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Forord 
Nordic — Office of Architecture har vært engasjert av Gaustabanen AS for å omregulere Gaustabanen fra 
militæranlegg til et offentlig anlegg, samt å legge til rette for et utvidet servicetilbud knyttet til banen.  

 
 

I planbeskrivelsen gjøres det rede for formål og hovedinnhold i reguleringsplanen. Virkningene av 
reguleringsplanen beskrives og vurderes for de hensyn som lovverket generelt oppgir skal ivaretas. 
Planbeskrivelsen inneholder en vurdering av hvordan planforslaget bidrar til å oppnå relevante 
målsettinger. Konsekvensutredningen som inngår i planbeskrivelsen gir særskilt vurdering og 
beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn i tråd med vedtatt planprogram 
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Sammendrag 
Tidligere har Gaustabanen vært en godt bevart hemmelighet. Med åpningen av banen har det kommet en rekke 
nye muligheter. Kombinasjonen av Gaustatoppen, Gaustabanen og Gaustablikk skisenter er en unik forutsetning 
for et nasjonalt turistanlegg.   

 
I videreutviklingen av reiselivet i Telemark er Gaustatoppen et av satsningsområdene og besøkstallene har på få år 
gått opp fra 30 000 årlig besøkende til å passere 100 000. Denne planen legger til rette for at Gaustabanen og 
områdene knyttet til dem skal være rustet til å møte den økte mengden turister.  

 

PLANFORSLAGET 

Formålet med planen er å tilrettelegge for økt besøk, aktivitet og bedre service knyttet til Gaustabanens 
topp- og bunnstasjon. Samt at den skal knytte Gaustabanens bunnstasjon sammen med Gausta skisenter.  

 
Gaustabanen 
Banen og arealer under bakken tilhørende Gaustabanen AS omreguleres til fritids- og turismeformål.  
 
Longefonntippen 
Gaustabanens bunnstasjon tilrettelegges med ny adkomst, parkering og ny velkomstbygning for 
informasjon, billettsalg, enkel servering og økt toalettkapasitet. 
 
Tuddalstippen 
På Tuddalstippen (ca. 1800 m.o.h.) planlegges det nytt servicebygg i tilknytning til eksisterende tunnel og 
bygning. Det legges til rette for etablering av servering og toalettanlegg. 
 
Alpin 
For å legge til rette for et bedre tilbud, ønskes det å etableres en ny skiheis som knytter sammen 
bunnstasjonen til Gaustabanen sammen med det øvrige alpinanlegget i området.  
 
Hoveddelen av planområdet er i dag regulert til forsvarsanlegg og dette ønskes derfor nå regulert til 
turistanlegg med tilhørende aktivitet, og næringsformål. 
 
Planforslaget er hovedsakelig i tråd med overordnede planer og retningslinjer. Planen bygger opp under 
målene om økt turisme og fokus på Gaustatoppen som reisemål.  
 

PLANENS VIRKNINGER OG FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 

Longefonn 
Det nye velkomstsenteret vil binde sammen anlegget i en ny funksjonell enhet som bedre ivaretar de 
besøkendes behov. Samtidig som den originale bebyggelsen bevares og videreføres vil man nå oppleve å 
komme til et anlegg tilrettelagt for turisme og ikke et rent forsvarsanlegg. Dette er i tråd med målsettingen til 
området og anleggets utvikling. Tiltakene vil gjøre både fjell og anlegg mer tilgjengelig. Det vil rydde opp og gi 
en godt planlagt og dimensjonert forplass med et godt plassert og utformet velkomstsenter. 
 
Longefonn er skredutsatt og plassering og utforming av velkomstsenteret vil øke sikkerheten ved anlegget 
for både besøkende og ansatte.  
 
Ny adkomstveg til Longefonn vil gjøre trafikkforholdene mer oversiktlige, tryggere og i stand til å håndtere 
større trafikkmengde enn i dag. Den nye vegen legges godt inn i terrenget, men noen skjæringer og fyllinger 
vil komme. Det skal legges til rette for naturlig revegetering av sår i landskapet.  
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De nye parkeringsmulighetene – langs vegen og parkeringsplassen – legges skånsomt inn i terrenget og vil 
imøtekomme den økte trafikkbelastningen. Den nye situasjonen – ny adkomstveg og parkeringsmuligheter – 
vil også være bedre for tilkomst for shuttlebusser.  
 
Longefonn er skredutsatt og den ønskede koblingen til det eksisterende skianlegget vil øke antall brukere på 
Gaustabanen. På grunn av skredfaren er skiheis og -nedfart foreslått lavere i terrenget enn i 
kommunedelplanen. Planforslaget legger til rette for hver av de tre utredede skiheisene og to potensielle 
nedfartene og vi ønsker å benytte høringen av planen til å få innspill valg av heis og trase. Ny heis og nedfart 
tilfører nye fare/risiko momenter, men skiheiser er underlagt strenge retningslinjer fra taubanetilsynet og økt 
aktivitet vil kunne gi bedre beredskap og bevissthet rundt faremomentene. Uavhengig av valg av trase og 
nedfart vil skiheis og nedfart i størst grad bli synlig fra nærområdet ved vegen. 
 
Tuddalstippen 
Nybygget på Tuddalstippen vil øke servicen på fjellet og sikre bedre og mer stabil drift av Gaustabanen. 
Gaustabanen har driftsinstruks, der de ikke skal frakte besøkende opp på fjellet ved fare, som sterk vind. Med 
varierende og hurtige værendringer er det derfor utfordrende å drifte baneanlegget hvor været er 
avgjørende for trafikken. For driften av Gaustabanen vil det derfor være viktig å kunne tilby opplevelser og 
bespisning uten at besøkende må gå ut. Med nytt bygg på Tuddalstippen kan dårlig vær og vind derimot være 
en del av opplevelsen og bidra til en mer forutsigbar og bærekraftig drift for Gaustabanen. 
 
Gaustatoppen har en spesiell verdi som destinasjon og turmål. Og det kan være en konflikt i området mellom 
bruken av banen inne i fjellet til transport av turister og bruken av toppen som turmål for fotturister. Nye 
bygninger på Tuddalstippen vil kunne påvirke naturopplevelsen for de som går til fots; de passerer 
Tuddalstippen på sin ferd mot Gaustatoppen turisthytte og selve toppunktet. Et nytt bygg kan også oppleves 
som et stengsel mellom stien og natursteintrappen dersom det plasseres på selve Tuddalstippen. Samtidig 
bidrar de nye tiltakene med økt service – for eksempel bedring i toalettkapasitet. Begge alternativene for 
nybygg på Tuddalstippen er plassert slik at det ikke stenger for eller kommet i konflikt med 
natursteinstrappen eller stiene som leder opp til Gaustatoppen. 
 
Konsekvensene for nærvirkning og kulturminner vil være avhengig av hvordan den framtidige bygningen 
tilpasses omgivelsene. De to alternativene for nybygg på Tuddalstippen er utarbeidet utifra 
konsekvensutredningens anbefalinger, og utforming og plassering er sikret gjennom plankart og 
bestemmelser. 
 
Konsekvensutredningen løfter særlig frem alternativ 2 (alternativ 4 i konsekvensutredningen) som det 
alternativet som kan øke opplevelsen av Tuddalstippen uten at det går utover eksisterende. Forutsetningen 
for god forvaltning av kulturmiljø og kulturminne på Tuddaltippener er aktiv bruk som igjen skaper økonomisk 
bærekraft og muliggjør vedlikehold og forvaltning av ressursene til det beste for felleskapet. Et godt utformet 
nybygg på Tuddalstippen vil øke forutsetningene for bruk og formidling av det historiske anlegget 
 
Samlet virkning og konklusjon 
De nye tiltakene vil øke belastningen på det eksisterende strømnettet i området. Skiheisen vil stå for det meste av 
økningen i energiforbruk.  
 
Det er nå lagt vann og avløp helt opp til Tuddalstippen, og det er etablert god avløpshåndtering ved Longefonn.  
Det nye systemet sikrer dermed VA både til Gaustabanens topp- og bunnstasjon. De nye byggene vil nytte denne 
infrastrukturen og øke kapasiteten til toalettanlegget. Tilgang på tilstrekkelig slokkevann vil kompensere for økt 
responstid fra lokalt brannvesen.  
 
Reguleringsplanen og dens tiltak vil gjøre lettere tilgjengelig for barn. Stedet kan utvikles til en spennende 
destinasjon som kombinerer opplevelse, kulturhistorie og natur. Planen vil også gjøre det lettere for de som har 
vanskeligheter med å gå opp og ned til Gaustatoppen. Nye besøkssenter på topp- og bunnstasjonen, med 
toalettfunksjoner, vil være positivt for alle – den vanlige turgåer, brukere av Gaustabanen, eldre og 
bevegelseshemmede.  

 



 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GAUSTABANEN, TINN KOMMUNE // Nordic — Office of Architecture  

Plan-ID: 3170  4 

Samlet sett vil tiltakene planen legger opp til medføre noe graving og inngrep i naturen. Inngrepene vil være 
begrenset sammenlignet med potensialet til Gaustabanen som turistanlegg. 
 
Ved å sikre avbøtende- og forebyggende tiltak i planbestemmelsene, mener forslagsstiller at de negative 
konsekvensene av planforslaget veies opp av de positive aspektene planforslaget legger opp til. Med dette 
planforslaget vil en få et godt rammeverk til å utforme bygg og anlegg som vil komme forvaltningen av 
kulturminnet og den økte turistmengden til Gaustatoppen til gode.  
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1. Saken gjelder 
1.1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Gaustatoppen er et satsingsområde for næringslivet i Telemark. Helt fra ideen om en tunnelbane til 
Gaustatoppen ble lansert var turistpotensialet et avgjørende argument. Ordfører i Tinn den gang Isak Bergan 
snakket allerede da om hvilken fantastisk mulighet dette var for turistnæringen: «Rjukan vil nå få hotell, det vil 
bygges folkehotell på Svineroi og restaurant på selve Gaustatoppen.» Senere ble dette satt til side av 
Forsvarets og NATOs interesser som følge av den kalde krigen, inntil banen ble tilgjengeliggjort for 
kommersiell drift med turisme som hovedformål i 2010. Gaustabanen har meget høy kultur- og 
opplevelsesverdi og anlegget består i dag av ca. 6 000 m² med tunneler og tilstøtende bygningsmasse. Det 
er gjort vedtak om utbygging og kommersialisering av nærområdet til Gaustatoppen både i kommuneplan og 
fylkesplan. Det legges spesiell vekt på å finne en riktig balanse mellom bevaring og utvikling. Forutsetningen 
for god forvaltning av Gaustabanen som kulturmiljø og kulturminne er aktiv bruk som igjen skaper økonomisk 
bærekraft og muliggjør vedlikehold og forvaltning av ressursene til det beste for felleskapet. Nytt 
velkomstsenter ved Longefonn og nybygg på Tuddalstippen vil være et avgjørende tiltak for å utvide bruks- 
og opplevelsesverdien av Gaustabanen. 
 
 

 
Figur 1: Planområdet og tiltak ved Gaustabanens topp- og bunnstasjon.  

1.2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET 

Formålet med planen er å tilrettelegge for økt aktivitet og bedre service knyttet til Gaustabanens topp- og 
bunnstasjon (se figur 1). 
  
Planen legger til rette for et nytt servicebygg på Tuddalstippen og et nytt velkomstsenter på Longefonntippen. 
Dette vil gi Gaustabanens topp og bunnstasjon en helt ny dimensjon og gi det økende antallet besøkende til 
Gaustatoppen et bedre tilbud. Dette er i tråd med erfaringene fra Nasjonale turistveg prosjektene, som fremhever 
viktigheten av samhørighet mellom natur og nye installasjoner.  
 
Planen knytter Gaustabanens bunnstasjon sammen med Gausta skisenter. Planen legger opp til en fleksibilitet til 
endelig plassering av skiheis, valg av heistype og nedfart, slik at man etter detaljplanlegging kan velge den beste 
løsningen ut ifra avbøtende- og forebyggende tiltak mot skred og økonomi. 
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Planen legger opp til å løse flaskehalsen som er ved Longefonn knyttet til adkomst og parkering. Den nye 
adkomstvegen sikrer god trafikkflyt på forplassen, samt at parkeringskapasiteten blir bedret gjennom 
adkomstvegens brede skuldre og godt plasserte nye parkeringsplass.   

 
Planforslaget er hovedsakelig i tråd med overordnede planer og retningslinjer (se figur 2). Planen bygger opp under 
målene om økt turisme og fokus på Gaustatoppen som reisemål.  
 

1.3. EIENDOMSOVERSIKT OG EIERFORHOLD 

Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene: 121/237/4, 121/237, 121/5, 121/11, 121/13, 
121/78, 127/29 og 206/1.  

 

1.4. FORSLAGSTILLER OG PLANKONSULENT  

Gaustabanen AS er forslagstiller og Nordic – Office of Architecture er plankonsulent. 
 

1.5. VURDERING I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING 

1.2.1 Vurdering i henhold til Forskrift om konsekvensutredning  
Ved oppstart var tiltaket vurdert til å komme inn under krav om konsekvensutredning: Utvidelse av 
eksisterende serveringsfasiliteter på toppen av Gaustabanen, medfører ny etablering i LNF områder som 
kommer under §3 bokstav c, planer og tiltak som skal vurderes i forhold til kriteriene i §4 

  
Ny forskrift tredde i kraft den 21.6.2017 (nr. 854). Etter ny forskrift er ikke tiltaket KU-pliktig, men ihht. 
overgangsbestemmelsen i § 39 skal tiltak som var vurdert KU-pliktige etter tidligere forskrift følge 
prosessreglene til ny forskrift. Vi har derfor utarbeidet konsekvensutredning for planen.  

2. Planprosess 
Sammen med Tinn kommune ble det vurdert at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning og 
planprogram etter plan- og bygningsloven (heretter kalt pbl) § 12-8.  
 
Oppstart av reguleringsarbeidet, og høring av forslag til planprogram, ble kunngjort i Rjukan Arbeiderblad og 
Varden den 21.2.2012, jf. pbl § 12-8. Berørte grunneiere og rettighetshavere, samt andre berørte offentlige 
organer, ble varslet om oppstarten og høringen i brev av samme dato. Frist for å komme med innspill og 
merknader til oppstarten og planprogrammet ble satt til 2.4.2012. 
 
Planprogrammet ble vedtatt av Tinn kommune den 19.6.2013. Følgende tema ble stadfestet som viktige 
forhold å finne virkningen av i den kommende planprosessen:  
 

• Visuelle og arkitektoniske kvaliteter • Naturinteresser 

• Skredfare • Landskap 

• Trafikk og parkering • Kapasitet og påvirkning 

• Biologisk mangfold • Ny tilførselheis og nedfart 

• Kulturminner og arkeologiske 
registreringer 

• Eksisterende bygningsmasse 

• Regionale innvirkninger 

• Friluftsinteresse • Vann og avløp 
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• Risiko- og sårbarhetsanalyse • Universell utforming 

 
Følgende tema ble vurdert å kreve utredning på bakgrunn av forskrift om konsekvensutgreiinger:  

 
• Nytt bygg på Tuddalstippen på Gaustatoppen 
• Skredfare  

3. Overordnede føringer og gjeldende planer 
 

3.1. STATLIGE PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge  

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er blant annet å synliggjøre og styrke barn og unge sine 
interesser i all planlegging og byggesakshåndtering etter plan- og bygningsloven.  

 
Relevant i dette planarbeidet er å vurdere virkningen tiltakene har for barn og unge.  

 

Rikspolitiske retningslinjer for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til 
mer effektive planprosesser. Et langsiktig, bærekraftig perspektiv skal legges til grunn i planleggingen.   
 
Relevant i dette planarbeidet er god ressursutnytting, gode løsninger for transportsystemet med trafikksikkerhet 
og effektiv trafikkavvikling, og hensyn til eksisterende og planlagt bomiljø. 

 

3.2. OVERORDNEDE PLANER 

3.2.1. Kommunedelplanen for «Gausta-Rjukan» 
Kommunedelplanen «Gausta-Rjukan», vedtatt 5.6.2002 (endret 11.05.2006) stiller en del krav som det skal 
gjøres rede for i detaljreguleringer:  
 

• Arkitektonisk kvalitet, herunder tilpasning til landskap, terreng og evt. bebyggelse 
• Vise inndeling i private og offentlige arealer, herunder friområder 
• Interne veger, parkeringsareal, 
• Inngrepssoner og eventuelle tomtegrenser 
• Bebyggelsens plassering og form 
• Miljøtekniske anlegg m.v. 
• Lokale tiltak for å sikre mot ras der det er påvist fare i NGI-rapport. 
• Kommunens veileder for miljø og byggeskikk skal være retningsgivende for detaljplanlegging og 

gjennomføring av tiltak i planområdet. 

Videre skal det være fokus på følgende temaer i detaljreguleringene: 
 

• Arkitektur 
• Fjernvirkning  
• Registreringskart  
• Terreng  
• Energi  
• Gjeldende planer  
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Kommunedelplanen gjengir arealformålet «forsvars anlegg» til områdene rundt Longefonntippen (se figur 2). 
Ellers er det arealformålet LNF som dominerer i planområdet.  
 

  
Figur 2: Utsnitt fra kommunedelplanen for «Gausta-Rjukan» med Tuddalstippen til venstre, Longfonntippen i midten og 
tegnforklaringen er gjengitt til høyre.  

 

3.3. REGULERINGSPLANER 

Det foreligger ingen reguleringsplaner på de, eller nær, eiendommene som nå skal reguleres.  
 

3.4. ANDRE PLANER 

Brattefjell – Vindeggen landskapsvernområde 

Forvaltningsplanen for landskapsvernområdet Brattefjell-Vindeggen 2017-2027 slår fast at formålet med 
landskapsvernområdet er å ta vare på et vakkert og egenartet naturlandskap med urørt høyfjell og 
fjellskogsområder (se figur 3). Det skal også ta vare på det biologiske mangfoldet i området, med 
villreinstamme og et rikt plante- og dyreliv, samt å ta vare på det verdifulle kulturlandskapet og kulturminnene 
i området.  

 

  
Figur 3: Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. Til høyre et utsnitt av verneområdets avgrensning ved Gaustatoppen. 

Landsverneplan for Forsvaret – Gaustaanlegget 

Gaustaanlegget inngår i Landsverneplan for Forsvaret, Verneklasse 2. 
Samtlige anlegg som inngår i Landsverneplanen har nasjonal verneverdi. Dette betyr at alle verneobjektene 
er av antikvarisk og miltærhistorisk verdi sett i nasjonal sammenheng. 
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Verneklasse 1 omfatter anlegg som er fredningsverdige og hvor Riksantikvaren vil være 
forvaltningsmyndighet. 

 
Verneklasser 2 omfatter bygninger og anlegg som ikke vil fredet etter kulturminneloven. Disse bygningene 
forutsetter vernet etter plan- og bygningsloven (hensynssone bevaring) og vil bli forvaltet av den kommunen 
de ligger i. 

 

 
Utklipp fra Landsverneplan for forsvaret – Gaustabanen som viser hvilke deler som inngår i vernet 

 
Fra verneplanen fremgår det at vernet av Gaustabanen omfatter fjellanlegget med kommunikasjonsårer og 
haller, samt bygningene for enden av fjellanlegget. 

 
Forsvarsbygg, som har utarbeidet verneplanen, har videre redegjort for at heishuset på Tuddalstippen inngår 
i verneplanen. På Longefonntippen er det kun Portalbygget og selve tunellinnslaget som inngår i 
verneplanen. Resterende bygg sør for Portalbygget inngår derimot ikke i planen. 

4. Beskrivelse av planområdet  
4.1. PLANOMRÅDET 

Gaustatoppen ligger ovenfor Rjukan i Tinn kommune og delvis i Tuddal i Hjartdal kommune (figur 4 og 5). Det 
er ca. 1600 meter høydeforskjell fra dalbunnen i Vestfjorddalen og opp til toppen.  Med sine 1883 meter er 
Gaustatoppen et av Sør-Norges høyeste fjell. 
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Figur 4: Gaustatoppen og Vestfjorddalen (foto hentet fra internett, fotograf ukjent). 

Toppen er lett tilgjengelig og enkel å bestige, men byr likevel på Sør-Norges videste utsikt: Fra toppen  
kan du i klarvær se omtrent en sjettedel av Norge! Det sies at man i 119 av landets kommuner kan  
komme seg opp på en topp og få øye på Gaustatoppen.  

 

 
Figur 5: Gaustatoppens plassering mellom Hjartdal og Tinn kommune 

Telekommunikasjonstårnet på toppen er 68 meter høyt. Nær toppen ligger Gaustatoppen turisthytte, 
populært kalt Gaustahytta. Besøkstallene på Gaustatoppen har nå passert 100 000 pr år.  

 

4.1.1. Adkomst og parkering 
Det er atkomst til Gaustabanen ved å kjøre riksvei 651 fra Rjukan mot Gaustablikk eller fra Tuddal mot Rjukan 
(denne vegen er imidlertid vinterstengt). Parkering for Gaustabanen er i dag tilrettelagt på Longefonntippen. I 
dag har banen ingen direkte sammenheng med skianleggene i Gaustablikk-området. 

 

4.1.2. Eksisterende bebyggelse 
Ideen om Gaustabanen ble lansert i 1953. Drømmen var å bygge et turistanlegg så unikt og spennende at folk 
flest skulle benyttet muligheten til å oppleve Gaustatoppen. Prosjektet var ambisiøst. For å få det finansiert 
inviterte man Forsvaret med på laget. Etter hvert ble det mer og mer forsvar, og mindre og mindre turisme. 
Da banen endelig sto ferdig i 1959 var turismen helt borte. Det man fikk var et hermetisk lukket NATO-
anlegg, som etter hvert også ga plass til værvarsling og kringkasting (figur 6). 
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Figur 6: Gaustabanen som forbindelse i fjellet mellom Longefonntippen og Tuddalstippen Illustrasjonen er hentet fra «Katalog 
Østlandet 082603 Gausta anlegget» 

Det ble etablert adkomst til radiolinkstasjonen på toppen gjennom en tunnelbane fra foten av fjellet. 
Byggingen av tunnelbanen ble påbegynt våren 1954. Anlegget ble ferdigstilt rundt 1960, og var i drift som 
forsvarsanlegg frem til midten av 1990-tallet. Tilgang til tunnelbanen skjer gjennom Longefonntippen, ved 
foten av fjellet. Det går bilvei helt frem til portalbygget. 

 

Longefonntippen 

Innslaget til banen er fra «Portalbygget» på Longefonntippen ca. 850 m.o.h. (figur 7). Her er det etablert et lite 
platå med bygninger og parkering. Bebyggelsen består av hovedbygget «Portalbygget» med inngang til fjellet 
og den karakteristiske kontordelen i etasjen over. Tilliggende står to tekniske bygninger og nedenfor platået 
et hytte/brakke tilhørende Forsvarsbygg (figur 8), som i hovedsak benyttes av Forsvarsbygg ansatte som 
overnattingssted. 

 

Gaustabanen 

Fra Tuddaltippen går det en elektrisk trikk 850 meter rett inn innover i fjellet (figur 9).  Deretter går det en 
kabelbane oppover fjellet til anleggets avstigning. Banen er ca. 1145 meter lang med en stigning på 40 grader 
(650 høydemeter). Fra avstigningen går passasjerene en 100 meter lang korridor sørover og ut av fjellet ved 
Tuddaltippen. Inne i fjellet, over avstigningen til tunnelbanen, er det et maskinhus og ved siden av det en 
fjellhall som har vært brukt til radioutstyr og arbeidsrom. Fra avstigning er det også mulig å ta en heis, kalt 
«kongeheisen», opp og inn i antennebygget. Dette transportmiddelet tar kun to sittende passasjerer pluss 
vognfører. 
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Figur 7: Et historisk bilde fra inngang til Gaustabanen hentet fra forsvarets dokumenter 

 
Figur 8: Lagerbygget på Longefonntippen.  

Tuddalstippen 
Utgangen på toppen av banen ligger i et bygg på 60 m2 i en skråning/steinrøys (figur 10). Husets tak er 
overdekket av stein og går således i ett med steinrøysen den er bygget inn i. I bygget er det et traforom og et 
rom til nødaggregat i tillegg til korridorinngangen. På byggets forside er det en dører ut i friluft. 
«Tuddalstippen» består av steinmasser fra utbyggingen av Gaustabanen og etablerer et lite platå tilknyttet 
bygget. 
 
Telekommunikasjonstårnet 
Ovenfor Tuddalstippen er det oppført et 68 meter høyt telekommunikasjonstårn/antenneanlegg for sivil 
kommunikasjon. Antennen har et tilhørende administrasjonsbygg liggende inntil antennebygget.  
Taket på administrasjonsbygget er konstruert for å kunne brukes som helikopterdekk og er oppført rundt 
1970 av Televerket. Antennebygget består av en underetasje, en større mellometasje, og et antenneloft. 
Samlet grunnflate på bygget er ca. 180 kvm. I byggets underetasje er det maskinrom for Kongeheisen. 
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Figur 9: Trikken som frakter passasjerene inn i fjellet til venstre og taubanen på veg opp til høyre.  

 
Figur 10: Utgangen fra Gaustabanen og telemasten på toppen. 

Gaustatoppen turisthytte 
Gaustatoppen turisthytte ligger mellom Gaustatoppen og Tuddalstippen (figur 11). Hytten eies og drives av 
Telemark turistforening (TTF). TTF har hatt tilhold med servering på Gaustatoppen siden 1893. Hytten er 
oppført i naturstein fra toppen.  
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Figur 11: Turistforeningshytten ligger mellom Tuddalstippen og Gaustatoppen.  

4.1.3. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Gaustatoppen har stor symbolverdi som et kjent turmål i mer enn hundre år og gjennom beskrivelser 
som ”Norges vakreste fjell”. Første kjente bestigning var i 1810. Enkleste fottur opp er fra parkeringen på 
Stavsro i Tuddal (1100 meter). Turen opp tar to-tre timer. Hovedmengden av fotturister går herfra. Juni til 
medio oktober er høysesong. Turen kan gjøres av barn fra åtte-ni års alder i normalt god form. Stort sett går 
stien på stein, så fjellsko anbefales. Mellom Tuddalstippen og Gaustahytta er det bygd trapper av 
natursteinsblokker (figur 12). En mer variert oppstigning går fra Rjukan eller Selstali, denne turen tar fire til 
fem timer.    

 
Om vinteren kan du gå fra Tuddal Høyfjellshotell; derfra er det 13 km til toppen. Det er mange mulige 
nedkjøringer tilpasset forskjellige ferdigheter, men det er ikke merket vinterløype fra Gaustatoppen og ned. 

 

4.1.4. Naturinteresser og biologisk mangfold 
Planområdet er ved Gaustabanens bunnstasjon preget av vierkratt og dvergbjørk. Det er flere bekkesig i 
området, med typisk fjellflora av ulike karplanter, moser og laver. Enkelte av disse bekkesigene har rik 
kalkpåvirket flora som følge av kalkrikt sigevann og området er vurdert av Siste Sjanse som lokalt viktig1. Det 
øvrige planområdet, ved Tuddalstippen er preget av steinur med skorpelav, og er uten annen synlig 
vegetasjon.  

 
Områdene ved Gaustråen, Heddersvatn og Djupetjønn er leveområdet for villrein fra stammen i 
Brattefjell/Vindeggen, og området defineres som regionalt til nasjonalt viktig av den grunn. Den viktigste 
trekkveien for villreinen mellom Brattefjell/ Vindeggen og områdene øst for Gaustatoppen er sør for 
Gaustaråen. Det er de fredeligste områdene helt øst mot Tinnsjøen som er de sentrale leveområdene for 
villreinen i området,  

 

4.1.5. Vind 
Tuddalstippen ligger svært eksponert til i forhold til vind på toppen av Gaustatoppen med årsmiddelvind på 
8.5 -9.0 m/s (figur 13). 

 
 

 
1 Biologisk viktige områder i planområde Gausta-Rjukan, Tinn. FORELØPIG RAPPORT AUGUST 2001. 
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Figur 12: Trappetrinnene på veg til toppen.  

 
Figur 13: Kart fra NVE som viser vanlig vind i planområdet. Gaustatoppen er vist med oransje sirkel.  

4.1.6. Geologi 
Ihht løsmassegeologikartet til NGU ligger Tuddalstippen i et område med forvitringsmasser, med liten fare 
for bevegelse i småstein. Longefonntippen ligger i et område med tykke morenemasser og bratt terreng 
med liten fare for steinsprang. 
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Tippene i hver ende av Gaustabanen består av steinmasser tunnelen og kan derfor være ustabile ved endret 
påkjenning. 

 

4.1.7. Skred 
Deler av planområdet er bratt og ligger med fare for snøras/-skred i NVE sine faresonekart2.  

5. Beskrivelse av planforslaget 
5.1. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Reguleringsplanen legger til rette for økt aktivitet og bruk av Gaustabanen. Nye servicefunksjoner både på 
banens topp- og bunnstasjon skal utvikles (se figur 14). Gaustabanen reguleres til fritids- og turistformål i 
tråd med dagens bruk. 

 

5.1.1. Longefonntippen 

Adkomst 

Eksisterende vei til Gaustabanen ligger i skredutsatt område og har en dårlig kobling til fylkesveien. 
På Longefonn skal det etableres ny adkomstvei til innslaget (se figur 15). Den eksisterende adkomstveg skal 
tilbakeføres til naturen og revegeteres. Den nye adkomstveien vil bli etablert i henhold til skredfare og med 
best mulig terrengprofil og stigning.  

 

Parkering 

For å sikre tilstrekkelig parkeringsareal er det lagt opp til parkeringsskulder langs veien opp til Longefonn (se 
figur 15). Samtidig legges det til rette for en større parkeringsplass som skal etableres nedenfor steintippen. 
Området på steintippen er designet for at tur- og turistbusser skal kunne ankomme, snu og vente uten å 
skape trafikale problemer for øvrig besøkende3.  
 
Parkeringsområdet etableres på det flater område nedenfor Gaustabanens innslag (figur 16). Der er området 
definert av steindumpet fra Gaustabanen i overkant (sør), adkomstvegen i øst og eksisterende strømmaster i 
vest. Mot nord er parkeringsområdet definert der terrenget blir noe brattere og endrer litt karakter. Ved å 
ligge nedenfor steindumpet, blir det visuelt underdanig Gaustabaneanlegget. Det skal etableres gode 
gangforbindelser mellom parkeringsområdet og forplassen til Gaustabanen. 
 
Parkeringsarealet skal opparbeides med grus eller tilsvarende som gir god infiltrasjon og som kan revegeters 
om p-plassen en dag avvikles. Parkeringsplassens randsone bør defineres og ha en klar avgrensning mot 
natur. Avgrensningen kan utføres med lokalstein eller annet materiale/ utforming som gir en helhetlig 
utforming og sammenheng med det øvrige anlegget. 

 

 
2 NGI har gjort en skredvurdering av området i rapport 20140613-01-R (se mer om skred i kapittel 6). 
3 Avfallstanker som håndterer gråvannet fra Gaustabanen og Gaustatoppen er etablert i forbindelse med 
trafikkområdet slik at de er lett tilgjengelig for tømmebiler hele året. 
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Figur 14: Utsnitt av plankartet for Longefonn  

 
Figur 15: Kartet viser ny avkjørsel innpasset i terrenget fra Fv651 og opp mot Longefonntippen og Gaustabanens bunnstasjon. 
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Figur 16: Omtrentlig plassering av nytt område for parkering 

Nytt velkomstsenter på Langefonnstippen 

Ved innslaget til Gaustabanen, på kote 1150, etableres det nytt velkomstsenter og forplass med stopp og 
snuplass for buss, HC-parkering, varelevering og ventearealer for anleggets besøkende. Trikken, som frakter 
passasjerene inn til banen, skal nå kunne kjøre ut på forplassen for å plukke opp de besøkende.  

 
Eksisterende bebyggelse på Longefonntippen består av tunellinnslaget og portalbygget samt flere mindre 
driftsbygg fra ulike perioder. Av eksisterende bebyggelse er det kun selve Portalbygget og tunellinnslaget 
som inngår i Forsvarets verneplan. 

 

 
 

I stedet for å legge til enda et nytt volum i rekken av ulike servicebygg fra ulike perioder er velkomstsenteret 
utformet for å binde anlegget sammen i en ny funksjonell enhet som bedre ivaretar de besøkendes behov. 
Velkomstsenteret skal tilpasses det eksisterende, men også markere en tydelig hovedadkomst. 
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Det foreslås derfor en høyreist struktur som spenner over to etasjer og gir mulighet til å utnytte takflaten til 
det eksisterende maskinrommet og dermed åpne for en større luftighet og tosidig utsikt utover dalen og 
oppover mot fjellet. Mesaninen kan kobles til ny bruk av terrassen ved portalbygget og andre etasje i 
eksisterende personalrom. Den høye strukturen vil være åpen og luftig og skape et nytt rom samtidig som 
eksisterende servicebygg forblir lesbare som opprinnelige volumer. Det langsgående hovedmønet vil 
defineres av høyden på portalbygget, men høyreiste gavler vil åpne opp, slippe inn lys og gi letthet til 
strukturen. 

 

 
Figur 17: Skisse av nytt velkomstsenter sammen med eksisterende bebyggelse og ny garasje. 

 
Portalbygget bevares slik det er, men det foreslås å føre eksisterende vinduer i tilknytning til personalrommet 
i andre etasje ned til gulvet og etablere terrasse på taket over tunellinnslaget og føre terrassen rundt. 
Portalbygget og de delene av Gaustabanen som inngår i forsvarets verneplan er regulert med hensynssone 
bevaring kulturmiljø, og det er sikret i bestemmelsene at alle tiltak innenfor hensynsonen skal avklares med 
kulturminnemyndighet før det gis tillatelse til tiltak. 
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Figur 18: Snitt gjennom det nye velkomstsenteret som viser hvor den nye strukturen spenner over og tar i bruk eksisterende 
bebyggelse. 

 
I tillegg til nytt velkomstsenter legges det til rette for ny garasje sør for eksisterende bebyggelse. Tidligere 
garasje ved portalbygget omgjøres til ventearealer. Hovedgrepet med å legge en ny struktur over 
eksisterende servicebygg vil dermed sikre en bedre logistikk for både besøkende og driften av anlegget. 
Besøkende kan nå selve banen direkte fra velkomstssenteret uten å måtte gå ut ved for eksempel dårlig vær, 
samtidig som driftsfunksjoner som garasje og dieselager holdes adskilt fra publikumsarealene ved 
velkomstbygget og portalbygget. 
 
Forplassen skal utformes og ta hensyn til helårsbruk og lokale forhold. Da plassen og området ligger i et 
område med snøskredfare vil nytt velkomstsenter sammen med skredskjermer bidra til å økt sikkerhet både 
for besøkende og personell. Mot vest vil velkomstsenteret utstyret med lemmer som kan settes opp mot 
glasspartiene. Disse vil benyttes i perioder med skredfare for å sikre bygget mot skred. 
 
Området reguleres til «fritids og turistformål» og det er regulert inn byggegrense for nytt velkomstsenter og 
bestemmelsene sikrer hovedprinsipper for utforming, materialet og fargebruk. Portalbygget og 
tunellinnslaget er regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø. 
 
Forsvaret lagerbygg/hytte brukes i dag i hovedsak som overnattingssted for ansatte i Forsvarsbygg, og 
sporadisk i forbindelse med militære øvelser. Dagens bruk foreslås videreført og eksisterende bebyggelse 
reguleres til kontor/annen næring (konferansesenter). 

 

Skiheis og nedfart 

Bunnstasjonen for Gaustatoppen er i dag ikke koblet til alpinanlegget i Gausta-området. Derfor skal det 
etableres en ny skiheis og nedfart som kobler Gaustabanen til det eksisterende skianlegget. Slik kan alpinister 
ferdes fra skianlegget og opp på Gaustatoppen. 

 
Gaustabaneområdet på Longefonntippen er skredutsatt og ny heis med nedfarter vil måtte ligge i områder 
med skredfare. Det er utarbeidet tre alternative traseer for heiser og to for skinedfarter (se tabell 1 og 2, 
samt figur 19).  
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I NGI rapport «Gaustabanen AS»4 anbefales det at ny heis ikke bygges slik de er planlagt langs dagens 
adkomstvei alternativ (B og C). NGI anbefaler at heisen følger alternativ A langs dalbunnen og bekken mot 
Longefonntjønn og deretter fallretningen opp mot Longefonntippen da dette ansees som den minst 
skredfarlige traseen (se figur 20). 
 
Felles for de tre alternativer vil det være krav om at: 

 
• De bærende konstruksjonene i skredområdet må dimensjoneres til å tåle skredbelastningen fra 

skred dersom det skulle forekomme. Med bærende konstruksjoner forstås topp- og bunnstasjon 
samt heismaster. 

• Det må utarbeides en driftsinstruks som hindrer at anlegget er i drift eller benyttes i en skredfarlig 
situasjon/ periode. Instruksen må være knyttet til konsesjonshaver.  

• Dersom planen for redning går ut på at brukere skal heises ned til bakken fra stolheis må hele 
traseen være skredsikker i de situasjonene heisen er i drift. 

 
Tabell 1: Alternativer for heistraseer fra Longefonntippen og kobling til eksisterende alpinanlegg på Gausta.   

Alternativ for heis 
 

Alternativ A (H410_2 i plankartet):  
En koppheis fra dalbunnen og opp til 
Longefonntippen som følger dalbunnen så langt 
som mulig før den vinkler seg direkte opp til 
Gaustabanen (se figur 19). Alternativet vil 
medføre krysning av fylkesvegen og ny 
adkomstveg. Alternativ A vil ikke begrense 
parkeringsarealet, men krysningen av 
adkomstvegen vil skje foran det eksisterende 
lagerbygget.  
 
Alternativet vil ligge dels i skredutsatt område, 
men søker korteste vei innenfor skredsonen. 
Avbøtende tiltak vil være skredsikring av trase 
og master og/eller egen driftsinstruks for 
stenging/sikring av heis i skredfarlige perioder.  
 
Alternativet gir en lengre og lite optimal trase 
med en rekke vinkler på heistrase. 
 
Heisalternativ B (H410_1 i plankartet): 
En koppheis fra dalbunnen og opp til Longefonn 
som følger eksisterende veitrase til 
Gaustabanen fra fylkesvegen. Alternativet gir 
den korteste heistraseen og gir den retteste 
linjen fra bunn- til toppstasjonen.  
 
Krysningen av fylkesveien kan kombineres med 
traseen for nedfarten. Alternativet vil begrense 
parkeringsområdet noe.  
 
Alternativet vil følge en skredutsatt profil og vil 
kreve skredsikring av master og trase og/eller  

egen driftsinstruks for stenging/sikring av heis i 
skredfarlige perioder. 
 
Alternativet krever ingen bemanning av 
toppstasjonen.  
 
(Alternativet ligger tilsvarende den traseen som 
ble vist i planprogrammet). 
 
Heisalternativ C (H410_3 i plankartet): 
En stolheis fra dalbunnen og opp til 
Longefonntippen. Heisen vil følge den optimale 
traseen med direkte linje og krysning av 
fylkesveien i luft. Toppstasjonen vil ligge på 
samme kote som velkomstsenteret og 
Portalbygget med god forbindelse til 
Gaustabanen. I tillegg til den gode forbindelsen 
gir alternativet optimalt utnytting av 
parkeringsområdene.  
 
Alternativ C har høyere etablerings- og 
driftskostnader. Stolheisen krever også 
bemanning på heisens topp- og bunnstasjon. 
Alternativet vil også gi utfordringer siden heisen 
har større kapasitet enn Gaustabanen.  
Alternativet vil kreve skredsikring av heismaster 
og toppstasjonen, samt en parallell 
redningsbane for evakuering av heis og 
eventuell skredsikring av området ved bunnen 
av mastene for evakuering.  
 
(Alternativet ligger i tilsvarende trase som vist i 
planprogrammet). 
 

 
4 NGI rapport 20140613-01-R 
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Tabell 2: Alternativer for skinedfarter fra Longefonntippen og kobling til eksisterende alpinanlegg på Gausta. 

Alternativ for skinedfart 
 

Alternativ vest: 
Nedfarten følger eksisterende adkomstvei med en 
krysning av fylkesveien som kan kombineres med 
skiheis (i området med heisalternativene B og C; se 
figur 19). Alternativet følger en linje fra 
Gaustabanen med jevnt fall ned til heistraseen.  
 
Nedfarten vil være skredutsatt og vil kreve 
skredsikring og/eller driftsinstruks om 
stenging/sikring i skredfarlige perioder.  
 
(Nedfarten vil ligge i tilsvarende trase som er vist i 
planprogrammet).  

Alternativ øst: 
Nedfarten er lagt øst for adkomstveien og følger 
frikjøringstraseen ned fra Gaustatoppen med krysning 
av fylkesveien bak vinterbommen (langs traseen for 
heis A).  
 
Krysningen kan kombineres med ny heis. Videre vil 
traseen følge dalbunnen ned til heisens bunnstasjon.  
 
Traseen vil bli svært slak og vil kreve en del stakepartier, 
men traseen har den minst skredutsatte profilen.  
 

  
Figur 17: Alternative heistraseer er vist i figuren til venstre (A og B er skålheiser, mens C er stolheis). Til venstre vises de 
to alternative skinedfartene i plankartet, nedfart vest (langs heis B og C) og nedfart øst ved heis A. Det rød-stripede 
området er område med fare for snøskred.  
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Figur 18: Foto med ca. plassering av optimal plassering av skiheis (rød stiplet linje) og NGI-anbefalt linjeføring (gulstiplet linje).  

Konklusjon for valg av trase for heis og skinedfart: 
Endelig valg av heistrase og skinedfart vil avhenge av tilknyttede etablerings- og driftskostnader samt 
eventuelle sikringskostnader. Derfor er det for tidlig å konkludere med heisens og nedfartens endelige 
plassering nå, og denne detaljreguleringen legger derfor til rette for alle de omtalte løsningene. Med 
bakgrunn i detaljprosjektering av skredforebyggende tiltak og anleggskostnader vil byggesøknaden vil vise 
valg av alternativ og hvilke tiltak som sikrer anlegget, jf. byggteknisk forskrift og dette er også sikret i 
planbestemmelsene.  
 

5.1.2. Gaustabanen 
Fjellanlegget fra Longefonn og opp til utslagene på Tuddalstippen og Telemasten skal i hovedsak bevares og 
tilpasses funksjon som turistanlegg. Fjellhallene som ikke er i bruk kan tilpasses ny bruk opp mot 
Gaustabanen, med rom for arrangementer, utstillinger, servering eller lignende5. Banen og tilhørende anlegg 
er regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø, og bestemmelsene sikrer at tiltak skal avklares med 
kulturminnemyndighet. 

 

5.1.3. Tuddalstippen 
På Tuddalstippen skal det etableres et nytt servicebygg for Gaustabanen i forbindelse med utgangen fra 
fjellet. Gaustabanen har driftsinstruks, der de ikke skal frakte besøkende opp på fjellet ved fare, som sterk 
vind. Med varierende og hurtige værendringer er det derfor utfordrende å drifte baneanlegget hvor været er 
avgjørende for trafikken. Nybygget på Tuddalstippen vil derfor øke servicen på fjellet og sikre bedre og mer 
stabil drift av Gaustabanen. 

 
Nybygget skal inneholde servering og toalettfunksjoner og skal fungere som lun varmestue for noen få og for 
selskap opp til 100 personer. Nødvendig areal er om lag 320 m² og vil gi et større fotavtrykk enn dagens 
heishus. Ulike alternativer for å innpasse nybygget er konsekvensutredet som en tilleggsutredning til 
opprinnelig konsekvensutredning fra 2014, og det er på bakgrunn av denne valgt ut to planalternativer som vi 
ønsker å bruke høring av planen til å få innspill på. 

 
Ift. konsekvensutredning er begge de to alternativene bearbeidet videre for å vise mulig og reel utforming. 
Videre bearbeidelse har dannet utgangspunkt for utarbeidelse av konkrete reguleringsbestemmelser knyttet 
til alternativ 1 og 2. 

 
 

 
5 På toppen av kabelbanen er det allerede etablert nytt toalettanlegg. 
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Alternativ 1 
Alternativ 1 legger seg over og krager ut over heishuset som er synlig i dagen. Bygningen er i tillegg vridd slik 
at det i større grad løsriver seg fra det eksisterende anlegget. 

 
 

 
Illustrasjon alt 1 fra konsekvensutredningen 

 

 
Illustrasjon som viser videre bearbeidelse av alternativ 1.  

 
Alternativ 1 tar utgangspunkt i en rektangulær grunnform og med en takform som er generert av naturen; 
topografi og helning, snødrift og vindretning. Taket er som en snøskavl; en løftet del av landskapet med eget 
amfi og adkomst fra terreng. Nødvendig areal på 320 m² har et større fotavtrykk enn servicebyggets tak og 
krager derfor ut mot syd, vest og øst i en vridning somfølger vindens hovedretning, og lar stien passere forbi. 
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Illustrasjonen under viser en peisestue mot vest og en terrasse i le mot øst, slik at man komme seg ut og 
oppleve fjellet selv ved dårlig vær, Servicearealer som kjøkken, toalett og garderobe går delvis inn i terreng. 
Kamuflasje og utsyn balanseres, og vil endre seg med sesongene. Glassflater og rekkverk er dekket av 
metallskjermer; en «sesongstruktur» som fanger opp snøkrystaller og gir intimitet og skulpturelle variasjoner 
av utsyn og uttrykk. 

 

 
Illustrasjon som viser mulig planløsning av alternativ 1. 

 

 
Illustrasjon som viser videre bearbeidelse av alternativ 1 – interiør 

 
 

Alternativ 2 (alternativ 4 i konsekvensutredningen) 
Alternativ 2 tilbaketrukket mot øst og er gitt en geometrisk trekantform som i enda større grad frigjør seg fra 
det eksisterende heishuset. 
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Illustrasjon alt 2 (alternativ 4 i konsekvensutredningen). 

 

 
Illustrasjon som viser videre bearbeidelse av alternativ 2 

 
I ønsket om å bevare landskapsprofilen og en klar lesning av det historiske militæranlegget er bygget trukket 
tilbake – inn i skråningen med god avstand til tilliggende stier og sherpatrapp. En triangulær form avtegnes av 
stiene omkring og representeres en ny plattform for opphold på veien mot toppen. Heishusets tak blir en 
sydvent terrasse med god visuell kontakt med platået nedenfor. 
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Trekantformen føyer seg inn i rekken av pragmatiske geometriske former på infrastrukturen i anlegget; Link 
hytta, Radiotårnet og heishuset på Longefonn. I en moderne fortolkning balanserer den nå 
panoramautsikten i tre himmelretninger, samtidig som den triangulære formen med sine spisse vinkler bryter 
ned lesningen av det nye volumet sett utenfra. 

 
Materialitet og farger blir også en nytolkning av det eksisterende. Det historiske anlegget består hovedsakelig 
av betong, stål og naturstein. Det er sterk fargebruk inne i anlegget, naturlige fargetoner ute. For å skille 
nybygg fra eksisterende anlegg inverteres denne logikken. Den enkle bruken av rå betong videreføres i 
nyrusten / rosa, varmere tone, utvendig og innvendig. Et strukturelt tak gir store spenn og få søyler og 
maksimerer åpenheten mot utsikten. 
 

 
Illustrasjon som viser mulig planløsing av alternativ 2.  
 

 

 
Illustrasjon som viser videre bearbeidelse av alternativ 2 - interiør  
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6. Konsekvensutredning, risiko og 
sårbarhetsanalyse og vurdering etter 
naturmangfoldloven og vannforskriften 

6.1. KONSEKVENSUTREDNING 

Feste Grenland AS har i samarbeid med Golder Associates AS utarbeidet «Konsekvensutredning av 
Reguleringsplan Gaustabanen AS» datert 5.12.2014 (ligger vedlagt planbeskrivelsen). Her gis et sammendrag 
av planens virkninger for miljø og samfunn og eventuelle avbøtende tiltak blir omtalt.  

 

6.1.1. Utredningstemaer 
Følgende temaer konsekvensutredet, jf. tema i vedtatt planprogram:   

 
• Landskapsbildet 
• Kulturmiljø og kulturminner 
• Friluftsinteresser 
• Naturinteresser og biologisk 

mangfold 
• Forurensning, utslipp til vann 

 

• Universell utforming 
• Skredfare 
• Trafikk og parkering 
• Regionale innvirkninger 
• Nytt bygg på Tuddalstippen 

6.1.2. Oppsummering av konsekvenser, avbøtende tiltak og konklusjon 
Utgangspunktet for reguleringsplanarbeidet og konsekvensutredningen er at det kreves tiltak for fortsatt å 
kunne ta imot den mengden turister som besøker Gaustatoppen i dag. Tinn kommune, Hjartdal kommune og 
Telemark fylkeskommune ønsker i tillegg videre utvikling av reiselivet i Telemark, og Gaustatoppen er da et av 
satsningsområdene. Det vil si at for de fleste omhandlede tema er konsekvensene av tiltakene som foreslås 
gjennom reguleringsplanen positive. Det er gjennom disse det vil iverksettes tiltak som møter den økte 
mengden av turister, som vil være en del av den fremtidige situasjonen. Tabell 3 oppsummerer 
konsekvensutredningen.  

 
Tabell 3: Sammenstilling av konsekvenser for reguleringsplanen (utbyggingsalternativet) og 0-alternativet (ingen ny 
utbygging) 

Temaer Verdi 1) 

Konsekvenser 1) 

Reguleringsplanen 0-alternativet   

Longefonn-
tippen 

Tuddals-tippen 
Longefonn-

tippen 
Tuddals-

tippen 
  

Landskap ***/**** +1/0 0/0 
Kulturmiljø og 
kulturminner 

*** +1/+1 0/0 

Friluftsinteresser ***/**** +1/-1 -1/0 
Naturinteresser og 
biologisk mangfold 

***/** -2/-1 -1/-1 

Forurensning, utslipp til 
vann 

* +2 -1 

Universell utforming ** +1/+1 0/0 
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Skredfare  +1/0 -1/0 
Trafikk og parkering * +1 -1 
Regionale innvirkninger **** +2/+3 +1/+2 

1) Se tabell 1 i konsekvensutredningen for forklaring av konsekvensvekting 
 

Landskapsbildet  

Tiltakene det legges til rette for ved Longefonntippen vurderes til å ha små positive konsekvenser (+1) som 
en følge av at området rundt forsvarsanlegget blir bedre organisert. Det legges som en premiss at: 
 

• Atkomstvegen skal ha god terrengtilpasning og at det legges til rette for naturlig revegetering ved 
istandsetting av tiltaket og tilbakeføring av dagens atkomstveg. 

• Innpassing av nytt servicebygg og nytt heishus skal tilpasses godt i landskapet.  

Konsekvensene for landskapsbildet av tiltakene det legges til rette for ved Tuddalstippen, vurderes til å kunne 
bli "uvesentlige” (0) dersom det stilles strenge krav til utformingen av den nye arkitekturen, slik at denne spiller 
på lag med landskap og silhuettvirkning. Sett i det store landskapet vil et godt innpasset bygg ikke utgjøre 
noen vesentlig endring fra dagens situasjon, der eksisterende bygninger alt er en tydelig del av 
Gaustatoppens silhuett. I nærvirkning vil opplevelsen av et nytt bygg på Tuddalstippen kunne bli mer 
dominerende. 

 
For å bøte på de negative konsekvensene utbyggingen vil ha for landskapsbildet må bestemmelsene sikre 
noen avbøtende tiltak: 
 

• God arkitektonisk utforming og bevisst terreng- og landskapstilpasning for nye bygg. Dette er 
innarbeidet i bestemmelse 2.1 og 3.1.2. 

• God plassering i terrenget i forbindelse med innpassing av nytt heishus, punkt og linjeinngrep for 
ny tilbringerheis til Longefonntippen (se bestemmelse 2.1.) 

• God terrengtilpassing av ny atkomstveg til Longefonntippen og Gaustabanens velkomst-senter. 
Naturlig revegetering i skjæringer og fyllinger. Tilbakeføre dagens atkomstveg til natur (naturlig 
revegetering) (se bestemmelse 2.2.). 

6.1.3. Kulturmiljø og kulturminner 
De nye byggenes plassering og utforming har mye å si ifht. hvor stor påvirkning de vil ha på kulturminnene og 
-miljøet knyttet til det eksisterende forsvarsbygget. Det forutsettes at dette gjøres på en god måte i 
bestemmelsene:  

 
• For tema kulturmiljø og kulturminner bør reguleringsplanen inneholde bestemmelser som sikrer 

at velkomstbygget underordner seg eksisterende anlegg både med tanke på materialvalg, 
utforming og plassering. Dette er innarbeidet i bestemmelse nr. 2.3 og 3.1.2.1 

Konsekvensene vurderes til være små positive (+1) for tema kulturminner og kulturmiljø som følge av økt 
mulighet for formidling og synliggjøring av eksisterende vernede anlegg. Reguleringsplanen vil ikke få 
konsekvenser for automatisk fredete kulturminner, hverken innen- eller utenfor planområdet. 

  

6.1.4. Friluftsinteresser 
For friluftsinteressene vil den økte turismen som ligger til grunn for kommunenes og fylkeskommunens 
satsning være en utfordring. Generelt vil en økt turisme i områdene kunne forringe opplevelsen for de 
besøkende noe. Tiltakene i reguleringsplanen vil derfor være både positive og negative for 
friluftsinteressene6. Med den økte satsingen på turisme vil problemene bli større framover, spesielt med 
tanke på parkering og tilgang på toaletter. 

 

 
6 Siden konsekvensutredningen ble utarbeidet er kapasiteten på VA-anlegget utbedret. Ved behov vil videre økning i 
kapasiteten vurderes.  
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På Longefonntippen vurderes konsekvensene som små positive (+1) som en følge av økt bedre 
tilrettelegging for den økende turismen, med parkeringsmuligheter og tilgang til toalett.  

 
Et nybygg koblet sammen med dagens bygg på Tuddalstippen vil kunne oppleves som et stengsel mellom 
stien og natursteinstrappa. Derfor vurderes konsekvensene som små negative (-1), da tiltakene i planen kan 
føre til at deler av stien stenges og at tiltakene vil føre til en ytterligere økt aktivitet. 
Avbøtende tiltak vil være: 
 

• Sikre enkel tilrettelegging for å styre hvor folk går, god skilting og riktig informasjon om tur- og 
turistmålet Gaustatoppen ut til de som planlegger et besøk hit. Dette er innarbeidet i bestemmelse 
nr. 3.3.1. Det er i tillegg regulert byggegrense for nybygg på Tuddalstippen som sikrer at dagens stier 
ikke berøres. 

• Utarbeide landskapsplan som ivaretar helhet i utforming for byggeområder, trafikkområder og 
koblingen til turløyper (sikret i bestemmelse 6.6.). 

• Sikre god arkitektur (dette er ivaretatt i bestemmelsene 3.1.2.1. og 3.1.2.2.) 

 

6.1.5. Naturinteresser og biologisk mangfold7 
Konsekvensene vurderes til å være små til middels negative (-1/-2) for tema naturinteresser og biologiske 
mangfold. Dette er som følge av en generell økt aktivitet i områdene. Det er derfor viktig å iverksette 
følgende avbøtende tiltak: 
 

• Plassering av nye bygg og infrastruktur må planlegges slik at utbyggingen ikke medfører 
unødvendig store inngrep i terrenget ved Tuddalstippen og Longefonntippen. (se bestemmelsene 
2.1., 3.1.2.1. og 3.1.2.2.) 

• Stier og løyper bør merkes godt slik at en hindrer unødvendig ferdsel og slitasje utenfor merkede 
stier. Det bør ikke legges opp til økt aktivitet i viktige trekkveier og leveområdet for villrein, og 
ferdselen bør kanaliseres så mye som mulig til de områder som allerede blir benyttet til friluftsliv i 
dag. Informasjonstavler kan opplyse om villreinens behov i området, og sårbarhet til villreinen. (se 
bestemmelse 3.3.1.). 

• Infrastruktur ved Longefonntippen som blir overflødig bør fjernes, og terrenget tilbakeføres, slik at 
dette kan restaurere seg på sikt (bestemmelse 3.2.1.).  

• Det er viktig at bekkesigene ved Longefonntippen opprettholdes og evt. legges om, da det 
biologiske mangfoldet på østsiden av FV651 er avhengig av kalkrikt vann som blant annet kommer 
fra planområdet ved Longefonntippen, og oppstrøms dette området. Dette er innarbeidet i 
bestemmelse 3.3. 

• Skiheis, og løypetrasé bør legges utenom de biologisk viktige områdene vest og øst for 
Longefonntippen. Se planbestemmelse 3.1.3. 

 
Behov for ev. oppfølgende undersøkelser må avklares/vurderes nærmere når detaljplanlegging av tiltaket 
innenfor de to delområdene (Longefonntippen og Tuddalstippen) er gjort. Hensikten er å verifisere 
antagelser/forutsetninger ved tiltaket konsekvensvurderingen bygger på. Se planbestemmelse 6.9. 

 

6.1.6. Forurensning, utslipp til vann8 
Konsekvensene vurderes som middels positive (+2) for tema forurensning og utslipp til vann. Dette som 
følge av at anleggsperioden med fare for akutt forurensning er svært begrenset tidsmessig, og etablering av 
et avløpssystem i området på lang sikt vil være positivt med tanke på uønskede utslipp i området.   

 

 
7 Trekkveier og leveområde for rein som nevnes i punkt 2 er relativt langt unna selve planområdet, og berøres ikke direkte 
gjennom planlagte tiltak, jf. kap 7 i KU. 
8 Siden konsekvensutredningen ble utarbeidet er kapasiteten på VA- anlegget utbedret og det er laget et 
infiltrasjonsanlegg ved Longefonn. Videre utbygging vil nytte dette VA-anlegget.  
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Et avbøtende (og forebyggende tiltak) vil være at en geotekniker følger hele prosjekteringsfasen av alle tiltak 
og bygg innenfor planområdet, både ved Longefonntippen og Tuddalstippen. Dette er innarbeidet i 
bestemmelse 6.8. I forbindelse med anleggsarbeidene må entreprenør ha beredskapsrutiner og utstyr 
tilgjengelig for å hindre og ev. redusere akutte utslipp som kan oppstå i anleggsperioden. Dette er innarbeidet 
i bestemmelse nr. 3.1.1 

 
Eksisterende bekkesig ved og nedstrøms Longefonntippen bør legges om, dersom disse kommer i konflikt 
med plasseringen av de planlagte tiltakene og anleggsaktiviteten. Ved behov kan midlertidige 
sedimentasjonsbassenger/kontainerløsninger vurderes benyttet under anleggsarbeidene dersom det er 
behov for pumping av forurenset vann fra byggegrop (bestemmelse 3.1. tar høyde for dette). Det må 
etableres toalett- og avløpsløsninger som har tilstrekkelig kapasitet, og sikkerhet med tanke på utslipp 
(bestemmelse 2.3.).   
 
Behov for ev. oppfølgende undersøkelser må avklares/vurderes nærmere når avløpsløsninger er 
valgt.  Hensikten er å verifisere antagelser/forutsetninger ved tiltaket konsekvensvurderingen bygger på. Se 
planbestemmelse 6.9. 

 

6.1.7. Universell utforming 
Konsekvensene av reguleringsplanen for temaet universell utforming vil være små positive (+1) som følge av 
tilrettelegging for toalett ved banens bunn- og toppstasjon. For øvrig vil situasjonen være uendret med tanke 
på tilgjengeligheten for selve Gaustatoppen, 

 

6.1.8. Skredfare 
Planområdet ved Longefonntippen er skredutsatt og ved økt aktivitet i området øker faren for ulykker. 
Samlet sett vurderes allikevel reguleringsplanens tiltak å gi en bedret situasjon for temaet skred med små 
positive konsekvenser (+1).  

 
NGI har gjort en skredvurdering av området (NGI Rapport 20140613-01-R). Kort oppsummert sier rapporten 
at: 
 

• Hele området ved Gaustabanens bunnstasjon ikke tilfredsstiller sikkerhetsklasse S2 og S3, jf 
byggteknisk forskrift.  

• Adkomstvegen til bunnstasjonen går tett inntil nedre utløsningsområde, og tilfredsstiller ikke 
sikkerhetsklasse S1. 

• Området ved toppstasjonen anses som skredtrygg, men beliggenheten inntil skredterreng 
medfører at ev. utvidelser av bygg bør sees nærmere på når tiltaket er konkretisert.  

Alle tiltakene som planlegges vil være i tråd med anbefalingene i skredrapporten og dermed gi en bedret 
situasjon i forhold til skred. Disse avbøtende tiltakene er innarbeidet i planens bestemmelser: 
 

• Det bør utarbeides driftsinstruks som hindrer at tilbringerheisen er i drift i en skredfarlig situasjon 
(bestemmelse 3.1.3.).  

• En geotekniker bør følge hele prosjekteringsfasen av alle tiltak og bygg innenfor planområdet, 
både ved Longefonntippen og Tuddalstippen. Dette er innarbeidet i bestemmelse 6.8.  

• Valg av trase for skiheis og -nedfart gjøres ut fra hensyn både til skred og økonomi, slik at valgt 
trase vil tilfredsstille byggteknisk forskrift (valg av traseer vil framgå av rammesøknad og blir avgjort 
med bakgrunn i hensyn til ras og økonomi). 

 

6.1.9. Trafikk og parkering 
Konsekvensen av reguleringsplanen vil være positiv (+1) for trafikksituasjonen ved at man får regulert inn en 
mer trafikksikker avkjørsel opp til Longefonn. Det vil også være positivt for trafikksikkerheten at 
parkeringskapasiteten økes her, slik at man slipper færre gående langs Fv651 tilbake til parkerings-plassen på 
Stavsro. Det at det tilrettelegges for flere besøkende vil i seg selv kunne øke trafikk-belastningen og mulige 
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farer. Et avbøtende tiltak kan i den sammenheng være tilrettelagt intern-transport mellom Stavsro og 
Gaustabanen. 

 
For tema trafikk og parkering vil avbøtende tiltak være nedsatt fartsgrense på Fv651 i influensområdet til 
planområdet og interntransport mellom Stavsro og Gaustabanen. (Dette må vurderes når en ser hvor stor 
positiv effekt de foreslåtte tiltakene har for trafikksikkerheten).  

 

6.1.10. Regionale innvirkninger 
Som en følge av mulighetene til å kunne videreutvikle Gaustatoppen som regional attraksjon og reisemål, 
vurderes tiltakene i reguleringsplanen som middels store positive for Longefonntippen og store positive for 
Tuddalstippen.  

 
Viktige avbøtende tiltak er: 
 

• Å ivaretar høye krav til arkitektur og hensynssoner for byggeområder vil være viktig for å sikre at 
de tiltak som blir gjort er med på å styrke Gaustatoppen som reisemål og attraksjonsområde i 
Telemark. Dette er innarbeidet i bestemmelsene i 3.1.2. og i plankartet.  

• Det bør utarbeides en landskapsplan som ivaretar helhet i utforming for byggeområder, 
trafikkområder og koblingen til turløyper (bestemmelse 6.6.).  Utarbeide arkitekturprogram som 
sikrer et godt helhetlig grep for samspill mellom ny bebyggelse og landskapet (se bestemmelsene i 
3.1.1.). 

 

6.1.11. Konsekvensutredning av nybygg på Tuddalstippen 
Det er gjennomført en mulighetsstudie hvor plassering av nytt bygg på Tuddalstippen har vært tema. I 
mulighetsstudien er det sett på 4 ulike alternativer. 

 
1. Nybygg plassert over det eksisterende heishuset. 
2. Nybygg plassert på massedeponiet mot vest og delvis foran heishuset. 
3. Nybygg plassert på massedeponiet foran heishuset mot sør. 
4. Nybygg plassert bak og øst/nord for heishuset med noe overlapp. 

Denne mulighetsstudien kom etter at konsekvensutredningen ble utarbeidet. Spacegroup har derfor gjort 
konsekvensutredningen for dette som et eget notat9 (notatet ligger vedlagt planbeskrivelsen).  

 
Konsekvensutredningen vurderer konsekvenser for nærvirking i landskapsbildet  og konsekvenser for 
kulturmiljø og konkluderer med: 

 
For konsekvenser for nærvirking i landskapsbildet konkluderes det med: 
«Et nybygg på Tuddalstippen kan forsterke opplevelsesverdien av Gaustabanen/-toppen, og vil med bevisst 
plassering og utforming ha ubetydelig til liten positivkonsekvens for landskapsbildet. Dette begrunnes med at 
antallet besøkende på Gaustatoppen allerede i dag er høyt og at bedre fasiliteter i form av et nybyggsamlet sett vil 
gi bedre logistikk, sanitærforhold og opplevelse uansett vær. Volumoppbygging og form vist i Alternativ 4 er det 
alternativet som best ivaretar autonomien og lesbarheten til eksisterende heishus og ikke påvirker stiens eller 
utvending bevegelsesmønster. Volumet har referanser til Gaustabanens tydelige geometriske formspråk og gir 
en ikonografisk lesbarhet og orientering til hvor en befinner seg i anlegget. Høy kvalitet på terrengtilpasning, 
arkitektonisk utforming og materialvalg med tilstrekkelig kontrast til eksisterende heishus vil la det historiske 
anlegget forbli avklart og lesbart samtidig som anlegget får utvidet sine bruksmuligheter for fremtiden. 
Volumoppbygningen gir god integrasjon medanlegget og fjellets silhuett uten at landskapsbildet forringes. Den 
triangulære formen er også positiv med tanke på å redusere refleksvirkninger. 

 

 
9 Tilleggsnotat for konsekvensutredning av Nybygg på Tuddalstippen, Konsekvensutredning reguleringsplan 
Gaustabanen, 30.04.20. 
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Det er særlig viktig at det er lesbart der den historiske sammenhengen blir brutt. Dvs. at materialvalg og utforming 
på nybygg skiller seg fra opprinnelig heishus samtidig som det leses som en logisk del av Gaustabanen anlegget. 
Tuddalstippens menneskeskapte form og plassering bryter fjellets hovedform. Dette vurderes som positivt og 
noe som tilfører landskapet opplevelsesverdi. Måten alternativ 4 er plassert i terrenget følger av dette prinsippet. 
Trekantformen er i seg selv interessant da den forvrenger perspektivet fra gitte vinkler noe som gjør at bygget 
oppfattes vesentlig mindre enn det egentlig er. Denne kamuflasje teknikken bygger videre på fortellingen om 
hemmelighold og mystikk som utformingen av anlegget alltid har vært preget av - samtidig som det opprinnelig 
var planlagt også i turistøyemed.» 

 
For deltema Kulturminner og Kulturmiljø konkluderes det med: 

 
«Alternativ 4 gir best lesbarhet av heishuset. Tiltaket har en utforming og plassering i landskapet som kan øke 
opplevelsesverdien av Tuddalstippen uten at det går på bekostning av opplevelsen av det eksisterende. 

 
For kulturmiljøet og kulturminne varierer tiltakene fra svært negative til middels positiv konsekvens. Alternativ 1-3 
endrer i betydelig grad den visuelle oppfattelsen av heishuset og plassering av alternativ 2-3 gjør at den historiske 
sammenhengen til omgivelsene rundt forringes. 

 
Det legges spesiell vekt på å finne en riktig balanse mellom bevaring og utvikling. Forutsetningen for god 
forvaltning av kulturmiljø og kulturminne på Tuddaltippener aktiv bruk som igjen skaper økonomisk bærekraft og 
muliggjør vedlikehold og forvaltning av ressursene til det beste for felleskapet. Et godt utformet nybygg på 
Tuddalstippen vil øke forutsetningene for bruk og formidling av det historiske anlegget. Alternativ 4 vurderes som 
det beste alternativet for kulturminne» 

 
 

Fra hovedoppsummering: 
«Som avbøtende tiltak bør det sikres tilstrekkelig kontrast og samtidig en respektfull balanse i volum og 
fortolkning av landskapet mellom nybygg og eksisterende anlegg slik at den historiske sammenhengen fortsatt er 
tydelig og lesbar. 

 
Det bør gjennom plankart og bestemmelser sikres at nybygg plasseres delvis tilbaketrukket og øst for heishuset 
slik at dette i størst mulig grad bevarer sitt opprinnelige uttrykk. 

 
Det anbefales kontrast i form, farge eller materialitet slik at historisk lesbarhet av dagens anlegg opprettholdes.» 

 
I planforslag er alternativ 1 og 4 fra mulighetsstudiet presentert som alternativ 1 og 2 og det er utarbeidet to 
sett med plankart og bestemmelser knyttet til alternativene som ivaretar plassering og utforming i tråd med 
anbefalingene fra konsekvensutredningen. 

 

6.2. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

Nordic — Office of Architecture har utarbeidet to ROS-analyser for planområdet: En for Longefonntippen og 
en for Tuddalstippen. For metode og detaljert gjennomgang se vedlagte ROS-dokumenter.  

 
Nedenfor gjennomgås de forhold og uønskede hendelser som analysen har avdekket kan skje/forekomme 
og ev. virkninger og avbøtende tiltak er drøftet. Hendelsene klassifiseres i ulike soner. I rød sone er tiltak 
nødvendig, i gul sone bør tiltak vurderes og i grønn sone er tiltak ikke nødvendig. Til slutt oppsummeres 
forhold som det må jobbes videre med.  

 

6.2.1. Gjennomgang av forhold/uønskede hendelser 
Ut fra analysene er det identifisert to hendelser på Tuddalstippen og tre hendelser på Longefonntippen som 
er utredet nærmere i konsekvensutredning (tabell 3).  

 
Tabell 3: Hendelser på Tuddalstippen og Longefonntippen som er utredet i konsekvensutredningen. 
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Forhold/uønsket hendelse Tuddalstippen Longefonntippen 
1.1 Snø- eller steinsprang  X 
2.1 Sårbare flora /faunaområder  X 
2.2 Verneområder X  
2.3 Kulturminner/kulturmiljø X X 

 

6.2.2.  Tuddalstippen 
Tabellen under (tabell 4) sammenstiller alle forhold og uønskede hendelser som analysen har gjennomgått og 
plasserer dem i skjemaet for sannsynlighet og konsekvens.  

 
Tabell 4: Alle forhold i ROS-analyse for Tuddalstippen i matrise mellom sannsynlighet og konsekvenser. 

  Konsekvenser 

Sannsynlighet 
(K1)         

Ubetydelig 
(K2)                 

Mindre alvorlig 
(K3)                

Alvorlig 
(K4)                           

Svært alvorlig 
(K5)               

Katastrofal 
(S4) Svært 
sannsynlig   1,7 2.2. 2.3, 3.21     

(S3) Sannsynlig   
1,9. 3.8, 3.12, 
4.1, 4.2,  3.20     

(S2) Lite 
sannsynlig 1.5, 3.10, 

1.1, 1.6, 3.6, 3.9, 
3.11, 3.13, 3.14, 3.1,     

(S1) Usannsynlig 1.4, 2.1,         
 

Tabellen under (tabell 5) gjennomgår de avdekkede forhold/uønskede hendelser som kom ut på gult og rødt, 
samt at eventuelle avbøtende tiltak og konsekvenser gjennomgås.  

 
Tabell 5: Alle forhold i ROS-analyse for Tuddalstippen som ligger i gult og rødt med kommentar og avbøtende tiltak 

Forhold/     
uønskede 
hendelser 

Risiko Kommentar og avbøtende tiltak 

1.1 
Snø og 

steinsprang? 

4 Det er gjort en skredvurdering av NGI, Denne vil ligge til grunn for den videre 
planleggingen av tiltaket. På denne måten vil sannsynligheten for uønskede 
hendelser bli minimert.  

1.6 
Geotekniske 

forhold? 

4 Tiltaket vil skje på/nært til det gamle tippområdet og steinmassene er noe 
ustabile.  

1.7 
Vær- og vind-

eksponert? 

8 Planområdet er høyt til fjells og vindutsatt. Nytt servicebygg kan gi noe 
turbulens rundt bygg og ved inngang. Dette må man ta høyde for i den 
videre detaljplanleggingen av bygget. Samtidig vil det nye bygget kunne gi le 
til fotturister.   

1.9 
Terreng-

formasjoner? 

6 Det er bratt terreng i nærområdet. Tiltaket endrer ikke på dette. Men man 
må forebygge uønskede hendelser.  

2.2 
Verne-områder? 

12 I KU vurderes konsekvensene av tiltaket til å være små til middels negative (-
1/-2) for tema naturinteresser og biologiske mangfold, som følge av en 
generell økt aktivitet i områdene.  
 
I detaljplanleggingen bør man ha fokus på å ikke gjøre tiltak som medfører 
unødvendig store inngrep i terrenget. Stier og løyper bør merkes godt slik at 
en hindrer unødvendig ferdsel og slitasje utenfor merkede stier. På denne 
måten får man kanalisert ferdselen vekk fra områder som villreinen bruker 
og redusere den negative virkningen på verneformålet og naturen. Da vil 
risikoen for skade bli akseptabel.  

2.3 
Kulturminner og -

miljø? 

12 God detaljplanlegging av de nye byggene vil redusere konflikten mot 
kulturminnene som de eksisterende forsvarsanleggene er. Dette må sikres i 
planens bestemmelser, med blant annet fokus på materialvalg, utforming og 
plassering. Da vil risikoen for skade bli akseptabel. 
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3.2 
Hendelser på 

bane? 

6 Dette hensynet blir ivaretatt gjennom Taubanetilsynets konsesjon.  

3.6 
Forurensning? 

4 Forurensningskilden her var avløpssystemet. Dette erutbedret gjennom 
infiltrasjonsanlegg.  

3.8 
Bortfall av 

elektrisitet? 

6 Et utfall vil gjøre situasjonen mer komplisert, da man her tar folk til en 
fjelltopp via en fjellheis. Det er sårbart for infrastrukturfeil. Men et utfall må 
håndteres gjennom konsesjonen og driftsinstruksen for Gaustabanen.  

3.9 
Bortfall av 

teletjenester? 

4 Et utfall vil gjøre situasjonen mer komplisert, da man her tar folk til en 
fjelltopp via en fjellheis. Det er sårbart for infrastrukturfeil. Men et utfall må 
håndteres gjennom konsesjonen og driftsinstruksen for Gaustabanen.  

3.11 
Bortfall av VA? 

4 Tiltaket vil føre med seg en bedre håndtering av spillvann gjennom utbedring 
av VA-kapasiteten. 

3.12 
Høgspent eller 
antennemast i 

nærheten? 

6 Tele-masten på toppen av Gaustabanen. Tiltaket vil ikke medføre noen 
endringer for dette forholdet.  

3.13 
Magnetiske-

/strålingsfelt? 

4 Må eventuelt være fra masten på toppen av Gaustabanen. Tiltaket vil ikke 
medføre noen endringer for dette forholdet, da planen ikke legger opp til 
mer varig opphold. 

3.14 
Klatring på 

master? 

4 Uønsket klatring kan skje på tele-masten. Dette tiltaket vil ikke medføre 
noen økt risiko for at dette skjer – da ev. klatrere har tilgang til den allerede i 
dag.  

3.20 
Tilstrekkelig 
brannvanns-

forsyning? 

9 Her skal det etableres kontakt med lokalt brannvesen i detaljeringsfasen for 
å sørge for at tilstrekkelig slokkevann. 

3.21 
Tilstrekkelig 

tilgang for 
brannbil? 

 

12 Ved en eventuell brann vil ikke brannvesenet kunne komme fram med 
brannbil. I detaljeringsfasen må det opprettes kontakt med lokalt 
brannvesen for å utarbeide en branninstruks som skal synliggjøre 
prosedyren ved en brann oppe ved Tuddalstippen. Det er i dag 
vannreservoar og vannpumpe tilgjengelig for Tuddalstippen, men det kan 
også vurderes andre slukningsinnstallasjoner som brannslukningsgass. 

4.1 
Gruver/åpne 

sjakter/tipper? 

6 Området ligger på en steintipp. Tiltaket vil ikke endre på dette.  

4.2 
Miltært-/ 

fjellanlegg etc.? 

6 Området har tidligere vært forsvarets. Det reguleres nå til turistformål.  

6.1 
Terrormål? 

6 Ja, teletårnet kan være et potensielt terrormål. Tiltaket vil ikke medføre 
endring i terrorfaren.  

 

6.2.3.  Longfonntippen 
Tabellen under (tabell 6) sammenstiller alle forhold og uønskede hendelser som analysen har gjennomgått og 
plasserer dem i skjemaet for sannsynlighet og konsekvens.  

 
Tabell 6: Alle forhold i ROS-analyse for Tuddalstippen i matrise mellom sannsynlighet og konsekvenser. 

  Konsekvenser 

Sannsynlighet 
(K1)         

Ubetydelig 
(K2)                 

Mindre alvorlig 
(K3)                

Alvorlig 
(K4)                           

Svært alvorlig 
(K5)               

Katastrofal 
(S4) Svært 
sannsynlig     2.1, 2.3     

(S3) Sannsynlig   
1.7, 1.9, 3.8, 
3.12, 4.1, 4.2, 6.2   1.1, 2.3   

(S2) Lite 
sannsynlig 

1.4, 1.5, 3.10, 
3.11, 

1.6, 2.2, 3.6, 3.9, 
3.13, 3.16, 3.21 3.1, 3.2, 3.18,     
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(S1) Usannsynlig 6.1         
 

Tabellen under (tabell 7) gjennomgår de avdekkede forhold/uønskede hendelser som kom ut på gult og rødt, 
samt at eventuelle avbøtende tiltak og konsekvenser gjennomgås.  
 

Tabell 7: Alle forhold i ROS-analyse for Longefonntippen som ligger i gult og rødt med kommentar og avbøtende tiltak 
Forhold/     

uønskede 
hendelser 

Risiko Kommentar og avbøtende tiltak 

1.1 
Snø og 

steinsprang? 

12 Det er gjort en skredvurdering av NGI, Denne vil ligge til grunn for den videre 
planleggingen av tiltaket. På denne måten vil sannsynligheten for uønskede 
hendelser bli minimert.  

1.6 
Geotekniske 

forhold? 

4 Tiltaket vil skje på/nært til det gamle tippområdet og steinmassene er noe 
ustabile.  

1.7 
Vær- og vind-

eksponert? 

6 Planområdet ligger høyt og er noe vindutsatt. Dette må man ta høyde for i 
den videre planleggingen. Tiltaket endrer ikke dette forholdet.  

1.9 
Terreng-

formasjoner? 

6 Det er bratt terreng i nærområdet. Tiltaket endrer ikke på dette. Men man 
må forebygge uønskede hendelser.  

2.1 
Sårbar 

flora/fauna-
områder? 

12 Plassering av nye bygg og infrastruktur må planlegges slik at de ikke 
medfører unødige inngrep i terrenget. Stier og løyper bør merkes godt for å 
kanalisere ferdsel og hindre slitasje på naturen. Infrastruktur ved 
Longefonntippen som blir overflødig bør fjernes, og terrenget tilbakeføres, 
slik at dette kan restaurere seg på sikt. Det er viktig at bekkesigene ved 
Longefonntippen opprettholdes. Disse er viktige tilsig til det biologiske 
mangfoldet på østsiden av Fv651. Bekkene bør legges om dersom det ikke 
lar seg gjøre å holde de nye tiltakene utenfor bekkeløpene. Skiheis, og 
løypetrasé bør legges utenom de biologisk viktige områdene vest og øst for 
Longefonntippen. Da vil risikoen for skade bli akseptabel.     

2.2 
Verneområder 

4 Området er noe unna verneområdet, men Gaustabanen fører mennesker 
opp til toppen og økt nærhet til verneområdet. Det er viktig med å merke 
stier og løyper godt, samt å informere godt om villreinen og de hensynene vi 
må ta til dem. Dette ivaretar verneformålet.  

2.3 
Kulturminner og -

miljø? 

12 God detaljplanlegging av de nye byggene vil redusere konflikten mot 
kulturminnene som de eksisterende forsvarsanleggene er. Dette må sikres i 
planens bestemmelser, med blant annet fokus på materialvalg, utforming og 
plassering. Da vil risikoen for skade bli akseptabel. 

3.1 
Hendelser på 

veg? 

6 Gjennomføringen av tiltaket vil bedre dagens trafikale løsning ved å etablere 
ny adkomstveg til Longefonntippen, samt bedret og mer oversiktlige 
parkeringsmuligheter.  

3.2 
Hendelser på 

bane? 

6 Dette hensynet blir ivaretatt gjennom Taubanetilsynets konsesjon.  

3.6 
Forurensning? 

4 Forurensningskilden her var avløpssystemet. Dette erutbedret gjennom 
infiltrasjonsanlegg. 

3.8 
Bortfall av 

elektrisitet? 

6 Et utfall vil gjøre situasjonen mer komplisert, da man her tar folk til en 
fjelltopp via en fjellheis. Det er sårbart for infrastrukturfeil. Men et utfall må 
håndteres gjennom konsesjonen og driftsinstruksen for Gaustabanen.  

3.9 
Bortfall av 

teletjenester? 

4 Et utfall vil gjøre situasjonen mer komplisert, da man her tar folk til en 
fjelltopp via en fjellheis. Det er sårbart for infrastrukturfeil. Men et utfall må 
håndteres gjennom konsesjonen og driftsinstruksen for Gaustabanen.  

3.12 
Høgspent eller 
antennemast i 

nærheten? 

6 Det går strømmaster over planområdet. Tiltaket vil ikke medføre noen 
endringer for dette forholdet.  
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3.13 
Magnetiske-

/strålingsfelt? 

4 Må eventuelt være fra strømmastene som går over området. Tiltaket vil ikke 
medføre noen endringer for dette forholdet, da planen ikke legger opp til 
mer varig opphold. 

3.18 
Holdeplass? 

6 Tiltaket vil kraftig forbedre dagens situasjon for buss ved å få på plass gode 
parkeringsplasser i planområdet.  

 
3.20 

Tlstrekkelig 
brannvanns-

forsyning? 

8 Her skal det etableres kontakt med lokalt brannvesen i detaljeringsfasen for 
å sørge for at tilstrekkelig slokkevann. 

3.21 
Tilstrekkelig 

tilgang for 
brannbil? 

4 Anlegget ligger noe avsidesliggende til. Slik at det må etableres kontakt med 
lokalt brannvesen for å etablere en instruks som kan kompensere for ev. noe 
senere utrykningstid enn det som er vanlig.  

4.1 
Gruver/åpne 

sjakter/tipper? 

6 Området ligger på en steintipp. Tiltaket vil ikke endre på dette.  

4.2 
Militært-/fjell-

anlegg etc.? 

6 Området har tidligere vært forsvarets. Det reguleres nå til turistformål.  

6.2 
Terrormål i 
området? 

6 Teletårnet kan være et potensielt terrormål. Tiltaket vil ikke medføre endring 
i terrorfaren.  

 

6.2.4. Oppsummering av ROS 
ROS-analysen har avdekket at følgende fokus må ivaretas i den videre planleggingen av tiltaket. 

• Skred:  

For begge områder må hensyn tas til terrenget. Men skredfaren er spesielt stor ved 
Longefonntippen, jf. rasrapporten. Dette følges opp i bestemmelsene og i oppfølgingen av 
byggteknisk forskrift (se planbestemmelse 6.3). 

• Ivareta kulturminner og kulturmiljø:  

God detaljplanlegging av de nye byggene vil redusere konflikten mot kulturminnene, dette må 
sikres i planens bestemmelser (materialvalg, utforming og plassering). Dette er innarbeidet i 
bestemmelse 2.1. 

• Brann:  

Det må arbeides sammen med lokalt brannvesen for å finne ut hvilke krav det er til slokkevann 
(begge lokaliteter), driftsinstruks og brannstrategi for ev. brann oppe på Tuddalstippen og ev. 
instruks som må på plass for å kompensere for ev. sen utrykningstid (se bestemmelse 6.4). 

 
Tiltaket vil ha positive konsekvenser for det trafikale, med bedret adkomst og parkeringsmuligheter ved 
Longefonntippen. Tiltaket vil også redusere forurensning og bedre VA-tilbudet i området.  

 

6.3. VURDERINGER ETTER NATURMANGFOLDLOVEN OG VANNFORSKRIFTEN 

6.3.1. Naturmangfoldloven 
Ut ifra naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8 til 12 ligge til grunn som retningslinjer når 
offentlige myndigheter skal utøve myndighet og vurderingen skal framgå av beslutningen.  

 
For å ha et godt kunnskapsgrunnlag å vurdere tiltakets konsekvenser av, er det gjort vurderinger av kjent 
kunnskap om planområdet og influensområdet, som forvaltningsplanen til Brattefjell-Vindeggen 
landskapsvernområde (se punkt 3.4), rapporten til Siste Sjanse (se punkt 4.1.4). Villrein har Norge et spesielt 
forvaltningsansvar for, og det er en villreinstamme som bruker planområdet.  
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I tillegg er det gjort søk i databasene til Artsdatabanken og Miljødirektoratets Miljøbase. Disse søkene viser at 
det er gjort registreringer av arter med særlig stor forvaltningsinteresse nær Gaustatoppen. Dette er: 

 
• Blåstrupe • Fjellvåk • Spretthalen 

Folsomia 
brevicauda 

• Fjellrype • Heipipelerke 

I tillegg er taksvale registrert ved turisthytten, og det er en art av stor forvaltningsinteresse.  
 

Plankonsulent vurderer – ut fra dette – at kunnskapsgrunnlaget, jf. loven § 8 er godt. Faren for å gjøre et tiltak 
som vil påføre naturmangfoldet alvorlig eller irreversibel skade vurderes ikke å være tilstede, derfor er ikke 
«føre-var-prinsippet» i § 9 relevant.  

 
Kommunene og fylkeskommunen har prioritert området for reiseliv, jf. punkt 5.2. Når kommunene i 
framtiden tar hull på nye utviklingsområder, så må den samlede belastningen på økosystemene i området 
vurderes. I dette tilfellet blir derfor ikke § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning drøftet videre, 
blant annet med bakgrunn i kommunedelplan for «Gausta-Rjukan». 

 
Tiltakshaver er klar over at kostnadene ved miljøforringelser skal bæres han, jf. loven § 11. Ved å gjennomføre 
en god detaljplanlegging og tiltak i tråd med den, skal faren for forringelser bli minimert. 

 
For å unngå og begrense skade på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i gode driftsmetoder, teknikk 
og slik lokalisering at skadene blir så små som mulig og gir de beste samfunnsmessige resultatene, jf. § 12. 
Tiltaket vil føre med seg gravearbeider og kreve arealer som i dag ligger så å si urørt. Og det er en 
forutsetning i planarbeidet at nye inngrep og anlegg skal berøre landskapet og området så skånsomt som 
mulig. Samt at det legges til rette for naturlig revegetering med stedbundne arter og -genformer. 

 
Jamfør konsekvensutredningen vil konsekvensene for de planlagte tiltakene for naturinteresser og det 
biologiske mangfoldet være små innenfor planområdet. Ved Longefonntippen er det viktig at det tas hensyn 
til området rett øst for Fv651. Grunnen til dette er at mangfoldet her er avhengig av tilsiget av kalkrikt vann fra 
området ved Longefonntippen. Indirekte påvirker derfor planområdet område 20 i Siste sjansens rapport. 
Legges heis og nedfart til området vest for Longefonntippen vil tiltakene grense mot rapportens «område 
18», som har lokal verdi som hekkeområde for fugl. Dette må også hensyntas.  

 
Området på Tuddaltippen berører ingen områder med kartlagt viktig biologisk verdi. Brattefjell-Vindeggen 
landskapsvernområde ligger vest for planområdet. Verneformålet er villrein. Selv om områdene til villreinen 
ikke blir påvirket direkte av tiltaket vil økt ferdsel kunne påvirke verneformålet. Ferdselen bør derfor 
kanaliseres gjennom merkede stier m.v. i området, samt at det må informeres om villreinen og hensynet til 
den, jf. planbestemmelse nr. 3.3. 

 

6.3.2. Vannforskriften 
Vannforskriften § 12 sier at vannmyndigheten skal vurdere om ny aktivitet eller nye inngrep i et vassdrag vil 
føre til at vassdraget sitt kjemiske eller økologiske ikke nås. Ved Tuddalstippen er det ingen vannforekomster, 
jf. www.vann-nett.no. Nedenfor Longefonntippen er vannforekomst 016-2061-R 
Løykestul/Langefonn/Svadde-bekkefelt. Dette bekkefeltet har god økologisk tilstand og ukjent kjemisk 
tilstand. Tiltaket medfører et nytt infiltrasjonsområde for gråvann tilsvarende 20 PE. Dette anses ikke å skulle 
påføre bekkefeltet risiko for at den økologiske tilstanden skal bli forverret. Det gjøres derfor ikke videre 
drøftinger om vilkår for ny aktivitet og inngrep slik vannforskriften § 12 lister opp.  
 

http://www.vann-nett.no/
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7. Virkninger og forslagsstillers 
argumentasjon 

Tidligere har Gaustabanen vært en godt bevart hemmelighet. Med åpningen av banen har det kommet en 
rekke nye muligheter. Kombinasjonen av Gaustatoppen, Gaustabanen og Gausta skisenter er en unik 
forutsetning for et nasjonalt turistanlegg. Gaustabanen har meget høy kultur- og opplevelsesverdi og 
anlegget består i dag av ca. 6000 m² med tunneler og tilstøtende bygningsmasse. Forutsetningen for god 
forvaltning av kulturmiljø og kulturminne er aktiv bruk som igjen skaper økonomisk bærekraft og muliggjør 
vedlikehold og forvaltning av ressursene til det beste for felleskapet. Tilrettelegging for turisme er også i tråd 
med opprinnelig intensjon med anlegget før utviklingen av den kalde krigen medførte at Forsvaret etter hvert 
overtok styringen og finansieringen av anlegget og turistinteresser ble tatt ut av planene.  

 

7.1. PLANFORSLAGET 

Denne planen legger til rette for et nytt servicebygg på Tuddalstippen og et nytt velkomstsenter på 
Longefonntippen. Dette vil gi Gaustabanens topp og bunnstasjon en helt ny dimensjon og gi det økende 
antallet besøkende til Gaustatoppen et bedre tilbud. Dette er i tråd med erfaringene fra Nasjonale turistveg 
prosjektene, som fremhever viktigheten av samhørighet mellom natur og nye installasjoner. 
 
Planen knytter Gaustabanens bunnstasjon sammen med Gausta skisenter. I planforslaget er det vist tre 
alternativer for plassering, heistype og nedfart og vi ønsker å bruke høringen av planen til å få innspill på disse. 

 
Planen legger opp til å løse flaskehalsen som er ved Longefonn knyttet til adkomst og parkering. Den nye 
adkomstvegen sikrer god trafikkflyt på forplassen, samt at parkeringskapasiteten blir bedret gjennom 
adkomstvegens brede skuldre og godt plasserte nye parkeringsplass. 

 
Planforslaget er hovedsakelig i tråd med overordnede planer og retningslinjer. Planen bygger opp under 
målene om økt turisme og fokus på Gaustatoppen som reisemål. 

 

7.2. PLANENS VIRKNINGER OG FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 

7.2.1. Longefonn 
Det nye velkomstsenteret vil binde sammen anlegget i en ny funksjonell enhet som bedre ivaretar de 
besøkendes behov. Samtidig som den originale bebyggelsen bevares og videreføres vil man nå oppleve å 
komme til et anlegg tilrettelagt for turisme og ikke et rent forsvarsanlegg. Dette er i tråd med målsettingen til 
området og anleggets utvikling. Tiltakene vil gjøre både fjell og anlegg mer tilgjengelig. Det vil rydde opp og gi 
en godt planlagt og dimensjonert forplass med et godt plassert og utformet velkomstsenter. 

 
Longefonn er skredutsatt og plassering og utforming av velkomstsenteret vil øke sikkerheten ved anlegget 
for både besøkende og ansatte.  

 
Ny adkomstveg til Longefonn vil gjøre trafikkforholdene mer oversiktlige, tryggere og i stand til å håndtere 
større trafikkmengde enn i dag. Den nye vegen legges godt inn i terrenget, men noen skjæringer og fyllinger 
vil komme. Det skal legges til rette for naturlig revegetering av sår i landskapet.  
De nye parkeringsmulighetene – langs vegen og parkeringsplassen – legges skånsomt inn i terrenget og vil 
imøtekomme den økte trafikkbelastningen. Den nye situasjonen – ny adkomstveg og parkeringsmuligheter – 
vil også være bedre for tilkomst for shuttlebusser.  

 
Longefonn er skredutsatt og den ønskede koblingen til det eksisterende skianlegget vil øke antall brukere på 
Gaustabanen. På grunn av landskapshensyn er skiheis og -nedfart foreslått lavere i terrenget enn i 
kommunedelplanen. Planforslaget legger til rette for hver av de tre utredede skiheisene og to potensielle 
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nedfartene og vi ønsker å benytte høringen av planen til å få innspill valg av heis og trase. Ny heis og nedfart 
tilfører nye fare/risiko momenter, men skiheiser er underlagt strenge retningslinjer fra taubanetilsynet og økt 
aktivitet vil kunne gi bedre beredskap og bevissthet rundt faremomentene. Uavhengig av valg av trase og 
nedfart vil skiheis og nedfart i størst grad bli synlig fra nærområdet ved vegen. 
 
 

7.2.2. Tuddalstippen 
Nybygget på Tuddalstippen vil øke servicen på fjellet og sikre bedre og mer stabil drift av Gaustabanen. 
Gaustabanen har driftsinstruks, der de ikke skal frakte besøkende opp på fjellet ved fare, som sterk vind. Med 
varierende og hurtige værendringer er det derfor utfordrende å drifte baneanlegget hvor været er 
avgjørende for trafikken. For driften av Gaustabanen vil det derfor være viktig å kunne tilby opplevelser og 
bespisning uten at besøkende må gå ut. Med nytt bygg på Tuddalstippen kan dårlig vær og vind derimot være 
en del av opplevelsen og bidra til en mer forutsigbar og bærekraftig drift for Gaustabanen. 
 
Et av satsningsområdene til destinasjonen er å kunne ta imot større grupper og tilrettelegge for eksempelvis 
firmaeventer. Det er i tillegg økende etterspørsel for å ivareta gjester som ønsker servering, men ikke har 
mulighet til for å gå opp til turisthytta ved Tuddalstippen, eksempelvis pensjonistgrupper. Nybygget på 
toppen vil dermed øke servicen på fjellet og gjøre det lettere tilgjengelig for nye besøkende, spesielt de med 
bevegelsesvansker, samt fremme attraktiviteten til Gaustabanen som destinasjon. 

 
Platået ved Tuddalstippen har de siste årene også blitt benyttet til å samle større folkemasser ved konserter 
eller arrangementer. Det vil være en betydelig sikkerhetsfaktor at å ha lokaler hvor besøkende kan komme 
innendørs ved slik arrangementer. 

 
Gaustatoppen har en spesiell verdi som destinasjon og turmål. Og det kan være en konflikt i området mellom 
bruken av banen inne i fjellet til transport av turister og bruken av toppen som turmål for fotturister. Nye 
bygninger på Tuddalstippen vil kunne påvirke naturopplevelsen for de som går til fots; de passerer 
Tuddalstippen på sin ferd mot Gaustatoppen turisthytte og selve toppunktet. Et nytt bygg kan også oppleves 
som et stengsel mellom stien og natursteintrappen dersom det plasseres på selve Tuddalstippen. Samtidig 
bidrar de nye tiltakene med økt service – for eksempel bedring i toalettkapasitet. Begge alternativene for 
nybygg på Tuddalstippen er plassert slik at det ikke stenger for eller kommet i konflikt med 
natursteinstrappen eller stiene som leder opp til Gaustatoppen. 

 
Konsekvensene for nærvirkning og kulturminner vil være avhengig av hvordan den framtidige bygningen 
tilpasses omgivelsene. De to alternativene for nybygg på Tuddalstippen er utarbeidet utifra 
konsekvensutredningens anbefalinger, og utforming og plassering er sikret gjennom plankart og 
bestemmelser. 

 
Konsekvensutredningen løfter særlig frem alternativ 2 (alternativ 4 i konsekvensutredningen) som det 
alternativet som kan øke opplevelsen av Tuddalstippen uten at det går utover det eksisterende. 
Forutsetningen for god forvaltning av kulturmiljø og kulturminne på Tuddaltippener aktiv bruk som igjen 
skaper økonomisk bærekraft og muliggjør vedlikehold og forvaltning av ressursene til det beste for 
felleskapet. Et godt utformet nybygg på Tuddalstippen vil øke forutsetningene for bruk og formidling av det 
historiske anlegget 
 

7.2.3. Samlet virkning og konklusjon 
De nye tiltakene vil øke belastningen på det eksisterende strømnettet i området. Skiheisen vil stå for det 
meste av økningen i energiforbruk.  

 
Det er nå lagt vann og avløp helt opp til Tuddalstippen, og det er etablert god avløpshåndtering ved 
Longefonn.  Det nye systemet sikrer dermed VA både til Gaustabanens topp- og bunnstasjon. De nye 
byggene vil nytte denne infrastrukturen og øke kapasiteten til toalettanlegget. Tilgang på tilstrekkelig 
slokkevann vil kompensere for økt responstid fra lokalt brannvesen. For nybygg på Tuddalstippen må det 
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utarbeides brannstrategi som ivaretar krav til brann og hvor det eventuelt vurderes andre 
slukningsinnstallasjoner som brannslukningsgass. 

 
Reguleringsplanen og dens tiltak vil gjøre lettere tilgjengelig for barn. Stedet kan utvikles til en spennende 
destinasjon som kombinerer opplevelse, kulturhistorie og natur. Planen vil også gjøre det lettere for de som 
har vanskeligheter med å gå opp og ned til Gaustatoppen. Nye besøkssenter på topp- og bunnstasjonen, 
med toalettfunksjoner, vil være positivt for alle – den vanlige turgåer, brukere av Gaustabanen, eldre og 
bevegelseshemmede.  

 
Samlet sett vil tiltakene planen legger opp til medføre noe graving og inngrep i naturen. Inngrepene vil være 
begrenset sammenlignet med potensialet til Gaustabanen som turistanlegg. 

 
Ved å sikre avbøtende- og forebyggende tiltak i planbestemmelsene, mener forslagsstiller at de negative 
konsekvensene av planforslaget veies opp av de positive aspektene planforslaget legger opp til. Med dette 
planforslaget vil en få et godt rammeverk til å utforme bygg og anlegg som vil komme forvaltningen av 
kulturminnet og den økte turistmengden til Gaustatoppen til gode.  

8. Vedlegg 
• Plankart - alternativ 1 
• Plankart - alternativ 2 
• Planbestemmelser 
• ROS analyse  
• Konsekvensutredning av reguleringsplan Gaustabanen 
• Supplerende konsekvensutredning -Tuddalstippen 
• Merknadsrapport 
• Designhefte ny velkomstbygning-parkering Longefonntippen 
• Designhefte nytt servicebygg på Tuddalstippen alt1 
• Designhefte nytt servicebygg på Tuddalstippen alt2 
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