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Forord 

 

Asplan Viak AS har vært engasjert av Nesfjellet Alpin AS til å utarbeide reguleringsplan for område F9, 
Tverrlia, i kommunedelplan for Tverrlia-Natten i Nesbyen kommune. Jan Erik Tilghman har vært 
Nesbyen kommunes kontaktperson for oppdraget. 

Eirik Øen har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS. 

 

 

Ål, 01.09.2021 

 

 

 

Eirik Øen  
Oppdragsleder  
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1. BAKGRUNN 

1.1. Formål 

F9 er et av de mest sentrale utbyggingsarealene på Nesfjellet. Formålet med reguleringen er å legge 
til rette for en konsentrert utbygging som del av en utviklingsstrategi for å gjøre Nesfjellet til en av de 
mest attraktive helårsdestinasjonene i landet. Planforslaget bygger videre på arbeidet som er gjort i 
masterplan for Nesfjellet Alpin, der utvikling av konsentrert fjellandsby og utvidelse av 
alpinproduktet med heiser og løyper er det sentrale. I tillegg til masterplan for Nesfjellet Alpin, og 
også det langsiktige prosjektet «Skyway Hallingdal», er det sett på flere referanseprosjekter i de 
beste skidestinasjonene i landet. Utviklingen vil og være med på å bygge opp om og videreutvikle 
andre aktivitets- og næringstilbud, både vinter- og sommertid. 

1.2. Oppdragsgiver og eiendomsforhold 

Oppdragsgiver er Nesfjellet Alpin AS. De er gjennom ulike selskaper hjemmelshavere til alle 
eiendommene som tilrettelegges for ny bebyggelse innenfor planområdet. 

Gnr./bnr. Eier 

56/1173 Nesfjellet Eiendom AS 

56/1174 Nesfjellet Alpin AS 

56/770 Nesfjellet Prosjektutvikling AS 

 

Planområdet ligger ved Nesfjellet Alpin Skisenter og har en størrelse på ca. 360 daa. 

1.3. Planlegger 

Asplan Viak AS er at av Norges største rådgivende konsulentfirma med ca. 1100 tilsatt fordelt på over 
30 kontorer spredt utover hele landet. Asplan Viak eies av en stiftelse med formål om å utvikle 
selskapet og medarbeiderne. Internasjonalt jobber Asplan Viak gjennom Nordplan. Besøk 
www.asplanviak.no for å lese mer om selskapet. Lokalt i Hallingdal er Asplan Viak lokalisert på Ål og 
har 9 tilsatte. 

Arealplanlegger er Asplan Viak AS ved arealplanegger Eirik Øen. Andre medarbeidere som har bidratt 
er Magnus Skrindo (Veg og VA), Vidar Diseth (teknisk tegner) og Judith Aakre (medarbeider plan). 
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2. PLANOMRÅDET, PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 

2.1. Lokalisering 

Planområdet ligger sentralt plassert rett ved siden av alpinbakkene i Nesbyen Alpinsenter, ca. 15 km 
fra Nesbyen sentrum. Nesfjellet er kommunens hovedområde for fritidsbebyggelse, med den største 
konsentrasjonen rundt alpinanlegget. I dag er det ca. 1000 eksisterende fritidsboliger innenfor 
kommunedelplanen Natten-Tverrlie, i tillegg til bevertning-, service- og handelstilbud.  
 

 

Figur 1: Utsnittet viser planområdets plassering (sort markering).  

 

I området er det skisenter, golfbane, langrennsløyper, utstrakt stinett, samt at det er en anerkjent 
stisykkeldestinasjon med et svært godt tilrettelagt nett av sykkelstier. Det er ellers store 
friluftsområder som går over i Nore og Uvdal, Gol og Flå, og det er eldre stølsområder og 
kulturlandskap i utkanten av hytteområdene.  

Bebyggelsen i området varierer fra tradisjonelle hyttetomter til leilighetsbygg, og både byggeskikk og 
størrelse på bebyggelsen er variert fordi området har blitt bygget ut over flere tiår. 

2.2. Avgrensing 

Planområdet ligger mellom eksisterende bebyggelse i området Tverrlie og alpinløypene i Nesfjellet 
Alpin Skisenter. Planområdet omfatter område F9 (ubebygd) og del av BA6 (bebygd) i gjeldende 
kommunedelplan (se figur 3 og 4), samt et lite areal avsatt til alpinløyper. Del av BA6 er med i 
planområdet for å få med tilkomstvei fra hovedveien Tverrlie samt for å rydde opp i eksisterende 
grenser/bruk. Plangrensa er noe innskrenket i forhold til oppstartsvarslinga (figur 6). 
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Figur 2: Utsnitt av området med plangrense (rød linje). Skiheistraseen vises rett nord for planområdet. Svart 
stiplet linje viser grensen mellom det regulerte området BA6 i nordvest og F9 i sørøst. 

2.3. Forholdet til gjeldende planer 

• Kommunedelplan for Natten-Tverrlie, planID 00201401, ikrafttredelsesdato 21.06.2016 
o Arealet F9 er avsatt til fritidsbebyggelse, i tillegg inngår en mindre del avsatt til 

idrettsanlegg (skisenter) i planområdet. BA6 er avsatt til «Fritidsbebyggelse 
(frittliggende og konsentrert), fritids- og turistformål, aktiviteter». 

• Reguleringsplan for Senterområdet Nesbyen Alpinsenter, planID 02200302, 
ikrafttredelsesdato 28.08.2003- Arealet er regulert til «Annet kombinert formål», 
«friluftsområde» og «idrettsanlegg» 

  

Figur 4 og 5: Utsnittet til venstre viser gjeldende reguleringsplan «Senterområdet Nesbyen Alpinsenter» (BA6) 
som delvis omfattes av den nye planen. Til høyre vises utsnitt av kommunedelplanen. 
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2.3.1. Avvik fra overordna planer og forutsetninger i oppstartsmøte 
Planen har enkelte avvik fra føringer i kommunedelplan og oppstartsmøtet. Nesbyen kommune har 
lenge signalisert at kommunedelplan for Natten/Tverrlie skal revideres. Som følge av 
kommunestyrevedtak 11.03.2021, PS 16/21 (Formannskapsvedtak 25.02.2021, PS 13/21) er dette 
lagt på is, noe som medfører at planen ikke vil bli oppdatert. Med bakgrunn i vedtaket legges det 
aktivt opp til avvik fra vedtatt kommunedelplan, og at konkrete vurderinger foretas på 
reguleringsplannivå. Kommunedelplanen legger hovedsakelig til grunn det som har vært en 
tradisjonell måte å bygge ut areal på, med enkelttomter for en enhet, og er best tilpasset dette. De 
siste årene har bevisstheten rundt effektiv utnytting av areal som skal bygges ut, og markedet, 
endret seg. Det har vært dialog og avklaring av avvik med kommunen i planprosessen. Med økt 
utnytting av areal, dvs. leilighetsbygg etc., har også fokuset på god kvalitet i felles uteområder, 
tilkopling til og opparbeiding av sti- og løypenett, sømløse forbindelser for myke trafikanter, 
reduksjon av intern bilbruk og helårsbruk av områder økt. Planforslaget har også enkelte avvik fra 
forutsetninger gitt i oppstartsmøtet. Det er flere år siden planarbeidet startet opp, og prosessen frem 
til endelig planforslag gjør at hensiktsmessigheten til enkelte punkter er revurdert. 

 

Avvik fra føringer i kommunedelplan og oppstartsmøte: 

- Atkomst til F10 gjennom F9 
Gjeldende festeavtale til alpinformål er førende for arealbruken oppstrøms F9, og 
planforslaget er tilpasset utviklingsgrepene for videre alpinutbygging i dette området, jf. 
masterplanen for Nesfjellet. Nesfjellet Alpin AS har heller ikke lykkes med å få til en 
privatrettslig avtale med grunneier i F10 om framføring av grå infrastruktur gjennom F9. 
Planforslaget ivaretar derfor ikke tilkomst til område F10 i kommunedelplanen gjennom F9. 
Vi mener imidlertid at dette vegkravet ikke er relevant lenger da området skal utvikles til 
alpinformål i tråd med inngått festeavtale. 

- Beredskapsveg fra Tverrlie: Vei i planforslaget følger krav til stigning og bredde for 
beredskapskjøretøy. Behovet for ekstra beredskapsveg er ikke større i F9 enn for andre 
utbyggingsområder. Dette har blitt avklart i dialog med kommunen i planprosessen. 

- Bygg og tilpasning til terreng: Planforslaget avviker fra deler av kommunedelplanens 
bestemmelse 3.2. I og med at område F9 er lagt inn i kommunedelplanen – og området 
stedvis er bratt – er bestemmelsen for generell og overordna, og den ser ut til å være 
tilpasset tradisjonell utbygging med enkelttomter. Dette kommer særlig til syne når det 
tilrettelegges for konsentrert bebyggelse. Det vesentlige med krav til utbygging i bratt 
terreng er ikke å ivareta bratte skråninger i seg selv – de har liten eller ingen bruksverdi eller 
verdi som landskapselement i seg selv i et byggeområde med høy grad av utnytting. Det er 
en vesensforskjell på utbygging av enkelthytter på det som skal fremstå som naturtomter og 
konsentrert utbygging der god utforming av tilstrekkelig store utearealer med flere 
funksjoner spiller en større rolle. Det vesentlige er å få til uteområder med god kvalitet ved 
riktig plassering av bygningsmasse slik at dette er mulig, samt god etterbehandling av terreng 
rundt bygg. Planforslaget legger opp til parkering under bakken, i ett eller to plan. Estetisk 
sett er krav om maks. høyde på synlig grunnmur på 0,7m og pilarer ikke tilpasset utbygging 
av leilighetsbygg/flermannsboliger. Det er krav til forblending av eventuell mur med 
naturstein eller skifer. Det er kvalitetskrav til utforming av uteoppholdsareal. I tillegg er det 
krav til struktur og form for bebyggelse innenfor det enkelte delområde. Visuelt sett, for et så 
stort område, kan det fremstå estetisk uheldig at alle bygg har samme hovedmøneretning. 
Det gir også mindre rom for god tilpasning til terreng i sammenheng med utforming og 
plassering av uteoppholdsareal for det enkelte bygg og mellom bygg. Intensjonen er å legge 
til rette for en bebyggelse med variasjon som skal stå i harmoni med omgivelsene, uten å 
skape kaos. 
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- Avvik fra sti- og løypeplan: Planforslaget har tilpasset alpinløypenettet til masterplanen for 
Nesbyen Alpinsenter, og ivaretar alle funksjoner dette skal ha. Tilkomst til/fra bakken for 
tilgrensende områder i Tverrlie er hensyntatt med alpinløype i sørlig avgrensing av 
planområdet. Detaljert plassering av sti- og løypenett ved regulering er en forutsetning for 
optimalisering heller enn et avvik. 

- Energiutredning: Utbygging skal følge de krav i TEK som måtte gjelde til enhver tid. Det er 
allerede krav til energibruk- og løsninger i TEK. Bedre og mer miljøvennlige løsninger for 
energibruk i bygg er under kontinuerlig utvikling. Planområdet er stort og vil trolig utvikles 
over mange år. Det anses som lite hensiktsmessig å detaljert utrede energiløsninger i 
reguleringsplanen for bygg som skal etableres på lang sikt dersom en utredning skal ha 
faktisk verdi. 

- Byggegrenser: Det er ikke vurdert som nødvendig med spesifisering av krav til byggegrenser 
ut over det som fremgår av plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. 

- Vegetasjon, landskap, terrengbehandling: Kommunedelplanen har en bestemmelse som 
omfatter krav til at større trær kan beholdes. Ved omfattende utbygging i bratt terreng er det 
ikke uproblematisk å skulle bevare enkelttrær da disse kan bli ustabile, både som følge av 
grunnarbeid i nærheten, vind og utvasking av jord ved nedbør. Man er derfor avhengig av å 
bevare større, sammenhengende skogområder dersom dette skal være tilstrekkelig trygt. 
Reetablering av vegetasjon og nyplanting av trær på steder der de kan vokse trygt vil være 
den mest hensiktsmessige løsningen. 

- Atkomstpiler: Det er ikke lagt inn atkomstpiler i plankartet (illustrasjoner), med unntak av 
området for eksisterende bebyggelse. Dette har liten hensikt på dette tidspunktet, men det 
er krav til at atkomst vises i situasjonsplan.  

- Sikkerhetskrav alpinanlegg 
Statens Jernbanetilsyn (SJT) er godkjenningsinstans for heiser og fører tilsyn på heiser. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn og pålegger 
alpinanleggene å gjennomføre ROS-analyser. 
Alpinanleggenes Landsforbund (ALF) er alpinanleggenes fagsammenslutning. ALF har 
sikkerhet som hovedfokus, og bistår alpinanleggene med ROS og beredskap. 
Forskrift om miljøretta helsevern er en forskrift som fungerer som et supplerende 
«sikkerhetsnett» for tilsyn og faglig støtte til alpinanleggene for sikkerhetsrettede oppgaver.  
Alpinanleggene har høy egenfokus på sikkerhet og gjør sine risikovurderinger og 
sikkerhetstiltak ut over de formelle kravene etter TEK. Vurderinger av konsekvenser og 
avbøtende sikkerhetstiltak må gjøres når tiltakene er konkretisert i gjennomføringsfasen. 

2.4. Nasjonale og regionale føringer 

Nedenfor oppgis en rekke overordnede føringer med betydning for planarbeidet. Listen er ikke 
uttømmende, men angir føringer som anses som viktige i forbindelse med reguleringsplanarbeidet 
og som statlige og regionale myndigheter har spesielt fokus på. 

• Kulturminnelova av 06. august 1978 
• Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 
• Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26.09.2014 
• Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging av 04. september 2009. 
• Lov om tilgjengelighet og diskriminering (Universell utforming) av 20. juni 2008 
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging av 20.09.1995 
• Den europeiske landskapskonvensjonen, i kraft 1.mars 2004 
• Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, T-1513, 2012 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442, oppdatert 2017 
• Retningslinje 2-2011 frå NVE. Flaum- og skredfare i arealplanar 
• St. melding nr. 34 om norsk klimapolitikk (2006-2007) 
• St. melding nr. 26 – Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (2006-2007) 
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12. juni 2015 
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3. MASTERPLAN FOR NESFJELLET ALPIN OG 
REFERANSEPROSJEKTER 

Som bakgrunn for hvordan plangrep, utnytting og bebyggelse er tenkt i planforslaget ligger 
masterplan for Nesfjellet Alpin. I tillegg har man sett på en rekke referanseprosjekter, både når det 
gjelder utforming og struktur innenfor planområdet, men også for Nesfjellet Alpinsenter som helhet. 
Der man tidligere bygget tradisjonelle fritidsboliger på store tomter på de mest sentrale arealene, går 
man nå for en vesentlig tettere utbygging der brukervennlighet og korte avstander mellom bo-, 
aktivitets-, og servicetilbud er førende premisser, sammen med en helhetlig utvikling av 
alpinproduktet og også stisykkeltilbudet. Dette er vesentlig for å få økonomi i utviklingen av løype- og 
heistilbudet i skianlegget, og for å være konkurransedyktig ift. andre destinasjoner. Selv om dette 
medfører en mer synlig utbygging, er marktrykket per enhet vesentlig lavere, og det gir både areal- 
og transportgevinster, mulighet for større bilfrie områder og utvikling av uteområder som er 
attraktive hele året. 

 
MASTERPLAN NESFJELLET ALPIN - BASEOMRÅDE 
Det pågår arbeid med masterplan for området rundt bunnstasjonen i skisenteret. De canadiske 
skidestinasjonsutviklerne i Ecosign er leid inn. De arbeider med hvordan baseområdet kan utvikles, 
og hvordan alpinanlegget som helhet kan utvikle løypenettet sitt. 

I baseområdet er det konseptuert en mulighetsstudie som viser utbygging av fritidsenheter, i tillegg 
til handels- og servicetilbud som en del av videreutviklingen av destinasjonen. Det er lagt opp til et 
nytt barneområde i bunn av skibakken, skjermet i en egen sone med umiddelbar nærhet til fritids-
/utleieenheter og servicetilbud. 

 

Figur 6: Masterplan for Nesfjellet Alpin (Bilde: Ecosign). 
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«SKYWAY HALLINGDAL» 
Prosjektet med pendelbane fra bunnstasjon i Nesbyen sentrum og til topps ved Syningen øverst i 
alpinområdet vil kunne bli en solid helårsattraksjon med betydelig trafikk inn i 
alpinanlegget/sykkelstiene. I masterplanen fra Ecosign er det lagt opp til pulsgondol fra baseområdet 
i skisenteret og opp til pendelbanens toppstasjon. 

 

REFERANSEPROSJEKTER 
Det er sett på flere referanseprosjekter med hensyn til plangrep, grad av utnytting, byggehøyder og 
plassering i terreng. Særlig Hemsedal og Geilo er destinasjoner der utvikling har foregått over lenger 
tid, og det er vesentlig å se hvordan helhetlig utbygging av fjellandsbyer og alpinprodukt har vært 
tenkt og utført her de siste 5-10 årene både for å lære av det som har vært gjort riktig, men også for 
å unngå feil. Felles for destinasjonene er at de satser på høy grad av utnytting i baseområder og de 
mest sentrale arealene inntil alpinløypene, sammen med krav til høy arkitektonisk kvalitet og 
opparbeiding av gode uteområder/aktivitetsområder med større bilfrie soner for helårsbruk. I 
prosjektene Høgevarde i Flå, Skigaarden i Hemsedal, Kikut Alpinlodge og Havsdalsgrenda i Hol/Geilo 
er det tilnærmet eller tilsvarende grad av utnytting og byggehøyder for bebyggelse i liknende terreng 
som det planforslaget for F9 legger opp til.  

  

Figur 7 og 8: Til venstre er Kikut Alpinlodge på Geilo, med 100 enheter (bilde: www.kikutalpinlodge.no). Til 
høyre Vardefjell 1 i Høgevarde Fjellpark (bilde: www.hogevarde.no). 

 

  

Figur 9 og 10: Til venstre Skigaarden (www.kikutalpinlodge.no/Illustrasjon: H&K arkitekter). Skigaarden har et 
konsept med all parkering under bakken, bilfritt miljø med skitrase gjennom området og næringsareal 
(bevertning/handel) på bakkeplan i hovedbygg. Byggehøyde ligger på 15 m over gjennomsnittlig planert 
terreng for de høyeste byggene. Til høyre Havsdalsgrenda på Geilo (www.havsdalsgrenda.no/Foto:Heidi 
Solum). 

 

 

http://www.kikutalpinlodge.no/
http://www.havsdalsgrenda.no/Foto:Heidi
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4. PROSESS 

4.1. Historikk 

Oppstartsmøte ble avholdt 8.9.2016 og 25.4.2018. Varsel om oppstart ble sendt ut til berørte 
grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert 25.5.2018 og arbeidet ble varslet med 
annonse i Hallingdølen. Frist for merknader var satt til 1.7.2018. Det har også vært oppfølgingsmøter 
med kommunen den 01.07.2020, som følge av at Asplan Viak tok formelt over planprosessen, og 
08.12.2020 pga. bytte av kommunal saksbehandler. 

 

Figur 6: Oppstartsvarslinga, annonse. 
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4.2. Innkomne merknader 

Innkomne merknader er oppsummert og vurdert nedenfor. 

Avsender Oppsummering Vurdering 

Fylkesmannen i 
Buskerud, 
25.6.2018 

Forhold knyttet til friluftsliv, grønnstruktur, 
naturmangfold og landskap må ivaretas i tråd 
med nasjonale føringer. 

Planforslaget ivaretar landskap og 
grønnstruktur gjennom 
bestemmelser om grad av utnytting, 
utforming og krav til størrelse og 
funksjonalitet. Verdiene knyttet til 
friluftsliv er ivaretatt gjennom formål 
skianlegg, som kan benyttes hele 
året, også som tilkomst til 
omkringliggende friluftsområder. Det 
er ikke registrert viktig 
naturmangfold innenfor 
planområdet. 

Steinar 
Vissebråten, 
28.5.2018 

Ber om bedre kart som viser større område. 
Sikkrenner og bekker er pdd påført mer vann 
enn de er dimensjonert for, det er allerede 
skader som er kommet pga. avrenning fra 
Natten. Utgraving av terreng og myr som tar 
unna for vann og snøsmelting skaper 
problemer for gårdsbruk nedenfor. Ber om at 
dette håndteres. Ber om å bli kontaktet for 
videre dialog. 

Planforslaget forutsetter at alt vann 
dreneres mot Einetjern og 
Tronrudåne. Det vises for øvrig til 
egen VA-plan, som også omhandler 
overvannshåndtering. 

 

Rukkedalskogen AS 
v/HR Prosjekt AS, 
29.6.2018 

På vegne av grunneier av F10, gnr/bnr 65/202 
forventes det at arbeidet tar høyde for 
tilkomstveg til F10. 

I 2020 fikk alpinsenteret nye eiere. 
Det er nå en stor satsing på utvikling 
av alpinsenteret og alpinproduktet i 
Nesfjellet. Arealet F10 er i sin helhet 
omfattet av alpinsenteret sin 
festeavtale og sett i lys av utvidelsen 
av alpinsenteret med stolheis og nye 
nedfarter vil F10 i sin helhet utvikles 
med alpine nedfarter og annen alpin 
infrastruktur, jfr masterplan for 
Nesfjellet Alpin.  

Sidsel Ekeberg, 
7.6.2018 

Kart som viser mulig tilkomstveg til området. Tilkomst er grundig vurdert i 
planprosessen. 

Styret i Nesbyen 
Fjellandsby v/Per 
Tore Meiholm, 
25.6.2018 

Aldri vært forespeilet at tilkomstveg skal være 
samme som for fjellandsbyen. Mange barn 
som leker der og bruker bakker og vei. Aldri 
vært presentert for nye kjøpere at området 
kan bli brukt til anleggstrafikk med den støv 
og støy det medfører til plage for både 
mennesker og slitasje på bygg. Grunneier 
Tandberg bekreftet at veien heller ikke er 
dimensjonert til slik trafikk. De er samlet om 
at alt. 2 ikke må tas i bruk, og at det i alt. 3 må 
tas hensyn til eksisterende hytter og 
leiligheter slik at ny trafikk/utbygging ikke blir 
til sjenanse. 

Adkomst til F9 er ikke planlagt å gå 
via eksisterende bebyggelse i 
Nesbyen Fjellandsby AS, kun felles 
avkjøring fra Tverrlia-vegen. 

Tilkomstveg er justert og 
dimensjonert opp for planlagt 
utvikling. Nytt kryss og vegtrasé til 
fjellandsbyen utbedres, og gir en 
bedre geometri enn i dag.  

Utviklingen av F9 er i tråd med 
overordna plan. Ski inn/ski ut 
ivaretas for fjellandsbyen med 
regulert alpinformål og turdrag. 
Alpin nedfart gjennom F9 forbi 
fjellandsbyen og ned til basestasjon 
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vil gå i kulvert under ny veg for 
trafikksikker kryssing.  

 

4.3. Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 

Ved oppstart av reguleringsplanarbeid skal planer vurderes i forhold til forskrift om 
konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) og i forhold til plan- og bygningsloven. I forbindelse med 
igangsetting av planarbeid med detaljregulering F9 er det gjort en slik vurdering som tilsier at 

detaljreguleringen ikke skal konsekvensutredes. Planforslaget er i hovedsak i tråd med 

kommunedelplanen, og det er ingen kjente problemstillinger som tilsier krav om 
konsekvensutredning eller planprogram.  
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består i dag av alpin nedfart og skog, i tillegg til eksisterende byggeområde BA6 
(Nesbyen Fjellandsby). Området benyttes også sommerstid med turstier og sykkelmuligheter. 
Tilstøtende arealbruk er områder med fritidsbebyggelse i sør og landbruksareal/grønnstruktur i vest. 
I nord grenser planområdet til alpinsenteret, og BA6 inneholder alpinsenterets bunnstasjonområde. 

 

Figur 11: Bildet viser bånnstasjonen i skisenteret. Område F9 ligger til lengst til høyre i bildet. 

 

 

Figur 12: Utsnittet viser eksisterende bebyggelse og arealbruk i området. Gul markering angir planområdets 
beliggenhet mellom alpinanlegget og Tverrlie hytteområde. 
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5.2. Landskap og terreng 

Planområdet ligger i en skrånende skogkledt vest-/nordvestvendt helling. Alpinløype og eksisterende 
bebyggelse i regulert område er nærmeste naboer, og det går en tilbringerløype/grønn løype 
gjennom planområdet. Planområdet ligger på ca. 760 - 1000 moh., og videre oppstrøms strekker 
terrenget seg opp mot høyereliggende fjellområder med Ålvassyningen på 1041 moh. og 
Høgelinatten på 1125 moh. Nærmeste skitrekk som ligger ca. 200 m mot nord har endestasjon på 
1064 moh. Landskapet er preget av å være et tyngdepunkt for utbygging på Nesfjellet, men med 
tradisjonell tomtestruktur og i hovedsak en enhet per tomt. Det er bevart mye vegetasjon både 
mellom enkeltbygg og byggeområder, og området fremstår som forholdsvis grønt og skogkledt.  

 

Figur 13: Utsnittet viser gjeldende reguleringsplaner og kommunedelplan i området, svart pil viser 
planområdets plassering. 

5.3. Naturfare 

Området er ikke omfattet av aktsomhetskart for skred eller jord- og flomskred (www.atlas.nve.no). 
Bekken i nedre del av området er omfattet av aktsomhetskart for 200-årsflom. 

 

Figur 14: Utsnittet viser aktsomhetskart for 200-års flom (www.atlas.nve.no). 
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5.4. Trafikkforhold 

Avkjøringen fra Tverrlie og inn til Fjellandsbyvegen betjener område BA6. Den tilgrensende 
parkeringsplassen, som er hovedparkering for gjester til skianlegget, har egen avkjøring ca. 200 m 
før. 

 

 

Figur 15: Utsnittet viser eksisterende kanalisering av vegtrafikken (www.kommunekart.com). 
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6. PLANFORSLAG 

6.1. Plankart 
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6.2. Hovedgrep 

Planforslaget legger opp til konsentrert fritidsbebyggelse med inntil 1500 enheter totalt.  
Bebyggelsen vil hovedsakelig være i form av leilighetsbygg og/eller flermannsboliger, med tilhørende 
infrastruktur. I tillegg er det mulighet for bevertning og serviceanlegg i øverste del av planområdet - 
felt BKB1. Det legges opp til høy grad av utnytting, parkering under bakken og krav til høy 
arkitektonisk kvalitet både i materialvalg og utforming av det enkelte delområde. Det er og lagt stor 
vekt på å sikre gode uteområder i tilknytning til bebyggelsen. I tillegg er det lagt ned mye arbeid i å 
finne den beste løypeprofilen for alpintraséen fra ny toppstasjon og ned gjennom planområdet. Ski 
inn/ut til alpinanlegget for F9 og tilgrensende byggeområder i Tverrlie har vært sentralt i 
planarbeidet for å gjøre området brukervennlig, trafikksikkert og med sømløse forflytningsmuligheter 
uten kryssing av bilveger. Regulert alpin nedfart gjennom F9 er en fullverdig løype som inngår i den 
nye alpine nedfartstrukturen som planlegges gjennom masterplanarbeidet og er korrespondert med 
toppstasjonen for ny stolheis som etableres i 2021. 

 

 
Figur 17: Illustrasjonsfoto av type stolheis som skal stå klar til sesongstart 2021 (Foto: Leitner). 
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Del av område BA6 inkluderes i planen for å rydde opp i eksisterende forhold og for plassering av 
avkjøring/tilkomst til F9.  

Riggområdet forutsettes på parkeringsplassen ved avkjøringen til planområdet og/eller i kombinasjon 
med Einan 4 eller andre prosjekter i regi av planfremmer i baseområdet til Nesbyen alpinsenter. 

6.2.1. Utnytting 
Planområdet ligger sentralt plassert ved alpinanlegget, og vil inngå i den overordna satsingen på 
videreutvikling av destinasjonen. Beliggenhet og utviklingspotensialet må sees i en større 
sammenheng og i tilknytning til den nye masterplanen for Nesfjellet og «skyway Hallingdal», som skal 
knytte destinasjonen til sentrum med ny grønn infrastruktur. Det er derfor viktig å utnytte F9 på en 
rasjonell og fremtidsrettet måte. Lav utnyttingsgrad vil være sløsing av arealer i et område som bør 
bidra til ta framtidig utbyggingsvolum. Kjerneområder med god infrastruktur må utnyttes godt. 

Planområdet har fått høy utnyttingsgrad og romslige byggehøyder for å sikre god fleksibilitet og 
utnytting i fremtidig konseptuering av delområdene. For dimensjonering av vei, vann, avløp og annen 
infrastruktur er det benyttet 1500 enheter som et teoretisk antall enheter. På denne måten er 
infrastrukturen sikret en svært god kapasitet og forutsigbarhet. Antall enheter vil avklares ved 
detaljprosjektering av det enkelte delfelt. 

6.2.2. Arealregnskap 
Tabellen nedenfor viser arealfordeling av de ulike formålene i planforslaget. 

Arealstørrelse (daa) Arealformål 

204,5 Fritidsbebyggelse- konsentrert (nye områder) 

52 Skianlegg – alpin og turdrag 

59 Veg inkl. annen veggrunn 

0,25 Vann- og avløpsanlegg - høydebasseng 

12 Friluftsformål 

 

6.3. Gjennomgang av formål  

6.3.1. Fritidsbebyggelse, bevertning og serviceanlegg 
Planforslaget legger opp til 14 nye delområder med fritidsbebyggelse, i form av leilighetsbygg og 
flermannsboliger. I ett område åpnes det også opp for etablering av bevertning og serviceanlegg 
(BKB1). 

I BFR1-11 er grad av utnytting satt til 40% BYA og mønehøyde 15 for leilighetsbygg, og 11 meter for 
flermannsboliger, målt ift. gjennomsnittlig planert terreng. Det forutsettes at parkering i hovedsak 
skal ligge under bakken. For bestemmelsesområde #4 i BKB1 er maks. mønehøyde satt til 10m for å 
hensynta nabobebyggelse. I tillegg er det utvidet byggegrense på 10m mot tilgrensende bebygd 
fritidstomt. 

I felt BKB1 er det åpnet opp for bevertning- og serviceanlegg på inntil 1500m2 BRA i forbindelse med 
leilighetsbygg og tilgrensende skitrase. 

Tidligere regulert område BFK3-10 (BA6) og BFK 1 og 2 har grad av utnytting som i hovedsak følger 
gjeldende planbestemmelser, men de er modernisert og jamført med det som faktisk er bygd. 

I bestemmelsene er det satt krav om spesifikk materialbruk, estetisk kvalitet og struktur innenfor det 
enkelte delområde.  Det er ikke spesifikke krav til avstand fra veggliv til fylling. Arrondering av 
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masser, terrengbearbeiding og løsninger for gode arealer mellom bygg og bygg/tilstøtende arealbruk 
vil best kunne vurderes ved prosjektering.  

Det er krav til minste uteoppholdsareal på 25m2 per enhet for leilighetsbygg og bestemmelse om 
utforming og funksjon i utesoner, blant annet at alle bygg skal være tilknyttet gangforbindelse mot 
grønnstruktur/skianlegg. MUA for felt BFR1-11 og BKB1 skal samles og være felles for det enkelte 
felt/bygg slik at uteoppholdsarealene får en organisering, størrelse og utforming som hensyntar ulike 
behov. 

Det er kun tillat med skjulte lyskilder som utendørs belysning. Dette vil være med på å dempe 
fjernvirkning av bebyggelsen. 

Parkeringskrav er satt til 1,5 plass per enhet.  

6.3.2. Skianlegg 
Formålet omfatter ny (omlagt) alpin nedfartstrasé langs sørlig avgrensing av planområdet. Løypa er 
en grønn buffer mot eksisterende bebyggelse og den ivaretar mulighet for ski inn/ut for planområdet 
(sammen med skitrase i nord) og nabobebyggelsen. Hoveddelen av løypa, fra BKB1 og ned mot BA6 
er min. 40m bred og klassifisert som overordna grønn løype, men med blå løypekategori på 
delstrekning. 

6.3.3. Turdrag 
Turdrag sikrer ski inn/ut for Nesbyen Fjellandsby. 

6.3.4. Veg 
SKV2 er hovedveg gjennom hele planområdet og er regulert med 6m bredde + vegareal for inntil 2m 
breddeutvidelse per kjørebane i svinger. Vegen er dimensjonert etter vegklasse L1 i Statens Vegvesen 
sin normal for veg- og gateutforming (Håndbok N100) i kombinasjon med landbruksveg klasse 2 og 3, 
jf. kommunedelplanen. Maksimal stigning på 8%. Vegen skal være helårsveg. Vegen kan benyttes av 
alle kjøretøy med hensyn til geometri og bredde. Med teoretisk 1500 enheter får man en ÅDT på ca. 
640 (jf. beregningsmetode i trafikkanalysen for Grasdokk-krysset (Asplan Viak, 21.4.2015). 

Alpinløypa har planskilt kryssing i kulvert mot baseområdet i skianlegget og vegen går i kulvert under 
alpintraséen ved BKB1.  

Tilkomster til de enkelte delområder skal vises i situasjonsplan, interne veger skal prosjekteres. Pga. 
terrenghelling må antall tilkomster vurderes ifm. prosjektering av det enkelte delområde, det skal 
tilstrebes færrest mulig avkjøringer til hvert delfelt. 

6.3.5. Renovasjon 
Området benytter felles returpunkt ved krysset Trondrudvegen/Trondrudmarka. I bestemmelsene er 
det krav om at det i situasjonsplan skal vises hvor areal til felles renovasjon er satt av i det enkelte 
delområde. 

6.3.6. Teknisk infrastruktur 
Alt avløp føres til Nes kommunale renseanlegg. Vannforsyning skal knyttes til Tverrlia vannverk med 
mulighet for utvidelse for uttak av råvann fra overflatevannkilde. I tillegg kan området på sikt 
forsynes fra Rukkedalen. 

6.3.7. Hensynssone bevaring kulturminner/kulturmiljø 
Sonen omfatter registrert kullgrop med sikringssone, ID-236038.   



 

side 23 av 32 

6.3.8. Riggplass 
Riggplasser og areal til massehåndtering er lokalisert utenfor planområdet, ved parkeringsplassen til 
alpinsenteret og samlokalisert med bl.a. Einan 4 eller andre utbyggingsprosjekter i området. 
Planfremmer er den største aktøren i området, både på eiendoms- og utbyggingssiden, så 
samlokalisering med andre pågående byggeprosjekter koordineres etter behov. 

 

Figur 18: Røde sirkler viser riggplasser. 
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

7.1. Områdeutvikling 

Planforslaget er teoretisk dimensjonert for 1500 enheter. Det faktiske antallet enheter vil først 
avklares ved detaljprosjektering av de enkelte delområdene. Utbyggingsomfanget krever tilstrekkelig 
dimensjonerte løsninger av infrastruktur, men byr også på mange muligheter og positive 
ringvirkninger. Utvikling av F9 må ses som del av den langsiktige planen for utvikling av Nesfjellet, og 
planen er i all hovedsak i tråd med kommunedelplanen. Utvikling av langrenns-, alpin- og 
sykkelløyper er dynamisk, og ikke alltid egnet for detaljert regulering. Utbyggingen av særlig 
sykkelnettet på Nesfjellet de siste årene har vært enorm, og er sammen med langrenns- og stinettet 
en viktig del av å begrense intern bilbruk og øke attraktiviteten i området generelt. 

MOBILITET 

For å komme til området Natten/Tverrlie vil privatbil fremdeles være hovedtransporten for de fleste. 
Etablering av tilstrekkelig utviklet offentlig kommunikasjon, som er ønskelig på sikt, krever et 
vesentlig brukervolum. I sentrumsområdet/ved basestasjonen til alpinsenteret er det foreløpig få 
næringstilbud som tilsier at biltrafikk fra F9 vil være av betydning. Planen legger opp til ski inn/ut for 
alle bygg uten kryssing av kjøreveg, enten direkte ut i løyper eller ved kort gangavstand til løyper 
internt i byggeområdene. Vinterstid, som foreløpig er den årstiden med flest brukere, vurderes det 
som lite sannsynlig at mange vil benytte bil til parkeringsplass ved basestasjon når de kan ta på ski 
direkte fra fritidsboligen. Sommerstid vil man kunne gå eller sykle til stinett uten kryssing av veg. Det 
vil også være mulig å bevege seg gjennom de ulike delområdene, fremfor å gå på hovedvegen. Ved 
utvikling av det planlagte sentrumsområdet i masterplan for Nesbyen Alpinsenter vil gangmuligheter 
fra nedre del av F9 bli ivaretatt. 

 

Figur 19: Kartet viser hvordan F9 er knyttet til sti- og løypenett med en radius på maks. 500m fra hovedveg 
gjennom planområdet. Kartet viser ikke all regulert grønnstruktur. 
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7.2. Landskap og estetikk 

Planområdet er et av de mest sentrale arealene i Natten-Tverrlie. Det er lagt opp til en konsentrert 
utbygging med høy grad av utnyttelse slik at arealet kan brukes mest mulig effektivt. Dette vil 
medføre økt grad av fjernvirkning sammenlignet med tilgrensende områder, men i den grad området 
er bygget ut fra før medfører ikke planforslaget en vesentlig endring av landskapet som et 
byggeområde. Areal er en knapphetsressurs og i områder der det legges til rette for konsentrert 
bebyggelse, med umiddelbar nærhet til aktiviteter, handels- og servicetilbud må nødvendigvis 
fjernvirkning veie noe mindre enn effektiv utnytting av areal. 

Eksponering av et område ift. fjernvirkning vil kunne ha et spenn fra positiv eksponering til uheldig 
eksponering. Det er den uheldige eksponeringen en forsøker å unngå. Planforslaget legger stor vekt 
på estetisk kvalitet og det er ønskelig å unngå lange rekker med homogen bebyggelse som kan gi 
uheldige nær- og fjernvirkninger. Det skal være variasjon i form, høyde og plassering i terreng 
innenfor det enkelte delområde. Det skal fremstå helhetlig i utseende, og med god struktur og 
funksjonalitet. Krav til takform- og vinkel, farger og materialbruk vil binde bebyggelsen sammen. 
Variasjon i bygningsstruktur, styring av utebelysning og farge- og materialbruk på fasader og 
taktekking er avgjørende for hvordan bebyggelse i et område eksponerer seg, og vurderes som 
viktigere å styre enn utbyggingsomfanget og byggehøyder. Planområdet ligger ikke i silhuett ift. 
fjernvirkning. 

Planområdet er stort, og planbestemmelsene åpner derfor opp for bygging av flermannsboliger som 
supplement til leilighetsbygg. Terrengmessig vil det være gunstig å kunne bygge smalere/mindre 
bygg i de bratteste partiene i området, og det vil også være med på å gi variasjon i bebyggelsen som 
estetisk sett vil være positivt. 

Det er i tillegg krav til MUA per enhet og krav til kvalitet og utforming av uteoppholdsareal og 
ubebygd areal. Arealene skal utformes med grunnlag i prinsippene om universell utforming. 

 

VOLUMSTUDIE/SYNLIGHETSANALYSE 

Det er utført en enkel volumstudie/synlighetsanalyse for planområdet for vurdering av 
landskapsvirkningen. Volumstudiet baserer seg på bygningshøyder på hhv. 9, 11 og 15 i forhold til 
gjennomsnittlig planert terreng, i tråd med reguleringsbestemmelsene som krever variasjon i form og 
høyder i hvert delfelt. Fotavtrykket i synlighetsanalysen er lavere enn 40%BYA, men omfatter 
anslagsvis 1500 enheter á 80 m2 leiligheter. Som figuren nedenfor viser, er det tatt utsnitt fra 9 
standplasser i området. Synlighetsanalysen ligger vedlagt. 

Analysen er bygd opp i terrengmodellen og med tilgjengelig laserdata for vegetasjonen. 
Vegetasjonen er i stor grad «hugget bort» i byggeområdet for å gi et teknisk/realistisk inntrykk av 
eksponeringsgraden. Byggene er plassert i fornuftige høyder i terreng på byggeområdene, og med 
material- og fargebruk i tråd med reguleringsbestemmelsene. Selv om bildeutsnittene kan se noe 
enkel ut er de realistiske ift eksponering, med unntak av manglende visualisering av lyseksponering 
(inne/utelys). 
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Figur 20: Utsnittet viser virkning av potensiell bebyggelse fra bunnstasjon i skisenteret (gul prikk). 
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Figur 21: Utsnitt fra Tverrlie, standplass som vist med gul prikk. Byggene til høyre for alpin nedfart er 
eksisterende hytter i Tverrlie. 

 

NÆR- OG FJERNVIRKNING 

For den nærmeste bebyggelse i sør og vest vil virkningen på lang sikt være betydelig pga. omlagt 
alpintrase uten skog. Det vil imidlertid i praksis bli en buffersone med vegetasjon på ca. 5m fra 
formålsgrensen for bebyggelse, som vil gi noe skjerming. I øverste del av område er det i tillegg en 
byggegrense på 10m og krav av trapping av byggehøyder. Det kan likevel ikke forventes at utvikling 
av F9, som det mest sentrale området på Nesfjellet, vil kunne skjermes fra nærliggende bebyggelse, 
derimot stilles det høye krav til terrengbehandling og estetikk. Bebyggelse lenger mot sør får pga. 
eksisterende vegetasjon vesentlig mindre innsyn mot utbyggingen. Eksisterende bebyggelse på andre 
siden av skibakkene vil i stor grad ikke se ny utbygging pga. terreng og skog (gran) mellom løyper. Fra 
golfbanen og områder lenger unna vil ny bebyggelse prege utsikten i mindre grad, både pga. 
avstanden i seg selv, men og pga. terrengformasjoner og vegetasjon som skjermer. 

Selv om volumstudien ikke har korrekt plasserte bygg, takform eller fargebruk viser den viktigheten 
av bestemmelser om utforming med hensyn til variasjon i form og høyde, riktig materialbruk, 
torvtak, dempede og mørke farger og skjulte kilder for belysning. 

7.3. Trafikale forhold 

VEGTILKOMST 
I planprosessen har det vært vurder flere mulige løsninger for tilkomst: 

• En tilkomstveg: Eksisterende avkjøring fra Tverrlie og opp gjennom hele planområdet 
• To tilkomstveger: En tilkomst fra eksisterende avkjøring fra Tverrlie og en fra midten av 

planområdet via Tverrlie 
• Tre tilkomstveger: En tilkomst fra eksisterende avkjøring fra Tverrlie, en fra midten av 

planområdet og en i toppen (BKB1) av planområdet via Tverrlie 
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Et grunnleggende premiss er at skiløyper og ski inn/ut ikke skal ha vegkryssinger. Det er også vurdert 
kostnader ved å etablere bruer/kulverter, som er betydelig, kan gi unødvendig store inngrep og 
forringe bruksvennligheten med partier med for stor helling. I tillegg har det blitt vurdert påvirkning 
av økt trafikk gjennom eksisterende nabobebyggelse med potensiell opparbeiding/utbedring av veg 
tett på bebyggelse, samt total veglengde og terrenginngrep. 

Ut ifra disse premissene er konklusjonen at det første alternativet er det beste. Veien medfører 
færrest kryssinger av løyper, gir mulighet for ski inn/ut for alle områder, berører ikke eksisterende 
bebyggelse i Tverrlie og gir best mulighet for tilkomst til parkering i kjellerplan for ny bebyggelse. 

 

Figur 22: Utsnittet viser vurderte tilkomstmuligheter for planområdet (plankartet er ikke siste versjon). 

 

ØVRIGE TRAFIKKFORHOLD 
Innenfor planområdet er det i hovedsak forventet at bebyggelsen vil ha tilkomst til parkeringskjeller 
direkte fra tilkomstveg SKV2. Det er også aktuelt med tilkomst til nabobygg gjennom tilgrensende 
bygg med tilkomst fra SKV2. Øvre deler av enkelte felt vil måtte ha parkering på terreng der man ikke 
kommer til kjellerplan fra SKV2.  

 

TRAFIKKSIKKERHET 
Planforslaget legger opp til at det internt i feltene skal være bilfrie soner som kan benyttes hele året 
til opphold, rekreasjon og tilkomst til tilgrensende løypenett/friluftsområder. Kanalisering av trafikk 
til færrest mulig veger og avkjøringer gir et trafikksikkert miljø der hovedvegen ikke blir det naturlige 
valget for myke trafikanter. Hvert delfelt skal ved gangforbindelse knyttes til tilgrensende 
grønnstruktur, og videre til sti- og løypenett. Trafikkvolumet vil ha store variasjoner i løpet av et år, 
og det er også vesentlig forskjell på trafikk øverst og nederst i feltet. Ved utvikling av 
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sentrumsområdet/bånnområdet iht. masterplan for Nesbyen Alpinsenter vil gangforbindelse til 
nedre del av F9 ivaretas. Hovedveien i området er ingen gjennomfartsvei, og trafikken vil avta 
vesentlig oppover i planområdet.  

Vegformålet er regulert med en bredde som muliggjør fremtidig etablering av fortau/gangvegløsning 
på inntil 3,0 m, uten at det går ut over standard bredde på kjørebane.  

7.4. Klima/miljø og energi 

Effektiv utnytting av areal som åpnes opp for utbygging er et av de viktigste verktøyene for å hindre 
tap av biologisk mangfold, fordi man får minimalt avtrykk per enhet som bygges – man forbruker 
mindre areal. Tett bebyggelse har flere fordeler, for eksempel mindre behov for transport når man 
har kommet frem til destinasjonen ved at man kan samle flest mulig enheter i gang-/skiavstand til 
aktiviteter/næringstilbud. Akseptabel gangavstand for person med alpinstøvler er ca. 250m. Det er 
derfor lagt inn bestemmelse om at alle bygg innenfor felt BFR1-11 og BKB1 skal være tilsluttet 
opparbeidet gangforbindelse til alpinløype. Parkering forutsettes i hovedsak lagt under terreng, dette 
frigjør areal til bilfrie soner innenfor det enkelte delfelt. 

Dagens teknologi gir mange muligheter for å oppfylle kravene i TEK17 mtp. energi. Varmepumper, 
fjernvarmeanlegg, nærvarmeanlegg, biobrensel, solenergi, grunnvarme etc., eller en kombinasjon av 
flere, kan være miljøvennlige alternativer til direktevirkende strøm. For et hytteområde som skal 
bygges ut over lang tid, og med noe usikkerhet i endelig antall enheter, kan det være mer 
hensiktmessig å gjøre vurderinger knyttet til alternative strømkilder i fasen etter regulering, både 
med tanke på muligheter og vurdering av lønnsomhet – også sett i sammenheng med eksisterende 
og andre nye områder. Fjernvarmeanlegg og nærvarmeanlegg bygger på de samme prinsippene med 
en sentral som kan bruke flere typer energikilder og distribuerer varmt vann ut i et nett. Det er ikke 
fjernvarmeanlegg i området å knytte seg på. For utbygging av nærvarmeanlegg bør det utføres 
mulighetsstudie for å avklare lønnsomhet i et aktuelt område. Solenergi er en fornybar energikilde, 
ved prosjektering av bygg legges flater optimalt ift. solens innfallsvinkel. Beregning av lønnsomhet vil 
være et sentralt tema her, samt at det bør vurderes nytte ift de uønskede utslipp produksjon av 
solcellepaneler medfører. Dersom man skal benytte tak vil dette også medføre en estetisk effekt. 
Med bruk av grunnvarme etableres varmepumper som henter varme fra grunnen, enten i lukkede 
eller åpne brønnsystemer. Muligheten for at man kan nyttiggjøre seg av grunnvarme krever 
undersøkelser for å avklare potensialet. 

Vurderinger rundt bruk av alternative energikilder bør komme nærmere opp mot 
gjennomføringsfasen når utbyggingskonseptene er konkretisert. 

7.5. Barn og unges interesser i planlegging 

Barn og unges interesser er ivaretatt i planforslaget gjennom tilrettelegging for bilfrie soner og gode 
uteoppholdsarealer innenfor delfeltene, samt tilgang til skiløyper/grønnstruktur tilgrensende 
byggefeltene uten kryssing av trafikkerte veger.  

7.6. Naturfare 

Innenfor planområdet går det en bekk som er omfattet av aktsomhetskart for 200-års flom. Denne 
overordna kartleggingen er noe misvisende. Uavhengig av aktsomhetskartet er overvannshåndtering 
ivaretatt i planforslaget med krav om steinsatt flomgrøft som også avskjærer og sikrer flomløpene 
knyttet til aktsomhetssona. Eksisterende bekk legge som noe nedstrøms pga. omlagt vegkryss. 
Omleggingen av bekken på denne strekningen er sikret med bestemmelsesområde.  
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7.7. Kulturminner 

Området Natten-Tverrlia ble undersøkt for kulturminner i 2017. Resultatet var funn av en ny kullgrop 
nordvest i planområdet (ID 236038) i tillegg gjenfant de to tidligere registrerte kullgroper/depoter (ID 
1214013 og 1214014) hvorav en ligger innenfor planområdet. De to sistnevnte kullgropene ligger i 
område for eksisterende bebyggelse (BA6). Den nye kullgropen er markert i kart med tilhørende 
bestemmelse og vil ikke berøres av utbygging/tiltak. 

 

Figur 23: Utsnitt fra rapport viser undersøkt område (rapport 2016/4357, Buskerud Fylkeskommune). 

 

7.8. Landbruk 

Planområdet omfatter ikke dyrka eller dyrkbar jord (www.kilden.nibio.no). Planforslaget vil ikkje 
berøre landbruksinteresser. 

 

7.9. Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven 

Vurdering av NML §8-12: 

§8. (Kunnskapsgrunnlaget) 

Det er ingen registreringer av viktig naturmangfold innenfor planområdet (www.artsdatabanken.no, 
www.kilden.nibio.no, www.naturbase.no). Det vurderes at eksisterende kunnskap er tilstrekkelig for 
å vurdere saken. 

§9. (Føre-var-prinsippet) 

Ut ifra det som kommer fram av kunnskapsgrunnlaget er det ingenting som tilsier at føre-var-
prinsippet her bør gjøre seg gjeldende. 

§10. (Økosystemtilnærming og samla belastning) 

http://www.kilden.nibio.no/
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Tiltaket vil ha liten påvirkning på naturmangfoldet. Planforslaget er i tråd med overordna planverk, 
vurdering av samla belastning skal være utredet og vurdert i kommunedelplanarbeidet der man ser 
og vurderer all utbygging under ett. 

§11. (Kostandene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Følger av lov. 

§12. (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

Ved utbygging vil lovkrav følges. 

7.10. Interessemotsetninger og avveiing av virkninger 

Utbyggingen representerer en, for Nesfjellet, ny utviklingsretning ved at man går bort fra 
arealkrevende utbygging med få enheter til kompakte byggeområder med mange enheter og effektiv 
utnytting. Planen er del av en helhetlig strategi for utvikling av Nesfjellet Alpinsenter, og henger 
sammen med masterplanen utarbeidet av Ecosign, samt prosjekter som Skyway Hallingdal. 
Virkningen av planforslaget vil medføre konsekvenser for tilgrensende bebyggelse, både i form av økt 
trafikk og tettere og høyere bebyggelse. Ny bebyggelse vil likevel ikke forringe utsikt eller solforhold i 
vesentlig grad da den ikke ligger foran eksisterende bebyggelse. For sentrale områder tett på 
skisenter bør det forutsettes effektiv utnytting av areal.  

 

7.11. ROS-analyse 

Se vedlagt ROS-analyse. Følgende uønsket hendelse er vurdert som aktuelt i risiko- og 
sårbarhetsanalysen (utdrag): 

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet 

• Materielle 

verdier 

 

Flom i bekkeløp    
Flomfaren innenfor planområdet vurderes 
til å være liten. Aktsomhetssonen ligger i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse 
med mye grønnstruktur i området. VA-
plan har krav om tilstrekkelig 
dimensjonering av 
rør/stikkrenner/overvannshåndtering ift. 
200-års flom. Nesbyen kommune ga ny 
byggetillatelse for området 4.8.2016 og 
det forutsettes at evt. flomproblematikk 
ble håndtert i tillatelsen. 

Støy    
Sammen med situasjonsplan for det 
enkelte delfelt skal det legges ved 
dokumentasjon som viser støynivåer og at 
støykrav iht. T1442/16 er ivaretatt. 
Rekkefølgekrav ifb. Brukstillatelse. 

Fallulykke fra 
fylling/skjæring 

   
Statens Jernbanetilsyn (SJT) er 
godkjenningsinstans for heiser og fører 
tilsyn på heiser. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
fører tilsyn og pålegger alpinanleggene å 
gjennomføre ROS-analyser 
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Alpinanleggenes Landsforbund (ALF) er 
alpinanleggenes fagsammenslutning. ALF 
har sikkerhet som hovedfokus, og bistår 
alpinanleggene med ROS og beredskap 
Forskrift om miljøretta helsevern er en 
forskrift som fungerer som et 
supplerende «sikkerhetsnett» for tilsyn og 
faglig støtte til alpinanleggene for 
sikkerhetsrettede oppgaver  
Alpinanleggene har høy egenfokus på 
sikkerhet og gjør sine risikovurderinger og 
sikkerhetstiltak ut over de formelle 
kravene etter Tek.17. Vurderinger av 
konsekvenser og avbøtende 
sikkerhetstiltak må gjøres når tiltakene er 
konkretisert i gjennomføringsfasen. Det 
skal vises hvordan sikkerhet ift. fallulykker 
ved skjæringer/fyllinger skal ivaretas i 
situasjonsplan til byggesøknad. 

Trafikkulykke bil/myk 
trafikant 

   Hovedtilkomst følger krav til bredde, 
stigning og kurvatur ift. SVVs normal. 
Tilkomstveier til delområder skal vurderes 
og vises i situasjonsplan, og prosjekteres. 
Det er ikke tillatt med installasjoner 
høyere enn 0,5m i siktsone. Det skal 
tilrettelegges for bilfrie tilkomster til 
tilgrensende aktivitets- og 
friluftsområder. Vegformålet er regulert 
med en bredde som muliggjør fremtidig 
etablering av fortau/gangvegløsning på 
inntil 3,0 m, uten at det går ut over 
standard bredde på kjørebane.  

Fremkommelighet for 
større 
utrykningskjøretøy 
BKB1 

   Innkjøring, kjøresoner, svingradiuser og 
takhøyde i kjeller kan tilpasses. BKB1 kan til en 
viss grad nås fra veier i Tverrlia. Ved 
prosjektering av bygg må 
brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 
vurderes ut ifra bruk og stedlige forhold. 

 

 


