke spesielt stort (0,48 Ha). Tomta befinner seg ca. 200 meter vest 

for Lena sentrum, og ligger med naturlig slakt fall retning sørvest mot Festadbekken. 

 

 

http://www.va-norm.no/
http://www.va-norm.no/
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Spillvann 

Tiltaksområdet er mer eller mindre omringet av VA-anlegg, av ulik alder og kvalitet. Langs gata Meieritunet 

retning sør- og øst for aktuelt område ble kommunalt avløpsanlegg fornyet. Dimensjon spillvann er 200mm PVC 

og ble etablert i 2012. Ledningene skal ha god restkapasitet for tilknytning av 15 nye boligenheter.  

 

Langs Vallevegen nord for området samt Festadfeltet mot vest ligger gamle kommunale spillvannsledninger med 

relativt små dimensjoner (Festadfeltet PVC110mm: 1974/Vallevegen PVC160mm: 1980). Tilstanden/kvaliteten 

på avløpsledningene i Vallevegen er kjent for å være noe dårlig. Ved eventuelt fremtidige tilknytninger kan 

utbedringstiltak på kommunale avløpsledninger påregnes om tilknyttede enheter overstiger 4 stk.   

 

To sett med utlagte stikkledninger er etablert fra Meieritunet i sør og inn mot aktuelt område. Følgende 

dimensjoner er oppgitt for et av disse: SP110mm PVC/OV200mm PVC (etabl. 2011).  

 

 

Overvann 

I likhet med spillvannsledningene ble det gjennomført fornyelse av de kommunale overvannsledningene langs 

Meieritunet. Dimensjonene på overvannsledningene er 200mm PP (sør) og 400mm PP (øst). 

 

Langs Vallevegen nord for området samt Festadfeltet mot vest ligger gamle kommunale overvannsledninger med 

relativt små dimensjoner (Festadfeltet BET 150mm: 1974/Vallevegen BET 200mm: 1980). Tilstanden/kvaliteten 

på avløpsledningene i Vallevegen er kjent for å være noe dårlig. Ved eventuelt fremtidige tilknytninger kan 

utbedringstiltak på kommunale avløpsledninger påregnes om tilknyttede enheter overstiger 4 stk.   

 

To sett med utlagte stikkledninger er etablert fra Meieritunet i sør og inn mot aktuelt område. Følgende 

dimensjoner er oppgitt for en av disse: SP110mm PVC/OV200mm PVC (etabl. 2011).  

 

I 2011 ble det gjennomført en flomanalyse og vurdering av kulvert gjennom jernbanetraseen sør for Meieritunet 

(Festadbekken). Eksisterende kulvert var for liten, og ny kulvert ble etablert parallelt med denne slik at 200-

årsflom med klimapåslag kunne håndteres. I tillegg er kapasiteten dårlig på overvannsnettet mot bekken, og 

eventuelt økte overvannsmengder fra tette flater i nærområdet må håndteres lokalt / fordrøyes på egen tomt.  

 

Fra kommunalt kart kan det se ut som det er et vannskille mellom overvannsanlegget i Festadveien og 

Meieritunet. For denne rapporten er det enda ikke avdekt eventuelt dårlig restkapasitet i fornyet anlegg langs 

Meieritunet (2011 – 2012).  

 

NGU – løsmassekart viser at tomtene ligger i et større område med tykke morenemasser. Infiltrasjonskartet viser 

at løsmassene har middels til gode infiltrasjonsegenskaper.  

 

Vann 

Det ligger kommunale vannledninger langs Valleveien og Meieritunet. Dimensjon på vannledning langs 

Meieritunet er ikke avdekt for denne rapporten. I Vallevegen ligger en gammel 100mm støpejernsledning (etabl. 

1980). Dimensjonen virker noe begrenset for brannuttak, men vannforsyningsnettet rundt tomtene skal i sin 

helhet ha tilfredsstillende kapasitet (iht. Teknisk avd. Østre Toten kommune). For denne rapporten er det enda 

ikke avdekt om brannventiler er montert i nærliggende vannkummer nord (Vallevegen) og sør (Meieritunet) for 

tomtene. Det antas at også vannledningene langs Meieritunet ble fornyet med avløpsanlegget i 2011-2012.  
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Sammen med avløpsledningene ble det også etablert to sett med utlagte stikkledninger for vannforsyning. Dette 

fra Meieritunet i sør og inn mot tomtene, dimensjonene er ukjent. I tillegg ble det lagt ut et par stikkledninger 

fra en fordelingskum i Vallevegen (nord). Dimensjonen på stikkledningen som ligger i regulert delfelt BKS3 er 

32mm (PE-ledn.). Dimensjonen på den andre stikkledningen som ligger på nabotomt 184/79 (øst) er ukjent.  

 

Annen infrastruktur 

Elvira og Lena fjernvarme AS har infrastruktur som fjernvarmeledninger, elektrokabler samt bredbånd langs 

Meieritunet og Vallevegen. Det ligger også telekabler- og trekkerørskanaler i samme område. Tomtene ligger 

innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

 

 

3.2 PLANLAGT ANLEGG 
Se vedlagt tegning H01.  

Spillvann 

For nytt boligfelt planlegges et vannskille hvor avløpet fordeles mot nord (Vallevegen) og sør (Meieritunet). 

Løsningen anses her som mest hensiktsmessig ift tilkoblingshøyder, men høydene må uansett kontrolleres 

(innmåling/prøvegraving). Samlet avløpsmengde for 15 boliger er beregnet til 2,78 l/s. Oppstykket blir 

avløpsmengdene mot nord 0,74 l/s (4 boliger) og sør 2,04 l/s (11 boliger). Tilkoblinger til kommunalt avløpsnett 

skjer via nyetablerte avløpskummer, se vedlagt tegning H01.  Restkapasitet samt behov for utbedrende tiltak på 

kommunal avløpsledning i nord (Vallevegen) avklares med Østre Toten kommune.  

 

Dimensjonskriterier avløpsmengder: 

Antall personer per boenhet: 5,0 

Forbruk: 200 l/Pe*døgn 

Timesfaktor: 4 

Døgnfaktor: 4 

Innlekkingsfaktor: 1,0 (nyanlegg) 

Hastighet i rør: 1,0 m/s 

 

Vann 

Vannforsyning inkludert brannuttak sikres ved etablering av nye vannkummer i gata Meieritunet. En 

fordelingskum etableres inne på planområdet med avstikk til brannhydrant. Løsning er avklart i samråd med 

lokalt brannvesen. TEK-17 forskriften angir 25 – 50 meter til nærmeste hovedangrepsveg. Behovet for etablering 

av nye vannkummer i gatene bør vurderes. Hvis eksisterende vannkummer er i god nok stand for tilknytning av 

forbruksvann bør disse benyttes.  

Fra ny vannkum på Meieritunet i sør etableres en 180 mm PE-ledning til fordelingskummen plassert sør for f_BLK. 

Denne distribuerer vannforsyningen til de nærmeste 11 boligenhetene via bruk av manifold og eller samleflens 

(32mm PE). Ellers som tidligere nevnt, avstikk til brannhydrant.  

Fra vannkum i Vallevegen distribueres vannforsyningen til de resterende 4 boligenhetene via bruk av samleflens. 

Eksisterende utlagt stikkledning på regulert delfelt BKS3 (32mm PE) utgår/nedlegges. Stikkledning som ligger på 

nabotomt 184/79 (øst) skal bevares, evt. kan denne tilknyttes vannkum. I den sammenheng bør det også 

vurderes om eksisterende fordelingskum kan benyttes eller ikke ift planlagte boliger. 
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I henhold til TEK-17 forskriften er krav til slukkevann i forbindelse med brannvesenets innsats 20 l/s for 

småhusbebyggelse og 50 l/s for annen bebyggelse. Småhusbebyggelse er blant annet definert via mønehøyde og 

gesimshøyde (9,0 og 8,0 meter) samt antall boligenheter per bygg. Brannuttakspunkt bør ha avstand lik 25 – 50 

meter fra inngang/hovedangrepsveg. I denne situasjonen anses 20 l/s brannuttak som tilstrekkelig for planlagt 

boligfelt.  

Nærmere trykkundersøkelser /analyser av eksisterende kommunalt vannforsyningsnett kan foretas etter behov 

i detaljfasen. Behov for trykkreduksjonsventiler mot boliger må vurderes i tilfelle vannledningene ligger i en 

trykksone med høyt statisk trykk. 

 

Overvann 

For nytt boligfelt planlegges et vannskille (tilsvarende som for spillvann) hvor overvannet fordeles mot nord og 

sør. I tillegg ledes noe overvann vestover mot eksisterende kommunal BET 150mm – ledning i Festadfeltet. 

Løsningen anses også her som mest hensiktsmessig ift tilkoblingshøyder, men også ved å sikre mest mulig 

spredning av overvannet. Tilkoblingshøyder må uansett kontrolleres (innmåling/prøvegraving). Tilkoblinger til 

kommunalt overvannsnett skjer via nyetablerte avløpskummer, se vedlagt tegning H01. Restkapasitet samt 

behov for utbedrende tiltak på kommunal avløpsledning i nord (Vallevegen) avklares med Østre Toten kommune. 

I dette notatet vil lokal overvannsløsning primært omhandle infiltrasjonstiltak, sekundært tett 

fordrøyningsvolum.  

Planlagt boligfelt inkl. tilhørende grøntområder er ca. 0,48 Ha stort. Nedslagsfeltet regnes for å ha omtrent 

samme størrelse da tomtene er «pakket inn» av omliggende gater. Gatene har et eget adskilt drenssystem som 

fordeler overvannet til eksisterende kommunalt nett. I tillegg er det arealer som ikke skal berøres i samme grad 

som aktuelle tomter 184/48 og 165/36 (utbygging av bolig- og adkomstveger), f.eks. regulert delfelt BFS. Dette 

delfeltet ekskluderes fra overvannsberegningene.  

Infiltrasjonsegenskapene i området anses som middels- til godt egnet da løsmassene består tykk morene (jfr 

NGU-Infiltrasjonskart). Effektiv infiltrasjon av overvann kan la seg gjennomføre på samtlige om ikke deler av 

området. Det anbefales å undersøke nærmere hvilke infiltrasjonsegenskaper området har, inkludert 

grunnvannstand. Avhengig av lokasjon område- og sammensetning av løsmasser, er det som oftest øverste 

dybdemeter ned i løsmassene som har god- til best infiltrasjonsegenskaper. Ingen boliger skal ha kjellere, kun 

sokkel ved lokale høydesprang. Boligene etableres via plate på mark, og takvannet ledes til terreng i 

overvanns/infiltrasjonsgrøfter. Avhengig av hvor gode infiltrasjonsegenskaper løsmassene har, kan det vurderes 

om OV/Inf. grøftene skal etableres med eller uten drensledninger/infiltrasjonsledninger (legges med slakt fall 

tilsv. 5,0‰ el. liknende). 

OV/Inf. grøftene tilpasses terrenget og utformingen av området. For å sikre god utnyttelse av grøfta må det 

benyttes grove fraksjoner mot løsmassene. I nedre ende av grøftene plasseres et infiltrasjonssandfang med 

kuppelrist (el. gaterist på asfalt) for å håndtere eventuelle overløp fra grøften/gata. Sandfangene etableres med 

utløp påkoblet nærliggende overvannskummer evt. en LOD-kum (fordrøyningstiltak inkl. utlagt drenssløyfe). 

OV/Inf. grøftene kan f.eks. bygges 50 cm bred i bunnen, dybde 70 - 80 cm og sidekanter med helning 1:1. Ved å 

plassere laveste punkt på kuppelrista på sandfanget ved innløp 50 cm over grøftebunn, kan man få etablert et 

fordrøyningsvolum på noen kubikkmeter (porevolum pukkmasser ≈ 20 - 40%).  

 

Kantene på grøfta må ha noe margin til kuppelrist, derfor anbefales f.eks. en dybde på 70 - 80 cm. Porevolumet 

i massene kan virke forsinkende på vannmengdene. Vannet vil fordele seg i omliggende pukk- og fyllmasser før 
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det etter hvert finner veien ut til løsmassene og evt. Sandfanget ved større belastning. Øvrig overvann vil 

fordampe eventuelt tas opp av nærliggende vegetasjon.  

 

I dette prosjektet er det tegnet i overkant av 200 meter med OV/Inf. grøfter. Forutenom infiltrasjonskapasiteten 

i løsmassene kan disse grøftene lagre/fordrøye mellom 55 – 85 m3 med overvann. I tillegg etableres 2 stk. LOD-

kummer á 6,0 – 7,0 m3 (DN1600, dybde 3,0 – 3,5 m). En av disse plasseres i fokant av tilknytning mot vest i 

kommunal BET 150mm – ledning (Festadfeltet). Et regnbed (2,0 – 3,0 m3, radius 3,0m) etableres på overflaten 

ved en andre LOD-kummen, i grøntområdet. Dette hovedsakelig for håndtering av flomsituasjoner. Ved en evt. 

større flomsituasjon fylles både LOD-kummen og dammen opp. Begge elementer tømmes gradvis via 

drenssløyfa/infiltrasjonssløyfa i løsmassene, samt overløpet tilknyttet OV-kummen på tomta.  

 

Totalt potensielt fordrøyningsvolum blir 69 – 102 m3. Infiltrasjonsmuligheter i løsmassene samt kum- og 

ledningsvolumene på drensanlegget er ikke medregnet her. 

 

Hovedformålet med tiltakene beskrevet ovenfor er å kunne håndtere mest mulig om ikke alt av overflatevann 

ved flomtilfeller. Området er ganske flat, og muligheter for at overvann samler seg på et uønsket sted er høyere 

sammenliknet med områder ved krappere terreng. Overflatene inne på tomtene (både veg- og terreng) anbefales 

etablert slik at evt. «overskuddsvann» i flomsituasjoner ledes kontrollert bort ut mot vegene uten at det 

forårsaker skader og eller erosjon på omgivelsene rundt. 

 

Teoretisk fordrøyningsvolum ved bruk av konvensjonell tett løsning (tank/basseng) med tillatt maksimalt påslipp 

tilsvarende eksisterende situasjon (iht. krav fra kommunen) på kommunalt overvannsnett er beregnet til 24 m3 

(se beregningskriterier nedenfor). Det er da ikke tatt noe høyde for noe som helst infiltrasjon i grunnmassene. 

Volumet kan derfor reduseres betraktelig om ikke «elimineres», men uansett må det sikres et forsvarlig nivå 

avhengig av lokale grunnforhold. Det anbefales å finberegne infiltrasjonsegenskaper i senere prosjektfase. 

Vurderinger kan tas i samråd med geotekniker etter behov. Infiltrasjonstester kan gjennomføres flere steder i 

området uten at skal bringe for store kostnader.  

Overvannsberegninger av tomta i før- og ettersituasjon (inkl. fordrøyningsvolum) står oppført nedenfor.  

Tabeller nedenfor viser avrenning fra tomt før- og etter tiltak, beregnet med den rasjonelle metode. 

IVF-kurver ble hentet fra målestasjon SN11620 (Gjøvik – Sogstad), periode 02.08.1974 – 27.10.1995 

(mulig annen kurve bør benyttes som følge av klimaendringer de siste 20 – 30 årene).  

 

Førsituasjon  

Totalt areal: 4837 m2 

Grøntområde/vegetasjon: 4247 m2 (faktor 0,3) 

Takareal/boder: 228 m2 (faktor 0,9) 

Gruspassasje/sti: 362 m2 (faktor 0,6) 

Redusert areal: 1697 m2 (faktor: 0,35) 

Konsentrasjonstid: 10 min 

Gjentaksintervall: 20 år 

Intensitet: 161,70 l/s*Ha 

Vannføring: 27 l/s 
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Klimafaktor angir hvor høy fremtidig nedbørintensitet antas å bli i forhold til dagens. Det er i disse beregningene 

tatt høyde for fremtidig 20-årsregn.  

Ettersituasjon 

Totalt areal: 4837 m2 

Grøntområde/vegetasjon: 2175 m2 (faktor 0,3) 

Takareal/boder: 1068 m2 (faktor 0,9) 

Balkong med spalter: 373 m2 (faktor 0,6) 

Asfalt: 1221 m2 (faktor 0,8) 

Redusert areal: 2814 m2 (faktor 0,58) 

Konsentrasjonstid: 5,0 min 

Gjentaksintervall: 20 år 

Intensitet: 227,60 l/s*Ha 

Klimafaktor: 1,4 (hentet fra Klimaservicesenter) 

Vannføring: 90 l/s 

 

Klimafaktoren på 1,4 spiller inn som en sikkerhetsfaktor i fordrøyningsvolumet (70% oppfylt ved nedbørstopp).  

 

 

Aron Kiblers metode, med teoretisk påslippsmengde lik 27 l/s og sikkerhetsfaktor lik 1,4. Dette er beregninger 

man kan se bort ifra når undersøkelser og beregninger av infiltrasjonsegenskaper i løsmassene foretas.   
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3.3 ANDRE GENERELLE OVERVANNSTILTAK SOM KAN VURDERES 
Forutenom ovennevnte løsninger kan lokal overvannsdisponering (LOD) bestå av andre løsninger: 

1. Grønne tak med eller uten takfordrøyningsvolum. Et interessant alternativ da grønne tak er i stand til å 

fordrøye inntil 50 – 70% av takvannet. Dette under optimale forhold, samt avhengig av generelt sett korte 

regnvarigheter. Et mindre fordrøyningsvolum inkludert overløp kan etableres under selve vegetasjonen på taket 

av hensyn til kaldt klima når grønt-løsningen vil miste noe av sin fordrøyningsevne.   

4. Benyttelse av overvann som ressurs/landskapselement i nærområdet 

Flomveier inkluderer ofte flomsoner, altså områder som kan settes under vann når flomsituasjoner oppstår. Det 

anbefales å undersøke om det finnes naturlige lavbrekksområder både i- og rundt selve boligfeltet, som kan stå 

under vann i ekstreme nedbørsituasjoner uten at det skader nærliggende bebyggelse eller bidrar til fare for liv 

og helse. Her kan kunstige dammer av mindre dimensjoner benyttes. 

 

4.0 ANNEN INFRASTRUKTUR 
 
VA-infrastruktur bør etableres med forsvarlig avstand til annen infrastruktur som fjernvarme, elektro, 
telekabler og søppelkontainere. Avstandskriterier beskrevet VA-norm, renovasjonsteknisk norm, og ellers 
andre standard-definerte leggeanvisninger for f.eks. elektriske anlegg og telekabler bør tas til følge.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Østre Toten kommune vil ikke kreve at eiendommen Solbakken reguleres til bevaring, og 
stiller seg åpne til et planforslag for Reguleringsplan for Mjølkerampa der det legges opp til 
at den bevaringsverdige bebyggelsen på eiendommen Solbakken kan erstattes av ny 
bebyggelse.  
 
Ingress:  
Ved varsel om oppstart av Detaljreguleringsplan for Mjølkerampa signaliserte utbygger et 
ønske om å rive bebyggelsen på eiendommen Solbakken. Bebyggelsen er et tidstypisk anlegg 
i jugendstil, en del av middelklassens tidlige bygg i Lena, og barndomshjemmet til organisten 
og komponisten Leif Johannes Solberg. Denne bebyggelsen, både bolighus og uthus, ble 
regulert til bevaring i Detaljreguleringsplan for Narumskvartalet og Meierikvartalet. 



Utfordringen var at verneverdien den gangen ikke var beskrevet på annen måte enn at 
byggene hadde høy regional verneverdi, jf. uttalelse til varsel om oppstart i 2008. I 
tilknytning til gjeldende reguleringsplan foreligger det ingen god dokumentasjon av den 
bevaringsverdige bebyggelsen. Det er heller ikke utført tiltak for å sikre verdiene eller 
vedlikeholde bygg i perioden. På denne bakgrunn ble det i oppstartsmøtet i 2019 ikke tatt 
stilling til om regulering til bevaring skulle videreføres, og tiltakshaver ble anmodet om å 
framskaffe mer dokumentasjon som grunnlag for det videre arbeidet. Etter å ha innhentet 
en antikvariske vurdering og mottatt innspill til varsel om oppstart fra Oppland 
fylkeskommune og kulturarvenheten ønsker Norgeshus nå å rive den eksisterende 
eneboligen med tilhørende uthus. Norgeshus ber om kommunens vurdering av rivning av 
den eksisterende bebyggelsen. Rådmannen vurderer dette spørsmålet til å være av politisk 
karakter og legger det derfor fram til politisk behandling. 
 
Saksopplysninger: 
I brev datert 19. desember 2019 ber Norgeshus om at kommunen avklarer sin holdning til 
bevaring av bebyggelsen på eiendommen Solbakken. Norgeshus ønsker denne avklaringen 
før de går videre med planarbeidet. Norgeshus ønsker å rive bolighus og uthus, som er 
regulert til bevaring i reguleringsplan for Meierikvartalet og Narumskvartalet. Norgeshus 
ønsker å erstatte denne bebyggelsen med 4 nye eneboliger i rekke.  
 
Tilstandsrapport levert av Takstgruppen AS 
I konklusjonen har Takstgruppen påpekt at boligen har et stort etterslep på vedlikehold og 
må sees på som et oppussingsobjekt. De anbefaler videre å sende inn prøver av sopp/råte i 
kjeller. De påpeker at det ut i fra et kost-/nytteforhold må vurderes rivning da det ved 
normale byggekostnader vil være dyrere å sette i stand bygningene enn å rive dem. De 
påpeker at det ved en totalrenovering mest sannsynlig må søke kommunen, og at nye krav 
til byggverket kan slå inn. Her vil vi bemerke at ved restaurering av denne type bygg vil det 
kun være krav som berører sikkerhet som vil slå inn, eksempelvis ikke nye energikrav.  
 
Mjøsmuseets vurdering av eiendommens historie og byggenes antikvariske potensial 
Mjøsmuseet viser i sin rapport til at bolighus og uthus på Solbakken ble regulert til bevaring 
ved vedtak av reguleringsplan for Meieri- og Narumskvartalet i 2010. I denne er det gitt 
bestemmelser for bevaring, men gitt åpning for nybygg og tilbygg tilpasset den 
bevaringsverdige bebyggelsen. Innledningsvis gis en beskrivelse av byggene som tidstypiske 
for jugendstilen, en forankring i Lena tettsted sin historie som jernbanetettsted og byggets 
historie som barndomshjem for organisten og komponisten Leif Johannes Solberg.  
 
Mjøsmuseet har foretatt en vurdering av bygningenes antikvariske potensial og anbefaler på 
det sterkeste at kommunen stiller krav til utbygger om å utarbeide en antikvarisk 
tilstandsrapport (antikvarisk bygningsdokumentasjon). Mjøsmuseet stiller seg villig til å 
formidle kontakt med kompetente fagpersoner, og gir samtidig en oversikt over bygningens 
status og byggemåte. Utvendig er det meste av bygget originalt fra byggeåret.  
I sin oppsummering av byggets tilstand konkluderer Mjøsmuseet med at den overordnede 
tilstandsgraderingen for huset som helhet er TG2, og at det bak dårlig vedlikeholdte 
overflater stort sett nesten bare er friskt virke. Selve kjellermuren har begrensinger vurdert 
opp mot muligheten til å ta disse i bruk som rom for beboelse. 
 
Mjøsmuseet konkluderer med at bolighus med uthus er ekstremt autentisk og 
fredningsverdig, og at bygningene lar seg restaurere. Etter Mjøsmuseets vurdering er 
anlegget kvalifisert til å motta tilskudd fra UNI og Kulturminnefondet. Tilskudd fra 



Kulturminnefondet ligger et sted mellom 30 – 70 % av kostnadene på godkjent tiltak (lavest 
tilskudd gis for bolig til private). Mjøsmuseet ser for seg at eiendommen med sin historie og 
potensial ville kunne ha en vesentlig viktigere funksjon enn som bruk til noe annet enn en 
vanlig boligeiendom. I rapporten er det et fyldig bildemateriale, både fra 1930 og dagens 
situasjon. 
 
Oppland fylkeskommune: 
Fylkeskommunen vurderer det som uheldig at man ikke opprettholder lojaliteten til 
gjeldende plans vern for bygningene på Solbakken i det nye planforslaget (saksbehandlers 
merknad: Det foreligger ikke et planforslag kun et planinitiativ.) De viser til retningslinje D5 i 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland: «Kommunen bør ta vare på og gi 
bestemmelser om vedlikehold og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer som har vært 
viktige for opprinnelsen og formingen av stedet eller er verneverdige av andre grunner.» 
Fylkeskommunen konkluderer som følger: 
 «Oppland fylkeskommune mener bevaringsstatusen for bolighus og uthus som er regulert til 
bevaring fortsatt bør opprettholdes, og at gjeldende reguleringsplan legges til grunn for 
arealet regulert til frittliggende småhusbebyggelse (FS). Bygningsmiljøet er av regional 
interesse. Alternativt kan noe av den ubebygde tomten benyttes som felles utomhusareal, 
noe som er en knapphet i planforslaget. Bolighuset har potensial til å kunne benyttes som en 
moderne bolig og evt. romme en tomannsbolig.» 
 
Oppland fylkeskommune – kultuarvenheten 
Kulturarvenheten har gitt en vurdering av bebyggelsen etter forespørsel fra Norgeshus. 
Kulturarvenheten viser innledningsvis til at også andre bygg innenfor gjeldende plan er 
regulert til bevaring, og påpeker at hensynet til vern ikke er vesentlig endret, snarere 
forsterket etter at denne planen ble vedtatt. Kulturarvenheten viser til at bygningenes 
tilstand ikke er vesentlig dårlig sett ut fra en antikvarisk tilstandsvurdering. De påpeker at 
etterslepet når det gjelder vedlikehold ikke er større enn forventet etter manglende 
vedlikehold over flere år, og understreker på bakgrunn av dette at materialkvalitet er høy og 
bygningens konstruksjon påkostet for sin tid. Kulturarvenheten løfter fram betydningen av at 
Solbakken har vært bolig for Hans J. Solberg og Leif Solberg, som begge har satt sitt preg på 
musikklivet i Gjøvik og på Toten. Kulturarvenheten konkluderer med at bygningens tekniske 
og antikvariske tilstand er så god at dette ikke gir grunnlag for å tillate rivning. 
 
Vurdering: 
Det er svært krevende å ta stilling til hvor vidt bebyggelsen på Solbakken fortsatt skal 
reguleres til bevaring eller om kommunen skal tilrå at bebyggelsen kan rives i forslag til ny 
reguleringsplan.  
 
Vurdering av bygningsmessige forhold og mulighet for restaurering 
Bebyggelsen har høy arkitektonisk kvalitet, og er etter forholdene i god teknisk stand sett i 
forhold til manglende vedlikehold over lang tid. Det er ikke utført vesentlig vedlikehold av 
bygningene etter at de ble foreslått regulert til bevaring i 2007. Selv om bygningene har en 
høy kvalitet både når det gjelder konstruksjon og materialbruk, vil det være kostbart å 
istandsette bygningene. Kostnader til restaurering kan være tilsvarende eller høyere enn 
kostnadene til rivning og nybygg (Takstgruppen AS). Bygg skal både restaureres og bringes 
opp på dagens standard. Byggene er tidstypiske, med gode materialer og god konstruksjon, 
og vil i de rette hender kunne bli en staselig boligeiendom. Vi er ikke kjent med om 
eiendommen har ligget ute for salg på det åpne markedet og har ikke tilstrekkelig innsikt i 
om dette vil være et realistisk alternativ. Dette gjør det enda vanskeligere å ta nedslag i 



saken. Annen bruk enn til boligformål vurderes til å være lite realistisk med hensyn til 
tekniske forskrifter.  
 
Kommunens mulighet for sikre vedlikehold av bygningen 
Kommunens muligheter til å gi bestemmelser for sikring og vedlikehold av kulturminner er 
svært begrenset. Plan- og bygningsloven åpner ikke opp for å gi bestemmelser om skjøtsel i 
arealplaner, det kan kun gi bestemmelser som setter rammer for nye tiltak, eksempelvis 
tilbygg og bruksendringer.  
 
Etter plan- og bygningslovens § 31-4 kan kommunen gi pålegg om dokumentasjon og 
utbedring av eksisterende byggverk, også med hensyn til bevaringsverdi. Pålegg kan 
imidlertid kun gis dersom tiltak gir en vesentlig forbedring. Kostnader og antall brukere, farer 
og ulemper skal i tillegg vektlegges. Det er lite som taler for at dette er en bestemmelse som 
kan brukes for å sikre at bygningen blir vedlikeholdt i så stor grad at ytterligere forfall 
stoppes.  
 
Vurderingen av byggets verdi i tettstedssammenheng, herunder presedensvirkning. 
Bebyggelsen på eiendommen er verdifull i seg selv, som et element i utviklingen av Lena som 
tettsted. Lena er et typisk jernbanetettsted som ble bygd opp rundt stasjon Lena etter 
etablering av Gjøvikbanen tidlig på 1900-tallet. Bygget har på denne bakgrunn en høy 
verneverdi, noe som forsterkes av at bygget har huset viktige musikere som har satt sine 
spor både i regional og nasjonal sammenheng. Beliggenheten av eiendommen utenfor selve 
sentrumsområdet, og ikke som en del av bygningsmiljøet i Lena sentrum, gjør at bygget har 
noe lavere verdi som identitetsskapende element enn eksempelvis bebyggelsen langs 
sentrumsgatene Lenagata, Vallegata, Kinogata og Jernbanegata. De øvrige byggene som er 
regulert til bevaring i reguleringsplanen for Meierikvartalet og Narumskvartalet har en mer 
sentral plassering enn Solbakken. På denne bakgrunn står bebyggelsen på Solbakken i en 
særstilling, og faren for presedensvirkning er noe lavere på bakgrunn av beliggenheten. Det 
store flertallet av de øvrige bygningene er da også vesentlig bedre vedlikeholdt. Blant de 
aller viktigste identitetsskapende elementer for tettstedet Lena er rektorboligen og 
undervisningsbygget på Valle og jernbanetraséen med jernbanebyggene langs Jernbanegata. 
I tillegg til disse er enkeltstående bygg i selve Lenagata, og bygg som er synlige fra Lenagata, 
viktige som identitetsskapende elementer for tettstedet. Kulturhistorisk stedsanalyse for 
Lena, omfatter kun sentrumsområdet, og omfatter ikke Solbakken, og eiendommen er 
derfor ikke vurdert i denne sammenhengen. 
 
Når det gjelder andre bygg i nærområdet som er regulert til bevaring, vurderes situasjonen 
for Lena bad, Voldgården og Landheim (tidligere lokale for veveri og Totens blad) til å ha en 
tilsvarende problematisk status som Solbakken med hensyn til restaurering og fremtidig bruk 
og vedlikehold. Av uregulerte bygg med en bevaringsverdi som er i tilsvarende eller dårligere 
forfatning er hjørnegården i krysset Lenagata/Rådhusgata. Det må forventes at det ikke er 
mulig å ta vare på alle disse byggene. 
 
Regulering til bevaring eller åpning for andre løsninger 
Det er svært vanskelig å ta stilling til om bebyggelsen på eiendommen Solbakken fortsatt 
skal reguleres til bevaring, eller om de skal tillates revet for å gi rom for ny bebyggelse. 
Oppland fylkeskommune har heller ikke tatt så sterk stilling til bevaring at de har signalisert 
en innsigelse til ny reguleringsplan dersom denne åpner for rivning. Etter plan- og 
bygningsloven skal innsigelse fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er 
fastsatt for høring av planforslaget, plan- og bygningslovens § 5-4 5. ledd. Fylkeskommunen 



har ikke varslet innsigelse ved varsel om oppstart av reguleringsplanen. Fylkeskommunen 
har likevel mulighet til å fremme innsigelse ved høring av et planforslag. 
 
I beste fall vil en videreføring av regulering til bevaring føre til at bygningene og hage blir 
solgt til ressurssterke eiere som har mulighet for å restaurere bygningene, bringe standarden 
opp til dagens nivå og vedlikeholde bygningsmasse og hage også i framtiden. I verste fall kan 
byggene bli stående uten vedlikehold og forfallet fortsette.  
 
Et videre forfall av bebyggelsen vil være mer negativt enn rivning og erstatning med ny 
bebyggelse, mens en restaurering med løpende vedlikehold vil tilføre området viktige 
verdier.  
 
Oppsummering  
Norgeshus har bedt kommunen om å ta stilling til om byggene fremdeles skal reguleres til 
bevaring, eller om kommunen stiller seg positive til en rivning av bebyggelsen for å erstatte 
denne med fire kjedede eneboliger. Norgeshus ønsker en avklaring på dette tidspunktet som 
et grunnlag for å arbeide videre med og å fremme et planforslag. Slik rådmannen ser det har 
kommunen i all hovedsak tre alternativer: 
 

1. Anmode om at byggene reguleres til bevaring. 
2. Be om ytterligere dokumentasjon i form av en antikvarisk tilstandsrapport og et 

kostnadsoverslag over restaurering og oppgradering av bygningsmassen til dagens 
standard for en enebolig, før kommunen tar stilling til saken. 

3. Støtte tiltakshavers valg om ikke lenger å regulere byggene på Solbakken til 
bevaring. 

 
Dersom byggene på Solbakken ikke lenger reguleres til bevaring vurderer rådmannen faren 
for presedens som relativt lav. Øvrige bygg som er regulert til bevaring innenfor 
Reguleringsplan for Meierikvartalet og Narumskvartalet har en mer sentral beliggenhet i 
tettstedet, og er bedre vedlikeholdt. Jernbanebyggene og bebyggelsen på Valle, som er noen 
av de aller viktigste identitetsskapende byggene for Lena sentrum er i tillegg godt ivaretatt 
av kommunen og fylkeskommunen. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen støtter tiltakshavers vurderinger og er åpen for rivning av bebyggelsen på 
eiendommen Solbakken. Begrunnelsen for dette er at: 

· Byggene har et stort etterslep når det gjelder vedlikehold. For å bringe bygg opp på 
en god standard som enebolig med tilhørende uthus må det investeres betydelige 
midler både til restaurering og nødvendige oppgraderinger. 

· Eiendommen ligger i utkanten av Lena sentrum og har noe mindre betydning som 
identitetsskapende element for Lena tettsted enn den eldre bebyggelsen som er 
synlig langs sentrumsgatene. 

· Risiko for at bygningsmassen fortsatt blir stående å forfalle er til stede dersom bygg 
reguleres til bevaring. 

 
Rådmannen har tvilt seg fram til denne konklusjonen. Dette på bakgrunn av at det er en 
muligheten for at bygget kan bli restaurert og oppgradert dersom riktig eier dukker opp. På 
mange måter ville da alternativ 2 vært den ideelle løsningen, med innhenting av antikvarisk 



tilstandsrapport og et kostnadsoverslag over restaurering og oppgradering til en god 
boligstandard, for deretter å prøve et salg i det åpne markedet. Dette vil i seg selv være 
kostnadskrevende løsning for Norgeshus, og resultatet er usikkert.   
 
 
 
05.02.2020 Utvalg for samfunnsutvikling - (SAM) 
 
 
Behandling i møte: 
Forslag fra Nils Brodal (AP): 
Saken utsettes. Det tas befaring i neste møte. 
Avstemning: 
Nils Brodals forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
SAM- 008/20Vedtak: 
Saken utsettes. Det tas befaring i neste møte. 
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Takstgruppen AS har utført denne rapporten. 

Vårt hovedfokus er tillit, trygghet og troverdighet. 

 

Takstgruppen AS jobber med byggelånsoppfølging, boligtaksering, 

næringstaksering, landbrukstaksering, skadetaksering, naturskadetaksering, 

skjønn, reklamasjon ved eierskifte og uavhengig kontroll. 

Vi er 12 ansatte i firmaet samtidig som vi samarbeider med 16 frittstående 

firmaer. Hovedkontoret vårt ligger i Strandgata 13c, 2815 Gjøvik. 

Vi har bakgrunn fra byggebransjen innen byggeledelse, prosjektering, 

kalkulasjon og som utførende, både i næring og privatmarked, nybygg, 

rehabilitering og skadeutbedring. 

Vårt hovedfokus er tillit, trygghet og troverdighet. Vi jobber i store deler av 

Oppland, Hedmark og Akershus. Takstgruppen AS har utført til sammen over 

15 000 takster i disse områdene. 

 

Håper på å høre fra dere/deg ved evt. andre tjenester vi kan utføre! 

 

www.takstgruppen.as 

Bestilling@takstgruppen.as 

TLF: 45 90 38 39 

 

http://www.takstgruppen.as/
mailto:Bestilling@takstgruppen.as
https://www.facebook.com/takstgruppenas/?fref=ts
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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/79f9aa33-c274-470f-8dba-b4e18925f86e

Forutsetninger
Denne rapporten er ikke ment for bruk ved omsetning av bolig, og gir ikke fullgodt informasjonsgrunnlag for hverken kjøpere eller
selgere.  Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes Boligsalgsrapport med verditakst, da denne rapporten er
bygget på en standard (NS 3600) ment for boligomsetning.

Tilstandsrapporten er en teknisk rapport for vedlikeholdsplanlegging av byggverk. Hensikten med tilstandsanalysene er å tidlig fange opp
skader og vedlikeholdsbehov som et ledd i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer (FDV). Denne typen vedlikeholdsplanlegging
bidrar til å opprettholde bygningens tekniske standard og å redusere vedlikeholdskostnadene sett over bygningens brukstid.

Det legges spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som etter takstmannens skjønn er særlig relevante ved forvaltning og
driftsplanlegging for vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for planlegging på kort og lang sikt og et grunnlag
for beregning av de økonomiske konsekvensene av bygningens tilstand.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (Tilstandsanalyse av
byggverk), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Med mindre annet fremgår, er rapporten basert på undersøkelsesnivå 1.
Det gjennomføres derfor kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

Byggtekniske tilstandssvekkelser angis etter denne standarden på følgende måte:
    ·   Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
    ·   Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
    ·   Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
    ·   Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør
rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder bør takstmannen kontaktes for oppdatering.

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling
mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.
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Egne forutsetninger

Rapporten er utført etter en visuell besiktigelse sammen med rekvirent / representant for rekvirent. Opplysninger om
tomteforhold, bygningdelers alder osv. bygger på opplysninger fra rekvirenten og dokumenter som er beskrevet fremlagt.
Brann- og rømningsforhold er ikke undersøkt/kontrollert. Bruksslitasje på innvendige overflater er ikke vurdert eller bemerket.
Radonmåling og energivurderinger er ikke utført. Det er ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i grunn eller bygninger,
og det tas et generelt forbehold om forurensing. Takstmannen forutsetter at bygget er godkjent slik det fremsto på
befaringsdagen, byggesøknader og godkjenninger er ikke undersøkt.

Utvendige konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Besiktigelsen ble kun utført på lett tilgjengelige deler av
konstruksjonene.
Takstmann er ikke VVS/EL fagmann og kontrollen er begrenset. Kontakt VVS/EL fagmann for evt. nærmere kontroll av
anlegget. Rapporten kan ikke brukes i forbindelse med salg. Det er fuktutstyret protimeter MMS som er brukt ved fuktsøk og
fuktmålinger i denne rapporten.

Konklusjon tilstand

Dette er et forenklet sammendrag og det henstilles sterkt til å sammenholde dette med de respektive punktene i rapporten for
å få et komplett bilde av objektet.

GENERELT:
Boligen er fra 1924.
Boligen har et stort etterslep på vedlikehold og må sees på som ett oppussingsobjekt, strakstiltak er nødvendig. Det
anbefales å sende inn prøver av sopp/råte i kjeller. Kost/nytte vedrørende vedlikehold kontra riving må vurderes da det ved
normal byggekostnad vill være dyrere å sette i stand bygningen enn å rive den. Samtidig kan enkelte bygningsdeler f.eks
fjernes fra bygningen før riving slik at de kan igjenbrukes andre steder. Boligen bærer preg av å ha vært ubebodd i lengre tid.

Ved evt. oppussing av boligen vil dette bli en totalrenovering der man mest sannsynlig må søke kommunen. Tilsvarende
gjelder for evt. tilrettelegging for annen bruk. Dette kan medføre nye krav til byggverket eller bruken av byggverket, for
eksempel knyttet til brann/rømningssikkerhet, energi, utforming og evt. påvirkning på omgivelsene. Dette bør også hensyntas
ved vurdering av kost/nytte vedrørende vedlikehold kontra riving, fordi det da mest sannsynlig vil bli en betydelig ekstra
kostnad utover det som er nevnt i denne rapporten.

TILSTAND:
Følgende punkter har avgjørende betydning for bedømming av denne bygningens tekniske tilstand.

FØLGENDE BYGNINGSDELER HAR FÅTT TILSTANDSGRAD 2:

Tilstandsgrad gitt i hovedsak som følge av alder på: Dører og pipe.

Grunn og fundamenter: Fuktskjolder.
Takkonstruksjon: Missfarging og fuktmerker på undertak.
Taktekking: Taktekking er delvis mosegrodd.
VVS (ventilasjon, varme og sanitær): Enkelt eldre anlegg med behov for oppgraderinger.
Elektrisk anlegg: Kontroll utført av autorisert installatør anbefales.

FØLGENDE BYGNINGSDELER HAR FÅTT TILSTANDSGRAD 3:

Grunnmur: Fuktmåling ble foretatt, det ble målt skadelig fukt i treverk mot terreng.
Drenering: Fukt mot grunnen er registrert.
Veggkonstruksjon/fasader: Kledning er betydelig malingsslitt og bærer preg av slitasje. Råteskadet kledning må byttes ut.
Vinduer og dører: Råteskader i flere vinduer.
Renner, nedløp og beslag: Råte i vannbrett.
Etasjeskillere: Råte/soppskader registrert i hjørner mot himling i kjeller.
Innvendige overflater: Råte registrert i trapperom til kjeller.
Terrasse, balkonger, trapper ol: Råteskader i kjellertrapp.
Uthus: Råteskader flere steder.

Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble
oppført. For nærmere info om energiforbruk se bygningens energiattest.
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GJØVIK, 21.08.2019

Simen Hveem
Takstmann MNT - Fagingeniør - Tømrer

Telefon: 459 03 839

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: NORGESHUS EH BOLIG AS

Takstmann: Simen Hveem

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 19.08.2019.
 - Simen Hveem.  Takstmann MNT - Fagingeniør - Tømrer.  Tlf. 954 47 755
 - Roy Stranden.  Tilstede for Norgeshus.

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Enebolig

Bebyggelsen: Boligen og garasjen er fra 1924.

Standard: Enkel eldre standard.
Oppvarming består av vedfyring og strøm.
Ventilasjon består av naturlig ventilasjon.
El-anlegg med automatsikringer/skrusikringer og i hovedsak åpent anlegg.

Om tomten: Eiet tomt på 3576,6m² som er flat/skrånende og har tidligere vært opparbeidet med plen og
beplantning.

Enkel
bygningsbeskrivelse

Grunnmur i sparesteinsbetong. Grovstøpt gulv på grunn. Yttervegg i trekonstruksjon. Grunnmur
pusset over terreng. Liggende utvendig trekledning. Trevinduer med 1+1 lags glass. Ytterdør i tre
med 1+1 lags glass. Mønet skråtak i tre. Undertaksplater. Kombinert kaldt loft og skråhimling.
Taktekking av betongtakstein. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski i tre.
Etasjeskiller i trekonstruksjoner.

Adkomstvei: Eiendommen har adkomst via privat veg. Utgifter til vedlikehold og snøbrøyting må påregnes.
Ikke fremlagt avtale om vegrett.

Tilknytning vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, via privat vannledning fra tomtegrense.

Tilknytning avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, via privat avløpsledning fra tomtegrense.

Andre forhold: (Kartgrunnlag for regulering, areal og kommuneplan: ©GEOVEKST (Statens kartverk) og Norsk
institutt for skog og landskap. Det tas forbehold om feil og mangler i kartet)

Regulering Meieri- og Narumskvartalet.

Kommuneplan Kommuneplan for Østre Toten.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0528 ØSTRE TOTEN Gnr: 184 Bnr: 48

Eiet/festet: Eiet

Areal: 3 576,6 m² Arealkilde: Statens kartverk.

Hjemmelshaver: NORGESHUS EH BOLIG AS Andel 1/1.

Adresse: Vallevegen 23, 2850 LENA.

Kommentar: Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. Tomtegrense er markert med dårlig nøyaktighet i
kommunekart, oppmåling anbefales.
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Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Evt. tidligere takst/
prospekt/
leveransebeskrivelse

02.01.2018 Innhentet

Situasjonskart 19.08.2019 Innhentet

Samsvarserklæringer Ikke
fremvist

Byggegodkjente
tegninger

Ikke
fremvist

Eiendomsverdi.no og
Statens kartverk.

19.08.2019 Diverse eiendomsopplysninger fra Norsk
Eiendomsinformasjon.

Innhentet

Rekvirent 19.08.2019 Ga opplysninger og fremviste eiendommen.

Bygninger på eiendommen

Enebolig

Bygningsdata

Byggeår: 1924  Kilde: Tidligere takst

Anvendelse: Enebolig

(Bildet viser situasjonskart av eiendommen på befaringen)

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Kommentar areal

Areal er ikke oppmålt.
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Uthus

Bygningsdata

Byggeår: 1924  Kilde: Tidligere takst

Anvendelse: Uthus

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Kommentar areal

Areal er ikke oppmålt.

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering for Enebolig

Vegger mot grunn - Enebolig

Beskrivelse: Grunnmur i sparesteinsbetong.

Påvist fuktskjolder. Malingsflass, avskallinger og saltutslag
på vegg, dette indikerer fuktvandring i
vegger over tid.

Sprekker/riss ble registrert på
grunnmur.

Sprekk i mur mot øst og sør.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fuktmåling ble foretatt, det ble målt skadelig fukt i treverk mot terreng. Råte/soppskader, det
anbefales å sende inn prøver av sopp/råte til godkjent laboratorium. Rom under terreng egner
seg ikke for innredning med dagens tilstand. Typiske kjelleredderkopper som trives i fuktig
klima registrert. Store tiltak må påregnes. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og elde.

 Grunn og fundamenter, generelt - Enebolig

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Grunnundersøkelser er ikke foretatt, og tilstandsgrad er derfor ikke vurdert.
RADON:
Takstmannen har ikke kjennskap til radonmåling av boligen.
Statens strålevern anbefaler radonmåling i bolig. Mer info angående radon kan hentes hos
kommunen og Statens strålevern, www.nrpa.no/radon. Radon målinger blir anbefalt de fleste
steder for å danne seg et bilde av situasjonen angående risiko knyttet til eventuelt radon
eksponering.
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 Gulv på grunn - Enebolig

Beskrivelse: Grovstøpt gulv på grunn.

Påvist fuktskjolder på gulv.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Støpte plater vil alltid ha enkelte skjevheter. Enkel utførelse, sannsynlig ikke armert. Påvist
forhøyede fuktindikasjoner i overflater på betonggulv som er mer eller mindre vanlig på eldre
gulv uten fuktsperre og samtidig kan ha en sammenheng med sviktende drenering. På støpt
gulv ligger organiske materialer som anbefales fjernet, dette gir sopp/råteskader.
Gjenstående arbeid etter graving for nye avløpsrør mot sør-øst. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte
forhold og alder.

 Drenering - Enebolig

Beskrivelse: Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår. Takvann ført ut på terreng.

Takvann er ført direkte ut på terreng ved grunnmur.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fuktsikring under terreng er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon, tilstandsgrad er satt
ut fra opplysninger om alder og synlige forhold. Fuktsikringen har utlevd sin levetid og det er
indikasjoner på svikt, tiltak anbefales. Fukt mot grunnen er registrert, se "vegger/gulv mot
grunnen". Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av fuktsikring ikke
automatisk gjør at fukt forsvinner da det må påregnes kapillærsug fra grunnen. Regnvann og
smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring
er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann. Stedvis fall på terreng mot bygning, dette
er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 meter fra grunnmur. (Det vil si
jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra grunnmur) Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og
alder.

 Yttervegger - Enebolig

Beskrivelse: Yttervegg i trekonstruksjon.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eksakt tilstand kan ikke sjekkes uten bygningsmessige inngrep. Eldre trevegger kan
erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Tilstand på
utvendig kledning øker risikoen for evt. råteskader i yttervegg. Råte må påregnes.
Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og alder.

 Utvendig komplettering, vegg - Enebolig

Beskrivelse: Grunnmur pusset over terreng. Liggende utvendig trekledning.

Råteskader nederst på kledning/
vannbrett.

Råteskader nederst på kledning/
vannbrett. Takvann er ført direkte på
vegg uten utkast.
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Avskalling/flassing på grunnmur,
trolig en litt dårlig sand/
sementbalnding.

Kledning bærer preg av slitasje.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trekledning er 40 - 60 år.
Normal tid før slemming av mur / forblending med slemming er 20 - 40 år.
Normal tid før omfuging av puss er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Besiktiget fra bakkenivå. Det er observert åpninger i utvendig komplettering som øker risikoen
for at mus kan komme inn. Svertesopp registrert. Utvendig kledning er ikke luftet, normalt
byggeåret. Malingsflass og sprekker i puss. Beplantning inntil kledning anbefales fjernet.
Store tiltak må påregnes. Selvom det er stort behov for vedlikehold virker kledning allikevel ok
alder og fuktpåkjenninger tatt i betraktning. Råteskadet kledning må byttes ut, ellers kreves
vedlikehold/oppgradering. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og alder.

 Vinduer - Enebolig

Beskrivelse: Trevinduer med 1+1 lags glass.

Råteskader i flere vinduer. Råteskader i flere vinduer.

Sprekker i enkelte ruter. Værslitte karmer.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Besiktiget fra bakkenivå og innvendige rom. Vinduskitt er slitt og har løsnet flere steder.
Kondensmerker/skader på flere vinduer. Lav høyde mellom terreng og kjellervinduer. Store
tiltak må påregnes. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og alder.

 Ytterdører og porter - Enebolig

Beskrivelse: Ytterdør i tre med 1+1 lags glass.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av malte treporter, stål- og aluminiumsporter er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad gitt pga. slitasje og alder.

 Innvendige dører - Enebolig

Beskrivelse: Profilerte tredører. Skyvedører.

Malingsflass på flere dører.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Slitasje på vrider og låsekasser. Dørene bærer preg av bruksslitasje. Tilstandsgrad gitt pga.
nevnte forhold og alder.
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 Takkonstruksjoner - Enebolig

Beskrivelse: Mønet skråtak i tre. Undertaksplater. Kombinert kaldt loft og skråhimling. Adkomst til loft via luke.

Missfarging på kott. Fuktmerker ved pipe, tørt på
befaringen.

Missfarging og fuktmerker på
undertak.

Dårlig lufting og luftlekkasjer kan
erfaringsmessig gi kondensskader og
isdannelser på den kalde årstida, spor
etter dette i gesimser mot nord.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilgjengelige deler av takkonstruksjon er delvis inspisert fra luke/loftstige og lyst med
lommelykt. Takkonstruksjonen har begrenset lufting, noe som kan gi kondens og fuktskader.
Bevegelse i konstruksjon ved snø på tak må påregnes og det anbefales å måke taket om
vinteren. Skrå, evt. isolerte takflater defineres som risikokonstruksjon på grunn av
erfaringsmessig høy skadefrekvens. Vepsebol observert på loft, det vil si at det er utettheter i
konstruksjonen som gjør at insekter kan trenge inn, tiltak anbefales. Spor av mus registrert på
loft. Ytterligere undersøkelser anbefales. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og elde.

 Taktekking og membraner - Enebolig

Beskrivelse: Taktekking av betongtakstein.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Taktekkingen er besiktiget fra bakkenivå og innvendig i bolig da det ikke var godkjent
sikringsutstyr for arbeid på tak på befaringen. Undertak er ikke vurdert da dette ikke var
tilgjengelig for inspeksjon på befaringsdagen. Taktekking er delvis mosegrodd, anbefales
fjernet fordi det forkorter levetiden til tekkingen. Ukjent om hele undertaket ble skiftet samtidig
med taktekking. Gjør oppmerksom på at for å skifte undertak må taktekking fjernes.
Taktekking har brukt opp mye av sin generelle levetid. Tilstandsgrad er satt ut fra synlige
forhold og generelle opplysninger om alder. Alder er et symptom på svikt i seg selv, og i
tilstandgraden er det også tatt hensyn til generell levetid på sløyfer og lekter, vindskier osv.
Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og alder.

 Utvendige beslag - Enebolig

Beskrivelse: Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski i tre.

Takrenner må rengjøres. Råte i vannbrett.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av vindski/vannbord i tre er 15 - 25 år.
Normal tid før utskifting av luftelyrer, ventilasjonshetter er 20 - 40 år.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.
Normal tid før utskifting av snøfangere, taksikringsutstyr, takstige er 20 - 40 år.
Normal tid før utskifting av beslag til vindskier, vannbord og sålbenk er 20 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Besiktiget fra bakkenivå. Det er ikke montert beslag over vinduer, dette er ikke en anbefalt
løsning. Malings/folieflass registrert. Frostsprengt takrennenedløp. Vindski har råteskader,
tiltak anbefales. Tilstandsgrad gitt på grunn av nevnte forhold og elde.
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 Trapper og ramper - Enebolig

Beskrivelse: Tretrapp mellom etasjene.

Kjellertrapp får tilstandgrad 3 pga. store råteskader.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bratt trapp. Lav høyde mellom trapp og etasjeskiller. Lavt rekkverk. Større åpninger enn
anbefalt i rekkverk/inntrinn. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og alder.

 Piper, plassbygde ildsteder m.v. - Enebolig

Beskrivelse: Teglpipe.

Pipe har ikke vært i bruk på en
stund og kontroll må
gjennomføres.

Kort avstand brennbart materiale.

Sprekker og riss i pipe. Pipe bærer preg av slitasje over tak.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er 10 - 30 år.
Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Pipe er besiktiget fra bakkenivå da det ikke var godkjent sikringsutstyr for arbeid på tak på
befaringen. Det anbefales på generell basis alltid en kontroll av piper og ildsteder ved
omsetning av boliger. Det gjøres oppmerksom på at det er det lokale brann- og feiervesen
som fører tilsyn med piper og ildsteder i hver enkelt kommune. Ovner og oppvarmingskilder
er ikke funksjonstestet av takstmann. Tilstandsgrad er gitt på bakgrunn av det som er synlig
av slitasje/avvik og alder.

 Frittbærende dekker - Enebolig

Beskrivelse: Etasjeskiller i trekonstruksjoner.

Sopp mot sør-øst. Råte/soppskader registrert i hjørner i
kjeller, det anbefales å sende inn
prøver av sopp/råte til godkjent
laboratorium.

Fuktmåling med skadelige
verdier.

Målt nivåforkjsell på gulv på 30mm på
to meter i stue mot sør-øst der det er
registrert skade i kjeller.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80 år.
Normal tid før reparasjon av etasjeskiller av betong og lettbetong er 40 - 80 år.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eksakt tilstand kan ikke sjekkes uten bygningsmessige inngrep. Erfaringsmessig kan eldre
etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur. Skjevheter i etasjeskiller, dette er
normalt byggeåret tatt i betraktning. Eldre bygg har tradisjonelt blitt bygget med grunnere
fundamentering, skjevheter og bevegelser med årstider er ikke unormalt. Store tiltak må
påregnes. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og alder.

 Overflater på innvendige gulv - Enebolig

Beskrivelse: I hovedsak preget av:
Tregulv. Belegg.

Råte registrert i trapperom til kjeller.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad er ikke vurdert. Overflateavvik er ikke kontrollert. Knirk i gulv enkelte steder.
Behov for vedlikehold/oppgraderinger.

 Overflater på innvendige vegger - Enebolig

Beskrivelse: I hovedsak preget av:
Malte plater. Panel. Tapet. Puss.

Malingsslitte overflater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad er ikke vurdert. Overflateavvik er ikke kontrollert. Behov for vedlikehold/
oppgraderinger.

 Overflater på innvendig himling - Enebolig

Beskrivelse: I hovedsak preget av:
Panel. Himlingsplater. Malte plater. Malt duk.

Malingsflass i himlinger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad er ikke vurdert. Overflateavvik er ikke kontrollert. Behov for vedlikehold/
oppgraderinger.

 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - Enebolig

Beskrivelse: Synlige avløpsrør i: Plast. Støpejern.
Synlige vannrør i: Kobber. Galvanisert metall. Plast.

Ved enkle fuktsøk ble det ikke
registrert unormale verdier ved
VVS anlegg i etasjene over
kjeller.

Stoppekran i kjeller.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Anlegget er ikke teknisk vurdert. Takstmann er ikke VVS fagmann, kontakt rørlegger for evt.
nærmere kontroll av anlegget. Bunnledningene og utvendige ledninger er nedgravd og ikke
tilgjengelig for inspeksjon. Hovedkran for vann var avstengt på befaringsdagen, kraner og
lignende er derfor ikke funksjonstestet. Anbefaler kontroll av røropplegg utført av fagmann.
Utilstrekkelig klamring av vannrør registrert. Eldre jernrør kan være utsatt for rust/groing og gi
redusert gjennomstrømning/risiko for lekkasjer. Alder er normalt i seg selv en
vurderingskriterie hva angår slitasjegrad. Utvendige vann og avløpsrør som begynner å bli
gamle vil ha en helt naturlig slitasjegrad. For eksempel nevnes at trerøtter kan vokse seg inn i
rørene, partikkelstoffer bygger seg opp i rør og reduserer/stenger gjennomstrømmingen,
terrengdeformasjoner som forårsaker utettheter og fortettinger. Alt dette er naturlige
slitasjeskader som etter en del år gjør det påregnelig med skader. Uansett vil plutselige og
uforutsette forhold som foreksempel fortetting og brudd være risikomomenter i ethvert anlegg.
Her har alder mye å si. Gjenstående arbeid med etterfylling i kjeller. Enkelt eldre VVS anlegg.
Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold og alder på eldre rør.

Normal levetid for vannledning av galvanisert stål er 15 til 30 år
Normal levetid for vannrør av plast/PE/PEX. Utskifting. 25 til 75 år.
Normal levetid for vannrør av rustfritt stål. Utskifting. 25 til 50 år.
Normal levetid for vannrør av kobber. Utskifting. 25 til 50 år.
Normal levetid for avløpsledninger av støpejern er 30 til 40 år
Normal levetid for avløpsrør av plast. Utskifting. 25 til 50 år.

 Utstyr for sanitærinstallasjoner - Enebolig

Beskrivelse: Varmtvannsbereder på ca. 200 liter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr er ikke teknisk vurdert.

Normal levetid for blandeventil for beredere er 10 til 25 år.
Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år.

Tilstandsgrad gitt ut i fra alder.

 Varme, generelt - Enebolig

Beskrivelse: Oppvarming består av:
Strøm. Vedfyring.

I hovedsak ved hjelp av:
Ildsted. Varmepumpe. Panelovner.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Oppvarmingskilder er ikke funksjonstestet av takstmann. På generell basis anbefales kontroll
utført av fagfolk. For nærmere info om energibruk se boligens energiattest.

Varme er sammensatt av flere elementer og tilstandsgrad er gitt ut i fra en generell vurdering.
Boligen har ett stort varmetap og oppvarmingskildene vurderes som ikke tilstrekkelig for
dagens komfort.

 Luftbehandling, generelt - Enebolig

Beskrivelse: Ventilasjonen består av naturlig ventilasjon. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i
vindu eller gjennom aktiv lufting med vinduer. Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Anlegget er ikke teknisk vurdert. Ventilasjonen i en bolig skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet
for brukerne med hensyn til helse og komfort og begrense luftfuktigheten innendørs, og
dermed hindre kondens og fuktskader (muggsopp og råtedannelse) på innvendige overflater
og bygningskonstruksjonene. Det var høy luftfuktighet i underetasje på befaringsdagen, det er
viktig at ventiler er åpne slik at boligen får tilstrekkelig ventilasjon. Sopp og råteskade i
krypekjeller/kjeller vil kunne belaste inneklima negativt, ytterligere undersøkelser av dette
anbefales. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.
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 Elkraft, generelt - Enebolig

Beskrivelse: El-anlegg med skru- og automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett.

Sikringsskap i 2.etasje.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad er ikke undersøkt.
Takstmann er ikke el. fagmann og det er ikke foretatt kontroll av det elektriske anlegget.
Kapasitet på kurser bør vurderes, da man vil ha individuelle behov og dette påvirkes av
bruksmønsteret i boligen. Kontroll utført av autorisert installatør anbefales.

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på det elektriske anlegget.
På arbeider utført på det elektriske anlegg etter 1999 skal det foreligge en
samsvarserklæring. Dersom dette mangler, kan det innebære en mangel ved eiendommen.

Tilstandsvurdering for Uthus

Bygning, generelt - Uthus

Beskrivelse: Fundamentert direkte på grunn. Gruset/jordgulv. Tregulv. Grunnmur i gråstein. Enkelte pilarer i
grovbetong. Yttervegg i trekonstruksjon. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Flisundertak. Etasjeskiller
med trebjelkelag. Stående utvendig trekledning. Taktekking med metallplater. Takrenner og
utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Trevinduer med 1-lag glass. Treporter/dører.

Bildet viser konstruksjon som
står direkte på terreng. Store
råteskader i nedkant.

Råteskader ved grad.

Råteskader. Knuste og manglende vinduer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Garasje, uthus o.l. er ikke teknisk vurdert på linje med bolighuset. Kost/nytte vedrørende
vedlikehold kontra riving bør vurderes. Forenklet byggverk. Bygningen har skjevheter. Lav
høyde mellom kledning og terreng. Råteskader flere steder. Denne type fundamentering vil
normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele. Bygningen inneholder
konstruksjoner som erfaring viser at har høy skadefrekvens, nærmere undersøkelser
anbefales. Generelt behov for vedlikehold og oppgraderinger, tiltak må påregnes.
Tilstandsgrad gitt på grunn av nevnte forhold og elde.
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Norgesbygg Eh Bolig, 

Østre Toten kommune, Plan- og næringsavdelingen. 

 

 

Solbakken - en villaeiendom med adresse Vallevegen 23, Lena sentrum, 

gnr/bnr 184/48 i Østre Toten. 

Solbakken er opprinnelig en liten jordbrukseiendom (hagebruk) etter sjølbergingsprinsippet i 

utkanten av den gryende stasjonsbyen Lena, på areal skilt ut fra Valle. Arealet som i dag ligger 

under Solbakken utgjør 3,5 da. og er en del av tettstedet Lena. At villaeiendommer knyttet til 

tettsteder og voksende byer også hadde en viss matproduksjon, var ganske vanlig på den tiden da 

Solbakken ble til og utover på 1900-tallet, men er i dag nærmest ikkeeksisterende. På eiendommen 

står det et bolighus og et uthus. Bolighuset er oppført i 1924 med klare elementer av jugendstil. En 

antar at uthuset er fra ca. samme år. «Jordbruksarealet» har blitt lagt om til beplantet hage. I dag er 

arealet en hage uten skjøtsel.  

 

 
Hovedporten som har stått mellom bjørkene ligger lagret i uthuset. 

 



Det er ikke alltid like lett å se om et hus er innenfor en bestemt stilart. Enkelte hus vil ha mange 

elementer som tilsier at det er innenfor stilen, mens andre har få. Det er det arkitektoniske og 

stilistiske helhetsbildet som sammen med byggeår avgjør om et hus som kan defineres innenfor en 

bestemt stilart – som her jugendstil.  

Av typiske jugendstilelementer som kan hentes ut av våningshuset på Solbakken nevnes: 

• Asymmetri i fasadeoppbygningen, sluttet bygningsvolum 

• To- og trerams krysspostvinduer med smårutede rammer (sprosser) i øverste felt 

• Enkelt, flatt, ofte bredt listverk, med enkle forsiringer eller uten profiler 

• Små gangvinduer med farget glass, gjerne preget av organiske linjer 

• Dekorative elementer med organiske- og/eller geometriske linjer og masker, særlig på dører, 

vinduer, trapper og balkonger. De dekorative elementene forholder seg til bygningskroppens 

komposisjon og form 

• Bleke og lyse farger på panelet med liten kontrast mellom panel og gerikter, listverk (blek 

gul, grågrønn eller gråblå, lys beige eller hvitt) 

• Sporbare materialer, synlige konstruksjoner       

Hovedbygningen er en vakker bygning rik på stilelementer fra jugend-perioden. Dette er en ekte 

jugend (i motsetning til alle de mer eller mindre uinteressante, dårlige etterligningene som popper 

opp i dag). Kanskje er dette det mest originale eksemplet vi finner i vårt område? Uthuset er bærer 

av jugend-elementer, færre og litt mindre tydelige. Stor eiendom, en lett prangende 

inngangssekvens. En etablering av bosetting av en familie av middelstand på Toten på 1920-tallet - 

svært autentisk formidlet.  

 

 



Vernestatus 

Solbakken er en del av reguleringsplanen for Meierikvartalet og Narumskvartalet, vedtatt og sist 

revidert i 2010. Av denne går det fram at Solbakken er regulert til spesialområde bevaring. Planen 

styres av et sett bestemmelser. 

 

Om det er stedet i seg sjøl eller stedets historie som oppvekstbolig for komponist, kirkemusiker og 

organist Leif Solberg og hans musikalske familie, som er bakgrunnen for at stedet er blitt regulert til 

bevaring, kjenner jeg ikke til, men det kan være en kombinasjon. Kulturminnet er utvilsomt knyttet til 

viktig person. Fra lokalhistoriewiki.no er det sakset følgende:  

Leif (Johannes) Solberg (født 18. november 1914 i Østre Toten, død 25. januar 2016) var organist og 
komponist, bosatt på Lillehammer. Han var fra 1938 til 1982 organist i Lillehammer kirke. Solberg ble i 1980 
tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull, og i samband med 100-årsdagen i 2014 ble det arrangert flere 
jubileumsforedrag og konserter rundt om i Norge.  

Solbergs foreldre var organist og postbud Hans J. Solberg (1885–1963) og Minnie Julie f. Walle (1893–1972). 
Begge var født i Østre Toten. Leif Solberg gifta seg 20. oktober 1940 med Reidun Haug fra Kapp, datter av 
kjøpmann Inge Olaf Haug og Hilda Charlotte Gullerud. 

Leif Solberg vokste opp i en musikalsk familie i stasjonsbyen Lena i Østre Toten. Faren Hans var utdanna 
militærmusiker og sto sentralt i janitsjarlivet på Toten. Han var også organist, med ansvar for flere av kirkene i 
bygda. Leif og søskena måtte hjelpe til med å trå belgen. Som 12-åring måtte imidlertid Leif Solberg steppe inn 
som organistvikar på svært kort varsel; faren ble sjuk, og den unge sønnen måtte spille orgel under 
gudstjenesten i Hoff kirke ved Lena. 

Tre år seinere tok Leif Solberg ukentlige togturer med Gjøvikbanen for å ta timer hos Arild Sandvold i Oslo. 
Sandvold var regna som sin tids største organist. I 1933, da han var 19 år gammel, tok Solberg organisteksamen. 
Han grunnla også Kapp Blandede Kor og var korets første dirigent. 

Han videreutdanna seg seinere i komposisjon med Per Steenberg, direksjon med Trygve Lindeman og 
Schönbergs harmonilære med Karl Andersen. I løpet av de neste fem åra komponerte han over 20 orgelverk, 
blant annet Fantasi og fuge over folketonen «Se solens skjønne lys og prakt» og Koralfantasi over «Av dypest 
nød jeg rope må». Ifølge Olav Egil Aune, som har skrevet om Solberg i Norsk biografisk leksikon, regnes disse 
som «grunnsteiner i norsk orgelmusikk 

I 1938 var stillinga som organist i Lillehammer kirke ledig, og sjøl om det var 30 søkere, fikk 24 år gamle Leif 
Solberg jobben. Her skulle han bli i hele 44 år, til 1982. I tillegg til sjølve organistarbeidet dirigerte han kor og 
orkester og underviste elever. På det meste kunne han ha hele 70-80 orgelelever. 

. . . . . 1951/52 skreiv han også sin eneste symfoni. Denne ble til etter at han hadde to utenlandsopphold, i 
henholdsvis London og København. I London studerte han under William McKie, organist ved Westminster 
Abbey, mens Jørgen Jersild var læremesteren hans i København. Også i 1954 hadde han studieopphold i 
utlandet, i Salzburg og Haarlem. Olav Egil Aune skriver: «Siden har han vært en skattet konsertorganist både her 
til lands og i utlandet, med Mozarteum i Salzburg og Westminster Abbey som naturlige høydepunkter». 

 

 

Bakteppe for denne rapporten: 

Bygningene ønskes revet fordi de er i dårlig forfatning.  

Bygningsvernrådgiveren skrev en rapport etter en kort befaring i 2016. Oppdraget var framsatt av 

Gunnar Putten i Norgesbygg som ønsket en oversikt over hvilke føringer som ligger på 

eiendommen i forhold til vernet. Norgesbygg Eh Bolig har i ettertid kjøpt eiendommen med husene 

for å rive husene og bygge nye boliger, vel vitende om at stedet faktisk er vernet.  

Eier planlegger å «etablere et område med konsentrert småhusbebyggelse med til sammen 15 

boenheter, en firemannsbolig . . . og 11 hus i rekker». Det er utarbeidet en tilstandsrapport for 

bolighuset som konkluderer med TG2 og TG3 på vesentlige punkter. Det er ikke gjort noen 

utfyllende vurdering av tilstanden på uthuset annet enn at det foreslås en overordnet tilstandsgrad 

TG3.  

Det trengs en påminnelse om og en gjennomgang av Solbakken som unikt verneobjekt.  

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Lillehammer
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Lillehammer_kirke
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kongens_fortjenstmedalje
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Hans_J._Solberg
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kapp
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Haug-butikken_(%C3%98stre_Toten)
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Lena
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Hoff_kirke
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Gj%C3%B8vikbanen
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Arild_Sandvold&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Oslo
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Kapp_Blandede_Kor&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Norsk_biografisk_leksikon


Østre Toten kommune ønsker en fyldigere rapport fra bygningsvernrådgiveren enn den som ble 

levert i 2016: 

PREMISSET 

for rapporten er bygningens antikvariske potensial. Jeg legger meg på en optimal antikvarisk 

måloppnåelse i vurderingen. Det finnes mellomløsninger ift. hva en kan oppnå, noe styrt av type 

bruk der en må akseptere noe avvik ift. det best oppnåelige, men der det gjøres akseptable 

tilpasninger. Dette bør bli en del av en videre prosess dersom stedet gis en slik mulighet. 

 

I rivesaker der det kan bli konflikt mellom verneinteresser og utbyggingsinteresser bør det alltid 

stilles krav om antikvarisk tilstandsrapport (≈ antikvarisk bygningsdokumentasjon). Dette er et krav 

kommunen bør framsette og utbygger må betale på lik linje med en ren TG-rapport.  

En omkamp om Solbakken krever en grundig gjennomgang.  

 
(Teknisk) antikvarisk tilstandsrapport. 

 
Aktuelle dokumentasjonshensikter:  

- Form/arkitektur 
- Bygnings- og bebyggelseshistorie 

- Kulturhistorie 
- Bevaringstilstand (= antikvarisk tilstand) 
- Teknisk tilstand 

- Bruksmessig tilstand 
 

Tre nivåer: 
- Skisserende oppmåling/dokumentasjon 

- Enkel oppmåling/dokumentasjon 
- Fyldig oppmåling/dokumentasjon 

 
I grove trekk handler dette om kartlegging av synsinntrykk.  
Normalt vil skisserende dokumentasjon være tilstrekkelig i forhold til den aktuelle oppgaven. Skissemessig 
oppmåling/dokumentasjon kan med fordel kombineres med fyldige oppmålinger av det eller de utsnitt som det 
kreves nøyere dokumentasjon av.  
 
I utgangspunktet er antikvarisk bygningsdokumentasjon en tverrfaglig disiplin, utført av et tverrfaglig sammensatt 
arbeidslag. Den praktiske situasjonen er imidlertid oftest den at en enkelt person må utføre mye av 
dokumentasjonen alene, at vedkommende behersker flere av metodene eller har innsikt i andre disipliners behov 
og tilrettelegger sitt arbeid i forhold til det. 
 
Metoden er særlig aktuell som grunnlag for innledende analyse av bevaringstilstand og vernemuligheter. Ofte 
kreves det at slike analyser gjøres med et minimum av kostnader, fordi det er analysen som avgjør om det skal 
investeres i objektet. Slike vurderinger må ha grunnlag i tegninger/beskrivelser som redegjør for kritiske 
antikvariske, funksjonelle og tekniske forhold. Et minimum av kostnader oppnås gjerne ved å benytte en 
fagperson som innehar de fleste disipliner, eller har kontaktnett som samlet ivaretar alle disipliner.  
 

Mjøsmuseet kan bistå i å formidle kontakt. 
 

Bevaringstilstand/antikvarisk tilstand kan forstås som grad av metodisk og materiell autentisitet bevart og hvordan 
dette kan videreføres i bygningen ved en fornyet bruk. Fornyet bruk skal holde eller øke verneverdien. 

 
Teknisk tilstand skal i tillegg til TG-verdier gjøre rede for konsekvenser i forhold til bygningens evne til å 
videreføre det antikvariske nivå, holde eller øke verneverdien. Det skal i prinsippet ikke være noen forskjell på 
teknisk tilstandsrapport og en (teknisk) antikvarisk tilstandsrapport. Momentet om bevaringstilstand vil utdype 
dette i og med at metoder og materialbruk i byggingen påvirker konstruksjonen. Det vil en som har kompetanse 
innen feltet ta hensyn til og kan legge det inn i sin vurdering.  
 

Jeg tenker at det er ingen tid å miste, men overlater gjerne initiativet til andre. Jeg gjennomfører en 
kortversjon av skisserende dokumentasjon og håper registreringene og tenkningen kan være et 
bidrag til å skape et mer komplett og sammensatt bilde av Solbakken enn hva en ren TG-analyse 
kan: 



BOLIGHUSET - byggemåte i hovedtrekk 

 

Bygningen kan være satt opp i bindingsverk eller reisverk (stående plank med 2’’eller 3’’ hulrom). 

Mest sannsynlig er det et reisverkshus. Utvendig er bygningen panelt med liggende falset panel. 

Grunnmuren er av støpt betong, antagelig noe sparestein, en ser pukk i blandinga. Innvendig er 

øvre del av muren forblendet med murstein av tegl lagt på flasken mot forskalinga. Veggene er 

kalkpusset inn mot rommet. I tillegg til å gi rommet en pusset og ren overflate virker kalken 

desinfiserende - en mye benyttet metode i gamle kjellere/mat-lagre. Taket er tekket om med ganske 

ny dobbel-krummet betongstein. Takkonstruksjonen er sperretak, nyere omlagt med su-taksplater 

som undertak, antagelig gjort i forbindelse med omtekking med betongstein. Sperrene er de 

originale. 

 

 

Vurdering av (teknisk) antikvarisk tilstand  

 

Kjellermur og fundament 

Det en ser fra utsiden er en mur med pusset overflate der den pussede overflaten er ganske hel 

med unntak av et par avgrensede områder sør og øst der pusslaget sprekker og løsner fra 

underlaget. Dette er følgeskader av at vann kommer inn i konstruksjonen, frostsprengning og 

utvasking, sprekkdannelser som igjen suger til seg vann:  

- I østfasaden: Råteskade i avgrenset område av vannbord slipper vann inn i konstruksjonen.  

- I sørfasaden: Takrenne-nedløp slipper vann direkte ned på vannbrettet og inn i 

konstruksjonen. I utgangspunktet en TG2. Hvis den påførte fuktbelastningen ikke stanses, er 

dette sikker TG3 - om ikke allerede, så innen kort tid med det fuktige klimaet vi er inne i. 

- Det påvises skade innvendig ved hjørne sør/vest. Her har det vært stor fuktpåkjenning fra 

utsiden. Tett vegetasjon inntil bygningen hindrer opptørking og skader bygningen, 

kapillærvirkning leder vann til trekonstruksjonen. Innvendig forblending av teglstein i øvre del 

er tatt ned/har rast.  

Det er neppe unormalt stor fukttransport inn til kjellerrommene. Betongen har fast konsistens og er 

ganske tørr. Fuktskjolder på vegg er normalt i gamle kjellere med vegger av betong - det kan en 

leve lenge og godt med. Golvene er tørre - med unntak av ett rom, antagelig akutt lekkasje ved 

vanninntak.  

 

De utvendige skadene har årsak i manglende ettersyn fra eiernes side de siste ti-årene fram til i 

dag. Midlertidig sikringstiltak er å komplettere takrennenedløpet, lede takvannet bort fra bygningen 

og tette råteskaden i vannbordet mot øst samt fjerne vegetasjon inntil huset som holder på 

fuktighet. Følgeskadene i kjellermuren kan repareres.  

Uten ekstra utvendig fuktsikring av kjellerveggene kan ikke kjellerrommene tas i bruk til beboelse 

(men det er vel heller ikke så veldig aktuelt). 

 

Vegger  

En foreløpig konklusjon er at bygningen er satt opp i reisverk. Dette var en mye benyttet 

konstruksjon på villabebyggelse på 1920-tallet. Etasjeskillene vises i fasadene som et viktig 

stilelement. Veggene er utvendig panelt med liggende falset panel, original. Denne kledningstypen 

kom med sveitserstilen. Veggene er utvendig malt med linoljemaling. Malinga flasser flere steder. 

Men underlaget er helt og friskt. Det er ikke påvist noe større råteskader i veggens ytre 

konstruksjon. TG2. Avgrenset råteskade i vannbordet i østfasaden utløser følgeskade. TG3.  

Det er råteangrep i bunnsvilla i overgangen mot kjellermur i hjørne sør/vest. TG3. 



Skadene kan greit repareres. 

Bygningen males om med linoljemaling etter at den er skrapt og grunnet. 

 

 
 

 

Vinduene  

er de gamle originale to-fags og tre-fags store med originale innervinduer. Loftsvinduene er av 

funkis-typen. Vinduene i inngangssekvensen er ulike i plassering, størrelser og fasong, men 

symmetrisk - i høy grad i en dekorativ setting. 

 

Flere (alle) vinduer mangler kitt. Det er minimalt med råte i 

sprosser, rammer, karm og vannbrett. Malingsslitasjen er 

omfattende, flasser. TG2. 

 

Det er påvist råte i ett to-fags vindu i første etasje mot nord, det 

gjelder overgang bunnkarm/sidekarm/midtpost. TG3 for vinduet. 

Av flere vinduer som ble undersøkt var det kun dette som hadde 

denne skaden. Det har neppe vært gjort større 

vedlikeholdsarbeider på vinduene de siste 100 år.  

 

Materialkvaliteten er svært god. Aktuell metode: Restaureres. 

 
 

Det mest råteskadde vinduet er det nede,  

det oppe er et av de bedre vinduene. 



Innervinduene er trolig 1950-talls. Det ideell er restaurering av disse. Innervinduene skal være tette, 

yttervinduene kan gjerne være lett ventilerende.  

 

Taktekkingen 

består i dag av Benders rød dobbel-krummet betongstein. På sørsida er denne helt rein, på 

nordsida ligger det et tynt lag med svartsopp som setter farge og holder på fuktighet. Dette er 

typisk, der sola virker er taktekkinga ganske rein. Levetida på betongstein er normalt 30 kanskje 

maks. 40 år. Steinen kan gjøres rein og seises, men det er neppe aktuelt tiltak. En bør heller tenke 

nytt tekkemateriale på sikt. Men dagens takstein holder i mange år ennå. Ved en omtekking er det 

naturlig å tenke rød enkel-krummet teglstein. Opprinnelig har det vært en periode de første årene at 

taket var tekket med flis (jf. Røislis foto fra 1930). Vi finner rester av flat teglstein/«patentstein» på 

tomta som indikerer en periode med «patentstein» før dagens tekkemateriale. Undertaket av 

ganske moderne su-taks plater er intakt og vil være det i overskuelig framtid. TG1. 

 

Beslagene i gratrennene, på is-bordene, rundt pipa og takrennene synes å være intakte. Det er ikke 

påvist lekkasjepunkter på innsiden. TG1. Unntaket er manglende utkast ved avslutningen av 

takrenne-nedløpet i hjørne sør/øst. Dette utløser følgeskade. TG3. De andre ned-løpene har utkast, 

men disse er korte og slipper vannet på muren. TG2. 

 

Takvannet må tas hånd om på en sikrere måte. 

 

Pipe og ildstedsanlegget  

må kontrolleres av brann- og feiervesenet i kommunen. 

Pipa over tak ble antagelig murt ny da taket ble tekket om. Pipa har opprinnelig vært pusset. TG1. 

 
Tilstandsgradering NS 3423 
TG 1 svake symptomer ordinært vedlikeholdsbehov  
TG 2 middels kraftige symptomer moderate utbedringer nødvendig  
TG 3 kraftige symptomer alvorlig for primærkonstruksjonen, omfatter også sammenbrudd og total funksjonssvikt. Store utbedringer 

nødvendig 

 

 

Framtidig bruk som bolig, eller kanskje helst som noe annet - vurdering av tiltak der målet er 

å holde eller øke verneverdien 

 

Det foreligger et godt vurderingsgrunnlag - dagens bygningsmiljø vs. originalen, fotografi som 

Sigurd Røisli tok av de relativt nyoppførte bygningene ca. 1930, jf. bildesamlingen til slutt i 

rapporten.  

 

Takene på bolighuset er i dag tekket med rød betongstein. Opprinnelig var taket tekket en kort 

periode med høvlet flis før det ble lagt på teglstein. En god «tilbakeføring» når taket en gang blir 

modent for omtekking, er å tekke med enkel-krummet rød teglstein.  

 

Den originale kledningen av liggende falset panel er vel bevart. Det samme gjelder alle større og 

mindre detaljer. En legger spesielt merke til vannbordene som kledningen avsluttes mot. De er 

spesielt brede for å dekke spranget mellom utvendig mur-liv og vegg-liv. Materialet er i hovedsak 

ganske upåvirket av vær og vind, men konstruksjonen er sårbar overfor konsekvenser ved 

utettheter.  

 



Hoved-inngangsdøra av edelt treverk er ikke den originale. Den originale døra står i uthuset - 

særdeles vakker, særdeles viktig stilelement og greit restaurer-bar, gedigent tilbakeføringspotensial.  

 

Vinduene er de gamle med unntak av de to på loftet i hver gavl. Her er de originale tre-fags jugend-

vinduene byttet ut med tre-fags funkisvinduer. Funkisvinduene er av nyere årgang (40- eller 50-

tallet?). Ble jugend-vinduet for høyt for det nyinnredete loftet? Det kan være den bakenforliggende 

årsak til at det ble montert et lavere funkis-vindu. Hvis dette er den mest sannsynlige forklaringen, 

lar en funkis-varianten være.  

To vinduer over inngangen er antagelig byttet ut, de liggende på hver side av midtstilt vindu, de med 

tre ruter og «boble-glass». Det står lagret to vinduer i uthuset hvert med fem ruter og sprossedekor. 

Disse utgjør viktig stilelement. Det antas at disse opprinnelig har blitt skiftet ut med de med «boble-

glass». Det kan også være andre forklaringer, men de hører til bolighuset på Solbakken, 

tilbakeføringspotensial.   

 

Vindusrestaurering på Solbakken handler i hovedsak om skraping, inn-kitting av eksisterende 

glass, etter-festing av hjørnebeslag og maling pluss litt til. Utskifting av deler pga. råte synes ikke å 

være et stort tema, tre-fags vinduet mot nord er nevnt. Dette bør selvsagt repareres. 

Det kan også være aktuelt å tenke montering av nye innervinduer med en enklere inndeling enn 

hovedvinduet og med glass tilpasset behovet - eksempelvis tolags eller energiglass. Dette hvis 

bruken krever en høyere teknisk standard. 

 

 

Oppsummering (teknisk) antikvarisk tilstand, bolighuset 

 

Bygningen framstår med stor andel slitte flater - snart 100 år etter. Men går en nærmere innpå, ser 

en at det som skaper det litt «løine» inntrykket stort sett er maling som flasser, under er det nesten 

bare friskt virke. Det ble benyttet trevirke av særdeles god kvalitet da denne bygningen ble reist. 

Bevisstheten rundt det må videreføres. 

 

Kjellermurene har selvsagt sine begrensninger vurdert eksempelvis opp mot muligheter til å ta i bruk 

rommene til beboelse. Men vurdert opp mot seg selv som kjellerrom med bryggerhusfunksjon og 

lager for rotvekster og annen matvare, er konstruksjonen - reparert - fortsatt gangbar.  

 

Overordnet TG2 for hele bygningen. 

 

 

Bygningens interiør 

 

Bygningen har vært i bruk som våningshus, kanskje for flere enn én familie. Den er bygd i 2½ 

etasje. På tredje høgda er det innredet ei mindre leilighet.  

Det er stor romlighet - en villa verdig. Særdeles gode trapper. Store rom og høyt under taket. 

Huntonit/tapet/malt tapet på veggene i første etasje samt en kombinasjon av nyere mest flotte 

tregolv og noe parkett. Andre etasje har ganske konsekvent faspanel i himlingene og perlestaff på 

alle vegger, bordgolv med spor etter teppe - ikke heldekkende, alt originale flater. Loftsleiligheta er 

enklere innredet. Mye tyder på at denne ikke ble innredet til beboelse før enn noe senere. 

Funkisvinduene indikerer 1940- eller -50 tallet. Veggene og himlinga er kledd med Huntonit - 

tapetsert i ett rom og malt i et annet.  

 



En står ganske fritt i forhold til å videreføre bygningens interiør. De flatene som er påpekt som 

«originale» er det selvsagt et ønske om at en viderefører. 

 

 

UTHUSET - byggemåte i hovedtrekk 

 

Uthuset, er oppført i grovt bindingsverk utvendig panelt med faspanel malt rød med hvite detaljer. 

Innvendig er bygningen panelt på alle vegger varierende mellom faspanel og glattpanel, 

vekselpanel i 1. etasje søre rommet. Bygningen er fundamentert på enkel steinsetting.  

Taket er på tunsida tekket med «nyere» røde taksteinsplater av metall. På vestsida (baksida) er 

taket tekket med gammelt bølgeblikk. 

Andre høgda er ikke tilgjengelig. 

 

Uthusets funksjon 

Uthuset er delt i fire avdelinger: I sør et stort rom som kan ha vært hønsehus i to etasjer. Veggene 

er kalkede. Etasjeskillet er revet. Det er vinduer i søre gavlen i første etasje og det som tidligere kan 

ha vært andre etasje. Her er også vedskålen i et avdelt rom mot tunet. Inn for inngangsdøra i 

bakkant av bygningen er utedoen, en to-seter pluss en lågere én-seter :). Videre nordover et rom for 

husdyr, en ganske liten binge med høyt montert fórkrybbe. Neppe hest. Lengst nord er det ei tro på 

golvet som kan ha vært for grisene.  

 

 
 



Vurdering av (teknisk) antikvarisk tilstand  

 

Fundament og vegger 

Terrenget rundt bygningen har vokst og etter hvert fått kontakt med trekonstruksjonen, dvs. det kan 

være råte i nedre del av veggen noen steder. Veggene er kledd inn med panel inne og ute og kunne 

ikke kontrolleres. Vestsida er i tillegg preget av vill- og tettvoksende høy vegetasjon helt inntil huset, 

uframkommelig. I utgangspunktet TG2. TG3 for bunnsvilla dersom denne har omfattende 

råteskader.  

 

Manglende takrenner og beslagdetaljer ved gratrenneavslutning har ført til vannskade på 

trekonstruksjonen både nede ved bakken og ved utløpet av gratrennene. Dette bør sjekkes ut 

nærmere om det har påvirket hovedkonstruksjonen i noen grad. Her kan det være skade på 

avgrenset område. Av det som framgikk av tilgjengelig kontrollerbart ser det ut til å være mest et 

overflateangrep - i utgangspunktet en TG2. Hvis den påførte fuktbelastningen ikke stanses, vil 

forholdet kunne utvikle TG3 innen kort tid med det fuktige klimaet vi er inne i. 

Veggene er ellers preget av malingsslitasje, uten at det har medført nevneverdig skade. 

 

Skadene kan greit repareres. 

Bygningen males om med linoljemaling eller komposisjonsmaling etter at den er skrapt. 

 

Vinduer og dører 

Vinduene er det originale empirevinduene, to-fags med tre ruter i ramma. I søre gavlen er det 

montert fire liggende vinduer i et mønster - med små-ruter, seks ruter i ramma i tillegg til to 

empirevinduer. Et par av empirevinduene mangler glass i noen ruter, ei ramme er borte. 

Mot tunet er det fire dører, den ene er fløyet. I gavlen mot Vallevegen, andre høgda er det fløyet dør 

med samme oppbygging. Det er neppe tenkt bru opp til andre høgda, jeg tror det er andre årsaker 

til døra der oppe. Alle dørene er plassbygde rammedører ensartet bygd opp og hvitmalte, originale - 

veldig forseggjorte og flotte dører. De er i god stand teknisk og bruksmessig. 

 

Taktekkingen  

består i dag av gammelt bølgeblikk på vestre takside og nyere røde taksteinsplater i metall på østre 

takside, mot tunet. Takflatene virker tette. Gratrennene mot tunet og konstruksjonen under disse må 

kontrolleres nærmere fra innsiden, fra andre høgda. 

Det er rester av takrenner på tunsida. 

 

Bygningen har et utvidet vedlikeholdsbehov, en bør ikke slippe dette veldig mye lengre før 

forfallstendensen blir alvorlig. Skadene kan greit repareres slik de framstår i dag.  

Overordnet TG2 for hele bygningen. 

 

 

Vurdering av tiltak der målet er å holde eller øke verneverdien. 

 

Vi har også her godt sammenligningsgrunnlag i fotografier fra 1930. 

Takene var opprinnelig tekket med høvlet flis. I dag har takene annen tekking. Når denne en gang 

må skiftes ut vil det naturlige være å legge på rød teglstein, patentstein.  

Hele bygningen er særdeles autentisk beholdt - et ideelt utgangspunkt for bevaring og restaurering i 

ordets rette forstand. Alder og bruk har satt spor - så bra!  



Tekniske utfordringer er det - mest pga. manglende oppfølging av det jevne vedlikeholdet, men ikke 

verre enn at utfordringene kan overvinnes med relativt enkle tiltak.  

 

Alt er veldig ordentlig.  

 

HELE MILJØET 

Ekstremt autentisk - fredningsverdig er et stikkord jeg vil runde av med. 

Overordnet TG et sted mellom TG2 og TG3, nærmest TG2. Ved en bevaring bør også hele eller 

deler av hagen vurderes i forhold til restaurering. 

Jeg ser for meg at Solbakken med sin historie og sitt øvrige potensial vil kunne ha en vesentlig 

viktigere funksjon som noe annet enn en vanlig boligeiendom.  

Stikkord: NOE SOM HAR MED KULTUR Å GJØRE. Bakteppet er lokalkultur med tydelig forgreining 

ut i den store verden. Uansett, hele anlegget ber om å bli tatt hånd om av noen som vet å verdsette 

det. Stedets sentrale beliggenhet er et gedigent pre i forhold til annen bruk enn ren boligfunksjon.  

 

Fokuset rettes mot kulturmiljøets og bygningenes egenverdi - et TG-fokus kan fort konkludere med 

at en istandsatt gammel bygning har et større brukspotensial enn tilsvarende ny etter 50 års levetid 

fra nå, nettopp fordi det er benyttet materialer av bedre kvalitet enn det utbyggerne i dag har råd til 

(! utsagn fra utbyggerhold), og kanskje også kunnskap om. I den sammenheng kan en ved en 

gjennomgang som dette komme fram til et resultat som er noe forskjellig fra det en uavhengig 

konvensjonell takstmann gjør. Bygningsvernrådgiveren er også «uavhengig», men på en litt annen 

måte.  

 

Ved en restaurering/rehabilitering benyttes det håndverkere som har den samme kunnskapen og 

det samme fokuset som de som satte opp husene for snart 100 år siden. De har 

materialkunnskapen og teknikken inne. I tillegg er de drillet på og bærer med seg hensynet til 

bygningens kulturhistoriske verdi, arkitektur og autentisitet.  

 

Gjennom sin karakter og høye miljøverdi krever og tar bygningene på Solbakken et vesentlig større 

rom enn det som vanligvis avsettes for utbygging i et tettsteds sentrum i dag, særlig der fortetting er 

et stort tema. Rommet rundt blir en viktig del av det å bevare og ta vare på helheten - det totale 

uttrykket.  

 

Kommunen er midt oppe i formingen av en kulturminneplan. Hva/hvem er en kulturminneplan til for? 

Skal den gi føringer for kommunal praksis? Hvordan vil et potensielt JA til riving av dette miljøet stå 

seg i en slik plan? 

BEVAR BYGG - BEVAR KLIMA. Et brennhett tema er klimakrisen og tiltak rettet inn mot å redusere 

virkningen av denne. Som ledd i oppfølging av klimahandlingsplanen har Fagenhet for kulturarv i 

Oppland fylkeskommune ansvaret for å gjennomføre prosjektet Klimagevinst ved istandsetting og 

bruk av bygninger framfor riving og nybygg. Kommunene er invitert til å være en viktig delaktør og 

formidle inn til prosjektet aktuelle case. Prosjektet har understreket at de ønsker ikke saker med 

høyt konfliktnivå, men den faktiske problemstillingen er ikke mindre aktuell for det! 

 



Tilskudd til istandsetting? 

En bygning som er regulert til bevaring kan være godt kvalifisert til å motta tilskudd fra 

tilskuddsordninger som støtter opp om bevaringstiltak - antikvarisk istandsetting.  

Her kan det gjelde eksteriørmessige tiltak samt tiltak på hovedkonstruksjonen. Særlig er Norsk 

Kulturminnefond og Stiftelsen UNI aktuelle. Som grunnlag for en tilskuddssøknad må det 

gjennomføres en teknisk forundersøkelse og en kostnadsvurdering av tiltakene. 

Kulturminnefondets tilskuddsnivå ligger et sted mellom 30-70% av kostnaden på godkjent tiltak. 

Lavest tilskudd gis til bolig for private. Dersom tiltaket rettes mot et objekt/prosjekt med 

næringsinnhold eller et med allmennyttig formål, ligger prosentsatsen på rundt 50. Dersom tiltaket 

også omfatter et objekt med spesielt høy kulturminneverdi er det mulig å oppnå opp mot 70%. 

 

 

 

 

Kapp, 5. desember 2019 

Trond S Raddum     

bygningsvernrådgiver 

 

 

 

Kopi til Oppland fylkeskommune, Kulturarv. 

 

 

 

Oversiktskart 

 



Flere fotografier 

                
Solbakken på 1930-tallet. Foto Sigurd Røisli (Mjøsmuseet) 

                   
Solbakken på 1930-tallet. Foto Sigurd Røisli (Mjøsmuseet) 

 Fra sør 



 Fra øst 

 Fra vest 

 Fra 2. etasje 



 

 

  
Den originale hovedinngangsdøra  

(to fløyer), porten til eiendommen  

og to originale vinduer står  

lagret i uthuset 

 

. 

 

 

 

 

 

 
Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU,  

hentet ut foto av Solbakken for å pryde forsida  

på sin rapport om «Opplandsmodellen for bygningsvern». 



     
«Løine» vinduer, men det er stort sett utenpå. TG2. 

 

 

    
Eksempel på ganske «stygg» kjellervegg, men tørt kjeller-rom,           ett til, og her er det vann på golvet TG3. 

 

 

Fukt og frost og antagelig noe råte i overliggende trekonstruksjon 

utved veggen TG3(2). 

 

 

 

 

 

 

 

    Mer dramatisk enn kritisk, TG2 (3)                



 
Ganske unødvendig, men det har skjedd og det skjer fortsatt. 
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Vår ref.: 201906388-8 Lillehammer, 12. desember 2019 
Deres ref.:     

   

 

Vurdering av bygning regulert til bevaring - Solbakken - gnr 184 bnr 48 - Østre Toten 

kommune 

 

Det vises til Deres oversendelse av 04.11.2019 med forespørsel om vurdering av bygninger som foreslås 

revet. Bygningene er regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan. Det er bestilt tilstandsrapport fra 

Mjøsmuseet etter kommunens ønske. Det er også gjennomført en befaring med Norgeshus, 

Kulturarvenheten og Mjøsmuseet 19.11.2019. Norgeshus har bedt om Kulturarvenhetens vurdering av 

riving av bygningene opp mot bygningenes bevaringsverdi og tilstand. Det er videre varslet oppstart til 

regulering av eiendommen, der riving av bygningene inngår.  

 

I gjeldende plan inngår anlegget som del av en større helhet, der en i gjeldende plan har sikret anlegget 

som helhet og regulert til bevaring.  I denne reguleringsplanen er det også flere andre bygninger som er 

regulert til bevaring. Når man regulerer noe til bevaring, er det for at det skal tas vare på. Etter vår 

vurdering kan en ikke se at hensynene som ligger i vernet på dette anlegget er vesentlig endret fra 

forrige plan, snarere tvert imot er de forsterket.  

 

Med bakgrunn i besiktigelse vurderer Kulturarvenheten at bygningenes tilstand ikke er vesentlig dårlig 

sett ut fra antikvarisk tilstandsvurdering. Med antikvarisk tilstand forstår vi en tilstandsvurdering som 

hensyntar de antikvariske verdiene. Når en ser på vedlagte tilstandsrapport så tar den ikke hensyn til 

antikvariske verdier. Ved besiktigelsen fremstår bygningen å være i god antikvarisk tilstand. Den har 

behov for vedlikehold, og stedvis også oppgradering. Dette gjelder i særlig grad sanitærfunksjoner og 

kjøkkenfasiliteter. Det er også behov for noe mer omfattende vedlikehold når det gjelder eksteriøret. 

Likevel er ikke etterslepet større enn man kan forvente etter manglende vedlikehold over flere år. Dette 

forteller at materialkvaliteten er svært høy. Når det gjelder bygningenes konstruksjoner synes de å være 

påkostede bygninger for sin tid. De skadene som kunne sees ved besiktigelsen vurderes til i all hovedsak 

å skyldes manglende ettersyn og vedlikehold, og ikke bygningsdelenes kvalitet. 

 

Bygningen har mange opprinnelige bygningsdeler intakte og fremstår i hovedsak som opprinnelig. Opp 

gjennom årene er det riktignok gjort noen endringer innvendig, samt at det også er gjort noen 

 

NORGESHUS AS 

Postboks 161 

7223 MELHUS 

  

 

   

 



 

 

utskiftinger av enkelte vinduer. Opprinnelig inngangsdør og vinduer ligger lagret i uthuset og vurderes til 

å være i god stand. Disse bør istandsettes og monteres tilbake i bygningen.  

 

At anlegget har vært bolig for familien Solberg vurderes av Kulturarvenheten til å øke anleggets 

verneverdi. Bakgrunnen for dette er at både Hans J. Solberg og Leif Solberg har satt sitt preg på 

musikklivet i Gjøvik/Toten-området og i innlandet for øvrig. Hans J. Solberg var militærmusiker, og 

hadde stor betydning for janitsjarlivet i Totenområdet. Leif Solberg ble organist og komponist, og har 

satt sitt preg på norsk orgelmusikk. Den immaterielle kulturarven som ligger i dette vurderes til å bygge 

opp under og styrke Solbakkens kulturminneverdier.  

 

Etter Kulturarvenhetens vurdering er bygningens tekniske og antikvariske tilstand så god at dette ikke 

gir grunnlag for å tillate riving. Vi vurderer bygningen til å ha høy lokal verneverdi og høy regional 

verneinteresse. Kulturarvenheten vil med bakgrunn i dette fraråde riving da bygningens verneverdi er 

høy og bygningens antikvariske tilstand for så vidt er god.  

 

Vi minner om at gjeldende reguleringsplan vektlegger at Kulturarvenhetens uttalelse skal tillegges stor 

vekt.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Loe Kjelstad 

Fylkeskonservator       Hanne Rashmi Grimstveit 

         Arkitekt/kulturarvkonsulent 

 

 

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 

 

  
Kopi til: Arnfinn Stråmyr 

ØSTRE TOTEN KOMMUNE, Postboks 24, 2851 LENA 
MJØSMUSEET AS, Postboks 13, 2858 KAPP 
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Arnfinn Stråmyr

Emne: VS: Mjølkerampa - Planforslag som fremmer oppheving av vern av 

eiendommen "Solbakken"

---------- Forwarded message --------- 

Fra: Seierstad Jan Sverre (Totens Sparebank) <j.seierstad@totenbanken.no> 

Date: ons. 20. jan. 2021 kl. 15:54 

Subject: Mjølkerampa - Planforslag som fremmer oppheving av vern av eiendommen "Solbakken" 

To: arnfinn.stramyr@norgeshus.no> <arnfinn.stramyr@norgeshus.no>, astramyr72@gmail.com 

<astramyr72@gmail.com> 

Cc: Domaas Anne Lydia (Totens Spareb <a.domaas@totenbanken.no> 

Til den det måtte angå: 

Totens Sparebank som panthaver i tomtene på «Solbakken», har i perioden etter konkursen i Norgeshus EH Bolig 

AS, forsøkt å realisere vårt pant i det tilhørende tomteområdet. 

Eiendommene er tilbydt aktuelle kjøpere gjennom dialog med ulike interessenter, som har henvendt seg til banken 

etter konkursen. De har fått oversendt takst og foreslått regulering. Banken har totalt vært i kontakt med 14 aktuelle 

kjøpere. To var interessert i å kjøpe huset for et «skambud», de øvrige var interesserte i området med tanke på 

utvikling.  

Noen av interessentene falt fra, og da bud ble mottatt  i november 2020, ble det sendt informasjon om budet til 8 av 

interessentene som stod på budlista.  

Vi mottok ingen ytterligere bud, og eiendommene ble solgt til Lena Boligutvikling As 

Med vennlig hilsen 

Jan Sverre Seierstad 

Banksjef bedriftsmarked 

  

Postboks 34, 2851  LENA 

Tel +47 61 14 12 00 · mob + 47 97 16 58 27 

 

  

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity 

to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. 

 

This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.  

















 

 
 

Postadresse: Besøksadresse: Saksbehandler: 

Postboks 988 Kirkegt. 76, Lillehammer  Hanne Rashmi Grimstveit 

2626 LILLEHAMMER Bankkonto: 2000 09 50018 Telefon:     
Org. nr: 961382335 E-post: postmottak@oppland.org E-post: Hanne.Grimstveit@oppland.org 

 

Kulturarv 

 

 
Vår ref.: 201906388-10 Lillehammer, 11. desember 2019 
Deres ref.: RH 18-0743  

   

 

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Meierihagan - gnr/bnr 165/36 og 

184/48 med flere - Lena sentrum - Østre Toten kommune 

 

Vi viser til brev datert 22.10.19 vedrørende varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Meierihagan. 

Det vises også til korrespondanse angående utsatt frist, der endelig frist ble satt til 12.12.2019.  

 

Merknader fra fylkeskommunen 

Oppland fylkeskommune vurderer det som uheldig at man ikke opprettholder lojaliteten til gjeldende 

plans vern for bygningene på Solbakken i det nye planforslaget. Det at det foreligger et vern betyr at det 

er gjennomført en vurdering av bebyggelsen ved forrige planprosess, en vurdering som etter vår 

vurdering fremdeles står seg. Det vises for øvrig til Kulturarvenhetens vurdering av verneverdien på 

anlegget i uttalelse av 12.12.2019, vår referanse 201906388-8. Kombinasjonen av at bygningens 

tekniske og antikvariske tilstand er god tatt alderen i betraktning, at eiendommens bebyggelse fremstår 

som et komplett anlegg og at man kan knytte verneverdier til personhistorie (familien Solberg) gjør at vi 

vurderer at anlegget har høy lokal verneverdi og regional interesse.   

 

Fylkeskommunen fraråder derfor riving av bebyggelsen, og anbefaler sterkt at vernet videreføres i 

planforslaget.  

 

For senere saker der en omregulering av vern er tema anbefaler vi kommunen om å innhente 

vurderinger fra Mjøsmuseet og Kulturarvenheten før varsel om oppstart sendes ut. Vi ber kommunen 

gjøre en helhetlig vurdering av kulturminneverdiene i denne saken, og at denne vurderingen legges til 

grunn og synliggjøres for vedtak/den videre planprosessen. En vurdering skal også ta opp i seg faren for 

presedens der en står i fare for å regulere bort et formelt vern, som er det eneste formelle vernet en 

har dersom en ikke freder et anlegg etter Kulturminneloven.   

 

Vi er for øvrig mer positive til foreslått bebyggelse for B1 enn det som ligger i gjeldende plan. Det 

anbefales at det legges opp til en typologi som skissert i oppstartsvarselet fremfor blokkbebeyggelsen 

som ligger inne i gjeldende plan. Videre forutsettes det at det tilrettelegges for god bokvalitet i samtlige 

boliger, også i den stående bygningsmassen som bes regulert til bevaring.  
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Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble godkjent i juni 2016. Lena er i den regionale 

planen angitt som områdesenter. Fortetting og utvikling av sentrale områder på Lena vil være i samsvar 

med føringer gitt i regional plan og i tråd med nasjonal politikk. Vi forventer at de mål og strategier som 

er nedfelt i den regionale planen, og som er relevante for dette konkrete planarbeidet, legges til grunn. 

Den regionale planen inneholder blant annet retningslinjer for bolig og bokvalitet. Bevaring av 

kulturminner og kulturmiljøer er vektlagt i planen, ref. retningslinje D5:  

 

«Kommunen bør ta vare på og gi bestemmelser om vedlikehold og bevaring av kulturminner og 
kulturmiljøer som har vært viktige for opprinnelsen og formingen av stedet eller er verneverdige 
av andre grunner.» 

 

Planlagt bebyggelse bør vektlegge varierte boligstørrelser og kvaliteter, slik at ulike brukergrupper 

finner området attraktivt. Foreløpig skisse viser kjedede eneboliger og firemannsbolig, alle i to etasjer. I 

gjeldende reguleringsplan fremgår det at deler av det aktuelle utbyggingsområdet skal ha høy 

utnyttelse, og at en stor andel parkeringsplasser skal plasseres i 1. etasje eller p-kjeller. Oppland 

fylkeskommune mener det er viktig med høy utnyttelse av området, men anser at bygg i to etasjer vil 

sikre en god stedstilpasning i forhold til omkringliggende bebyggelse, deriblant i forhold til de 

bevaringsverdige byggene. Vi mener generelt at parkering i kjeller er et godt grep ved utvikling av 

sentrale og sentrumsnære tomter, og mulighetene for dette bør vurderes. 

 

Tilrettelegging for et godt bomiljø for barn og unge i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 

barn og unges interesser er viktig i all planlegging. Foreløpig skisse viser et mindre lekeareal sentralt 

lokalisert i området. Størrelsen på dette bør vurderes nærmere. Krav om opparbeidelse av uteareal bør 

fremgå av rekkefølgebestemmelsene. Reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan innehar 

noen bestemmelser med hensyn til universell utforming, uteoppholdsarealer osv. som bør videreføres.  

 

Det er i plan og bygningslovens § 5-1 lagt stor vekt på aktiv medvirkning i planprosesser. Tidlig 

medvirkning er viktig for å sikre gode omforente løsninger, særlig i områder hvor utbygging skjer i 

tilknytning til eksisterende boliger. Dialog med naboer vil derfor være en viktig del av prosessen. Vi 

anser det som positivt at det legges opp til et åpent møte i forbindelse med varsel om oppstart. Videre i 

prosessen kan det også være aktuelt å legge til rette for medvirkning fra grupper som krever spesiell 

medvirkning. 

 

Oppsummering  

Oppland fylkeskommune mener bevaringsstatusen for bolighus og uthus som er regulert til bevaring 

fortsatt bør opprettholdes, og at gjeldende reguleringsplan legges til grunn for arealet regulert til FS 

(frittliggende småhusbebyggelse). Bygningsmiljøet er av regional interesse.  

 

Alternativt kan noe av den ubebygde tomten benyttes som felles utomhusareal, noe som er en 

knapphet i planforslaget. Bolighuset har potensial til å kunne benyttes som en moderne bolig og evt. 

romme en tomannsbolig.  

  



 

 

 

Med hilsen 

 

Kristin Loe Kjelstad       Wibeke Børresen Gropen 

Fylkeskonservator       Teamleder plan og miljø  

  
Kopi til: ØSTRE TOTEN KOMMUNE, Postboks 24, 2851 LENA 

MJØSMUSEET AS, Postboks 13, 2858 KAPP 
 

  
         

 



Fra: Dalseg, Anders
Til: Ragnhild Hoff
Emne: 19/00231-12 - EN - Svar: Varsel om oppstart -Detaljreguleringplan for Meierihagan på Lena Østre Toten
Dato: onsdag 23. oktober 2019 12.03.56

Vedrørende varsel om oppstart -Detaljreguleringplan for Meierihagan på Lena Østre Toten
 
Eidsiva Nett AS (EN) har ingen innvendinger mot oppstart av detaljeringsplan for nevnte område.
 
Vi ber imidlertid utbygger ta kontakt med EN på et tidlig tidspunkt for å avklare forhold rundt
strømforsyningen til området. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema på våre nettsider.
Det finnes her: https://www.eidsivanett.no/skjemaer/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/
 
 
Generell informasjon:
 
Kabelpåvisning
EN bruker en samordnet meldingstjeneste gjennom selskapet Geomatikk for graving og
kabelpåvisning for strøm (høy- og lavspentnett), fiber og coax. I praksis vil dette si at alle
forespørsler skal sendes til og registreres hos Geomatikk.

Du kan melde det inn her. Du kan også benytte e-post, eller ta kontakt på
telefon 09146.
Leveringstid er innen fem arbeidsdager fra bestillingstidspunkt. 

Hvor mye koster det?
Kabelpåvisning av Eidsiva Netts strømnett er gratis, men du kan oppleve at andre netteiere
(strøm, fiber og telefon) tar gebyr for denne tjenesten. Det betyr at du kan få en faktura fra
Geomatikk på kabelpåvisning selv om Eidsiva Nett ikke tar betalt for dette arbeidet. Årsaken er
at andre selskaper (netteiere) kan ha kabler i samme område som også må påvises og merkes.
 
Trenger du provisorisk strøm? 
Det kan du bestille her:
https://www.eidsivanett.no/Nett/Kundeservice/Tjenester/Midlertidig_strom/Foresporsel-om-
midlertidig-strom/
 
Leveringstid
Uavhengig av ditt behov ber vi om å bli kontaktet i god tid før behovet utløses. Det kan være
bestillingstid på materiell, og knapphet på personell i perioder, både til planlegging og utførelse.
Det er derfor i Deres interesse å involvere oss på et tidlig tidspunkt.
Se www.eidsivanett.no for mer informasjon.
All henvendelse vedrørende tilknytning rettes til kundeservice@eidsivanett.no
 
EN uttaler seg på vegne av strømnettet i området. For informasjon om eventuell fiber i området
må Eidsiva Bredbånd, Telenor eller andre kontaktes.
 
Med vennlig hilsen

Anders Dalseg | Planingeniør
Eidsiva Nett AS
Tlf. 959 81 252 | E-post: anders.dalseg@eidsiva.no

P Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Informasjonen i denne e-posten, inkludert eventuelle vedlegg, kan være strengt fortrolig. All form for bruk, publisering,
videresending, kopiering eller det å foreta seg noe basert på denne informasjonen kan være ulovlig. Hvis du ikke er den tiltenkte
mottager av e-posten, ber vi om at e-posten slettes og at vi blir kontaktet.

The information contained in this email and any files transmitted with it may be confidential and legally privileged. Any use,
disclosure, forwarding, printing, copying, distribution of this email or any action in reliance upon it is strictly prohibited and may be
unlawful. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your
system.

mailto:Anders.Dalseg@eidsiva.no
mailto:ragnhild.hoff@norgeshus.no
https://www.eidsivanett.no/skjemaer/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/
http://www.gravemelding.no/
mailto:gravemelding.sarpsborg@geomatikk.no
https://www.eidsivanett.no/Nett/Kundeservice/Tjenester/Midlertidig_strom/Foresporsel-om-midlertidig-strom/
https://www.eidsivanett.no/Nett/Kundeservice/Tjenester/Midlertidig_strom/Foresporsel-om-midlertidig-strom/
http://www.eidsivanett.no/
mailto:kundeservice@eidsivanett.no
tel:+4795981252
mailto:anders.dalseg@eidsiva.no


Fra: Kjartan
Til: Ragnhild Hoff
Kopi: postmottak@ostre-toten.kommune.no
Emne: Kommentarer til det igangsatte planarbeidet 18-0473 Meierihagan
Dato: fredag 25. oktober 2019 08.18.45
Vedlegg: image001.png

 
 
FFO Oppland har ikke merknader til planarbeidet, men understreker viktigheten av at det skal tas
tilstrekkelige hensyn til universell utforming av utvendige arealer, gater og bygninger.
 
FFO Oppland forutsetter at Utvalg for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Østre Toten blir
involvert i utforming og behandling av planen.
 
Med hilsen
Kjartan Th. Stensvold på vegne av styret i FFO Oppland

mailto:k.toring@online.no
mailto:ragnhild.hoff@norgeshus.no
mailto:postmottak@ostre-toten.kommune.no


 

 1 av 3 
Vår dato Vår referanse 

22.11.2019 19/00151-2 
Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Ingunn Sandvik, tlf. 61 13 42 90          

 

Adresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS +47 61 13 42 90 postmottak@ghmt.no 976 112 555 
Studievegen 7  Hjemmeside  
2815 GJØVIK  http://ghmt.no/  
    

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

Norgeshus 
Postboks 161 
7223 MELHUS 
Att. Ragnhild Hoff (ragnhild.hoff@norgeshus.no) 
 
 

 

  
    

Uttalelse til detaljreguleringsplan for Meierihagan, Lena sentrum, Østre 
Toten. 

 
Vi viser til deres referanse RH 18/0743 mottatt den 22.10.19 med frist for merknader 22.11.19. Viser også til 
informasjonsmøte på biblioteket på Lena 30.10.19. 
 
Miljørettet helsevern IKS fører tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486 for 
kommunen. Nødvendige enkeltvedtak fattes med hjemmel i Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011, nr. 29. 
 
I følge Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003, § 4 skal kommunen arbeide for å fremme folkehelse 
og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet 
ved å ivareta hensynet til helse og trivsel i planleggingen etter plan- og bygningsloven og godkjenning av 
virksomhet etter annet lovverk. 
 
Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig 
tilfredsstillende måte slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe, jf. § 7, 1. ledd i 
samme forskrift. 
 
Miljørettet helsevern IKS har følgende kommentarer til reguleringsplanen: 

 
1. BOLIGUTVIKLING: 

På informasjonsmøtet 30.10.19 snakket Norgeshus om at prinsippene for connected living. Connected living er 
et prinsipp som etterstreber å legge til rette for kontakt mellom mennesker, mellom ulike generasjoner og 
sosiale grupper.  

Når man sammenlikner grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse. Jo lengre utdanning 
og høyere inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» har god helse (Helsedirektoratet, 
2005; Huisman, 2005). Dette kalles sosiale helseforskjeller eller sosial ulikhet i helse. Folkehelselovens § 1 sier 
noe om hvordan vi skal «bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 
helseforskjeller». 

Noen av boligene i prosjektet er tenkt at skal være leie før eie. Dette vil kunne hjelpe førstegangskjøpere inn i 
boligmarkedet, noe som er positivt. For å kunne oppnå intensjonen med connected living, er nettopp et variert 
boligtilbud avgjørende for å møte ulike interesser. Dette kan om mulig gjøres i enda større grad her. Dette vil i 
så fall være i tråd med kommunens overordnede mål om å utjevne sosiale ulikheter.  

 

mailto:ragnhild.hoff@norgeshus.no
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Det er positivt at fortettingen skjer sentrumsnært, med nær tilgang til ulike sentrumsfunksjoner.  

Ved å være bevisst på hvilke valg som tas i denne utbyggingsprosessen, kan man aktivt gå inn for å skape en 
boligform som stimulerer til økt sosial kontakt mellom beboerne. Ved å lage et attraktivt uteområde i 
tilknytning til boligene, kan det dette være avgjørende for om folk ønsker å flytte hit eller ikke. 

2. BARN OG UNGES INTERESSER (leke- og friluftsområder og sosiale møteplasser): 

Barn er den gruppen i befolkningen som bruker friarealer mest, og for dem har nærmiljøet stor betydning. De 
minste barna holder seg rett ved hjemmet. Barn 5-6 år oppholder seg hovedsakelig mindre enn 100 meter fra 
hjemmet. Barn 6-8 år ca 200 meter fra hjemmet (opplysningene er hentet fra kommunal- og 
moderniseringsdepartementet). Leke- og friluftsområder bør derfor være nær hjemmet.  

Som et ledd i målsettingen om å redusere sosial ulikhet i helse, kan de valg som tas i forbindelse med 
utformingen av dette område være et skritt i riktig retning. Tilgangen til lekeplassen i Lena sentrum, reduseres 
med ovalrundkjøringen som må krysses for å komme dit. Dette medfører at barn må være adskillig eldre før de 
kan komme seg dit alene, enn om Lenagata ikke måtte vært krysset. Hvordan uteområdet i planområdet 
utformes, vil derfor bli avgjørende for de minste.  

 
 

3. UNIVERSELL UTFORMING: 

Universell utforming kan betraktes som en miljøfaktor som kan påvirke befolkningens helsetilstand. 
Manglende tilrettelegging kan derfor ha mulige negative helseeffekter for befolkningen i området. Det er viktig 
at prinsipper om universell utforming innendørs og utendørs legges til grunn og innarbeides i planer.  
 
Få bor i universelt utformede boliger. De som bor i tilgjengelige boliger er mer fornøyde. Universell utforming 
er ikke bare positivt for rullestolbrukere, men for mennesker i alle livsfaser, som gravide, eldre og foreldre som 
triller barnevogn (SSB). 
 
Det ble opplyst på informasjonsmøtet 30.10 at alle boligene ikke blir universelt utformet. 
 
Viser til rapport med vurderinger av fjerning av heis:  
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tek10-til-tek17/rapporter/vurdering-av-fjerning-av-krav-om-heis-i-
bolig.-holte_proba._november-2015.pdf 
«Dette vil kunne medføre at de bevegelseshemmede i det mindre kjøpesterke segmentet på sikt vil kunne 
oppleve en noe redusert tilgang på boliger med tilfredsstillende tilgjengelighet. Det vil også kunne ha negative 
konsekvenser for personer som får bevegelsesproblemer etter at de har kjøpt en bolig uten heis samt 
reduserte muligheter for bevegelseshemmede personen å dra på besøk til personer som bor i ikke tilgjengelige 
boliger».  
 
 

4. TRAFIKALE FORHOLD: 

Ved planlegging av nye boligområder er det viktig å legge til rette for myke trafikanter, slik at utbyggingen 
stimulerer til økt fysisk aktivitet. Det er ikke tenkt gang- og sykkelvei på småveiene i området. Dette er uheldig. 
Gang- og sykkelvei, samt god belysning kan være avgjørende faktorer for om folk velger å gå når det er mørkt 
eller ikke, i tillegg til at det kan redusere tryggheten til eventuelt rullestolbrukere eller folk med barnevogn.  
 
I den foreløpige planen er HC-parkeringen plassert ved siden av det felles uteområdet. Denne plasseringen kan 
bidra til å skape farlige situasjoner med tanke på ankomst/avreise når HC-biler må rygge inne på området. 

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/fa-bor-i-boliger-fullt-tilgjengelige-for-rullestolbrukere
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tek10-til-tek17/rapporter/vurdering-av-fjerning-av-krav-om-heis-i-bolig.-holte_proba._november-2015.pdf
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tek10-til-tek17/rapporter/vurdering-av-fjerning-av-krav-om-heis-i-bolig.-holte_proba._november-2015.pdf
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Den nedlagte jernbanelinjen er så og si i umiddelbar nærhet til boligområdet. Dette er positivt med tanke på 
hverdagsaktivitet og mulighet til å forflytte seg til fots. Det bør være universell tilgang til denne hvis det ikke 
allerede er det. 

 
5. STØYFOREBYGGING I BOLIGER: 

Ved etablering av nye boliger bør det gjøres en kartlegging med tanke på potensielle støykonflikter. Det bør 
gjøres tiltak for å forebygge at støy fra vifter og andre tekniske installasjoner i omgivelsene, samt at eventuelle 
andre aktiviteter, ikke blir til sjenanse for beboerne. Det bør også tas med i vurderingen hvordan fremtidige 
planer/utbygginger kan påvirke denne planen negativt. 

Hvis utearealer skal legges til rette for aktiviteter som medfører støy av ulik art, bør disse aktivitetene 
planlegges slik at de ikke blir til sjenanse for boligene. 

 

 

Med hilsen 

 
Randi Haugen   Ingunn Sandvik 
Overingeniør Rådgiver miljørettet helsevern 
 
 
Kopi til: 
Kommuneoverlege Rebecca Setsaas 
Østre Toten kommune (postmottak) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fra: Kristiansen Astrid
Til: Ragnhild Hoff
Emne: 18-0473 Meierihagan - Merknad ved varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Meierihagan gnr. 165

bnr. 36 og gnr. 184 bnr. 48 m.fl. - Lena i Østre Toten kommune
Dato: tirsdag 12. november 2019 13.38.22

Viser til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Meierihagan, Lena i Østre Toten
kommune
 
Det er i «bestilling av oppstartmøte og planinitiativ» beskrevet parkering for boligområdet med
et antall bilparkeringer. Lena inngår ikke i kommuneplanens arealdel, men vi anbefaler at
kommuneplanens arealdel med parkeringskrav for sykkel også kan vurderes i planlegging av
firemannsboligen.
 
Ellers har ikke Statens vegvesen merknader eller innspill ved varsel om oppstart.
 
Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake med ytterligere merknader ved offentlig ettersyn av
planforslaget.
 
 
Med hilsen
Astrid Kristiansen
Mobil: +47 97197063
 

Fra: Ragnhild Hoff <ragnhild.hoff@norgeshus.no> 
Sendt: tirsdag 22. oktober 2019 15:44
Til: postmottak@oppland.org; fmoppost@fylkesmannen.no; Firmapost-øst <firmapost-
ost@vegvesen.no>; ro@nve.no; postmottak@mattilsynet.no; firmapost@eidsivaenergi.no;
sfn@telenor.com; mohn@hiks.no; post@hiks.no; postmottak@ghmt.no; post@mjosmuseet.no;
oppland@fnf-nett.no; oppland@naturvernforbundet.no; nhf.innlandet@nhf.no; post@ffo-
oppland.no; kare.hosar@maihaugen.no; post@totenhistorielag.no
Kopi: Kirsten Andersen <Kirsten.Andersen@ostre-toten.kommune.no>; Arnfinn Stråmyr
<arnfinn.stramyr@norgeshus.no>
Emne: Varsel om oppstart av Detaljreguleringsplan for Meierihagan - Lena Østre Toten
 
 
Vedlagt følger varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Meierihagan.
 
 
Med vennlig hilsen
 
NORGESHUS AS
Ragnhild Hoff
Arealplanlegger

Tlf.: 402 30 553 – E-post: ragnhild.hoff@norgeshus.no
 
   

Per Bortens vei 3, 7223 Melhus
Sentralbord: 815 73 500
www.norgeshus.no

mailto:astrid.kristiansen@vegvesen.no
mailto:ragnhild.hoff@norgeshus.no
mailto:ragnhild.hoff@norgeshus.no
http://www.norgeshus.no/
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Bestille oppstartsmøte 
Planinitiativ 

Detaljregulering for 

Endring av reguleringsplan for  

Meierikvartalet og Narumskvartalet  
Dato: 16.08.2019 

 
Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven (planforskriften) 
 

1. Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma NORGESHUS AS 

Organisasjonsnummer 948 490 412 

Adresse Postboks 161 

Postnummer 7223  

Poststed Melhus 

Telefonnummer 72 85 69 01 

E-post ragnhild.hoff@norgeshus.no resepsjon@norgeshus.no 

Kontaktperson for 
prosjektet hos 
fagkyndig 

Ragnhild Hoff 

Tlf. 40230553 

Ragnhild.hoff@norgeshus.no 

Fagkyndig har møteplikt på oppstartsmøtet  

Forslagsstiller (øvrige deltakere fylles ut på punkt 18) 

Firma/privatperson Norgeshus EH bolig AS 

Organisasjonsnummer 915363407 

Adresse Storgata 41 

Postnummer 2830  

Poststed Raufoss 

Telefonnummer 02830 

E-post ehbolig@norgeshus.no 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
tel:72856901
mailto:ragnhild.hoff@norgeshus.no
mailto:resepsjon@norgeshus.no
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Kontaktperson for 
prosjektet hos 
forslagsstiller 

Arnfinn Stråmyr, tlf: 905 74 899, e-post: arnfinn.stramyr@norgeshus.no 

 

 

2. Eiendomsopplysninger 

Gårds- og 
bruksnummer(e) 

165/36 og 184/48 

Adresse/stedsnavn Vallevegen 23 

Eiers navn Norgeshus EH bolig AS  

3. Formålet med planen, jf. § 1, andre ledd, bokstav a) 

 

Formålet med planendringen er å endre reguleringsplanen slik at den kan bebygges med konsentrert 
småhusbebyggelse som vist i vedlagt situasjonskart.  

Skisseprosjektet består av i alt 15 boenheter fordelt på 11 kjedede eneboliger og 1 firemannsbolig. 

 

4. Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer, jf.  Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav 
g) 

Hvilke overordnede 
planer gjelder for 
planområdet, hvilke 
føringer gir de, og i 
hvilken grad vil den 
nye planen følge opp 
disse føringene? 

Området omfattes av kommunedelplanen for Lena hvor området er avsatt 
til bolig/forretning/kontor. Detaljreguleringsplanen er i tråd med formålet.  

 

 

 

 

5. Gjeldende og igangsatte reguleringsplan(er), jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke 
reguleringsplaner 
gjelder for 
planområdet, hvilke 
føringer gir de, og i 
hvilken grad vil den 
nye planen følge opp 
disse føringene? 

Området omfattes av reguleringsplan for Meierikvartalet og 
Narumskvartalet, vedtatt 18.01.2010, revidert 15.03.2010.  

Forslagstiller ønsker å endre eksisterende plan på følgende punkter:  

1. Regulerte byggegrenser  
Ønsker å endre de til 4 meter til naboeiendommer/formålsgrenser 
jf. pbl § 29-4. 

2. Grad av utnytting 
Den nordlige delen har i eksisterende reguleringsplan en maks 
tillatt utnyttelse på 20%, mens den sørlige delen har en utnyttelse 
på mellom 35-50%. Vedlagte situasjonskart viser bebyggelse med 
en utnyttelse på ca. 32%. Ønsker å endre BYA til: 30-50% 

3. Verneverdig bebyggelse 
Ønsker å rive den verneverdige bebyggelsen da den er i så dårlig 
forfatning at det er lite formålstjenlig å sette denne i stand.  

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
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6. Redegjørelse for planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet, jf. 
Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav b) 

Reguleringsendringen vil gi omtrent de samme virkningene utenfor planområdet (behov for barnehageplass 
og skolekapasitet samt økt trafikk på eksisterende veier) som eksisterende reguleringsplan, da det legges 
opp til noe mindre utnyttelse på den nordlige delen (FS), mens det legges opp til mindre utnyttelse sør i 
området (B1)   

 

7. Redegjørelse for planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak, jf. Planforskriften § 1, andre ledd, 
bokstav c) 

Det er ønske om å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse.  

Antall boenheter: 15 (1 firemannsbolig og 11 kjedede eneboliger) 

Parkering: 1,5 pr. boenhet (23 plasser hvorav 15 er i garasje/carport og 8 er felles for alle boenhetene.)   

Sør-vest i området er det tegnet inn en firemannsbolig som skal gi en glidende overgang fra regulert 
blokkbebyggelse i øst til småhusbebyggelsen i nord og vest. Det er tegnet inn en gjennomgående vei fra 
Vallevegen til Festadfeltet med planlagt bom mot Festadfeltet slik at gjennomkjøringen kun skal benyttes av 
renovasjonsbil og snørydding m.m.. Dersom det ikke skal være gjennomkjøringsmulighet for større biler må 
det etableres en snuhammer som er dimensjonert for større kjøretøy.  

Det er ønsker om å rive den eksisterende bebyggelsen på 184/48.  

 

8. Redegjørelse for utbyggingsvolum og byggehøyder, jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav d) 

Høyde: Bebyggelsen planlegges i to etasjer. Mønehøyde på planlagte bygg varierer fra 5,8 - 8,3 meter 

Grad av utnytting: Samlet BYA: 32% Dette gir en boligtetthet på ca. 3 boliger pr. dekar. 

Mer detaljert informasjon om BYA og BRA er vedlagt.  

9. Redegjørelse for funksjonell og miljømessig kvalitet, jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav e) 

Alle boligene vil få privat uteoppholdsareal i direkte tilknytning til boligen i form av balkong, terrasse og 
areal på bakkeplan. Det er i tillegg satt av felles uteoppholdsareal på 225m2 (15m2 for hver boenhet) som 
skal opparbeides som lekeplass og felle uteoppholdsareal.  

 

10. Redegjørelse for tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser, jf. 
Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav f) 

Bortsett fra område avsatt som FS i gjeldende reguleringsplan er planområdet ubebygd. Planlagt 
bebyggelse skal innordne seg eksisterende bebyggelse og gi en fin overgang fra småhusområdene i vest til 
blokkbebyggelsen i øst.  

 

11. Redegjørelse for vesentlige interesser som blir berørt av planinitiativet, jf. Planforskriften § 1, 
andre ledd, bokstav h) 

Vi kan ikke se at noen vesentlige interesser blir berørt av planinitiativet.  

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
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12. Redegjørelse for hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge 
risiko og sårbarhet, jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav i) 

Trafikksikkerhet må ivaretas. Avkjørsler må prosjekteres og bygges ut fra gjeldende krav til dimensjonering 
og frisikt. Etablere gangsti for myke trafikanter mot sør.  

 

13. Redegjørelse for hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart, jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav j) 

Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

 

14. Redegjørelse for prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, naboer og andre berørte, jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften 
§ 2, andre ledd bokstav a) 

Vi ser ikke behov for annen medvirkning enn minstekravene i pbl (høring/off ettersyn). 

 

15. Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene 
i tilfelle vil kunne bli ivaretatt, jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav l)  

15a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding, jf. KU-
forskriften § 6 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav a)? 
Begrunnelse: Planen er en detaljreguleringsplan. 

 

Ja: ☐ Nei:☒ 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav b) 
Begrunnelse: Planen inneholder ikke tiltak i vedlegg 1 i 
konsekvensutredningsforskriften. 
 

Ja: ☐ Nei:☒ 

15b) Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, jf. KU-forskriften § 8 

Faller inn under kriteriene i § 8, 1. ledd bokstav a) 
Begrunnelse: Planen gir ingen vesentlige endringer fra eksisterende 
reguleringsplan. 
 

Ja: ☐ Nei:☒ 

15c) Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 
vurdering etter § 11 eller § 12, jf. KU-forskriften § 9 

Opplysninger om dette er gitt tidligere i dette dokumentet. 

 

15d) Forslagsstillers foreløpige vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn etter KU-forskriften § 10 

Planen vil ikke få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

 

15e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning foreligger, jf. 
planforskriften § 2, andre ledd bokstav b) 

Det vil ikke bli utarbeidet konsekvensutredning for dette planarbeidet. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
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16. Bekreftelser 

☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med de(n) gjeldende reguleringsplanen(e) og kommuneplanen for 
området 

Tema Kommentarer 

Er området utsatt for flom, ras 
eller usikre grunnforhold?  

☐ Ja  ☒ Nei 

 

Det er gode grunnforhold i området.   

Berører forslaget viktig natur? 

☐ Ja  ☒ Nei 

 

 

Er området utsatt for støy eller 
annen forurensing? 

☐ Ja  ☒ Nei 

 

 

Er det forurenset grunn i 
området? 

☐ Ja  ☒ Nei 

 

 

Berører forslaget kjente 
kulturminner/kulturmiljø? 

☒ Ja  ☐ Nei 

 

Det er 3 bygg i området som er regulert til bevaring som det er planer 
om å rive. Rapport ang. byggenes tilstand er under arbeid.  

Er det behov for 
rekkefølgebestemmelser for å 
løse utfordringer utenfor 
planområdet? 

☐ Ja  ☒ Nei 

 

Ikke som vi kjenner til.  

Har forslagsstilleren behov for å 
inngå utbyggingsavtale? 

☐ Ja  ☒ Nei 

  

 

17. Annet 

Hvilke hovedutfordringer 
har prosjektet? 

Avklare trafikkforhold – skal det være mulig for større biler å kjøre ut på 
Festadfeltet eller skal det lages snuhammer? 

 

Kommenter kort forhold 
som kan være viktige for å 
gjennomføre planen. 

Tillatelse til riving av verneverdig bebyggelse. 
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Overordnet framdriftsplan 
for planen inkludert behov 
for senere dialogmøter 
mellom kommunen og 
forslagsstiller, jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav f) og g) 

1. Avholde oppstartsmøte med kommunen - så raskt som mulig 
2. Varsle oppstart av planarbeider - september 
3. Levere planforslaget i løpet av vinteren 2019/2020 

 

 

Hva ønsker forslagsstiller at 
kommunen skal bidra med 
underveis i planarbeidet? 
Jf. forskriften § 2, andre 
ledd bokstav e) 

 

Vi ønsker tidlig tilbakemelding på hvor detaljert plankartet skal være. Dersom 
kommunen har bestemmelser som må inn i reguleringsplanen bør vi få disse 
senest sammen med referat fra oppstartsmøte.   

Ønsker forslagsstiller 
parallell prosess plan og 
byggesak, jf.plan- og 
bygningsloven § 12-15? Jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav d) 

Det er ønskelig med parallell prosess.  

 

Spørsmål som forslagsstilleren ønsker avklart 

Skal det lages ny plan – med nytt navn eller skal planen hete «endring av reguleringsplan for Meierikvartalet 
og Narumskvartalet»? 

Planavgrensning – skal det reguleres inn veg og avkjørsel i planområdet vil planavgrensningen bli annerledes 
enn om det ikke skal gjøres.  

 

 
 

18. Øvrige deltakere på oppstartsmøtet 

Opplysninger om deltaker 3 

Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

19. Vedlegg 

Forslag til planavgrensning (sender PDF med foreløpig planavgrensning da vi trenger flere avklaringer før vi 
lager SOSI-fil).  

Illustrasjoner: Situasjonskart og tegninger av de ulike hustypene  

Skisse av plangrepet (går frem av situasjonskartet) 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-3#KAPITTEL_2-4-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-3#KAPITTEL_2-4-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950?q=planforskrift


















Varslingsliste 

1. Statlige og regionale myndigheter 
Myndigheter E-post 

Fylkesmannen i Innlandet fminpost@fylkesmannen.no 
Oppland fylkeskommune postmottak@oppland.org 

Norges vassdrags- og energidirektorat ro@nve.no 

Statens vegvesen firmapost-ost@vegvesen.no 

Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no 
 

2. Andre offentlige instanser 
Offentlige instanser E-post 
Eidsiva energinett AS firmapost@eidsivaenergi.no 

Lena fjernvarme v/Eidsiva bioenergi as  

Telenor, Servicesenter for nettutbygging sfn@telenor.com 

Horisont miljøpark v/Sissel Lundeløkken Mohn mohn@hiks.no / post@hiks.no 
Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn postmottak@ghmt.no 

Mjøsmuseet AS post@mjosmuseet.no 

  
 

3. Interesseorganisasjoner 
Interesseorganisasjoner E-post 

FNF Oppland oppland@fnf-nett.no 
Naturvernforbundet oppland@naturvernforbundet.no 

Norges Handikapforbund Innlandet nhf.innlandet@nhf.no 

FFO Oppland post@ffo-oppland.no 
Fortidsminneforeningen i Oppland kare.hosar@maihaugen.no 

Toten historielag post@totenhistorielag.no 

 

4. Naboliste 
Gnr Bnr Eiendommens adresse Eier Eiers adresse Eierspostadresse 

165 10 Vallevegen 26, 2850 
LENA 

Leiv Ola 
Hakkestad 

Vallevegen 26 2850 LENA 

165 14 Festadfeltet 1, 2850 
LENA 

Inger EK Brynilsen Øvervegen 11 2848 SKREIA 

165 14 Festadfeltet 1, 2850 
LENA 

Stein Arne EK 
Brynilsen 

Øvervegen 11 2848 SKREIA 

165 16 Vallevegen 29, 2850 
LENA 

Jan Ivar Lieng 
Bjerregård 

Vallevegen 29 2850 LENA 

165 19 Festadfeltet 2, 2850 
LENA 

Inga Ranheim Festadfeltet 2 2850 LENA 

165 20 Festadfeltet 4, 2850 
LENA 

Synøve 
Sommerstad 

Festadfeltet 4 2850 LENA 

184 35 Meieritunet 8, 2850 
LENA 

Lenatunet AS Postboks 1227 2806 GJØVIK 

mailto:fminpost@fylkesmannen.no
mailto:postmottak@oppland.org
mailto:ro@nve.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:firmapost@eidsivaenergi.no
mailto:sfn@telenor.com
mailto:mohn@hiks.no
mailto:post@hiks.no
mailto:postmottak@ghmt.no
mailto:post@mjosmuseet.no
mailto:oppland@fnf-nett.no
mailto:oppland@naturvernforbundet.no
mailto:nhf.innlandet@nhf.no
mailto:post@ffo-oppland.no
mailto:kare.hosar@maihaugen.no
mailto:post@totenhistorielag.no


184 77 Vallevegen 24, 2850 
LENA 

Else I S 
Skogbakken 

Sykehjemsvegen 
18 

2850 LENA 

184 79  Hans Einar 
Granlund 

Dalsbergstien 20 
A 

0170 OSLO 

184 93 Vallevegen 22, 2850 
LENA 

Gunvor Granlund Vallevegen 22 2850 LENA 

184 210 Meieritunet 15, 2850 
LENA 

Østre Toten 
Boligstiftelse 

Postboks 2 2851 LENA 

184 221 Meieritunet 5, 2850 
LENA 

LENATUNET 2 
BORETTSLAG 

Postboks 1227 2806 GJØVIK 

184 222  LENATUNET AS Postboks 1227 2806 GJØVIK 
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Til Berørte, naboer og høringsinstansene 

 

Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
  RH 18-0743 22.10.2019 

 

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEIERIHAGAN 

GNR./BNR. 165/36 OG 184/48 M.FL., LENA SENTRUM 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norgeshus AS setter i gang med 
detaljregulering for «Meierihagan» på gnr/bnr 165/36 og 184/48 m.fl., Lena, Østre Toten 
kommune. Forslagsstiller for planarbeidet er Norgeshus EH Bolig AS.  

Planområdet ligger like vest for Lena sentrum og har et areal på ca. 7200 m2.  

 
Figur 1. Planområdet er vist med skravur. 
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Eiendomsforhold 

Mot vest, nord og øst følger planavgrensningen eksisterende reguleringsplan. Mot sør er 
planavgrensningen lagt mellom fortau og kjøreveg i Meieritunet, se figur under. 
Avgrensningen er gjort for å få eksisterende regulerte veger inn i den nye reguleringsplanen. 
Det er ikke planlagt nye tiltak på gnr. 165, bnr. 14. 

 
Figur 2. Eiendomsforhold. Planavgrensningen vist med grønn stiplet linje. 
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Plangrunnlag og beskrivelse av endringer 

Detaljreguleringsplanen vil erstatte den nord-vestlige delen av Reguleringsplan for Meieri- og 
Narumskvartalet (se figur under). I den eksisterende reguleringsplanen er området avsatt til 
boligformål og veg. Området «FS» er regulert til frittliggende småhusbebyggelse med en 
maksimal utnytting på 25%. I området er det tre bygg som er regulert til bevaring (skraverte 
bygg i kartet på neste side). Området B1 er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og har 
en utnyttelsesgrad på minimum 35% og maksimum 50%.  

Figur 3. Eksisterende reguleringsplan med planavgrensning vist med rødt 

Planen er i tråd med Kommunedelplan for Lena 2008-2020 og i grove trekk i tråd med 
reguleringsplan for Meieri- og Narumskvartalet. Bakgrunnen for omreguleringen er ønske om 
å: 

1. Endre til konsentrert småhusbebyggelse i hele området  
2. Fjerne bevaringsstatusen til byggene på Solbakken 
3. Endre utnyttelsesgraden til 30-50% 
4. Flytte/fjerne byggegrensene 
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Planlagt bebyggelse 

I området er det planlagt en firemannsbolig og 11 kjedede eneboliger, alle bygg er planlagt i 
to etasjer. De fire boligene i nord vil ha adkomst via Vallevegen mens resten av planområdet 
vil ha adkomst via Meieritunet. Det er utarbeidet et foreløpig situasjonskart som viser 
hovedtrekkene i hvordan området ønskes utbygd. Aktuelle reguleringsformål er bolig, veg, 
lek/uteopphold.     

Figur 4. Situasjonsplan-skisse som viser hovedtrekkene i hvordan området ønskes utbygd. 

Konsekvensutredning 

Planen er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens 
§ 4-2, da området allerede er regulert til boligformål og er i tråd med kommunedelplanen for 
Lena.  
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Informasjon om reguleringsplan og prosessen 
 
Sluttresultatet av en reguleringsplanprosess består av et arealplankart med tilhørende 
bestemmelser og planbeskrivelse som styrer framtidig bruk, vern og utforming av areal og 
fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved 
kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak. 

Dette varselet blir sendt ut for å varsle at prosessen nå er startet opp, og for å gi dere mulighet 
til å komme med deres interesser i planarbeidet. Oppstart blir også kunngjort i Totens blad.  

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte i underetasjen (Auditoriet) på Biblioteket i 
Rådhuset, Rådhusgata 20, 2850 Lena. Onsdag 30.10.19 kl. 17:00. 

Etter høringsperioden vil vi utarbeide forslag til reguleringsplan som sendes inn til Østre Toten 
kommune som behandler planforslaget (1. gangs behandling) og sender det ut på 
høring/offentlig ettersyn slik at dere får muligheten til å komme med merknader til det 
konkrete planforslaget før planen vedtas/sluttbehandles.  

Parallell behandling av plan og byggesak 
Det vil i denne saken sendes inn rammesøknad for utbygging i området samtidig som 
planforslaget sendes inn til kommunen. Parallell behandling av plan og byggesak  
(jf. pbl § 1-7) innebærer at søknaden om rammetillatelse vil legges ut til offentlig ettersyn og 
varsles til naboer sammen med planforslaget når kommunen har 1. gangs behandlet 
reguleringsplanen. Alle berørte parter får da anledning til å se hvordan området er planlagt 
bygd ut, og kan komme med merknader til bebyggelsen før detaljreguleringsplanen blir 
endelig vedtatt. 

Regionale myndigheter vil sammen med varslingsbrevet få tilsendt planinitiativ, referat fra 
oppstartsmøtet og planskjema. Andre som vil se disse dokumentene finner de på 
www.norgeshus.no/no/presse under kunngjøringer.  
 

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «18-0473 
Meierihagan» og rettes til: Norgeshus AS v/Ragnhild Hoff, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller  
e-post: ragnhild.hoff@norgeshus.no, innen 22. november.  
 

 

 

 

 

http://www.norgeshus.no/no/presse
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Vedlegg til regionale myndigheter:  

1. Planinitiativ  
2. Referat fra oppstartsmøte 
3. Planskjema 

 
 

Med vennlig hilsen for  
NORGESHUS AS 
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