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Nesfjellet F9 - planbehandling 

Viser til TU-sak 27/2022. 

Vedlagt følger revidert planforslag som regulerer vegtrasé gjennom BKB1. Vegtraséen 

korresponderer med vegkulvert under prosjektert alpin nedfart i begge ender, se plan- og 

profiltegning TC-301. For tilkomst F10 krysser vegen under ny alpin nedfart mellom profil 

P420-P450. 

 

Sør for BKB1 krysser vegen under alpin nedfart, og ligger ca. 5 meter under terreng (Profil 

P0). Topografien i BKB1 er forholdsvis bratt, og det er ikke mulig å få til en god veglinje i 

terreng uten å forringe vesentlig utbyggingsområdet BKB1. 

Skigaarden i Hemsedal er beskrevet i planbeskrivelsen, og har vært en inspirasjonskilde 

for å legge til rette for et spennende konsept i BKB1. Likhetstrekkene mellom disse 

område er påfallende, både topografisk og at de ligger omsluttet av alpine nedfarter 
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sentralt i destinasjonen, høyt og luftig med gode sol- og utsiktsforhold. Det å utnytte 

terrenget og beliggenheten til å skape noe unikt har vært en drivkraft i planarbeidet, og da 

er det en vesentlig faktor at all parkering og biltrafikk foregår under terreng, og at 

kanalisering av myke trafikanter, utomhusarealer, aktiviteter og tilbud foregår i et hyggelig 

bilfritt miljø. Dette har vært en stor suksessfaktor i Skigaarden. Atkomstvegen til F10 må 

derfor ligge gjennom parkeringsanlegget under terreng i BKB1. Dette er sikret med 

regulert bestemmelsesområde og supplerende bestemmelse, jf. vårt forslag til løsning 

oversendt kommunen 14.03.2022. Vi mener dette fortsatt er den beste måten å sikre 

atkomsten i tråd med inngått rettsforlik, da endelig vegtrasé må komme ifm konseptuering 

og detaljprosjektering av garasjeanlegg og øvrig teknisk infrastruktur i BKB1. Vi har likevel 

laget et revidert forslag basert på vedtak i TU-sak 27/2022, og prosjektert en veg under 

terreng og frem til F10. Dette vegtraséen må forventes å bli justeret når detaljprosjektering 

i BKB1 gjennomføres, men påkobling av vegen i begge ender ligger fast ift de prosjekterte 

alpine nedfartene. Det betyr at påkoblingspunktet for veg til F10 er gitt i vedlagt forslag. 

Under noen illustrasjoner fra Skigaarden, utarbeidet av Heggelund & Koxvold arkitekter til 

inspirasjon. Info om Skigaarden finner dere her: https://www.skigaarden.no/ 

 

https://www.skigaarden.no/
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