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1. Planens hensikt 
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 eksisterende skisenter i nordøst. 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1. Utforming, farge og materialbruk 
Alle inngrep skal ta særlig hensyn for kulturminner, omgivelser og bruk. 

Ved utforming av bygninger, konstruksjoner og infrastruktur skal det tas utgangspunkt i vår tids 
formspråk slik at det er lesbart hva som er opprinnelig og hva som er nytt. Hovedform, materialbruk 
og farger kan med fordel stå i kontrast til eksisterende strukturer, men på en måte som understøtter 
helteten i anlegget. 

Det skal i søknad om rammetillatelse redegjøres for fjernvirkning og nærvirkning av alle tiltak. Det må 
foreligge detaljert utomhusplan og visualiseringer i forbindelse med rammesøknad. 

Ved oppfylling for parkeringsplasser tillates støttemurer av naturstein på inntil 1,5 meter over 
eksisterende terreng. 

2.2. Behandling av ubebygde arealer 
Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Det tillates ikke inngrep i større 
utstrekning enn det som er høyst nødvendig for en hensiktsmessig plassering av konstruksjoner og 
infrastruktur. 

Ved plassering av veg og parkering skal det tas hensyn til terrengforhold slik at skjemmende 
skjæringer, fyllinger og store terrenginngrep unngås.  

Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal i tilfelle bearbeides og tilbakeføres 
til naturlig terreng. Ved bygging av vei og ledninger må anleggsarbeidet utføres på en slik måte at 
tilgrensende arealer ikke blir ødelagt. Traseer for vann, avløp og kabler skal reetableres med stedegen 
vegetasjon og masser. 

Prosjektmaterialet skal ha regler for vern og stell av vegetasjon i anleggsperioden.   

2.3. Renovasjon, VA og Avløpsanlegg 
Det skal etableres eget system for håndtering av vann og avløp, godkjent av kommunen. 

Det skal etableres eget avfallsrom, eller bygg, i forbindelse med besøkssenteret. 

Det skal etableres eget bygg/konstruksjon for handtering og videretransport av avløpsvann. 
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Toalett- og avløpsløsninger skal ha tilstrekkelig kapasitet, og sikkerhet med tanke på utslipp. 

2.4. Overvannshåndtering 
Overvann skal løses lokalt og skal fortrinnsvis ledes vekk gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne 
vannveier. Søknad skal i nødvendig utstrekning angi tiltak og vise hvordan dette løses. 

2.5. Massedeponering 
Overskuddsmasse kan, hvis egnet, benyttes i løypetraseer og vegskråninger, eller midlertidig 
deponeres og mellomlagres på markert område på p-areal P1.2. 

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
3.1.1. Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt FT1.1, felt FT2.1 og felt K/A1.1)  
I forbindelse med anleggsarbeider må utførende ha beredskapsrutiner og utstyr tilgjengelig for å 
hindre og ev. redusere akutte utslipp som kan oppstå i anleggsperioden. 

3.1.2. Fritids- og turistformål  

3.1.2.1. Longefonn (felt FT1.1) 
Felt FT1.1 avsettes til velkomstsenter for Gaustabanen. Velkomstsenteret kan romme 
publikumsfunksjoner som billettsalg/butikk, kafé, venteareal for av/påstigning, verksted og 
avfallsrom. Bygget skal være maks 390 m2 BRA og plasseres innenfor byggegrense slik den er vist i 
plankartet. Tenkte plan regnes ikke med i BRA. Velkomstsenteret skal utformes slik at 
eksisterende bebyggelse bindes sammen både funksjonlt og formmessig. Eksisterende bebyggelse 
sør for portalbygget skal søkes bevart men tillates ombygd og endret for omlegging til 
turistformål og sambruk med velkomstsenteret. 

Hovedmønet for velkomstsenteret skal ligge i nord-sørgående retning med mønehøyde på linje 
med eksisterende portalbygg. Mot øst og vest tillates det arker med gesimshøyde inntil 2 meter 
høyere enn hovedmønet. 

Gavlvegger mot nord og sør samt gavlvegger i arker skal være i glass. Utvendig material- og 
fargebruk skal harmonere med fargepaletten fra eksisterende bebyggelse slik at anlegget får en 
samlet karakter. Ny bebyggelse skal likevel gjennom detaljering og utforming fremstå med en klar 
forskjellighet fra eksisterende bebyggelse, slik at lesbarheten av det eksisterende anlegget blir 
tydelig. 

Det tillates følgende endringer på portalbygget: Det kan etableres terrasse på tak over 
tunnellinnslaget, og terrassen kan videreføres rundt portalbygget. Rekkverk på terrassen skal 
være i glass eller ha et transparent uttrykk. Eksisterende vinduer i portalbyggets andre etasje kan 
føres ned til innvendig gulv. Det tillates ellers innvendige endringer for å tilrettelegge bygget for 
sambruk med velkomstsenteret. Alle søknadspliktige endringer for portalbygget skal forelegges 
kulturmyndighet før det gis tillatelse. 

Sør for eksisterende bebyggelse kan det oppføres ny garasje. Garasjen skal være maks 100 m² og 
plasseres innenfor byggegrenser som vist i plankartet. Garasjen skal utformes slik at den blir en 
del av det samlede anlegget og harmonerer med fargepaletten til eksisterende bebyggelse. 

Bygningene skal utformes med hensyn til skred og som skredskjerm for adkomstsenteret og 
tilhørende forplass. 
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3.1.2.2. Tuddalstippen (felt FT2.1)  

Alternativ 1 
Felt FT2.1 avsettes til servicebygg for Gaustabanens toppstasjon. Servicebygget skal være maks 
320 m² BRA og kan inneholde varmestue/restaurantdel og tilhørende funksjoner som kjøkken, 
garderobe etc. Bygget skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet, og ha en 
tydelig vridning og utkraging ift. det eksisterende heishuset.  

Servicebygget skal utformes slik at det sammen med det eksisterende heishuset danner en 
funksjons- og formmessig enhet. Materialbruk, detaljering og utforming av nybygget skal tydelig 
skille seg fra det eksisterende heishuset, slik at lesbarheten mellom gammelt og nytt blir tydelig. 
Taket på nybygget skal skråne mot terrenget i bakkant og utformes slik at takflaten kan benyttes 
til personopphold. Ved tilrettelegging for personopphold på tak skalsikring fortrinnsvis løses ved 
at takets brystning ivaretar krav til rekkverk. Dersom det skal oppføres selvstendig rekkverk skal 
dette gis en transparent utforming.  

Servicebygget skal oppføres i glass og stål og betong. Fasader skal utformes og behandles slik at 
fjernvirkning mht refleksvirkning minimeres. 

Innvendig sammenkobling mellom nytt servicebygg og eksisterende anlegg skal utformes og 
detaljeres slik at lesbarheten mellom nytt og gammelt blir tydelig. 

Møne- og gesimshøyde over tak eksisterende heishus er maks 7,0 meter. Fundament og 
grunnmur skal tilpasses eksisterende terreng. Ved terrenginngrep skal terrenget tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand. 

Alternativ 2 
Felt FT2.1 avsettes til servicebygg for Gaustabanens toppstasjon. Servicebygget skal være maks 
320 m² BRA og kan inneholde varmestue/restaurantdel og tilhørende funksjoner som kjøkken, 
garderobe etc. Bygget skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet, og orienteres 
og utformes etter byggegrensenes geometri. 

Servicebygget skal utformes slik at det blir en det sammen med det eksisterende heishuset 
danner en funksjons- og formmessig enhet. Materialbruk, detaljering og utforming av nybygget 
skal tydelig skille seg fra det eksisterende heishuset, slik at lesbarheten mellom gammelt og nytt 
blir tydelig. Taket på nybygget skal skråne mot terrenget i bakkant og utformes slik at det 
takflaten kan benyttes til personopphold. Ved tilrettelegging for personopphold på tak skal sikring 
fortrinnsvis løses ved at takets brystning ivaretar krav til rekkverk. Dersom det skal oppføres 
selvstendig rekkverk skal dette gis en transparent utforming. 

Servicebygget skal ha oppføres i glass og stål og betong. Fasader skal utformes og behandles slik 
at fjernvirkning mht refleksvirkning minimeres. 

Innvendig sammenkobling mellom nytt servicebygg og eksisterende anlegg skal utformes og 
detaljeres slik at lesbarheten mellom nytt og gammelt blir tydelig. 

Møne- og gesimshøyde over tak eksisterende heishus er maks 7,0 meter. Fundament og 
grunnmur skal tilpasses eksisterende terreng. Ved terrenginngrep skal terrenget tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand. 

 

3.1.3. Skiløyper, skinedfart og trase for skiheis (felt o_skiløypetrasé) 
I trase for skinedfart / skiheis skal vegetasjon bevares mest mulig slik at landskapets karakter og 
rekreasjonsverdi opprettholdes. Det kan allikevel utføres mindre terrenginngrep for å bedre 
alpin- og heistraseen, samt for å sikre mot skred i alpinområdet.  
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Ved krysning av hovedvei må det etableres skibru eller kulvert med minimum bredde 6 meter. 

Det skal utarbeides driftsinstruks som hindrer at skianlegget og tilbringerheisen er i drift i en 
skredfarlig situasjon. 

De bærende konstruksjonene, som heisens topp- og bunnstasjon samt heismaster, i skred-
området skal dimensjoneres til å tåle skredbelastningen som kan forekomme.  

Konsesjonshaver må ha rutiner som gjør at driften av heis innstilles og nedfarter avstenges ved 
fare for sikkerhet. 

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. 

Trase for skiheis og -nedfarter skal, så langt det lar seg gjøre, legges utenfor de biologisk viktige 
områdene vest og øst for Longefonntippen. 

3.1.4. Næring (felt K/A1.1) 
Eksisterende bebyggelse innenfor felt K/A 1.1 kan benyttes til kontor/annen næring (kurssenter). 

 

3.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
3.2.1. Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    
Infrastruktur ved Longefonntippen som blir overflødig bør fjernes, og terrenget tilbakeføres, slik 
at dette kan restaurere og revegetere seg på sikt. 

3.2.2. Vei (o_Veg)    
Vei o_Veg skal være offentlig og opparbeides som vist på kartet. Veien skal ha akseptable 
stigningsforhold, jf. vegvesenets håndbøker. 

3.2.3. Parkering 
Det er avsatt to områder for parkering, felt f_P1.1 og felt f_P1.2 samt tilrettelagt for parkering 
langs adkomstveien., felt f_P1.3 og felt f_P1.4. 

3.2.4. Parkering felt f_P1.1 og felt f_P1.2. 
Parkering skal opparbeides med minst mulig terreng grep. Plassene kan opparbeides med stein, 
grus, pukk eller lignende. 

Parkeringsplassene skal ha en avgrensning med bruk av lokale naturmaterialer eller estetiske grep 
og i størst mulig grad innordne seg etter terrenget. 

3.2.5. Parkering felt f_P1.3 og felt f_P1.4 
Parkering langs vei. Etableres med minst mulig terrengbearbeidelse. Der det er nødvendig med 
støttemurer, skal disse utføres prinsipielt som tørrstablingsmur. 

3.2.6. Skitrekktrase (H410_1/H410_2)  /  Stolheis (H410_3) 
Det kan opparbeides en skitrase som følger hensynssone H410_1 (skitrekk T1.1) eller 
hensynssone H410_2 (Skitrekk T1.2). / Det kan opparbeides stolheis som følger hensynssone 
H410_3 (Stolheistrasé). 

3.2.7. Baneanlegg i fjellet (taubane) 
Eksisterende anlegg inne i fjellet skal benyttes til banedrift. 
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3.3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
3.3.1. Særlig landskapshensyn (felt o_friområde og felt o_naturområde) 
Det skal etableres god skilting og informasjon om tur- og turistområdet som styrer hvor folk går 
og opplyser om villreinens sårbarhet og behov i fjellområdene.  

Stier og løyper skal merkes godt slik at en hindrer unødvendig ferdsel og slitasje utenfor merkede 
stier. Ferdselen skal kanaliseres så mye som mulig til de områder som allerede blir benyttet til 
friluftsliv i dag. Det skal ikke legges opp til økt aktivitet som kan påvirke viktige trekkveier og 
leveområdet for villrein. 

Bekkesigene skal opprettholdes evt. legges om, slik at de fortsatt fører med seg kalkrikt vann til 
områdene øst for Fv651. 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1. Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (H310_1) 
Skredfare omfatter fare for snøskred, jord-, stein-, og andre løsmasseskred, samt skred utløst av 
ekstreme nedbørsmengder. Før tiltak utføres skal det etableres nødvendig sikring mot skred i henhold 
til i byggteknisk forskrift. 

4.2. Særlige krav til infrastruktur (§ 11-8 b) (H410_1 til H410_4)) 
4.2.1. Skiheistrasé (H410_1 til H410_3) 
Det skal være en sikkerhetssone på 20 meters bredde under stolheistrase (H410_3). 

4.2.2. Infiltrasjonsområde (H410_4) 
Område tillates benyttet til infiltrasjon for renseanlegget. Inngrepene skal ikke være til hinder for 
ferdsel og bruk. 

4.3. Hensynsone bevaring kulturmiljø (H570_1) 
Hensikten med hensynssone er å sikre at Gaustabanen historie og kulturminneverdi bevares, 
samtidig som anlegget tilrettelegges for utvidet drift og bruk. Innenfor hensynssone bevaring skal 
alle tiltak forelegges kulturminnemyndighet for uttalelse før det gis tillatelse til tiltak. 

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder  

5.1. Bestemmelser til bestemmelsesområde (Anlegg og riggområde) 
Det kan etableres et midlertidig deponi for stein og rene masser fra anleggsarbeidene på 
parkeringsområdet P1.2. Etter at anleggsarbeidene er ferdige skal deponiet fjernes og terrenget 
tilbakeføres til opprinnelig stand eller formål. 

6. Rekkefølgebestemmelser og dokumentasjonskrav 

6.1. Skinedfartens kryssing av vei 
Det må etableres en sikker krysning av hovedvei før skitrase kan tas i bruk.  

6.2. Tekniske anlegg 
For områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan ikke utbygging finne sted før nødvendige tekniske 
anlegg for vann, avløp er sikret gjennomført før bebyggelsen tas i bruk, jf. pbl Kapittel 18. 
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6.3. VA-plan 
Det skal foreligge VA-plan godkjent av kommunens VA-avdeling, før igangsettingstillatelse for ny 
bebyggelse innenfor planområdet blir gitt. 

6.4. Brannstrategi 
Før det gis rammetillatelse for nybygg på Tuddalstippen skal det foreligge brannstrategi for nybygget. 

6.5. Skred og ras 
Tiltak som fører til personopphold/økt personopphold innenfor faresone skred er ikke tillatt før 
tilstrekkelig sikkerhet er dokumentert, jfr. sikkerhetskrav gitt byggteknisk forskrift, jf. også nyeste 
kunnskap om skredfaren. Dersom utredningen påviser at det må utføres sikringstiltak mot flom, 
erosjon og skred i områder utenfor faresona, må tilstrekkelig sikring være gjennomført før utbygging 
av området starter.  

Heis- og skitrase som faller innenfor faresone for skred skal sikres før de tas i bruk. 

Til søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for hvordan byggverk er sikret mot skredfare. 

6.6. Avløpsanlegg 
Avløpsanlegg skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for servicebygg og adkomstsenter til 
Gaustabanen. 

6.7. Friluftsinteresser 
Før det gis rammetillatelse for tiltak på Longefonn skal det utarbeides en landskapsplan som ivaretar 
helhetlig utforming av byggeområder, trafikkområder og koblingen til turløyper.  

6.8. Geoteknikk 
Geotekniker skal følge hele prosjekteringsfasen av alle tiltak og bygg innenfor planområdet, både ved 
Longefonntippen og Tuddalstippen. 

6.9. Naturinteresser 
Før det gis rammetillatelse for ny skiheistrase eller tiltak på Longefonntippen og Tuddalstippen skal 
det redegjøres for tiltakets innvirkning på biologisk mangfold i området og påvirkning på bekkesig i 
området. 

 
 
--- 

Utarbeidet av Nordic - Office of Architecture 

Sist endret: 29. septmeber 2020 
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