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1 BAKGRUNN 

1.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging på eiendommene 28/8, 30/1 og 30/28. 

Planlagt bebyggelse er tenkt i form av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

Bebyggelsen vil bestå av leilighetsbygg med 2-, 3- og 4 roms leiligheter (29 boenheter) og en blokk i 

fire etasjer med 14 boenheter. Formålet med planen er å bidra til økt fortetting i Lærdal og redusere 

press på omkringliggende areal. 

 

Oppstartsmøte ble avholdt 29.06.2016. Lærdal kommune ble forelagt skisser som viste tiltakshavers 

intensjon med tomta.  

 

Området ble regulert i 2007. Tiltakshaver fikk i 2015/2016 tillatelse til å bygge leilighetsbygg med til 

sammen 18 boenheter. Deler av området er derfor per i dag utbygd og under utbygging. Tiltakshaver 

ønsker å bygge flere boenheter enn det gjeldende plan tillater og det er derfor nødvendig med en ny 

plan. I skissen som ble lagt frem under oppstartsmøte var omsøkte leilighetsbygg tegnet inn, i tillegg 

til en fire etasjers blokk. Skissen viste også eneboliger i kjede. Det ble levert inn et planforslag som 

viste 17 boenheter i leilighetsbygg, 10 kjedede eneboliger og blokk med 14 enheter. I ettertid av 

dette, og som et følge av krav fremsatt av Lærdal kommune samt ønsker fra utbygger selv har man 

valgt å gå for en annen løsning enn det som det ble lagt opp til i første planforslag. 

1.2 OM FORSLAGSSTILLER 

Norgeshus AS er et arkitekt- og ingeniørkontor som jobber med bygningsprosjektering 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.  

Norgeshus har utført en rekke tidligere planarbeider i Norge, og har sentral godkjenning innenfor 

følgende ni godkjenningsområder: 

Tabell 1 Norgeshus godkjenningsområder. 

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse 

Ansvarlig søker (For alle typer tiltak) 3 

Prosjekterende Arkitektur 3 

Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 3 

Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller 

konstruksjon, tekniske installasjoner) 

3 

Prosjekterende Utearealer og landskapsutforming 2 

Prosjekterende Oppmålingsteknisk prosjektering 2 

Prosjekterende Brannkonsept 2 

Prosjekterende Bygningsfysikk 2 
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Prosjekterende Lydforhold og vibrasjoner 2 

2 PLANOMRÅDET 

2.1 BELIGGENHET 

Området ligger i Lærdal sentrum, øst for krysset mellom Skolevegen og Einemo rett sør for 

Lærdalsøyri skole. 

 
Figur 1. Oversiktskart over planområdet. Planavgrensning vist med blått. 

2.2 DAGENS BRUK 

Deler av området er per dags dato under utbygging.  
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Figur 2 Ortofoto over området med planområde inntegnet. 

 

2.3 PLANSTATUS 

Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende reguleringsplan for Einemomarki vedtatt 21.06.2007 

(planid 2007003).  

 
Figur 3. Utsnitt fra kommunedelplan for Lærdalsøyri. 
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2.4 EIENDOMSFORHOLD 

2.4.1 Eiendomskart 

Brita Einemo Zwart eier de berørte eiendommene 30/29 og 30/1. 28/80 eies av Lærdal kommune og 

30/28 er seksjonert og har 11 eiere. Aktuelt planområde er ca. 13,5 daa. 

2.4.2 Hjemmelshavere 

Hjemmelshavere på nabotomter og gjenboere er vist figur 4 og listet i tabell 2. 

 

Figur 4 Hjemmelshavere for naboer og gjenboere. 

Tabell 2 Hjemmelshavere og gjenboere i henhold til liste fra Lærdal kommune. 

GNR BNR Snr HJEMMELSHAVER 

28 47  Marianne og Jørgen Hagheim 

28 58, 80, 124  Lærdal kommune 

28 59  Idunn S. N. Hille 

28 81  Hans Tore Grøndal 

28 85  Olav Idar Lindesteg 

28 86, 88, 129  Laila Hildur Grøndal 

28 108  Kåre Øyri 

28 

30 

122 

21 

 Hans Tore Grøndal 
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30 12  Liv Einemo Øverland 

30 13  Nils Magne Nedrebø 

30 23  Linda Olsen og Trond Øyen Einemo 

30 26, 27  Lærdal kommune 

30 28 1 Kari Bruheim Hagheim 

30 28 2 Bhanot Gitanjali 

30 28 3 Lærdal kommune 

30 28 4 Sigrid Hval 

30 28 5 Maria Sanden Vasegaard 

30 28 6 Kari Karlsen 

30 28 7 Renate Nesse 

30 28 9 Kristina Sandøy Bjørkum 

30 28 10 Kristin Skilbrei Hilde og Cato Trulssen 

30 28 11 Jan E. Skjulhaug Gullaksen 

30 28 12 Kristian Mo Sæbø 

30 29 1-6 Brita Einemo Zwart 

31 48, 442, 636, 718  Lærdal kommune 
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3 PLANFORSLAGET 

 
Figur 5: Forslag til plan 

3.1 PLANENS INTENSJON 

Planens intensjon er å legge til rette for boligfortetting i Lærdal sentrum. Intensjonen er å bygge 

leilighetsbygg i kjede med totalt 29 boenheter og boligblokk med 14 boenheter. Totalt 43 boenheter. 

Tabell 3: Arealfordeling 

Arealtabell   

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

BKS1 847 

BKS2 1497 

BKS3 757 

BKS4 1040 

BKS5 571 

BBB 1413 

Lekeplass 1113 

Renovasjon 91 

Sum areal denne kategori: 7329 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m2) 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 192 

Fortau 322 

Gangveg/gangareal 298 
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Offentlig kjøreveg (o_SV) 1850 

Parkering 2483 

Sum areal denne kategori: 5145 

    

§ 12-5. Nr.3. - Grønnstruktur  

Friområde 1110 

Totalt alle kategorier: Ca. 13584 

3.2 PLANENS DOKUMENTER 

Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle datert 21.06.2017. 

1. Plankart m/tegnforklaring 

2. Planbeskrivelse 

3. Bestemmelser 

4. ROS-analyse 

5. Sol-/skyggestudie 

6. Referat fra oppstartsmøte 

7. Merknader 

Dokumentene er utarbeidet i henhold til SOSI-standard. 

3.3 PLANAVGRENSNING 

Planområdet er avgrenset av Skolevegen i nord, Einemo i øst, og eiendomsgrensen til Lærdalsøyri 
barnehage i øst. Planområdet er på ca. 13,6 daa. 

3.4 REGULERINGSFORMÅL 

3.4.1 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 

3.4.1.1 Utnyttelsesgrad 

Planen benytter minimum BYA for å sikre at fortetting skjer som forespeilet i området. 

 

Skissert bebyggelse er beregnet å ha en BYA på ca. 2080 m2. Dette vil gi en utnyttelse på ca. 36 % av 

totalt boligareal innenfor planområdet. 

Felt Areal (m2) Antall boenheter BYA boliger(tot.) BYA felt % 

BKS1 847 6 299 35,3 

BKS2 1497 11 490 32,7 

BKS3 757 5 317 41,9 

BKS4 1040 6 412 39,6 

BKS5 571 1 90 15,8 

BBB 1413 14 592 41,9 

TOTALT 6125 43 2200 35,9 

 

Det er planlagt 60 parkeringsplasser på bakken. Disse gir en BYA for parkering på ca. 2482 m2. Dette 

er ikke tatt med i beregning for BYA da det er avsatt eget areal til parkeringsformål.  
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Det er planlagt leiligheter i ulike størrelser fra om lag 45 m2 til 120 m2. Hver leilighet vil ha en privat 

balkong/terrasse. Leiligheter som har inngang på bakkeplan er planlagt tilrettelagt etter kravene for 

tilgjengelig boenhet. Hver leilighet vil få egen bod utendørs, samt bodareal inne i leilighet. 

3.4.1.2 Plassering og utforming 

Planlagt bebyggelse planlegges bygd med tre som hovedmateriale med innspill av andre materialer 

for å skape mer liv og variasjon i fasaden. Leilighetsbygg kan ha to etasjer. 

 

Leilighetsbyggene vil ha tre som hovedmateriale og saltak. Det er sju leilighetsbygg med totalt 29 

boenheter. Disse har ulik inndeling, størrelse og leilighetstyper. Planlagt boligblokk vil plasseres 

sørøst på eiendommen. Blokka er ca. 40 meter langt. Fasaden vil bli brutt opp, både bygningsmessig 

og ved hjelp av ulike materialer slik at det ikke skal fremstå massivt. Høyden på bygget er beregnet til 

ca. 12,5 meter over fire etasjer. Kotehøydene i planområdet ligger på ca. kote 3,5. Man må regne 

med oppfylling til minimum kote 4,5.  

 
Figur 6. Foreløpig skisse av tenkt bebyggelse. 

Midt i planområdet er det lagt til rette for et godt, solrikt og skjermet uterom med lekeapparater for 

barn.  

3.4.2 Kjøreveg 

Planområdet har adkomst fra Skulevegen og Einemo. To parkeringsplasser vil ha innkjøring fra 

Skulevegen, men det er kun f_SSP1 som vil ha utkjøring til Skolevegen. Trafikk fra f_SSP2 vil bli ført 

inn på vegen ved barnehagen. Dette gjør at det man mister noen parkeringsplasser som er lagt 

langsetter denne vegen. To parkeringsplasser (f_SSP3 og 4) vil ha inn- og utkjøring fra Einemo.  

3.4.3 Gang- og sykkelveg 

Det er planlagt en gangsti gjennom området som gir trafikksikker gjennomgang.  
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3.4.4 Offentlige trafikkområder 

Planområdet strekker seg ut til kommunale veger i området. Disse har fartsgrense 30 km/t. Det 

finnes fortau på nordre side av Skulevegen. Planen vil ikke føre til noen endring i linjeføringen for de 

kommunale vegene i området. 

3.4.5 Uteoppholdsområder 

Uteoppholdsareal og lekeplass for beboerne i planområdet er lagt sentralt i planområdet. Området 

har gode solforhold. Arealet er 843 m2. I tillegg har hver enkelt boenhet privat balkong/terrasse på 

som kan regnes som uteoppholdsareal. Uteoppholdsområdene vil følge prinsippene om universell 

utforming.  

3.4.6 Avfallshåndtering 

Det legges opp til felles avfallshåndtering i form av søppeldunker eller nedgravde containere på sikt. 

Dimensjoner og antall vil avklares i detaljprosjektering, og avhenger av sorteringsgrad og 

tømmefrekvens.  

 
Figur 7: Eksempel på nedgravd containerløsning. Foto: Trondheim Renholdsverk 

3.4.7 Lekeplasser 

Kommunedelplanen sier at det ved detaljregulering skal settes av areal til lekeplass innenfor hvert 

boligfelt. Arealet skal være for alle aldersgrupper og gi mulighet til aktivitet uansett årstid. Lekeareal 

skal være skjermet fra trafikk, støy og andre negative miljøproblem. Areal brattere enn 1:3 kan ikke 

regnes som lekeareal. Det er planlagt et leke-, uteareal der det settes opp lekeapparat dersom det er 

ønskelig. Utearealet bør utformes slik at det gir mulighet for alle aldersgrupper å bruke det i 

fellesskap. 

3.4.8 Parkering 

Kommunedelplan for Lærdalsøyri sier ingenting om parkeringskrav. Gjeldende reguleringsplan sier at 

2- og 3-romsleiligheter skal ha én opparbeidet parkeringsplass, mens 4-roms skal ha 1,5 
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parkeringsplasser. Disse bestemmelsene vil gjelde for BKS1 og 2 som ble bygd mens denne planen 

gjaldt.  Ny plan legger opp til at det skal finnes 1,5 parkeringsplass per boenhet for BKS3 – 5 og BBB.  

 

Parkering skal skje på areal opparbeidet, og avsatt til formålet. Det vil finnes 16 parkeringsplasser på 

f_SPP1, 11 parkeringsplasser på f_SPP2, 15 på f_SPP3 og 18 på f_SPP4. 

3.5 ESTETIKK 

Kommuneplanen sier at nybygg i eksisterende bygningsmiljø skal tilpasses omkringliggende 

bygninger og skal knytte sammen, forsterke eller videreutvikle eksisterende strukturer. Nye 

boligområder skal vektlegge god bokvalitet i forhold til estetikk/byggeskikk, lokalklimatiske forhold, 

solforhold, grønnstruktur med mer.  

 

Planlagt tiltak vil skille seg noe fra nærliggende bebyggelse da mye av bebyggelsen i området er av 

eldre dato. Planlagte leilighetsbygg vil ha saltak – boligblokk vil ha flatt tak. Det er forsøkt å føye seg 

til lokal byggeskikk ved å bruke trematerialer i fasaden. Samtidig er det viktig at bebyggelsen 

gjenspeiler tiden det er bygget i og ikke kopierer tidligere byggeskikk. 

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 OM PLANPROSESSEN 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 29.06.2016 i Lærdal rådhus. Kommunen ble forelagt 

skisser som viste tiltakshavers intensjon med tomta.  

 

Plansaken ble tatt opp i Formannskapet 25.august 2016. Formannskapet stilte seg positive til 

oppstart av detaljregulering på Einemomarki. Kommunen mener området er sentralt og at det rører 

ved viktige sider av videreutvikling av sentrum. Kommunen forutsetter at det blir utarbeidet 

illustrasjoner som viser solforhold og konsekvenser av planlagt tiltak for omkringliggende bebyggelse. 

I tillegg forutsetter de at parkeringsplass ved barnehage blir tatt hensyn til.  

 

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Sogn Avis 14.september 2016 og berørte parter 

varslet i eget brev datert 12.september 2016. Frist for kommentarer og merknader ble satt til 

14.oktober 2016.  

 

Det ble levert inn planforslag 24.11.2016. Administrasjonen hadde flere bemerkninger til 

planforslaget og vedtok å ikke legge det ut på høring før opplistede punkter var utbedret. I ettertid av 

vedtaket har det vært møtevirksomhet og diskusjon med Lærdal kommune for å komme fram til en 

løsning. Tiltakshaver har med bakgrunn i dette endret planforslaget. 
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4.2 INNSPILL/MERKNADER 

4.2.1 Oppsummering av innspillene/merknadene 

Alle innspill/merknader ligger i helhet i vedlegg 3. Dette er kort oppsummert de viktigste 

problemstillingene som er adressert. 

  

Statens vegvesen har ingen spesielle merknader til planarbeidet, men ber om at siktrydding i kryss 

mellom riksveg 5 og Hansegardsvegen. Siktsonen skal være 10 x 108 meter.  

 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skriver i sin merknad at aktuelle tema vil være grønnstruktur, 

landskap/estetikk, naturmangfold, barn og unge og universell utforming. De mener at det bør rettes 

spesiell oppmerksomhet mot hvordan en boligblokk på fire etasjer vil passe inn i eksisterende 

boligmiljø.  

 

De påpeker videre behov for tilgang på leke- og grøntareal i området og at det er viktig med 

tilstrekkelige lekeområder for barn i alle aldre.  

 

En nabo av planområdet uttrykker bekymring for at en blokk på fire etasjer vil bli dominerende og 

stenge for både utsikt og solforhold. 

 

En annen nabo gjør oppmerksom på at de er sterkt imot gjeldende reguleringsplan blir endret. De 

mener at en så høy utnyttingsgrad som det blir lagt opp til vil medføre trafikkøkning i et område som 

brukes av skolebarn, barnehage og idrettsanlegg. De mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til de 

konsekvensene en økning av trafikkmengde vil ha på infrastrukturen i området. Videre sier de at 

illustrasjoner i varslet ikke viser reell høyde for blokken, og at denne vil ta lys og utsikt på en måte de 

ikke kan akseptere. 

 

En siste nabo motsetter seg at det blir lagt til rette for ytterligere fortetting og bygging i mer enn to 

etasjer innenfor planområdet. En fortetting med 15 enheter vil være uakseptabel samtidig som det 

går på bekostning av omkringliggende strukturer og bebyggelse. Naboen viser til arealberegninger for 

området og påpeker at friareal i vest skal også være tilgjengelig for boliger sør og vest for 

Einemomarki. Videre vises det til at boligblokk vil ligge på om lag 16,6 m.o.h. Det vises til grunneiers 

uttalelse i Sogn Avis angående høyde og at det er feil å si at bygget ikke blir høyere enn 

omkringliggende bygg. Det påpekes høyde omkringliggende bygg og at lavblokken vil være mellom 3 

– 5,3 meter høyere enn disse.  De uttrykker videre sin bekymring for hvordan man skal få plass til 

ytterligere 15 boenheter på området. Det vises også til byggteknisk forskrift. 

 

De påpeker videre at en lavblokk såpass nært eksisterende bebyggelse i en mørk dal med lite utsyn vil 

vesentlig begrense utsyn, skape større trafikk og dermed potensielt større konfliktnivå. De stiller seg 
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meget kritiske til høyere utnytting innenfor planområdet da de mener gjeldende plan har høy nok 

utnyttelse allerede. 

 

4.2.2 Bearbeiding av planforslaget etter innspill 

Statens vegvesen har påpekt at det bør ryddes for å ivareta siktlinjer i kryss mellom riksveg 5 og 

Hansegardsvegen. Dette ble ivaretatt gjennom planbestemmelsene ved planforslag levert 24.11. 

2016. Men ble etter ønske fra Lærdal kommune tatt ut da området ikke inngår i planavgrensningen. 

Det er likevel viktig at frisiktlinjer i kryss blir opprettholdt.  

 

Fylkesmannen har i sin uttalelse påpekt noen tema som må omtales. Disse er omtalt under pkt. 3 og 

5. Planforslaget legger opp til 1113 m2 lekeareal sentralt i planområdet. Denne skal opparbeides før 

det gis igangsettingstillatelser og skal møbleres med minimum en sandlekeplass og to 

lekeapparat/utstyr, samt 1-2 sittebenker. 

 

Det er utarbeidet illustrasjoner som viser planlagt tiltak og omkringliggende bebyggelse. Dette er 

synliggjort under pkt 5.4.   

 

Når det gjelder uttalelser fra naboer vil det være utfordringer knyttet til ønske om høy 

arealutnyttelse fra tiltakshavers side samtidig som det skal tas hensyn til omkringliggende bebyggelse 

og verdier. Når det gjelder trafikkmengde i området er dette tatt opp med kommune og varsel om 

oppstart er også sendt Statens vegvesen som ikke hadde noen merknader til dette utover siktkrav i 

kryss ved Riksveg 5.  

 

Når det gjelder høyde på lavblokk er det riktig som nabo sier at denne vil være om lag 13 meter høy. 

Regulant kan ikke ta ansvar for hva grunneier har uttalt i avis når det gjelder høyde på 

omkringliggende bebyggelse. Forslagsstiller har så langt det lar seg gjøre forsøkt å imøtekomme 

kravene til arealutnyttelse, og samtidig ta hensyn eksisterende beboeres bokvalitet. Når det gjelder 

forringelse av utsikt vil dette være vanskelig å ivareta da et hvert byggetiltak vil kunne påvirke folks 

oppfatning av utsikt. Avstanden til nåværende bebyggelse gjør at solforholdene ikke endres i 

vesentlig grad for omkringliggende boligbebyggelse.  

5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 ENDRING I FORHOLD TIL GJELDENDE PLAN 

Den nye planen skiller seg fra den gamle (2007) ved at antall boenheter økes fra 35 til 43. 

Bebyggelsen vil fortsatt for det meste være kjedet, men det tas inn en boligblokk øst på området. 

Dette gjør at  % BYA økes i forhold til gjeldende plan. 

 

5.2 KRAV TIL KU 

I henhold til gjeldende forskrift er planen vurdert til å ikke utløse krav til konsekvensutredning. 
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5.3 BY- OG STEDSUTVIKLING 

Jfr. Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) er det 

ønskelig med en fortetting i sentrumsområder i byer og tettsteder. Planforslaget bidrar til dette.  

 

Planlagt tiltak sørger for en fortetting innenfor eksisterende boligområde. Dette er med på å spare 

dyrka jord i et langsiktig perspektiv. Einemomarki er et område som er lett tilgjengelig både for 

gående, syklende og de som benytter seg av kollektivtrafikk.  

5.4 BYGGESKIKK OG ESTETIKK 

Kommunedelplanen for Lærdalsøyri slår fast at man ved nye planforslag og utbyggingsprosjekter skal 

vektlegge stedskarakter og gode helhetsløsninger. God bokvalitet skal vektlegges, og sees i forhold til 

blant annet estetikk/byggeskikk, lokalklimatiske forhold, sol og grønnstruktur.  

 

Området bærer preg av boliger i 1 ½ etasje og offentlige bygg med varierende høyde og utforming. 

Området har blitt utbygd gjennom tidene, og den varierte arkitekturen gjenspeiler dette. Det er 

hovedsakelig benyttet tre i fasader. Planlagt bebyggelse vil forholde seg til materialbruken i området 

i størst muliggrad. Bebyggelsen er tenkt brutt opp med varierende materialbruk for å gi et spennende 

uttrykk. Tre skal være dominerende fasademateriale. Det vil tillates flatt tak på blokkbebyggelse og 

saltak på øvrig bebyggelse.  

5.5 FJERNVIRKNING 

Under følger illustrasjoner som viser hvordan planlagt tiltak kan oppleves visuelt. Det påpekes at 

dette kun er illustrasjoner og ikke bilder av ferdig prosjekt. Illustrasjonene er vist uten eventuell 

oppfylling for flom. 

 
Figur 8. Planområdet sett fra nord. 
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Figur 9. Planområdet sett fra øst fra Einemo. 

 

Figur 10. Planområdet sett fra sør. 
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Figur 11. Planområdet sett fra vest. 

 

Figur 12. Planområdet sett fra Skulevegen i øst. 
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Figur 13. Planområdet sett fra Einemo i vest. 

5.6 LANDSKAP/GRUNNFORHOLD 

Planområdet er flatt og ligger på ca. kote 3,5 m.o.h.  

 

Kart fra NGU viser at området ligger under maringrense og avsetningene i området består av 

elveavsetninger. Dette er materialer som er transportert og avsatt av elver og bekker. Sand og grus 

dominerer og materialet er sortert og avrundet. Berggrunnskart viser at bergarten i området er 

granitt. 

5.7 DEMOGRAFISKE FORHOLD 

I januar 2016 var det registrert 2172 innbyggere i Lærdal kommune.  

 

I henhold til beregningsregler som andre kommuner operer med vil antall nye beboere i planområdet 

være (gjennomsnittlig 2,6 beboere pr boenhet): 

43 enheter * 2,6 beboere pr boenhet = 111,8nye beboere. 

Dersom det tas utgangspunkt i at 100 boenheter genererer ca. 6,5 barn per alderstrinn vil tiltaket 

genere (43 enheter*6,5)/100 =2,8 ≈ 2-3 barn per alderstrinn. 

 

Hvis 80% av disse trenger barnehageplass, vil tiltaket generere: 

2,66 * 0,8 = 2,24 ≈ 2-3 barn. 
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Det vil si at planforslaget potensielt kan medføre at det kan bli behov for 2-3 nye barnehageplasser 

og 2-3 nye skoleplasser pr alderstrinn. 

 

Det påpekes at dette er estimat som må ses i henhold til hvilke aldersgrupper som viser interesse for 

tiltaket. 

5.8 BARNS INTERESSER 

Barns interesser blir ivaretatt gjennom å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig leke- og uteareal per 

boenhet. Det vil i tillegg opparbeides et felles uteareal sentralt i planområdet. Dette vil gi et solrikt, 

trygt og rolig lekeareal. Planområdet har egne interne gangveger som sikrer trafikksikker 

gjennomgang. 

 

Planområdet er nærmeste nabo til Lærdalsøyri barne- og ungdomsskole og Lærdalsøyri barnehage.   

5.9 FRILUFTSLIV 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Lærdalselva som har en stor rekreasjonsverdi.  Det finnes 

flere rekreasjonsområder i nærhet til planområdet. 

5.10 FOLKEHELSE 

Planen legger opp til universelt utformet uteareal med gode møteplasser for alle aldre. Solforholdene 

på eiendommen er gode. I tillegg har eiendommen god tilgang til grøntareal som kan stimulere og 

fremme fysisk aktivitet. Alle disse punktene vil være med til å fremme god folkehelse. 

 

Planen ivaretar folkehelse ved å fremme et godt bomiljø i et sentralt område i Lærdal. Ved å regulere 

leke-/uteområde bidrar planen til møteplasser for beboerne – noe som fører til relasjoner, tilhørighet 

og et bedre bomiljø. I tillegg til dette har planområdet nærhet til skole og idrettsplass og områder for 

rekreasjon.  

 

Planen legger opp til boliger som er gode å leve i, med god sammensetning og planløsning som 

sørger for bokvalitet. Planområdet har gode solforhold og lite støy. Planene ivaretar estetiske verdier 

i området og er med på å bidra til bedre folkehelse. 

5.11 LOKALKLIMA 

5.11.1 Flom 

Flomsonekart for Lærdal, utarbeidet av Norconsult, datert november 2013 viser at deler av 

planområdet ligger innenfor flomutsatt område for 200-års flom.   
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Figur 14. Utsnitt flomsonekart fra 2013 for 200-årsflom. Kilde: Norconsult. 

 
Figur 15. Utsnitt flomsonekart viser at vannstanden i Lærdalselvi vil være 4,0 - 5,2 meter ved 200-årsflom. 

Flomutsattområde er i plan satt av med faresone – 320 flomfare.  
 



22 

 
Figur 16. Utsnitt flomsonekart med hensynssoner lagt på. 

Det må vurderes om planområdet skal fylles opp slik at byggene ligger over flomutsatt høyde. Det er 
derfor tatt inn en bestemmelse som sier at tiltak mot flom må dokumenteres før det gis tillatelse til 
tiltak.  
 

5.11.2 Solforhold 

Eiendommen har gode solforhold rundt sen vår, sommer og tidlig høst. Ny bebyggelse vil ikke påvirke 

nabobebyggelse i stor grad.  Naboeiendommer sør for planområdet vil miste noe sol nord på 

tomtene sine sent om kvelden sommerstid. Illustrasjonene er vist uten eventuell oppfylling for flom. 
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Figur 17. Solforhold 20.juni ca. kl. 20 uten tiltak. 

 
Figur 18. VIser solforhold 21.juni ca. kl. 20 med tiltak. Man kan se at bebyggelse skygger noe på tomter sør for 
planområdet. 

Naboene vil ha utsikt til planområdet, men solforholdene vil ikke endres vesentlig på grunn av 

avstand. Se vedlagte sol-/skyggestudie, denne viser bebyggelsen med oppfylling for eventuell flom. 
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5.11.3 Støy 

I henhold til støyvarselkart for Lærdal del II midt, funnet på www.vegvesen.no, ligger planområdet 

utenfor støysone for Riksveg 5. Det er derfor ikke nødvendig med noen avbøtende tiltak for støy fra 

Riksveg 5. 

 
Figur 19. Utsnitt støyvarselkart for Lærdal del II midt. Kilde: www.vegvesen.no. 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. 

5.12 NATURRESSURSER 

Artskart hos Artsdatabanken viser et funn av karplanten kjempesennep (Sisymbrium altissimum) på 

eiendommen 30/1. Dette er en plante som ifølge Artsdatabanken (2015) ikke har etablert 

reproduserende bestand i Norge og er satt i kategori ikke egnet. Ut over dette er det i tilgjengelige 

kartdata (Naturbase, Artsdatabanken) ikke indikasjoner på at tiltaket kommer i konflikt med kjente 

registreringer av naturressurser. Det er derfor ikke nødvendig med ytterligere vurdering etter 

naturmangfoldloven. 

5.13 RISIKO- OG SÅRBARHET 

ROS-analysen konkluderer med at flom og trafikkulykker under anleggsfasen er de mest alvorlige 

risikoene. ROS-analysen fastslår at tillatelse til tiltak ikke kan gis før det kan dokumenteres tiltak mot 

flom. Risiko og sårbarhetsanalysen viser at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 

gjennomføres så lenge man foretar avbøtende tiltak.  

http://www.vegvesen.no/
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5.14 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Planområdet ligger i nær tilknytning til Lærdal sentrum med blant annet butikk, legesenter, rådhus 

og bank. Det er kort veg til kollektivtilbud. 

5.15 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.15.1 Vann og avløp 

Tiltaket vil tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett i området. 

5.15.2 Renovasjon 

Planlagt tiltak vil ha felles renovasjonsløsninger i form av søppeldunker.  Disse er plassert slik at det 

blir mest mulig hensiktsmessig med tanke på adkomst for beboere, tømming av dunker og i forhold 

til snømåking og vedlikehold. 

5.16 TRAFIKKFORHOLD 

Riksveg 5 har ÅDT på 2400 (tall fra 2005) ifølge vegkart fra Statens vegvesen. Vegen har fartsgrense 

70 km/t ved avkjørsel til Hansegardsvegen. Hansegardsvegen, Skulevegen og Einemo har alle, 

fartsgrense på 30 km/t, i tillegg er Einemo stengt med bom ved nummer 14. Det bør vurderes om 

denne bommen skal flyttes slik at trafikken fra SPP 3 og 4 ledes østover ut på Einemo. 

 

Planen vil føre til at det blir anlagt en av- og påkjøring til parkeringsplass (SPP1) fra Skulevegen. 

Denne parkeringsplassen vil ha plass til 16 biler. Planen legger også til rette for en påkjøring til 

parkeringsplass (SPP2) fra Skulevegen. Denne parkeringsplassen vil ha plass til 11 biler og vil ha 

utkjøring til veg ved barnehage og deretter videre ut på Einemo og Riksveg 5. Dette gjør at det 

forsvinner noen parkeringsplasser langs veg ved barnehage. Men det betyr også at man får avledet 

trafikken fra Skulevegen og til Einemo. Det vil bli anlagt to parkeringsplasser med akomst fra Einemo. 

Planen vil føre til noe økt trafikk i området. I følge håndbok V713 fra Statens Vegvesen vil en boenhet 

generere 2,5 – 5 bilturer per døgn. Dersom man tar utgangspunkt i høyeste verdi kan man regne med 

en økning i ÅDT på fem per boenhet. Planlagt tiltak på 43 boenheter vil da potensielt øke ÅDT på 

Einemo og Skulevegen med om lag 215 sett fra nullalternativet. Planlagt tiltak sees likevel på som en 

mindre økning i trafikk da gjeldende reguleringsplan tilsier at det kan bygges 35 boenheter. Dersom 

man sammenligner med denne vil tiltaket øke ÅDT på Einemo og Skulevegen med om lag 40. 

 

Planområdet ligger i om lag 200 meter nærhet til kollektivholdeplassen Øyragata vgs. som betjenes 

av flere bussruter. 
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Figur 20. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplassen «Børsa» som betjenes av rute 410. Kilde Gulesider.no 

 

Når det gjelder selve planområdet legges det til rette for 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet for 

eneboliger og 4-roms leiligheter, samt 1 parkeringsplass pr. boenhet for 1-3roms leiligheter for BKS1 

og 2. For BKS3- 5 og BBB vil det legges til rette for 1,5 parkeringsplasser per boenhet. Det vil 

opparbeides felles parkeringsplasser (f_SPP1-4) som sørger for at det er tilstrekkelig parkering for 

beboerne.  

5.17 UNIVERSELL UTFORMING 

50 % av leilighetene i leilighetsbyggene vil bli tilrettelagt som tilgjengelig boenhet. 

Uteoppholdsarealer og atkomstarealer skal utformes etter krav om universell utforming. 

5.18 GJENNOMFØRING 

5.18.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

Det må foretas en vurdering om planområdet må fylles opp i forhold til flomsikring før det gis 

tillatelse til tiltak. 

 

Uteoppholdsarealer/lekeareal skal være ferdig opparbeidet før første bolig kan tas i bruk.  

5.18.2 Tidsplan for gjennomføring 

Utbygger ønsker oppstart av byggeprosjekt så snart som mulig. 
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5.18.3 Kostnader/finansiering 

Utbygger bekoster omlegging av VA på egen tomt og til offentlig kum. 

5.18.4 Utbyggingsavtale 

Lærdal kommune har ikke varslet ønske om utbyggingsavtale. 

6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1 UTFORMING 

Utforming av planlagt tiltak er valgt for å kunne gi en sentrumsnær tomt høy utnyttelse samtidig som 

det kan gi godt bomiljø og gode uteoppholdsarealer for beboere. Det er valgt å benytte ulike typer 

boliger (blokk og mindre leilighetsbygg) for å i møte komme forskjellige kjøpere og samtidig skape 

dynamikk i området. Boenhetene er gitt forskjellige størrelser for å kunne nå ulike segmenter av 

kjøpere.  

Kommunen påpekte tidlig i prosessen at det er viktig å ta hensyn til eksisterende bebyggelse. Det er 

derfor valgt boligtyper med hovedmateriale i tre for å ivareta estetikken i området.  

6.2 PARKERING 

Det legges opp til 1,5 parkeringsplass pr. boenhet for eneboliger og 4-roms leiligheter, samt 1 

parkeringsplass for 1 – 3 roms leiligheter innen BKS1 og 2. For resterende boliger i planområdet skal 

det opparbeides minimum 1,5 parkeringsplass per boenhet. Dette med bakgrunn i planområdets 

sentrale plassering.  

7 REGULERINGSBESTEMMELSER 

Se eget dokument «Reguleringsbestemmelser for Einemomarki». 

8 VEDLEGG 

1. Sol-/skyggestudie 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Merknader 
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