
          
 

SAKSFRAMLEGG 

Vedtak om høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for H22 og H23, Gausta-
Rjukan 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Samfunn- og miljøutvalget 41/20 17.06.2020 

 
Behandling i Samfunn- og miljøutvalget – 17.06.2020:  
 
Før behandling av saken var Samfunn og miljøutvalget på befaring på stedet.  
Eli Samuelsen og Hege Søstrand Bu orienterte om saken. 
  
  
  
Samfunn og miljøutvalget støtter enstemmig Kommunedirektørens innstilling. 
  
  
  
  
 
 
Vedtak i Samfunn- og miljøutvalget – 17.06.2020  
 
Forslag til detaljreguleringsplan for område H22 og H23 i kommunedelplan Gausta-Rjukan 
sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter pbl § 12-10 med de merknader som 
framkommer i saksframlegget. 
  
  
  
 

Kommunedirektørens innstilling: 

Forslag til detaljreguleringsplan for område H22 og H23 i kommunedelplan Gausta-Rjukan 
sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter pbl § 12-10 med de merknader som 
framkommer i saksframlegget. 
 

  

 

TINN KOMMUNE 
Arkiv:     3181 

Saksnr.:   2019/163-11 

Saksbeh.: Hege Søstrand Bu 

Dato:       02.06.2020  



Innledning: 

På vegne av Gaustatoppen Invest AS har plankonsulent Asplan Viak AS utarbeidet 
detaljreguleringsplan for Planområdet H22 og H23 innenfor Gaustatoppen Naturparks 
utviklingsområde ved Gaustatoppen. 

 
Fakta: 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av to byggeområder som er avsatt til 
fritidsbebyggelse i kommunedelplan Gausta-Rjukan.  
 
Planområdet:   

Varselet om oppstart av planarbeid omfattet alt arealet som i kommunedelplanen var avsatt til 
utbyggingsareal med feltnavn H22 og H23, men arealene som inngår i det framlagte forslaget til 
reguleringsplan er avgrenset til et noe mindre område innenfor varslingsområdet. Se 
planbeskrivelsen for mer info. Her er det også gitt en oversikt over hvilke eiendommer som 
omfattes av planforslaget. Planområdet omfatter ikke de delene av H22 og H23 som ligger på 
Langefonn sameie. Det er vist mulig adkomst til disse arealene. 

 

 
 
Planstatus 
- Overordnede arealplaner:  
Premissene for utviklingen av de nye hyttefeltene H22 og H23 ligger i kommunedelplan Gausta-
Rjukan. Kommunedelplanen styrer arealbruk og viser arealer avsatt til byggeområder, skianlegg 
og naturområder. Planen viser også hovedskiløype gjennom Gaustaområdet. I tillegg viser 
kommunedelplanen traséen for tilførselsvei inn i området (Kvitåvatnvegen). Tilførselsveien er i 
kommunedelplanen forutsatt lagt om, noe som får betydning for adkomstsituasjonen til 
planområdet. Kommunedelplanen viser ikke mindre kjøreveier, som adkomstveier til de ulike 
hyttefeltene, interne veier innenfor hyttefeltene og veier på tvers av disse.  
 

Figur:  
Ytre avgrensning av 
utredningsplanen vist på utsnitt 
av kommunedelplan Gausta-
Rjukan (illustrasjon fra 
Planbeskrivelsen) 

 



 
 

- Omkringliggende byggeområder:  
Felt H21 (naboområde i øst) 
Det er vedtatt en detaljreguleringsplan for nabofeltet H21 som gir føring for veiadkomst fra øst inn 
til de nye utbyggingsområdene H22 og H23 (markert med rosa sirkel i kartillustrasjonen under)  
 
Felt H24 (naboområde i vest):  
Teoretisk sett er det mulig å anlegge en adkomst til planområdet fra Svineroiveien i vest (markert 
med grå stiplet pil på kartet). I reguleringsforslaget er det også lagt til rette for at flere veier i øvre 
del av planområdet kan videreføres vestover, gjennom H24. Dette gjør at trafikksituasjonen i 
planområdet kan bli en annen ved utbygging av H24 enn det som fastlegges i detaljregulerings-
planen. Det er imidlertid på nåværende tidspunkt ikke startet opp noe konkret arbeid med å 
utvikle H24, og muligheten for en veiføring vestover er ikke diskutert i det innsendte planforslaget. 
 

 
 

Kommundedelplan Gausta-Rjukan     Vedtatte detaljreguleringsplaner 
 
Figur: Detaljreguleringsplan for naboområdet H21 er sammen med andre vedtatte reguleringsplaner i 
området lagt oppå kommunedelplan Gausta-Rjukan. Kartet viser hvilke forutsetninger for utviklingen av 
hyttefelt H22 og H23 som ligger nedfelt i vedtatte planer: 
 

Figur:  
Kommunedelplan Gausta-
Rjukan forutsetter at 
tilførselsesveien til 
Gaustaområdet legges 
om. 
  
Tett stiplet sort linje viser 
traseen for Kvitåvatnvegen 
som mater området i dag. 
 
Rødt område markerer 
nedre del av planområdet 
(H22).   



Tegnforklaring:  
Kommunedelplan Gausta-Rjukan:  

 Gule områder viser hvordan hytteområdene er avgrenset i kommunedelplanen.                          
Merk at reguleringsforslaget omfatter felt H22 og H23.  

 Blågrønne områder viser skianlegg (nedfarter) 
 Grønne områder viser friområder  
 Blå strek viser trasé for langrennsløype gjennom hytteområdene (markert med rød stiplet sirkel) 

Påtegninger:  
 Tett rød stipling markerer kommunedelplanens retningslinjer for framtidig utvikling av 

planområdets nordligste del. Dagens vegtrasé for Kvitåvatnvegen er markert med fiolett stiplet 
linje.  

 Bredere rød stipling markerer langrennsløypa gjennom planområdet.  
 Rosa sirkel markerer at det i detaljreguleringsplan for H21 er tilrettelagt for adkomstvei inn til 

øvre del av H22 gjennom felt H21. 
 Grå stiplet pil med kryss over gjennom felt H24 markerer teoretisk mulig adkomstvei fra 

Svineroiveien i vest. Det er ikke framsatt noen konkrete planer for framtidig utvikling av H24. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 

På grunn av utfordringene knyttet til innpassing av adkomstveier til byggeområdene, har 
forslagsstiller valgt å utarbeide to forskjellige forslag til utforming av for planområdet. De øvrige 
elementene i planen, som byggeområder, tomteinndeling, etc. er delvis sammenfallende, men 
avviker også noe ved at de er tilpasset de ulike forutsetningene som de trafikale løsningene gir. 
Innholdet i de to alternativene er oppsummert nedenfor. Se Planbeskrivelsen for en utfyllende 
beskrivelse av planområdet og de to alternative planløsningene.    
 
Alternativ 1:  
Plasseringen av adkomstveier i Alternativ 1 bryter med føringene som er gitt i overordnet plan og 
tilgrensende detaljreguleringsplan. Dette alternativet har separat adkomst til de to 
byggeområdene H22 og H23, dvs at det ikke etableres noen kjørevei som forbinder de to 
byggeområdene innenfor planområdet. Mens felt H22 har adkomst fra Kvitåvatnvegen i nord, er 
det er etablert en ny adkomst til felt H23 gjennom felt H21. Den nye adkomstveien løper ut fra en 
hårnålsving i H21 som ligger høyere opp i hyttefeltet enn regulert adkomstvei, og herfra fordeler 
veien seg oppover og nedover.  
 
En eksisterende hytteeiendom som ligger nær opptil krysningspunktet mellom ny veitrasé og 
alpin nedfart gir utfordringer i forhold til krysningen, og eiendommen er derfor tatt inn i 
planområdet for alternativ 1. Forslagsstiller erkjenner at hytteeier vil få ulemper som følge endret 
veitrase, og som kompensasjon for dette er hytteeiendommen utvidet.  
 
Ved at adkomstveiene for de to byggeområdene splittes opp og legges på hver side av en bratt 
skrent som deler planområdet i to nivåer, blir bratthenget lite berørt av veiinngrep og bevares som 
et grøntområde mellom de to byggeområdene. Dagens langrennstrase flyttes oppover i terrenget, 
slik at den blir liggende langsmed høydekotene i det bratte grøntområdet. Kravene til utforming av 
langrennsløype gjør at det må påregnes en del terrenginngrep, men disse vil være betydelig 
mindre enn ved anlegging av en kjørevei på tvers av terrengfallet.  
 
Nedfarten som i kommunedelplanen er vist mellom H22 og H23 blir i hovedsak liggende innenfor 
grøntområdet og går for det meste klar av byggeområder og veier. Dette gjør det mulig å 
opparbeide en intern ski-inn adkomst til H22 og nye utbyggingsområder i H30 og H31, evt. å la 
en slik nedfart ligge som et potensiale i planen.  
 
Med unntak av adkomstsituasjonen er nedre del av planområdet (H22) likt utformet i de to 
alternative planforslagene, med plass til 14 hyttetomter for frittliggende fritidsboliger og tre 
områder for konsentrert fritidsbebyggelse.  



For byggeområdene i felt 23 angir Alternativ 1 en noe mer konsentrert utbygging enn det som er 
vist i Alternativ 2. Med 41 hyttetomter og en dobbelttomt åpnes det for å bygge to flere 
hyttetomter, samt en ekstra boenhet mer enn i det andre alternativet. 
 
En bekk sneier innom planområdets øvre del, og for hyttetomter langs bekken er det tatt inn 
bestemmelser om byggelinje på 10 meter fra bekken.  
 
Alternativ 2:  
Alternativ 2 bygger på de føringene som ligger i overordnede og vedtatte arealplaner, ved at 
området ikke har noen veiforbindelse mot nord (Kvitåvatnvegen) og all trafikk til de nye 
byggeområdene ledes gjennom H21, via den veiforbindelsen som er avsatt i reguleringsplanen. 
Denne løsningen krever at det gjøres massive terrenginngrep for å føre to kjøreveier gjennom det 
bratte henget i midten av planområdet. Skiløypa legges på samme sted som i Alternativ 1, og den 
blir med det liggende mellom to kjøreveier, med omfattende fylling- og skjæringsutslag på begge 
sider.  
 
Øvre del av planområdet (H23) er i Alternativ 2 vist med 39 hyttetomter, dvs. to mindre enn i 
Alternativ 1. Nedre del av planområdet (H22) er som nevnt ovenfor, med unntak av 
angrepspunktet for adkomstveien likt utformet i de to planalternativene. Også for Alternativ 2 er 
det markert byggegrense mot bekken øverst i planområdet.  
 
Planprosess:  
Planarbeidet ble varslet oppstartet inovember 2018. Det har kommet inn en rekke merknader til 
varslingen. De fleste av disse er fra hytteeiere i nabofeltet H21, som motsetter seg at 
adkomstveien til H22 og H23 flyttes oppover i feltet. Hytteeierne påpeker at en flytting av veien vil 
medføre store tilleggsbelastninger for nedre del av det etablerte hyttefeltet ved at både 
anleggstrafikk og påfølgende adkomsttrafikk vil bli trukket gjennom hytteområdet. De legger også 
vekt på at adkomstveien til H23 er fastlagt i gjeldende detaljreguleringsplan for H21, og at dette 
har vært en viktig premiss i forbindelse med kjøpe eller bygging av hytte. Oppsummering av 
merknader til varselet følger saken til politisk behandling. Et par merknader som er sendt direkte 
til kommunen etter at planforslag var sendt inn er også lagt ved. 
 
Det er i tillegg kommet inn en merknad fra Gaustatoppen AS som eier halvparten av Gausta 
skisenter. Herfra opplyses det om at det for tiden arbeides med å lage en ny, overordnet plan for 
skianlegget. Som følge av dette påpekes betydningen av at skianlegget utformes i forkant av, og 
som en premiss for, plasseringen og utformingen av hytteområder. Fra Longefonn sameie har det 
kommet innspill om at sameierne kan være innstilt på å legge til rette for at adkomstvei til disse 
områdene kan legges over Langefonns grunn ved en ny avkjøring fra Svineroivegen. Det er 
avholdt et møte der representanter for utbygger, grunneiere i Langefonn og planavdelingen 
deltok. Det er ikke lagt fram endret planforslag etter møtet.  
 
Videre saksgang:  
Planforslag, inkludert redegjørelser og merknader, vil bli lagt fram for Samfunns- og miljøutvalget 
som er kommunens faste utvalg for plansaker. Dersom utvalget støtter planforslaget, legges det 
ut til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn vil planforslaget med merknader, eventuelt et 
bearbeidet planforslag som følge av disse, bli lagt fram for Samfunns- og miljøutvalget på nytt. 
Deretter går saken videre til kommunestyret for endelig vedtak. 
 

Vurdering: 

Viktige diskusjonspunkter i planforslaget:  
Adkomstveier inn til felt H22 og H23 har vært den største problemstillingen ved utarbeidelsen av 
planforslaget. Planområdet er langt, smalt og bratt, og søker å binde sammen to byggeområder 
med stor terrengforskjell. I tillegg til at den vedtatte omleggingen av Kvitåvatnvegen legger nye, 
og til dels uavklarte forutsetninger for videre utvikling av områdene vestover i forhold til dagens 
situasjon, så må adkomster som angriper planområdet fra sidene nødvendigvis krysse 



omkringliggende hytteområder og skianlegg. Kompleksiteten i adkomstspørsmålet viser seg 
tydelig i at det er utarbeidet to alternative forslag til reguleringskart, bygget på ulike vegtraséer.  
 
Også forholdet til skianlegget byr på utfordringer. Både fordi byggeområdene i kommunedel-
planen ligger som større og mindre øyer mellom et nettverk av alpine nedfarter, der det er 
krevende å føre fram veier, og fordi også skianleggets utforming i seg selv er under utvikling.  
Det går også fram av kommunedelplanen at det skal etableres en ny skiheis innenfor 
hytteområdet, i tillegg til at eksisterende hovedlangrennsløype skal videreføres på en god måte.  
 
Ettersom Gaustaområdet bygges ut med stadig flere og mer konsentrerte hytteområder, øker 
betydningen av å ivareta grøntområdene. Dette gjelder både tilgang på nærfriluftsområder, 
bevaring av naturkvaliteter og tilgjengelighet til omkringliggende naturområder. En bekk som 
renner gjennom innom planområdet er, sammen med en markert kolle i H23, skråningen mellom 
H22 og H23 og et åpent myrdrag gjennom H22 er naturelementer som må avklares i forhold til 
vern og evt. sambruk og videre utvikling.   
 
Kommentarene som nedenfor er knyttet til de to alternative utformingene av planområdet, er et 
forsøk på å analysere de ulike elementene som inngår i planforslagene i forhold til hverandre, og 
starte opp en diskusjon rundt hvilke utbyggingsprinsipper som samlet sett vil gi et best resultat for 
både de aktuelle byggeområdene og Gaustaområdet som helhet. Vi forventer at det gjennom 
høringsperioden kommer inn merknader som ytterligere vil belyse de problemstillingene som 
ligger i planforslaget, og at planprosessen totalt sett vil gi et godt grunnlag for endelige veivalg.   
 
Foreløpige vurdering av Alternativ 1:  
 
Veiløsninger: 
 

 
 
Figur: Påtegninger på plankartet markerer hovedgrepene i infrastruktur og adkomstveier for Alternativ 1. 
Kommunedelplanen skimtes under plankartet til reguleringsforslaget. 
 
Rød heltrukken linje:  Adkomst til H22 fra Kvitåvatnvegen 
Rød stiplet linje:  Adkomst til H23 via H21, der avkjørselen er flyttet lenger opp i H21 enn det som 

framgår av gjeldende reguleringsplan.  
Røde piler:  Avkjøringspunkt  
Grå piler:  Tilrettelagte avkjøringer for videreføring av vei over H24 (retning Svineroiveien). 
 



Kommunen mener det er hensiktsmessig å etablere ny kjøreadkomst til H22 direkte fra 
Kvitåvatnvegen slik det er vist i alternativ 1, selv om en slik løsning ikke direkte samsvarer med 
kommunedelplanens utforming. Det er uvisst når en ny tilførselsvei vil bli bygget, og det er mange 
usikkerhetspunkter knyttet til hvordan arealene rundt eksisterende Kvitåvatnvei vil bli anvendt når 
denne veien faller bort som hovedtilfarståre til hytteområdet. Det er derfor ikke usannsynlig at 
videre utvikling vestover kan medføre en del justeringer i forhold til hva som er vist i gjeldende 
kommunedelplan. 
 
Inntil videre er det naturlig å anta at Kvitvatnvegen blir opprettholdt som kjørevei også etter 
omleggingen av tilførselsveien, om med en mer begrenset trafikk. Skulle arealene til 
Kvitåvatnvegen bli omdisponert i tråd med gjeldende kommunedelplan, er det allerede etablert 
hytter i innenfor H22 som bruker en alternativ adkomstvei fra nord, og ved utvikling av de 
resterende hyttefeltene i nord og øst er det også sannsynlig at det vil åpne seg nye muligheter for 
påkobling vestover. Sist, men ikke minst, framstår det nærmest naturstridig å ikke anlegge den 
korte påkoblingsveien til Kvitåvatnvegen som vil redusere inngrepene og belastningene som 
følge av utbyggingen av H22 betydelig. (Spørsmålet om påkobling til Kvitåvatnveien fra H22 er 
også diskutert under Alternativ 2).    
 
Etablering av en ny, høyereliggende avkjørsel til H23 med tilhørende flytting av veiens 
krysningspunkt i forhold til skianlegget, får i første rekke betydning for eksisterende hytter, 
utformingen av skianlegget og naturområdet rundt. I tillegg til tungtrafikk og pågående arbeider i 
anleggsfasen, vil det som langtidseffekt bli mer belastning på veien og større trafikk forbi de 16 
etablerte hyttetomtene i den nedre delen av H21. Forslagsstiller har møtt merknadene fra 
hytteeierne i 21 med å antyde at anleggsarbeidene for bygging av veier i H23 kan gjennomføres 
uten å belaste veiene i H21, ved å ta i bruk nedfartene. Dette vil imidlertid gi en lengre og mer 
krevende anleggsperiode.  
 
I tillegg til de ulempene som den nye veiføringen vil få for den aktuelle hytta gjennom etablering 
av vei i kulvert under den alpine nedfarten, synes krysningen å være noe mer krevende 
terrengmessig enn den regulerte adkomsten lenger ned i feltet. Etablering av en kulvert vil også 
få innvirkning på nedfartens bredde, fall og øvrige utforming. Kommunen mener at 
konsekvensene som en ny vegtrase vil ha for overnevnte forhold, bør dokumenteres nærmere før 
endelig valg av veitrase/planalternativ.   
 
Terrenginngrep:  
Planbeskrivelsen dokumenterer tydelig at terrenginngrepene vil bli betydelig mindre som følge av 
Alternativ 1 enn av Alternativ 2. Ved å dele adkomsten til de to byggeområdene og unngå 
bygging av vei i den bratteste delen av planområdet, vil man ikke bare unngå skjemmende 
terrenginngrep og store fjernvirkninger, man vil også spare større deler av de mest tilgjengelige 
og anvendelige områdene som sentrale grønt- og/eller friområder (se kartillustrasjonen over). 
Samtidig vil det i Alternativ 1 bli anlagt en kjørevei foran de fremste hyttene i H23 som også vil gi 
synlige terrenginngrep. Denne veien ligger imidlertid høyere enn adkomstveien i Alternativ 2, den 
er snillere mot terrenget og den vil ikke dele opp skråningen og grøntområdet på samme måte.   
 

  



Grøntområder og naturelementer: 
 

  
 
Figur: Påtegninger på plankartet markerer hovedgrepene i forhold til grøntområder (LNFR) og bevaring av 
naturkvaliteter for Alternativ 1. Kommunedelplanen skimtes under plankartet til reguleringsforslaget.  
 
Grønn stiplet linje/lysegrønt område - 1: Slakt, åpent myrområde som går over i en bratt skråning.  

Veiføringene griper lite inn i området som kan beholdes som et 
stort, sammenhengende grøntområde/friområde som krysses av 
langrennsløypa. 

Grønn stiplet linje/lysegrønt område, 2: Liten, men tydelig markert kolle beholdes som grøntområde 
mellom hyttebebyggelsen 

Rød, stiplet pil: Nedfart vist mellom H22 og H23 i kommunedelplanen 
Sort stiplet sirkel:  Konfliktpunkter mellom bekk og kjørevei/skiløype.  

 
Som poengtert innledningsvis, er kommunen ved utvikling av hytteområder opptatt av å bevare 
gode nærfriluftsområder, eksisterende naturkvaliteter og tilgjengelighet til omkringliggende 
uberørte naturområder. Dette fokuset blir stadig viktigere ettersom Gaustaområdet bygges ut 
med stadig flere, tettere og mer konsentrerte hytteområder. Ved utbygging av nye hytteområder i 
Gaustaområet kan man ikke lenger basere seg på at hyttefolket finner tur- og rekreasjons-
områder på sin egen tomt eller rett utenfor sitt eget nærområde.  
 
De grøntområdene som kommunen oppfatter som spesielt viktige innenfor planområdet er 
markert på kartet ovenfor. For disse arealene mener vi at planforslaget bør justeres i retning av å 
ta bedre vare på de kvalitetene som finnes og potensialet for bruk og utvikling. Bekken som 
renner gjennom innom øvre del av planområdet, den lille, markerte kollen i H23, skråningen 
mellom H22 og H23 og det åpne myrdraget gjennom H22 er alle naturelementer som bør 
avklares i forhold til vern, kombinert med evt. retningslinjer for sambruk og opparbeidelse.    
 
Bekk:  
Bekken som renner i kanten av planområdet er ivaretatt gjennom 10 meters byggegrense fra 
omkringliggende hytter. Begrunnelsen for byggegrensa synes å være motivert ut fra hensynet til 
flom. Bestemmelsene sier ingenting om avstand til vei, og plankartet viser flere steder både 
langsgående og kryssende veier tett inn mot bekken.    
 
Bekken bør bevares som et viktig naturelement gjennom hele planområdet. Dette innebærer at 
det også legges inn en buffersone mot vei, og at det utformes bestemmelser som ivaretar 
naturhensynene både for arealer som nyttes til fritidsboliger og samferdsel. Som eksempel har 

1 

 

2 



flere nyere reguleringsplaner andre steder i kommunen tatt inn følgende bestemmelse for å 
bevare naturkvaliteter rundt bekkeløp. Vi ber om at tilsvarende bestemmelse blir innarbeidet i 
reguleringsforslaget for H22 og H23:  
 

Langs bekken er det avsatt en byggefri sone på x meter på hver side av bekkeløpet. 
Byggegrensene er vist med stiplet markering på plankartet. Innenfor den byggefrie sonen skal det 
ikke settes opp byggverk eller gjøres andre tiltak eller inngrep som vesentlig forringer 
naturkvalitetene eller har negative konsekvenser for dyre – og fiskelivet i og rundt bekken. Det er 
ikke tillatt å gjøre inngrep som endrer bekkens løp eller omformer terrenget rundt bekkedraget. 
Den naturlige vegetasjonen langs bekken bør så langt som mulig bevares.  

  
Interne nedfarter:   
I Planbeskrivelsen gir forslagsstiller uttrykk for at man har tatt et bevisst valg om å ikke 
opprettholde interne nedfarter innenfor planområdet. Her står det:  
  

For å få til en rasjonell utbygging er området arrondert til et mest mulig sammenhengende 
utbyggingsområde uten interne nedfarter mellom H22 og H23 slik kommunedelplanen viser. Skisenteret 
har vært enige i denne prioriteringen, siden de interne nedfartene først og fremst er skliløyper til de nye 
hyttene og ikke en utvidelse av bakketilbudet. Området får tilfredsstillende ski-inn/ski-ut muligheter uten 
disse nedfartene, på linje med tilbudet i de andre områdene som er utviklet i Gaustatoppen Naturpark. 
 

Kommunen har forståelse for nedfartene som på kommunedelplanen er avsatt til mindre 
nedfarter mellom de oppdelte byggefeltene øverst i H23 gjør at byggeområdene er vanskelige å 
realisere, og at disse nedfartene velges bort til fordel for et sammenhengende område med 
fritidsboliger.  
 
Nedfarten som på kommunedelplanen er vist mellom H22 og H23 blir imidlertid bare i begrenset 
grad berørt av utbyggingen som foreslås i Alternativ 1, da nedfarten med den valgte veiløsningen 
hovedsakelig ligger på arealer som er vist som LNFR-område. Skitraseen kan videreføres som 
en nedfart eller skiløype og gi et ski-inn tilbud til hyttene i H22, samt ikke realiserte utbyggings-
områder i nord og vest, dersom det gjøres mindre endringer i avgrensningen av byggeområder, 
etc. Selv om denne nedfarten ikke er en del av det «utvidede bakketilbudet», men «bare» vil 
fungere som skiløype til de nye hyttene i området, synes kommunen det er viktig å opprettholde 
alle planlagte, funksjonelle passasjer og koblinger som kan heve kvaliteten i hytteområdene og 
begrense behovet for ferdsel på kjøreveier inn og ut av skianlegget.  
 
Den muligheten som i Alternativ 1 åpner seg for å videreføre en del av nedfarten i 
kommunedelplanen, mener kommunen at bør tegnes inn på plankartet. Dette bør gjøres 
uavhengig av om traseen planlegges opparbeidet som alpin nedfart, skiløype eller bare skal ligge 
som et potensiale for framtidig utvikling.    
 
Skiløype: 
Det er ingen innvendinger til ny plassering av skiløypa, men plassering, utforming og 
opparbeidelse må avklares med Gausta Kvitåvatn Turistservice (GKT). Som uttrykt ved alle andre 
reguleringsplaner som kommunen har behandlet i Gaustaområdet den siste tiden, er det viktig at 
skiløyper i størst mulig grad bør legges utenom hyttebebyggelse, og i den grad det er mulig bør 
legges gjennom naturområder eller inn mot områder med naturkvaliteter. Med dette som 
bakteppet har skiløypetraseen en god plassering, med opplagte kvaliteter. Samtidig er det ikke til 
å unnslå at moderne skiløyper krever opparbeidelse som gjør at de vil bli godt synlige i terrenget 
og omgivelsene. Det kan derfor være på sin plass å presisere at opparbeidelsen skal ta hensyn til 
omkringliggende naturområde, og at traséen bør fungere som gangvei om sommeren.      
 
LNFR-område:  
I planforslaget er alle ubebygde arealer uten annen funksjon enn grøntområder avsatt til LNFR-
områder. Av erfaring vet man at mange såkalte LNF-områder, naturområder, grøntområder, etc. 
ofte er restarealer som ikke er anvendelige som byggeområder og har begrenset brukbarhet som 
friområder og rekreasjonsområder. For å synliggjøre områder som faktisk egner seg til lek og 
opphold, og som ønskes bevart som naturområder og/eller utvikles til rekreasjonsområder, kan 



det være ønskelig å uttrykke dette gjennom reguleringsformålet. Med andre ord, å spisse hvilket 
av elementene i LNFR-formålet som er mest vesentlig for det aktuelle arealet. (L-Landbruk, N-
Natur, F-Friluftsområde, R-Reindrift). I Alternativ 1 er det nærliggende å markere områdene med 
skravert omriss merket 1 og 2 som friluftsområder, mens bekkedraget avsettes som naturområde. 
Også skiløypa bør på plankartet vises med formål som tydeliggjør bruken, f.eks. skiløype, 
turdrag, etc.      
 
Byggeområder:  
Bestemmelsene for utforming av bygninger innenfor planområdet følger i henhold til 
Planbeskrivelsen den normen som er utviklet for omkringliggende områder. Kommunen har ikke 
gått i dybden med å vurdere innholdet i reguleringsbestemmelsene nå, men utelukker ikke at vi 
kan komme til å ha oppfatninger rundt dette ved andre gangs behandling av planforslaget.  
 
Skiheis: 
Kommunen har ingen merknader til plassering og utforming av skiheis. Dette vurderer vi som et 
skiteknisk spørsmål som sammen med detaljene rundt utforming må avklares med skisenteret og 
behandles i påfølgende byggesak.  
 
Foreløpig vurdering av Alternativ 2:  
Veiløsninger: 
 

 
 
Figur: Påtegninger på plankartet markerer hovedgrepene i infrastruktur og adkomstveier for Alternativ 2. 
Kommunedelplanen skimtes under plankartet til reguleringsforslaget. 
 
Rød heltrukken linje:  Adkomst til H22 via regulert adkomstvei gjennom H21 
Rød tett stiplet linje:  Adkomst til H23 via H21 via regulert adkomstvei gjennom H21 
Rød bred stiplet linje:  Forlengelse av regulert adkomstvei til sambruk for H22 og H23 
Røde piler:  Avkjøringspunkt fra annen vei. 
Grå piler:  Tilrettelagte avkjøringer for videreføring av vei over H24 (retning Svineroiveien). 
 
Konsekvensen av å lede all trafikk til H22 og H23 gjennom H21, er at byggeområdene må bindes  
sammen med en vei gjennom det bratte partiet midt i planområdet. Kommunen er skeptisk til de  
terrengmessige inngrepene som vil følge av en slik løsning, så vel som vi er bekymret for 
fjernvirkningene som må forventes å bli store og skjemmende, med betydelige skjæringer og  
fyllinger. For å vurdere hvorvidt et så omfattende terrenginngrep er forsvarlig og/eller  
hensiktsmessig for utbygging av planområdet, mener kommunen at forholdet til vedtatte  
arealplaner må klargjøres tydeligere enn det som er gjort i de innsendte plandokumentene.     



 
Selv om Alternativ 2 tilsynelatende bygger på de prinsippene for områdeutvikling som er nedfelt i  
gjeldende kommunedelplan og vedtatt reguleringsplan for H21, så er ikke disse forutsetningene  
innarbeidet fullt ut. Øverst mot Kvitåvatnvegen er det lagt inn en hyttetomt som ødelegger for  
hovedgrepet i kommunedelplanen som går ut på å sanere Kvitåvatnvegen til fordel for en ny alpin  
nedfart som skal lande sentralt i det nye sentrumsområdet. Slik hyttetomta er plassert blokkerer  
den imidlertid nedfarten ved overgangen til flata, noe som gjør at man enten må forutsette at den  
nye nedfarten blir tatt vekk eller at den blir lagt om på bekostning av tilgrensende byggeområder.  
(Den aktuelle hyttetomta er markert med stiplet, sort sirkel øverst på kartillustrasjonen over).  
 
Hensikten med å påpeke misforholdet mellom den overnevnte hyttas plassering og  
kommunedelplanen er ikke å arrestere planløsningen, men å stille spørsmål til hvorfor ikke  
hentydningen om at utformingen av overordnet plan kan bli justert innenfor planområdet også er  
tatt inn i diskusjonen rundt adkomstvei til H22. Som beskrevet for Alternativ 1, ser kommunen det  
som lite sannsynlig at Kvitåvatnvegen i dagens situasjon vil bli sanert for å gi plass til  
opparbeidelse av en ny alpin nedfart slik det er vist i kommunedelplanen. Vi antar i stedet at  
Kvitvatnvegen vil bli opprettholdt som kjørevei også etter omleggingen av tilførselsveien til  
Gaustaområdet, om med en mer begrenset trafikk.  
 
Med en fortsatt kjørbar Kvitåvatnveg som grenser til planområdet i nord, er det  
unaturlig å føre hele trafikken til H22 inn på en lang ekstrarunde gjennom H21 for å  
komme nesten tilbake til utgangspunktet igjen. Den ekstra omkjøringen som en adkomst via H21  
vil gi er illustrert på kartet nedenfor.  
 
 
 

 
 
Figur: Adkomstvei til H22 i Alternativ 2, sammenlignet med tilsvarende adkomstvei i Alternativ 1. 
 
Stiplet rød linje:  Adkomst til H22 i Alternativ 1 (fra Kvitåvatnvegen)  

- hel lengde 50 meter 
Heltrukken rød linje:  Adkomst til H22 i Alternativ 2 (via H21)    

- hel lengde 1500 meter (1,5 km) 
Rosa heltrukken linje:  Vei gjennom H22, fells for Alternativ 1 og Alternativ 2  

- hel lengde 170 meter   
 
Siden det kun er påkoblingen til omkringliggende veisystemer som skiller de to innsendte  
alternativene for utformingen av H22 fra hverandre, vil det ikke være behov for å gjøre noen  

Alterativ 1 Alterativ 2 



øvrige endringer i utformingen av hytteområdet, dersom en tilkobling til Kvitåvatnvegen legges inn  
som ny adkomstvei til byggeområdet. 
 
Kombinert med en direkte veiforbindelse mellom H22 og Kvitåvatnvegen henger imidlertid ikke  
det øvrige veisystemet i Alternativ 2 helt sammen. Med adkomst til H22 fra Kvitåvatnvegen og en  
vei som forbinder H22 og H23, vil hele planområdet kunne være «selvforsynt» med veier, og det  
vil strengt tatt ikke være noe behov for å kjøre gjennom H21 og anlegge vei i kulvert under ski- 
anlegget. Alternativt kan man si at det ved etablering av en veiforbindelse mellom Kvitåvatnvegen  
og H22 ikke er nødvendig å binde de to byggeområdene i planen sammen med en intern vei- 
forbindelse, men i stedet mate de to byggeområdene fra hver sin side - som i Alternativ 1.  
 
Ut fra overnevnte vurderinger kan kommunen vanskelig se de samlede fordelene ved at  
planområdet opparbeides med et veisystem slik det er vist i Alternativ 2. I stedet ser vi en  
mulighet for å trekke to andre sett med veiløsninger ut av det framlagte forslaget. Disse vil bli kort  
redegjort for senere i saksframlegget.   
 
Grøntområder:  

 

 
 

Figur: Påtegninger på plankartet markerer hovedgrepene i forhold til grøntområder (LNFR) og bevaring av 
naturkvaliteter for Alternativ 2. Kommunedelplanen skimtes under plankartet til reguleringsforslaget.  
 
Grønn stiplet linje/lysegrønt område - 1: Slakt, åpent myrområde vil bli gjennombrutt av kjørevei.  

Veien reduserer størrelsen på grøntområdet betydelig og bryter 
forbindelsen med skråningen. 

Grønn stiplet linje/lysegrønt område, 2: Liten, men tydelig markert kolle beholdes som grøntområde 
mellom hyttebebyggelsen som i Alternativ 1. 

Rødt kryss: Veiene som krysser skråningen hindrer opparbeidelse av 
nedfarten som i kommunedelplanen er vist mellom H22 og H23  

Sort stiplet sirkel:  Konfliktpunkter mellom bekk og kjørevei/skiløype.  
 
Forskjellen i grøntområdenes størrelse, naturkvaliteter og anvendelighet er noe av det som er  
mest påfallende når man sammenligner de to alternative planløsningene. I tillegg til å omforme  
den bratte skråningen til et stort veianlegg, vil sammenkoblingen av H22 og H23 med veier på  
tvers av terrengfallet bryte opp det ubebygde arealet mellom H22 og H23 i små, fragmenterte  
områder. Også det åpne myrområdet vil bli splittet i to av veien, i tillegg til at det vil miste  
kontakten med skråningen. Ved siden av at det slake og sentralt plasserte myrdraget få  
reduserte naturkvaliteter, vil det også bli mindre anvendelig som tur- og rekreasjonsområde.    
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Også langrennsløypa vil i stor grad bli preget av veiløsningen, ved at den gjennom hele  
planområdet vil bli liggende mellom to tungt opparbeide bilveier. Veiene som binder sammen  
byggeområdene umuliggjør dessuten etablering av en nedfart eller skiløype mellom H22 og H23  
som vist i kommunedelplanen.  
 
På samme måte som ved vurderingen av veisystemet i Alternativ 2, ser kommunen det 
vanskelig å forsvare løsninger som gir så store terrenginngrep og så reduserte natur- og 
friluftskvaliteter som vist i Alternativ 2. Samtidig ser vi at det kan være mulig å bearbeide 
veiløsningen på måter som til en viss grad kan redusere ulempene i forhold til grøntområder og 
terrenginngrep. Dette er nærmere omtalt under.  
 

Alternative veiløsninger:  
Nedenfor er det vist ytterligere tre mulige prinsipper for veitraseer i planområdet. Hensikten med  
å dra opp disse mulighetene er ikke å øke forvirringen rundt utformingen av planområdet 
ytterligere, men å forsøke å se konsekvensene av løsninger som enten allerede er blitt  
introdusert gjennom innsendte merknader eller som er nærliggende å se nærmere på ut ifra  
kommentarene som er gitt til de to innsendte alternativene. For å skille de ulike prinsippene fra 
hverandre, er illustrasjonene gitt bokstavnavn i påfølgende rekkefølge. Nedenfor er innholdet i de 
 ulike løsningene kort beskrevet, sammen med noen umiddelbare vurderinger rundt  
konsekvenser og gjennomførbarhet.   
 

                 
 
Alternativ 3    Alternativ 4      Alternativ 5 
 
Alternativ 3:  
Her er Alternativ 1 og Alternativ 2 kombinert ved at det er vist en separat adkomst til H22 fra 
Kvitåvatnvegen (som i alternativ 1), mens adkomsten til H23 er lagt via regulert avkjørsel i H21 
(som i alternativ 2). Løsningen gjør at H22 og H23 ikke er koblet sammen med internveier.    
 
Løsningen gir mindre terrenginngrep og bedre premisser for tilrettelegging av natur- og 
friluftsområder enn Alternativ 2, men vil fremdeles innebære store terrenginngrep ved bygging 
av en vei gjennom den bratte skråningen og ulemper for skiløypa ved at den blir liggende 
parallelt med en kjørevei. Løsningen vil heller ikke åpne for å etablere en nedfart mellom H22 
og H23 som vist på kommunedelplanen. Punktet der veien krysser skianlegget synes å ligge 
godt til rette terrengmessig sett, men vil gi ulemper for skiløypa ved at nedfarten blir brattere og 
mindre oversiktlig.  
 
Alternativ 4:  
Dersom man opparbeider adkomstvei til felt H22 fra Kvitåvatnvegen - og finner det 
formålstjenelig å bygge en vei gjennom det bratte terrenget for å knytte sammen H22 og H23, 
vil hele planområdet ha tilgjengelighet gjennom dette veisystemet, og det vil ikke lenger være 
nødvendig å etablere en veiadkomst gjennom H21 i øst.  



 
Betenkeligheten rundt en slik løsning ligger, i tillegg til de store terrenginngrepene og reduserte 
grøntområdene som er inngående omtalt over, i at veitraseen vil bli bratt og med flere 
potensielle flaskehalser for trafikkavviklingen. Dette gjør at både framkommelighet og 
trafikksikkerhet ved en slik løsning ville måtte vurderes. Gevinsten ved en slik løsning vil ligge i 
reduserte inngrep og kostnader som følge av at man ikke trenger å krysse nedfarten til 
skianlegget. Kommunen ser likevel ikke på dette alternativet som en anbefalt løsning.  
 

Alternativ 5:  
Det ligger en teoretisk mulighet i å legge adkomst til planområdet fra Svineroivegen i vest, 
eventuelt kombinert med å knytte nedre del av området H22 til Kvitåvatnvegen som vist på 
illustrasjonen over. En slik løsning er ikke utredet, og veien vil måtte krysse flere nedfarter og 
byggeområder som er vist i kommunedelplanen.   
 
Selv om grunneierne i felt 24 har åpnet for et mulig samarbeid omkring adkomstvei gjennom felt 
H24, er det såvidt kommunen kjenner til ikke startet opp noe konkret arbeid med å utvikle dette 
området. Ved å anlegge en vei gjennom H24 vil man binde opp mange premisser for hvordan 
området kan utvikles. Veien kan derfor ikke bygges i forkant av områdeutviklingen, men må 
prosjekteres som en helhetlig del av området.  
 
Som redegjort for i innspillet fra Gaustatoppen AS er det også av stor betydning at skianlegget 
utformes først med tanke på optimal plassering av nedfarter og heiser, og at byggeområdene 
tilpasses de arealene som blir tilgjengelige når skianlegget er plassert. Siden heller ikke arbeidet 
med å utarbeide en helhetlig plan for skianlegget i Gaustaområdet er ferdigstilt, vil opparbeidelse 
av en ny veitrase fra vest måtte avvente resultatet av dette arbeidet.    
 
Behovet for å utvikle innholdet i både byggeområder og skianlegg før er det kan bygges vei, gjør 
at det på nåværende tidspunkt ikke noe reelt grunnlag for å diskutere det kunne vært en mulig 
adkomstsituasjon fra Svineroiveien i vest. Samtidig finner ikke kommunen noe grunnlag for å 
kreve at utbyggingen av H22 og H23 utsettes i påvente av kommende utbygginger, så lenge det 
innsendte reguleringsforslaget bygger på vedtatte og gjeldende arealplaner.  

 
Trafikksikring langs Kvitåvatnvegen:  
På grunn av den omfattende utbyggingen som har vært gjennomført i Gaustaområdet de siste 
årene, stilles det stadig oftere spørsmål til trafikksikkerheten for gående og andre myke trafikanter 
som ferdes langs hovedveien. Kommunen vurderer situasjonen slik at det nå er høyst aktuelt og 
et tidsspørsmål om når det må kreves utbygging av fortau eller gang/sykkelvei langs 
Kvitåvatnvegen. Spørsmålet som nå må stilles er om de nye hyttene som planlegges bygget 
innenfor H22 og H23-området utløser et slikt krav om økt trafikksikkerhet.   
  
Ved krav om opparbeidelse av fortau eller gang/sykkelvei er det nærliggende å finansiere dette 
gjennom et spleiselag i en eller annen form. I den forbindelse må det vurderes om godkjenning 
av planforslaget skal medføre rekkefølgekrav til bygging av fortau / gang-sykkelvei langs 
Kvitåvatnvegen. Planavdelingen har tatt opp spørsmålet med utbygger som har forståelse for at 
det kan komme krav om trafikksikring i forbindelse med godkjenning av reguleringsplan for 
området. RNU arbeider for tiden med å fornye flerpartsavtalene i området, der man har fokus på 
hvordan krav til trafikksikring kan bli en del av en framtidig flerpartsavtale Område H22 og H23 er 
opplyst å inngå i gjeldende avtaleverk. 
 
Areal for renovasjonsløsning langs Kvitåvatnvegen:  
Det har i lang tid vært arbeidet med å finne en bedre løsning for renovasjon enn dagens 
kontainere for hytterenovasjon. Nylig ble det presentert et forslag om å legge ny 
renovasjonsløsning like nord for område H22, og samtidig gjøre tiltak for å utbedre 
Kvitåvatnvegen på denne strekningen. Siden en omlegging av Kvitåvatnvegen i det aktuelle 
området vil få direkte konsekvenser for adkomstsituasjon og valg av veitrasé for utbygging av 
H22 og H23, bør vurderinger rundt ny renovasjonsløsning sees i sammenheng med 
reguleringsplanen for det nye hytteområdet før det gjøres planvedtak.  
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Figur:  Grov prinsippskisse viser foreløpige tanker omkring ny renovasjonsløsning innpasset på 

de to alternative planforslagene for utvikling av felt H22 og H23.  
 
Øverst: Planforslag - Alternativ 1 
Nederst: Planforslag - Alternativ 2 
Rød dobbeltstripe:  Omlegging av Kvitåvatnvegen. 
Fiolett område:   Areal til ny renovasjonsløsning  
 
 
 
 



 

Oppsummering: 

Gjennomgangen av planforslaget viser at det er mange spørsmål å ta stilling til og mange 
avveininger som må gjøres i forbindelse med utvikling av byggeområdene H22 og H23. 
Tiltakshaver har gjennom plandokumentene lagt fram sine ønsker og vurderinger omkring 
hvordan de mener at områdene bør bygges ut. Nå er det opp til kommunen ved de politiske 
prosessene å ta stilling til hvilke løsninger man skal velge. I denne prosessen skal kommunen 
både ivareta tiltakshavers interesser og muligheter til å realisere det potensialet som ligger i 
eiendommene, og se til at utviklingen skjer på en måte som støtter opp om utviklingen av 
Gaustaområdet som helhet. Kommunen må gjøre sine vurderinger basert på det juridiske 
gjeldende og omforente grunnlaget som finnes i vedtatte arealplaner, samtidig som den må være 
forutseende i forhold til de utfordringene som ligger i en eldre og til dels utgått kommunedelplan 
og pågående masterplaner og samarbeidsprosjekter med ambisjoner om å revitalisere hele 
Gaustaområdet.   

En reguleringsplan kan ikke vedtas med alternative løsninger, slik som planen nå foreligger, og 
det må derfor tas stilling til alle deler av planen før andre gangs behandling. Innenfor de 
problemstillingene som er belyst og redegjort for i planprosessen, kan det være aktuelt å 
kombinere deler fra de ulike planalternativene med hverandre i det endelige utkastet til ny 
reguleringsplan. Kommunen ber derfor om en bred tilbakemelding på planforslaget.   

 

Konklusjon: 

Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 
 


