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Forord
Asplan Viak As er engasjert av Liaset Eiendom AS for å utarbeide
områdereguleringsplan for eiendommene gnr./bnr. 56/865, 56/24 og
56/177 i området Natten/Tverrlie på Nesfjellet i Nesbyen kommune.
Områdereguleringsplanen utarbeides som følge av kommunestyrevedtak
11.03.2021 (PS 16/21), og i dialog med kommunen.

Ål, 21.12.2021

Eirik Øen
Oppdragsleder
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1. Innledning
1.1. Bakgrunn
Områdereguleringsplanen for Einan 6 utarbeides av private som følge av
kommunestyrevedtak 11.03.2021 (PS 16/21). I vedtaket åpnet kommunestyret opp for
utarbeiding av private områdereguleringsplaner på Nesfjellet, fremfor revidering av
kommunedelplan for Natten-Tverrlie. Det ligger dermed i sakens natur at planforslaget vil
medføre avvik fra gjeldende kommunedelplan. Å planlegge på områdenivå gjør det mulig
å optimalisere løsningene og å tenke langsiktig utvikling, som vil bidra positivt for alle
gjester og styrke attraksjonskraften til Nesfjellet som en av landets viktigste helårs
turistdestinasjoner.

Figur 1: Oversiktskart. Planområdet vist med sort skravur.
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1.2. Utvikling av Nesfjellet som komplett helårsdestinasjon
Einan 6 ligger på Nesfjellet, ca. 12 km fra Nesbyen sentrum. Det er ca. 2,5 t reisetid fra
Oslo, og tog- og bussforbindelser i Nesbyen sentrum. Planområdet ligger sentralt på
Nesfjellet og planarbeidet henger tett samen med de siste års utvikling av og rundt
Nesfjellet Alpin. Nesfjellet er kommunens satsingsområde for fritidsturisme og
kommersielt reiseliv. Over tid har området blitt utviklet med alpinanlegg, golfbane, utstrakt
nett av stier, ski- og sykkelløyper, samt andre aktivitetstilbud, og potensialet for
videreutvikling av området som en av de mest komplette helårsdestinasjonene er stort.

Figur 2: Kartet viser overordna arealbruk og avstander til hovedbaseområdet til Nesfjellet Alpin.

De canadiske skidestinasjonsutviklerne i Ecosign har vært innleid for arbeidet med en
masterplan for hvordan baseområdet for alpinanlegget kan utvikles, og hvordan
alpinanlegget som helhet kan utvikle løypenettet sitt. I baseområdet er det konseptuert en
mulighetsstudie som omfatter konsentrert fritidsbebyggelse, handels- og servicetilbud og
nytt barneområde i bunn av skibakken. Vinteren 2021/22 står en ny 8-seters stolheis klar
for å frakte skigjester til topps i anlegget, samtidig åpnes en ny nedfart, Syningen, som blir
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anleggets lengste på 2,5km. Det er i tillegg investert tungt i mer kapasitet i
snøkanonanlegget, slik at alpintilbudet sikres ytterligere.
Høsten 2021 åpnet
Hallingspranget, en av
Nord-Europas lengste stier
av sitt slag. Sykkelstien går
fra toppen av alpinsenteret
på 1150 moh. og ned til
Nesbyen sentrum (bilde:
www.hallingspranget.no).

Figur 3: Utsnittet viser Hallingspranget, som går fra Nesbyen sentrum til alpinsenteret (bilde:
www.hallingspranget.no)..

Prosjektet «Skyway Hallingdal» er igangsatt, og omfatter pendelbane/gondol fra Nesbyen
sentrum til toppen av alpinanlegget ved Syningen. I masterplanen fra Ecosign for
Nesfjellet alpin er det lagt opp til pulsgondol fra baseområdet i skisenteret og opp til
pendelbanens toppstasjon. Pendelbanen vil kunne bli en solid helårsdestinasjon med
betydelig trafikk inn i alpinanlegget/sykkelområdet. I forbindelse med dette arbeidet, som
er igangsatt som et samarbeid mellom Nesbyen kommune og Nesbyen turist- og
næringsservice (NTN), er det utført en markeds- og ringvirkningsanalyse (PwC, 2019) for å
vurdere det kommersielle grunnlaget for etablering av en pendelbane. I tillegg har
Nesfjellet Prosjektutvikling fått utarbeidet en analyse (PwC, 2021) for Nesfjellet med formål
å kartlegge ringvirkninger fra hytteutbygging for lokale samfunns- og næringsutviklere.
Regulering av området rundt Einetjern som et grønt knutepunkt for stier og løyper med
mulighet for tilrettelegging for friluftsaktiviteter og reetablering av Einetjern med større
vannspeil, er en viktig del av den helhetlige løsningen for kanalisering av gjester inn mot
kjerneområdet på Nesfjellet.
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Einan 6 omfatter arealet på Nesfjellet som både kan knytte sammen eksisterende
utbyggingsområder, tilrettelegge for komplettering av golfbanen til 18 hull, utvikle og
utvide det lokale sti- og løypetilbudet og utvikle konsentrert og frittliggende
fritidsbebyggelse som del av grunnlaget for å sikre mulighet for gjennomføring av
prosjekter for at Nesfjellet blir en av landets beste helårsdestinasjoner.

Figur 4: Figuren fra ringvirkningsanalysen for Nesfjellet viser den historiske utviklingen av området
(Ringvirkningsanalyse Nesfjellet, PwC, 2021).

1.3. Formål
Planen skal gi mulighet for utvidelse av eksisterende golfbane til 18 hull, differensiert ny
fritidsbebyggelse i ulike byggeområder, gjennomgående sti- og løypestruktur og
bevaring av områder med viktige kvaliteter for landskap, naturmiljø og friluftsliv. Det
legges vekt på å knytte eksisterende regulerte byggeområder sammen for å utnytte
eksisterende infrastruktur effektivt og for å fastlegge sammenhengende grønnstruktur som
korresponderer med tilgrensende sti- og løypenett og friluftsområder. Alle byggeområder
vil ha plankrav for videre detaljregulering, med unntak av golfbanen som kan utvikles
direkte fra områdereguleringen. Planen skal stimulere til helårs bruk med fleksibelt og
brukervennlig tur- og løypenett og aktivitetsområder.
Utviklingen av området vil skape store positive ringvirkninger for etablerte aktiviteter i
nærområdet, muliggjøre nye næringstilbud og gi økt omsetning i og trafikk for det
eksisterende handel- og servicetilbudet i kommunen.
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1.4. Oppdragsgiver
Liaset Eiendom AS er oppdragsgiver for prosjektet, og er en langsiktig utvikler av
Nesfjellet med lokal forankring. Selskapet har over tid benyttet lokale leverandører og
lokal kompetanse til utvikling av området. Oppdragsgiverne har i løpet av de siste årene
investert betydelige summer i utvikling av Nesfjellet, og det har blitt spesielt satset på
alpinproduktet og planlegging og utbygging av sykkelløyper.
Gjennom arbeidet deres med masterplan for Nesfjellet Alpin legges langsiktige planer for
kjerneområdet og aktivitetsutviklingen, og i reguleringsplanene Einan 4, Einan 5, F9 og nå
Einan 6 bygges det oppunder løsninger for sammenhengende grønn infrastruktur og
intensjonen for utvikling som ligger i masterplanen.

1.5. Planlegger
Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivnings-selskaper innen plan, arkitektur- og
ingeniørfag. Vi er alltid helhetlige i vår tilnærming og forretningsmodellen vår baserer seg
på vår kompetanse innen alle faser av et prosjekt. Vi mener de mest nyskapende og
bærekraftige løsningene oppstår gjennom tverrfaglighet og ikke ved å jobbe med hvert
enkelt fag isolert. Alt vi leverer skal være fremsynt, varig og helhetlig. Asplan Viaks
kompetanse finner du fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Våre medarbeidere er til
stede over hele landet, fordelt på 32 kontorer og med ca. 1200 ansatte.
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2. Prosess
2.1. Historikk
Områdereguleringsplanen for Einan 6 utarbeides av private som følge av
kommunestyrevedtak 11.03.2021 (PS 16/21). Av vedtaket åpnes det opp for at private kan
utarbeide områdereguleringsplaner i stedet for at kommunen utarbeider ny
kommunedelplan for området.
Kommunen mottok planinitiativ 24.03.2021. Teknisk utvalg behandlet planinitiativet med
inngåelse av avtale om planarbeidet, jfr. teknisk utvalgs behandling av sak 37/2021 den
26.08.2021. Oppstart med planprogram ble varslet den 23.06.2021 ved brev og annonse i
Hallingdølen. Planen ble tatt opp i regionalt planforum den 14.09.2021. Planprogrammet
ble stadfestet i teknisk utvalg den 30.11.2021, følgende vedtak ble fattet:
I medhold av plan- og bygningslovens §12-9 stadfestes planprogrammet for Einan 6
datert 12.10.2021 med følgende tillegg:
-

Pkt. 5.4 får ny setning: Det forutsettes en utredning som viser at det er tilstrekkelig
drikkevann i området, håndtering og sikring av denne.

-

Pkt. 5.5 endres til at det skal gjennomføres ny trafikkanalyse av Grasdokk krysset.

2.2. Innkomne merknader
Avsender

Oppsummering

Vurdering

Gro Frøshaug og

Lurer på hvor nærme golfbanen kommer dere hytte i

Golfbaneareal vil grense til

Nicolay Bjertnæs

Solrenningsvegen 21, og hvor mange enheter det

Solgrenda-området.

Nakstad

generelt planlegges for. Antall grønne områder

Sikkerhetsanbefalinger fra

reduseres i høyt tempo med stor vekt på

golfforbundet skal følges.

hytteutbygging.

Det planlegges for
anslagsvis 500 enheter i
hele planområdet. Området
er sentralt plassert ift.
aktivitetstilbud og
kjerneområde på Nesfjellet.
En betydelig del av
planområdet er
golfbaneareal, som utenfor
sommersesong vil kunne
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benyttes som til friluftsliv.
Planen legger til rette for et
utstrakt sti- og løypenett.
Tone og Arve

Det fremgår ikke hvor den planlagte bebyggelsen er

Spørsmål besvares ved

Gundersen

tenkt plassert. Kan ikke ta grundig og fullstendig stilling

dette planforslaget.

til et planprogram. Golfbaneanlegget ser ut til å berøre
våtmarksområder/myr. Vurdering av samlet effekt på
naturmangfold er generelt i planarbeid svært dårlig
(viser til rapport). Sumeffekter av inngripende tiltak må
være tilstrekkelig vurdert. Bør være en mer detaljert
planløsning for golfanlegg og bebyggelse ift. turstier fra
Solgrenda.
Steinar

Vil ha lenger frist for å komme med merknad, da han

Eksisterende traktorveg er

Vissebråten

ikke fikk varsling (er ikke direkte tilgrensende nabo), og

flyttet, men med

har traktorveg fra Bøgasetvegen til sin eiendom. Var

bestemmelse om at ny

ikke en traktorveg da den ble anlagt i 1964-66.

tilsvarende veg må
opparbeides før
eksisterende kan stenges.

Merete Eggesbø

I tillegg til hovedalternativ og 0-alternativet må det

Spørsmål besvares ved

utredes alternativ med romslig buffersone mot

dette planforslaget.

Solgrenda (min. 60m). Bør være hensynssone langs

Området det planlegges

Trondrudåne (f.eks. 10m). Eksisterende sti- og løypenett

golfbane på har vært avsatt

må ivaretas, samt myrområder. Skisse i planprogram

til dette i

viser ikke hvor ny bebyggelse skal være.

kommunedelplanen siden

Golfbaneskissen går inn i Solgrenda. Hull 5, i

før Solgrenda ble regulert

nedoverbakke, øker kravet til sikkerhetssone. Stiller

og utbygd.

spørsmål ved om sikkerhetene er tilstrekkelig ivaretatt.
Sikkerhetsnett vil være en betydelig estetisk ulempe for
dem. Hull 6 bør ligge innenfor Einan 6. Generelt positiv
til utvidelse av golfanlegget, såfremt det tas hensyn til
naboer.
Gro og Steinar

Ber om at golfbanen ikke legges inn på tomt i

Golfbanen ligger ikke

Sørensen

Solgrenda. Må være større sikkerhetssone mellom

innenfor eksisterende

golfbane og hytter/tomter. Se anbefalinger fra Norges

eiendommer for

Golfforbund. Eventuelle golfbilveier må ligge på

fritidsbebyggelse, men

sydsiden av hull 5. I buffersone skal eksisterende

overlapper noe med

vegetasjon bevares, sikkerhetsnett må ikke settes opp,

grøntformål i Einan 3 ved

vil være til betydelig sjenanse pga lydstøy fra vind og

Tronrudåne.

visuell forurensning. Vei i Solgrenda kan ikke benyttes

Sikkerhetsanbefalinger fra

som atkomstvei til golfbane eller knyttes sammen med

golfforbundet er lagt inn i

veier på golfbanene.

bestemmelsene. Veg i
Solgrenda skal ikke
benyttes ifm. golfbanen
eller andre byggeområder.
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Olav Knutsen og

Utvidelse av golfbanen kan være positivt for tilbudet på

Anleggelse av golfbanen

Unni Grethe

Nesfjellet. Må ikke komme i konflikt med sikkerhet, og

skal følge golfforbundets

Aarskog Knutsen

være til minst mulig sjenanse for eksisterende

sikkerhetskrav. Golfbanen

hytteeiere. I tillegg til hovedalternativ og 0-alternativet

danner en buffersone

må det utredes alternativ med romslig buffersone mot

mellom Solgrenda og

Solgrenda (min. 60m). Bør være hensynssone langs

annen bebyggelse, med

Trondrudåne (f.eks. 10m). Eksisterende sti- og løypenett

unntak av BFK2, som

må ivaretas, samt myrområder. Friluftsliv (sommer og

grenser til en eksisterende

vinter) i bygge-og anleggsfasen må utredes.

eiendom i Solgrenda.

Nærvirkning av bebyggelse må utredes. Avventer

Hensynssoner langs

endelig uttale vedr. bebyggelse og golfbane til

bekker/elver, sti- og

planforslagforeligger, da det ikke er mulig å mene noe

løypenett (enten

konkret om det på nåværende tidspunkt. Ber om at

eksisterende eller nye

triangelet mellom hull 5-12 bevares uten bebyggelse, er

traseer) er ivaretatt. Med

et viktig rekreasjonsareal for Solgrenda.

unntak av golfbanen er det

Golfbaneskissen ligger innenfor deler av Solgrenda.

plankrav for alle

Sikkerhetssone ved hull 5 må være større. Hull 6 går i

byggeområder. Det betyr at

hensynssone til Trondrudåne. Bør ligge utenfor denne

det blir nye planprosesser,

sonen og innenfor Einan 6. Må redegjøres bedre for

med mulighet for

inngrep i myr.

medvirkning, for disse
områdene. Se
planbeskrivelsens
konsekvensvurdering vedr.
myr, golfbane,
byggeområder etc.

Jørn

Utvidelse av golfbanen kan være positivt for tilbudet på

Fartsgrense kan ikke

Hammarstrøm og

Nesfjellet. I tilsendte papirer peker man på en måling

reguleres gjennom planer.

Astrid Ore

av trafikk fra 2015. Dette mener vi ikke er tilstrekkelig.

Veiene er private, og det er

Grusveiene er dårlige, spesielt ved snøsmelting.

veglag som fastsetter

Trafikken er svært stor enkelte steder, og fartsgrensen

fartsgrensene. Planforslaget

for høy, spesielt mtp. barn. Ber om maks. fartsgrense

tilrettelegger for mange tur-

30km/t i/rundt hyttefelt (fra søppelplassen), tydelig

og løypetraseer, samt

skilting med «kjør forsiktig –barn leker», etablering av

planfrie (bro) kryssinger for

fortau og punkter for kryssing av veg, asfaltering av veg.

løyper over Bøgasetvegen.

Mange bruker vegen som turveg. Ved etablering av hull
10-18 må det tilrettelegges for å kunne krysse
sommerstid for de som ikke spiller golf.
Rune Olsen

Fremgår ikke hvor den planlagte bebyggelsen er tenkt.

Spørsmål besvares ved

Det står også nevnt ulik type bebyggelse, uten at det

dette planforslaget.

foreligger noen foreslått innplassering av bebyggelsen.
Det gjør det vanskelig å skulle ta en grundig og
fullstendig stilling til det oversendte materialet.
Golfanlegget ser ut til å direkte berøre deler av
våtmarksområder som blant annet myr og på den
måten true natur og biomangfold. Det er sannsynlig at
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flere arter som er rødlistet blir truet. Den planlagte
arealendringen vil risikere å gjøre naturmangfoldet
fattigere. Mange konsekvensutredninger, hvor man
analyserer den totale effekten på naturen og
konsekvensene for økosystemtjenestene, har vist seg å
være utilstrekkelige og mangelfulle.
Viken

Ingen uttale sendt (fylkeskommunens

Villrein er vurdert i

Fylkeskommune

kulturminneavdeling har sendt egen, arkeologisk

naturmiljøkartleggingen. Se

undersøkelse er utført)). I referat fra regionalt planforum

eget delkapittel.

var dette hovedpunkt i tilbakemeldingen:

Tilrettelegging for friluftsliv,

-

Forholdet til villrein må komme tydelig frem,

sti- og løyepstruktur og

halve planområdet er i friluftslivssone i regional

koordinert kanalisering ift.

plan

tilgrensende arealbruk har

-

Temaet vilt og friluftsliv bør inngå i utredning

vært et viktig tema i

-

Dersom miljømål jf. Vannforskriftas §12

planarbeidet. Se VA-plan for

påvirkes må det gjøres vurderinger, gjelder

vurdering av vannmiljø.

også vannforekomster utenfor planområdet.

Arbeid med oppdatering av

Behov for oppdatering av trafikkanalyse

trafikkanalyse er igangsatt.

NVE

Vassdragene Tronrudåne og Lislesetbekken løper

I dialog med NVE er det

gjennom planområdet. Begge bekkeløpene omfattes av

avklart at krav om utreding

aktsomhetssonen for flom. Reell flomfare må avklares

av flom kan flyttes til

dersom det skal gjennomføres byggetiltak innenfor

detaljregulering der det er

aktsomhetsområdet. Ved fareutredning må det klart

aktuelt. Overvannsvurdering

fremgå om kravene i TEK17 er oppfylt. Det er flere

er gjort i VA-plan.

myrtjern, myrområder og bekker i planområdet. NVE
mener at disse bør bevares i størst mulig grad. Tiltak
som kan medføre skader eller ulemper for allmenne
interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så
ber vi om at dette kommer klart frem av
oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan
kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er
godt nok belyst og ivaretatt i planen. Økning av tette
flater kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og
flom i vassdragene. Ny utbygging kan blokkere
avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på
selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning.
Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har
kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Videre bør
overvannshåndteringen for den store utbyggingen som
planlegges her ses i sammenheng med det tilstøtende
planarbeidet for Einan 4.
Mattilsynet
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Statsforvalteren i

Forventer av nasjonale og regionale føringer for

Ved omdisponering av

Oslo og Viken

jordvern og kommunens beitebruksplan legges til

verdifull dyrket eller dyrkbar

grunn. Avbøtende og kompenserende tiltak må fremgå.

jord skal

Baneutvidelse for golfbane bør detaljreguleres. Krav til

fortettingspotensial

tilbakeføring til LNF-formål legges til grunn. Jordloven

kartlegges. Planforslaget

skal gjelde. Områder med verdi for landskap, rekreasjon

omfatter dyrkbar jord, men

og naturmangfold må ivaretas. Tilstand i overflatevann

delvis utbygd, inneklemt

skal beskyttes mot forringelse. Det skal opprettholdes

mellom byggeområder,

kantvegetasjon langs bekker med årssikker vannføring.

dels bestående av myr,

Det må legges vekt på å unngå tilslamming av vassdrag

sentralt plassert i

ved anleggsarbeid. Alternative oppvarmingsmåter må

kommunens

utredes. Støy må ivaretas.

satsingsområde for reiseliv,
800moh, vurderes det ikke å
være verdifull dyrkbar jord.
Krav om tilbakeføring av
golfbane til LNF-formål er
tatt med i bestemmelsene.
Andre punkter er vurdert og
gjort rede for i
planbeskrivelsen.

Statens Vegvesen
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3. Planområdet
3.1. Lokalisering og avgrensing
Einan 6 ligger mellom Trondrudvegen, Bøgaset og Nesfjellet golfbane. Planområdet er på
ca. 1405 daa, og er ubebygd. Tilkomstveien til Bøgaset går gjennom planområdet, fra
avkjøringen ved Solgrenda hyttefelt. Planområdet ligger i kort avstand fra bunnstasjonen i
Nesfjellet skisenter, og grenser inntil eksisterende golfbane. I tillegg er det et ustrakt stiog løypenett for fotturer, skiturer og sykkelturer. Planområdet omfatter eiendommene
gnr./bnr. 56/865, 56/24 og 56/1177. Til grunn for planområdets avgrensing er behovet for
utviding av golfbanen, og areal som er egnet til dette. Plangrensa følger eksiterende
reguleringsplaner i nord og øst, mot vest følger grensa arealbehov for golfbane og
deretter Trondrudåne sørover til grensa til Bøgaset 2. I sør følger grensa eksisterende
traktorveg/skiløype.

Figur 5: Kartet viser avvik mellom plangrense i forslaget og grense vist i oppstartsvarsling med sort skravur.
Grense for planforslaget er vist med sort linje. Røde linjer er eiendomsgrenser.
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Figur 6: Figuren viser hytteområdene Natten/Tverrlie, Bøgaset, Trollset og del av Smylilie/Fetjan i sørøst, slik de
er avgrenset i kommuneplaner/reguleringsplaner, og grøntkorridorer (LNF) mellom de ulike byggeområdene.

Einan 6 knytter Bøgaset sammen med Einan/Natten/Tverrlie-området. Både Bøgaset og
Trollset utvikles i dag med moderne fritidsbebyggelse med tettbygde felt, og sammen
med Nesfjellet har hele området endret karakter ift. de gamle atskilte stølsgrendene. For
Einan 6 er det lagt vekt på å få med arealet som ligger nærmest ny golfbane og
kjerneområdet på Nesfjellet. Nærhet til aktivitets- handels- og servicetilbud minimerer
både transportavstander og behov for transport. Sti- og løypenett og grønnstruktur, som
korresponderer med tilgrensende arealbruk, sikrer funksjonen til de grønne korridorene
mellom byggeområdene, Trondrudmarka og høyfjellsområdene, samtidig som prinsippet
om å utvikle arealer tettest på kjerneområder ivaretas. Nye byggeområder i Einan 6 vil
være en langsiktig buffer og ligge til grunn for videre utvikling av det kommersielle
tilbudet på Nesfjellet.
Områdeplanen legger til rette for en helhetlig plan med et langsiktig utviklingsperspektiv
(10-20 år), og er ment å sikre både teknisk infrastruktur, grønn mobilitet og forutsigbarhet
som både skal fungere og ivareta brukere i området.
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3.2. Gjeldende planer
Kommunedelplan for Natten/Tverrlie, planID 00201401, vedtatt 21.06.2017:
I2 og I3 avsatt til hhv. Golf, turstier, parkering, serviceanlegg, andre aktiviteter og Golf,
turstier, skiløyper, parkering, serviceanlegg, vannaktiviteter (Einetjern), andre aktiviteter.
Resterende del av planområdet er avsatt til LNF-formål. Planområdet omfatter en liten del
av Einan 5 (10.12.2020, planID01201905).

Tilgrensende reguleringsplaner
-

Nesbyen golf- og aktivitetspark II (09.11.2017, planID 01201602)

-

Tverrlie 5 (24.04.2017, planID 01201204)

-

Bøgaset (28.06.2005, planID01200505)

-

Bøgaset 2 (11.10.2018, planID01201601)

-

Einan 4 (planID01201806)
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Figur 7: Utsnittet viser
gjeldende/igangsatte
reguleringsplaner i
området, og
kommunedelplan i
uregulerte områder.
Planområdet vist med rosa
linje (plangrense ved
oppstart, se figur 4 for
justeringer). Innenfor
planområdet er mørk grønn
farge areal avsatt til
idrettsanlegg, lysegrønn
farge er areal avsatt til LNFformål.

3.3. Landskapsanalyse
Som grunnlag for utarbeiding av planen er det gjennomført en overordna
landskapsanalyse, tilpasset områderegulering. Nedenfor følger et utdrag av analysen.
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Figur 8: Eksisterande arealbruk, vegar og byggeområde i planområdet. Flyfoto illustrerer område med skog,
myrområde og at det har vore ein del hogst i deler av planområdet Her ser ein også at element som vegar og
inntil liggjande hytter og aktivitetsområde pragar landskapet som planområdet ligg i. (Grense ved
oppstartsvarsling vist).

Vegetasjonsdekke og vegetasjonsstruktur
Planområdet ligg godt under skoggrensa. Det er naturleg barskog i planområdet, med
både gran og furu. I det delområdet som ligg høgast (4) er det til dels blandingsskog med
ein del meir innslag av lauvskog enn elles. I delområdet 2 er det der det ikkje er hogt, grov
barskog med overvekt av gran. I område 1 og 3 er det meir blandingsskog og desse
områda har generelt eit opnare preg.
Undervegetasjonen i området er stort sett bærlyng og mose, ispedd reinlav og kvitkrull på
dei turraste haugane med det grunnaste jordsmonnet. Det er noko myr i området, og
søkket rundt Trondrudåne er meir rålendt mark enn resten av planområdet generelt. Her
finn ein eit tubbelandskap» i liten skala, med mose- og lyngdekte steinar og anna over det
skrinne jordsmonnet, lite eller ingenting i mellomsjiktet og granskog som mange stader
har heva krona si og soleis gjev noko meir lys ned på bakkenivå enn gran med bar heilt
ned.
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Småskalaform og delområde
Planområdet ligg i relativt roleg terreng, men det er til dels småkupert. Området ber preg
av å vere ei dalside med helling mot Rukkedalen (nordaustover). Området er naturleg delt
i fire delområde basert på terrengformer og landskapsrom.

3

4

Figur 9: Generelt kan ein seie om
delområda at dei er definerte av
topografiske forhold, slik at grensa
mellom dei er den sona der det skiftar

1

2

frå eit topografisk einsarta område til
eit anna. Planområdet er inndelt i fire
delområde, med ulike topografiske
kjenneteikn og eigenskapar.

Delområde 1
Delområde 1 vender mot nordvest, og har karakter av ei li som flatar ut i botn. Denne lia er
brattast øvst, men har også eit svært bratt parti ved ein kolle lengst i nord.
Landskapsrommet her er avgrensa av den store terrengformen Lauvhøgde i vest, og av
ryggen i terrenget som vegen til Bøgaset går på.
Delområde 2
Dette delområdet vender hovudsakleg mot nordaust. Det opplevast difor i småskala som
eit anna landskapsrom enn delområde 1, som vender meir mot nordvest. Vegen opp til
Bøgaset går omtrent på ryggen som utgjer grensa mellom desse to delområda som utgjer
kvart sitt landskapsrom. Delområde 1 ligg lengre inn mot det bratt stigande terrenget mot
sør og vest. Delområde 2 vender meir mot aust og mot det store landskapsrommet som
dalen utgjer. Det vil difor ha vesentleg betre utsiktsforhold utover dalen, og mot dalsida
der skiheisen ligg.
Delområde 3
Dette området skil seg frå dei tre andre ved at det er generelt flatare enn dei andre tre. Det
gjev mindre oversikt og utsikt enn i meir skrånande terreng, men gjer det enklare å bygge
flatmarkshytter. Omtrent midt i området er det noko myr, som jo ikkje bør byggjast ned.
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Dette landskapsrommet er avgrensa av høgdedraget aust for Trondrudåne, og
terrengkanten der vegen opp til Bøgaset går, aust for delområdet.
Delområde 4
Frå Trondrudåne og vestover stig terrenget bratt på opp mot Sollihøgde. Denne lie dannar
eit delområde med ein einsarta karakter i forhold til relativt bratt terreng med helling mot
aust. Den vesle elva som går i ein liten elvedal i botn av landskapsrommet dannar ei
avgrensing av landskapsrommet, og ei barriere mot aust, i alle fall når det går mykje vatn
der i delar av året. På begge sider av søkket med Trondrudåne skil vegetasjonen seg frå i
resten av planområdet med eit utprega gamalskogpreg. Skogen gjer at landskapsrommet
blir langsmalt og i ulike sekvensar nedetter. Landskapet rundt elva er såleis spesielt i
forhold til resten av planområdet og utgjer ein spennande variasjon i det meir typiske
dalsidelandskapet elles.
Vidare vestover/ oppover i delområde 4 stig terrenget på mot vest og blir til dels svært
bratt opp mot grensa til planområdet. Dette delområdet vender mot søraust, slik til at det
får utsikt mot skiheisen og åsen bak den.

Figur 10, 11 og 12: Bildet til venstre og midten viser den lille elvedalen rundt Trondrudåne som går gjennom
delområde 4. Bildet til høyre viser Klypemyran i område 2. Nedbørsmyra «Klypemyran» dekker et areal på
rundt 11.000 m2 og torvlaget utgjør et signifikant karbonlager (foto: H. Liebel).

Arealbruk og bebyggelse
«Arealbruk omfatter de aktiviteter som utspiller seg i et landskap og som fysisk preger
landskapet. Det vil i hovedsak være knyttet til næringsvirksomhet, bosetting, transport og
ferdsel, rekreasjon og opplevelse»… *1)

Rapport – Einan 6

21

Generelt kan ein seie at menneskeskapte element som pregar landskapet i dette området
er vegen opp til Bøgaset, samt traktor/ turvegane i området. Det er også bygd sykkelstig
med grus og til dels på treplatting over myr (i delområde 3). Områda der det er hogt
tidlegare (t.d. delområde 1) og der det nyleg er hogt (t.d. i område 2) ber preg av
menneskleg aktivitet på grunn av stubbar og kvist, samt ein del stader også køyrespår.
Området grensar inntil eksisterande hytte felt i nord, og golfbane i søraust. Stigar,
skiløypetrasèar og tråkk finst det også ein god del av, noko som syner at området er
attraktivt som rekreasjonsområde, desse faktorane er likevel ikkje noko som pregar
landskapet. Ser ein litt større på området rundt planområdet er det sterkt påverka av
hytteutbygging, skiheis og golfbane.

3.4. Naturmiljø
For å minimere negative konsekvenser for naturmangfold ble planområdet kartlagt, med
hovedfokus på å avgrense verdifulle naturtypelokaliteter etter Miljødirektoratets
kartleggingsinstruks for naturtyper i Norge (NiN, Miljødirektoratet 2021a), på å kartlegge
truede arter (Artsdatabanken 2015) som skal bevares og fremmede, innførte arter
(Artsdatabanken 2018) hvor videre spredning bør hindres. I tillegg ble det gjort en
vurdering av planen ift. villrein («Vurderinger om naturmangfold og villrein i
utbyggingsområdet Einan 6», Asplan Viak).
Hovedfunn:
-

Tre rødlistede lavarter ble registrert; sukkernål (NT), gubbeskjegg (NT) og
granseterlav (NT).

-

En naturtypelokalitet etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks ble registrert i
prosjektområdet. Lokaliteten «Klypemyran» består av en «høgereliggende og
nordlig nedbørsmyr» som er en nær truet naturtype (NT), jf. rødlista for naturtyper.
Klypemyran har noen spor etter torvuttak, men er likevel forholdsvis intakt med store
forekomster av moltebær. Nedbørsmyra har ingen tydelige myrstrukturer i veksling
og er forholdsvis liten (litt over 10.000 m2). Derfor er lokaliteten klassifisert som å ha
«lav kvalitet» basert på NiN. Ifølge Miljødirektoratets veileder for verdisetting
(Miljødirektoratet 2021c) har lokaliteten en «middels verdi».
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Figur 13: Naturverdier forekommer i den
nordlige delen av planområdet: blå areal består
av

nedbørsmyr

(1:

naturtypelokalitet

Klypemyran, 2 og 3: hensynssoner), oransje
prikk: sukkernål (NT), rød prikk: gubbeskjegg
(NT)

og

granseterlav

(NT;

bakgrunnskart:

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM –
Geodata AS). Rød prikk ligger innenfor ny
plangrense.

Figur 14: Tabellen viser verdisatte naturområder i prosjektområdet.

3.5. Sti- og løypenett/friluftsliv
Det er et utstrakt sti- og løypenett på Nesfjellet. Området har merkede og umerkede ruter,
og ulik grad av opparbeiding, og henger sammen med sti- og løypenettet i tilgrensende
kommuner. Nesfjellet har et svært godt opparbeidet nett av sykkelstier, med hovedtyngde
rundt alpinsenteret og i/mellom hytteområdene. I regulerte områder på Nesfjellet (inkl.
planer under arbeid) er det lagt til rette for gode forbindelser via grønnstruktur, både
internt i områder og i sammenheng med tilstøtende arealer. Planlagt grønnstruktur med
sti- og løypetraseer i Einan 4-planen forutsetter en viderekobling med områdene i Einan 6.
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Figur 15: Deler av sti- og løypenettet rundt planområdet. Grå linjer er stier/løyper innenfor planområdet. Røde
linjer er sommerstier/sykkelstier, blå skiløyper (www.skisporet.no) Det er utallige stier i området, kun
hovedlinjer er tegnet inn, mange kan benyttes både til fots, sykkel og på ski.

Gjennom planområdet går trase for hovedskiløype, sykkelløyper og stier/turdrag.
Tilgrensende planområdet i nord er det startet opp regulering av arealet rundt Einetjern,
til et område for friluftsliv med muligheter for tilrettelegging, og utviding av vannspeilet i
Einetjern. Området skal være et sentralt samlingssted og grønt knutepunkt for
destinasjonen.

3.6. Kulturminner
Området er undersøkt. Det ble funnet 9 kulturminnelokaliteter, på østsiden av
Bøgasetvegen:
-

En Fangstlokalitet (nr. 2 i figur)

-

Seks Kullgroper (nr. 4-10 i figur)c

-

Ett Jernvinneanlegg med blestertuft (nr. 3 i figur)

-

En Kullmile (nr. 1 i figur)
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Figur 16: Utsnittet viser plasseringen av registrerte kulturminner innenfor planområdet.

3.7. Landbruk
Deler av planområdet er vist som dyrkbart areal
(www.kilden.nibio.no). Området er hovedsakelig
skogdekt (barskog med lav til middels bonitet),
samt noe snaumark og spredte områder med
myr. Samtlige områder innenfor plangrensen er
registrert med «noe verdi» (1) og ikke
selvdrenert. Ellers veksler det mellom blokkrik
og ikke-blokkrik jord, ingen områder er tidligere
dyrket. Alle delområdene registrert som dyrkbar
jord omfatter myr. I dag er det dyrkingsforbud
på myr.
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Figur 17: Rød skravur er områder registrert som dyrkbar jord (www.kilden.nibio.no). Plangrensa vist med svart,
stipla linje. Grønn skravur er myr, grønn flate er golfbane. Dyrkbart areal markert med rød ring er i dag i stor
grad regulert og utbygd med fritidsbebyggelse, og arealet kan i praksis slettes som dyrkbart.

I kommunen generelt, og på Nesfjellet, er det i hovedsak sau som beiter. Kommunens
beitebruksplan ble vedtatt i 2019. Beitebruksplanen definerer Natten/Tverrlia som det
største pressområdet i kommunen, noe det også er lagt opp til i kommuneplanen, der
Natten/Tverrlia er hovedsatsingsområde for turisme og fritidsbebyggelse. Videre sier
beitebruksplanen at det er «en fordel for beitenæringa med konsentrert utbygging fremfor
tilsvarende antall hytter spredt utover flere større beiteområder.»
I tråd med beitebruksplanen er det lagt opp til en konsentrert avgrensing av
byggeområder, som henger sammen med eksisterende byggeområder. Det er ikke store
konflikter mellom beitebruk og fritidsbebyggelse idag, og det er lite tap av beitedyr som
følge av lite rovdyr i bebygde områder. For å minimere mulige konflikter mellom beitedyr
og utbygging er det viktig med tydelige bestemmelser om gjerdehold/-utforming, og en
bevisstgjøring av ansvarsforhold. Det er innarbeidet en bestemmelse knyttet til
inngjerding av golfbanen. Inngjerding av enkelthytter og uteområder må håndteres i
detaljreguleringen av de ulike delområdene. Kommunedelplanens bestemmelser er lagt
til grunn.
Generelt i Norge er det en problematikk at beitetrykket er for lavt til å opprettholde
kulturlandskapet og hindre gjengroing. I dag er det kun to beiterettighetshavere som har
sau på beite i planområdet.

Figur 18 og 19: Til venstre er kart over antall sau/km2, til høyre antall sau sluppet på beite. Rød sirkel er Einan
6/Bøgaset (fra vedlegg 2 til beitebruksplanen)
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3.8. Naturfare
Området har vassdrag som omfattes av
aktsomhetssone for flom. Området er ikke berørt
av andre aktsomhetssoner (www.atlas.nve.no).

Figur 20: Utsnittet viser aktsomhetsområder for flom
innenfor planområdet.

3.9. Nasjonalt villreinområde
Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell ble vedtatt i fylkestinget i Viken 17. september
2020. Området omfatter areal fra Krødsherad i øst til Nesbyen i vest, og består av de to
delområdene Gråfjell-Norefjell og Reinsjøfjell, som henger sammen via et smalt
trekkområde ved Helgesetvannet. Villreinen i området har opphav i en tamreinstamme,
der 30-40 rein ble gående etter nedslakting ifm. avslutting av tamreindrifta i 19681. Senere
ønsket et flertall av rettighetshaverne å opprette et villreinområde i tråd med viltlovens
bestemmelser. Området er på 314 km2, men leveområdet er gjennom NVS sitt arbeid
definert til 580km2, og at reinen periodevis benytter områder utenfor definert
villreinområde (tellende areal), som vest for Tunhovdfjorden. Stammen holdes på ca. 570
vinterdyr, og området har en svært høy fellingsprosent sammenlignet med andre
villreinområder (snitt på 85%). Ifølge villreinplanen er stammen av de minst skye i landet,
og har en høy toleranse for menneskelig aktivitet og inngrep. Likevel vil denne bestanden
også ha en terskel for hvor mye den tåler, og den største trusselen anses å være ferdselen i
området som følge av hytteutbygging.

1

Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell
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Figur 21: Kartet viser nasjonalt villreinområde med ulike soner. Areal innenfor ød linje er fjellsonen, oransje
skravur er utbyggingssoner, mørk grønn skravur er utviklingssone, brun skravur er LNF-spredt-sone. Sort linje
er planområdet for Einan 6. Innfelt utsnitt viser planområdet.

Planen er delt inn i fem soner, fra fjellsonen med strengest vern til utbyggingssonene med
mildest vern. I utbyggingssonene, som korresponderer med kommuneplaner og
reguleringsplaner, ligger det ikke bare eksisterende bebyggelse, men også et relativt stort
potensial for utbygging mtp antall nye enheter. Ifølge beregninger gjort i forbindelse med
utarbeiding av villreinplanen er det samlet sett i underkant av 7000 fritidsbygg i området,
og mulighet for øking på inntil 15000. Dette ligger til grunn for utarbeidingen av
villreinplanen, enheter er ulikt fordelt i de 5 kommunen som omfattes av planen. Med
kommunenes fokus på å etablere helårsdestinasjoner – som i utgangspunktet betyr at det
er ønskelig at folk bruker fritidsboliger/varme/kalde senger oftere enn de gjør i dag –
innebærer antall enheter ikke en statisk størrelse mht. ferdsel inn i villreinområdene.
Sigdal og Flå har i ettertid av planvedtaket kommet med innvending til arealer i egen
kommune. De ønsker områder omgjort fra LNF-sone til utbyggingssone. Innvendingene
har blitt avgjort i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet støttet
ikke Flå kommunes innvending, men for Sigdal kommune ble arealet (Djupsjølia, ca. 2000
daa) endret fra LNF til utbyggingsområde. Begrunnelsen var at områdene lå godt
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nedenfor den avsatte villreinsonen (fjellsonen) og departementet viste til «kommunens
ønske om å utvikle en reiselivskommune med flere utleieenheter, servicefunksjoner og alpin
sammenbinding mot Krødsherad kommune (…)».

3.10. Vann- og avløp
Tverrlia VA-drift AS har bygd ut et felles vannforsyningsanlegg for store deler av Tverrlia og
Natten området. Anlegget er bygd i flere trinn. Kapasiteten til anlegget er utredet i en
tidligere rapport av Asplan Viak. Det er i tillegg et alternativ å etablere egen vannforsyning
innenfor planområdet. Eksisterende VA-forhold er gjort rede for i VA-plan, og det er sikret
område til nytt høydebasseng, vannbehandlingsområde og grunnvannsforsyning i
plankartet.
Ved prosjektering av golfområdet er det en fordel å samordne planlegging av vannhinder,
vanning og drenering. Vannhindere er som regel knyttet til det naturlige vassdraget
gjennom banen. Ved å bygge vannhindere som også er reservoar for vanningsvann og
som fungerer som naturlige renseanlegg for næringsstoffer og sprøytemidler, kan vi
oppnå at vannet nedenfor golfbanen er renere enn det som renner inn på golfbanen»
(www.golfforbundet.no).

3.11. Trafikale forhold
Bøgasetvegen er hovedvegen gjennom planområdet, og tar av fra Trondrudvegen som er
hovedvegen inn på Nesfjellet. I krysset Trondrudvegen/Bøgasetvegen er det regulert
rundkjøring i reguleringsplanen Einan 4. Bøgasetvegen ender i Venelie, og benyttes av i
overkant av 200 fritidsbygg sør for planområdet (Bøgaset), i tillegg til bebyggelsen i
Solgrenda (Einan 5, 45 tomter) rett etter avkjøringen fra Trondrudvegen. Vegen er
opparbeidet i ca. 5 m bredde, enkelte partier har stigning brattere en 8%. Fra
Bøgasetvegen går det en sommerveg/traktorveg til Sollistølan, vest for planområdet, disse
har også helårstilkomst fra Trondrudmarka. Traktorvegen benyttes som skiløype vinterstid.
Til kommunedelplan for Natten/Tverrlie ble det utarbeidet trafikkanalyse for Grasdokkkrysset (Trafikkanalyse Grasdokk-krysset, Asplan Viak, 2015). ÅDT for Trondrudvegen er
950. Beregningene i analysen er konservative, i den betydning at den tar høyde for flere
enheter enn det faktisk er (på det tidspunktet analysen ble utarbeidet).
Analysen lå til grunn for utarbeiding av reguleringsplan for Einan 4. I Einan 4 ble
Trondrudvegen lagt om, med rundkjøring i krysset Trondrudvegen/Bøgasetvegen.
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Trondrudvegen er regulert iht. vegklasse L1 (håndbok N100). Rundkjøringen er
dimensjonert for vogntog, kjøremåte C.
Ved stadfesting av planprogram var et punkt at analysen må oppdateres før
sluttbehandling av planen.
Med bakgrunn i stadfestet planprogram igangsettes revisjon av trafikkanalysen for
Grasdokk krysset parallelt med denne planprosessen, og nytt kunnskapsgrunnlag
forventes å være klart før sluttbehandling av Einan 6. Planfremmer Liaset Eiendom AS vil ta
initiativ, i samarbeid med kommunen, for å få gjennomført trafikkanalysen i 1.kvartal 2022.
For å sikre intensjonen med revidert trafikkanalyse er reguleringsbestemmelsene for Einan
6 supplert med følgende rekkefølgekrav: «Før igangsetting av detaljregulering av delfelt i
Einan 6 skal ny trafikkanalyse være utarbeidet. Innslagspunkt for rekkefølgekrav basert på
nytt kunnskapsgrunnlag skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene for delfeltene».
Med dette grepet kan planprosessen for Einan 6 gå parallelt med utarbeiding av revidert
trafikkanalyse for Grasdokk krysset.

Figur 22 og 23: Sporingskurve vogntog (VT), rundkjøring Trondrudvegen/Bøgasetvegen.

3.12. Avvik mellom planforslag og overordna planer og føringer
-

Av planområdets ca. 1306 daa er 650 daa avsatt til LNF-formål i
kommunedelplanen for Natten/Tverrlie. Dette arealet ligger også som LNF-areal i
regional plan for villrein.
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-

Deler av området avsatt til idrettsanlegg i kommunedelplanen er i planforslaget
regulert til byggeområder.

-

Ift. avgrensing av planområdet ved oppstart er det gjort en mindre justering der
planen grenser mot Solgrenda (Einan 5). Ca. 6 daa av det som i Solgrenda er avsatt
til friluftsformål og LNF er tatt med som areal til golfbane. I tillegg er planområdet
justert ved Bøgaset for å ivareta etablering av ny planskilt kryssing mellom
Bøgasetvegen og skiløype, og en tomt for et mulig høydebasseng.
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4. Planforslag

Figur 24: Plankart
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4.1. Hovedgrep
Planen har to hovedformål; areal til utvidelse av golfbane og areal til fritidsbebyggelse.
Golfbanen ligger i naturlig tilhørighet til eksisterende bane, og arealet som er avsatt er
vurdert av profesjonell golfbanearkitekt. Det er avsatt 3 delområder til konsentrert
fritidsbebyggelse og 10 delområder til frittliggende fritidsbebyggelse. Totalt legges det
opp til anslagsvis 500 enheter innenfor planområdet, ca. 50/50 fordelt på konsentrert og
frittliggende bebyggelse. Alle byggeområder for fritidsbebyggelse har plankrav,
golfbanen kan bygges direkte fra områdereguleringsplan. Områdene for konsentrert
fritidsbebyggelse er plassert nærmest golfbane og kjerneområdet på Nesfjellet. Områder
for frittliggende fritidsbebyggelse er plassert sør i planområdet, i retning Bøgaset.
Planen legger til rette for et utstrakt sti- og løypenett sammenliknet med dagens forhold,
og består av et turnett for helårsbruk (grønne stiplede linjer i plankart, formål turdrag) og
et supplerende nett for langrennsløyper (blå stiplede linjer i plankart, formål skiløype) der
disse ikke skal gå i samme trase som sommerstier. Spesielt gjelder dette golfbaneområdet,
der interne gangveier på golfbanen kan benyttes av andre sommerstid, mens skiløyper er
regulert med eget formål. Turdrag parallelt med hovedveg kan brøytes vinterstid. Både
skiløyper og turdrag er knyttet til øvrig sti- og løypenett utenfor planområdet.
Skiløypetraséer er detaljert gjennomgått og plassert mht. stigning, løypeprofil, og med
tanke på hvordan det skal være tilgjengelig for alle byggeområder uten kryssing av
regulerte veier.
Det er lagt opp til 3 planfrie kryssinger; der skiløype krysser tilkomstveg til BFK4, der
turdrag/skiløype krysser Bøgasetvegen ved BFK3 og der turdrag/skiløype krysser
Bøgasetvegen helt sør i planområdet.
Langs Trondrudåne og Lisletbekken er det avsatt et belte på min. 25 meter (enkelte
mindre avvik som følge av terreng/topografi). Innenfor dette arealet er det ikke tillatt med
tiltak, heller ikke tynning/plukkhogst ol. På golfbanen skal Trondrudåne integreres som en
del av utformingen av banen. Myrområder ligger i hovedsak på areal avsatt til LNF-formål,
med unntak av i BFK4 og BFF3, der dette håndteres i detaljreguleringene. Langs vassdrag
er det avsatt hensynssoner for flom etter NVEs aktsomhetskart. To små arealer ligger
innenfor byggeområde BFF5 og BFF9. Ved detaljregulering må reell flomfare utredes.
Eksisterende traktorveg til Sollistølan er lagt om, med krav om opparbeiding av ny før
eksisterende kan stenges.
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Langs Bøgasetvegen er det lagt inn hensynssone for støy i et belte på inntil 12 meter fra
senterlinje veg. Per i dag er det lite trafikk på Bøgasetvegen, som benyttes av ca. 200
enheter på Bøgaset, samt ca. 40 enheter i Solgrenda (veg til Solgrenda tar av i
begynnelsen av Bøgasetvegen).

4.1.1. Arealregnskap
Formål

m2

Golfbane

328754

Fritidsbebyggelse, konsentrert

160957

Fritidsbebyggelse, frittliggende

526615

LNF-friluftsformål

256781

Turdrag

62168

Skiløype

21748

Kjøreveg

21810

Annen veggrunn

25830

Vannforsyningsanlegg

747
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5. Virkninger av planforslaget
5.1. Endring av arealbruk ift. kommunedelplan
Planområdet ligger på ca. 800m over havet, på areal som i dag i hovedsak består av skog.
Området er i dag lite tilrettelagt for bruk og aktivitet, med unntak av enkelte stier og
løyper, men benyttes i noen grad som friluftsområde for nærliggende bebyggelse. Det er
et relativt ukomplisert terreng å utvikle, og få andre konflikter; det er ikke spesielt bratt,
ingen fremtredende terrengformasjoner, det er ikke skred-/rasutsatt, det er få vassdrag,
ikke dyrka jord eller innmark, få registrerte kulturminner, få registreringer av viktig
biologisk mangfold/arter/naturtyper og området i sin helhet er ikke veldig mye brukt til
friluftsliv med unntak av stier/løyper. Sett i sammenheng med nærheten til kjerneområdet
på Nesfjellet, kommunens politikk om Nesfjellet som hovedsatsningsområde for turisme,
og behovet for areal til komplettering av eksisterende golfbane og byggeområder for
fritidsbebyggelse for å sikre tomtereserver som grunnlag for de investeringer som er
planlagt, er Einan 6 et hensiktsmessig område å utvikle. Planområdets avgrensing gir
mulighet for å se og skape sammenheng mellom eksisterende byggeområder i et
destinasjonsutviklingsperspektiv.

Figur 25: Bildet fra område BFF3, sørøst i planområdet.

I dag er det ca. 1600 enheter på Nesfjellet inkl. Bøgaset og Trollset. Med siste års
utbyggingstakt er tomtereserven tilstrekkelig for utbygging 3-5 år frem i tid. I løpet av
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denne tidsperioden vil det være behov for å starte utbygging innenfor Einan 6 med tanke
på videre utvikling av destinasjonen. Basert på masterplanarbeidet for Nesfjellet Alpin, og
stedet som kommunens satsingsområde for turisme, med den attraksjonkraft som ligger i
alpinsenter, golfbane, stisykling etc., så er det i disse mest sentrale områdene man må ta
utbyggingsvolumet for å unngå inngrep i mer sårbare områder i fjellet. Det er anslagsvis
4000 enheter totalt i området (etablert og ubebygd regulert), og Einan 6 er utarbeidet
med tanke på langsiktighet i komplementeringen av destinasjonen. Med plankrav for
byggeområder kan man tilpasse planene etter behov og marked, og med en fornuftig
utbyggingsrekkefølge.

Figur 26: Oversikt over bebygde tomter (rosa), regulerte ubebygde tomter (gult), igangsatte reguleringsplaner
(grønn skravur) og uregulerte byggeområder i kommuneplan (grå stiplede linjer).

5.2. Landskap
Området ligger på del av den store flata mellom Tverrlia/alpinsenteret i øst, Sollihøgde i
vest og Lauvhøgde og Bøgahaugen i sør. Området er ubebygd, og landskapet bli
vesentlig endret som følge av planen. Området er lokalt noe småkupert, som kan gi gode
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tomteområder med mulighet for intern skjerming mellom delfelt, men overordna sett er
det flatt med små høydeforskjeller. Utbyggingen vil bli synlig fra omkringliggende
områder, men det vil ikke ligge i silhuett eller medføre stor fjernvirkning fordi det ligger i
«bunn» av området overordna sett. Bevaring av vegetasjonssoner mellom felt og
på/mellom tomter vil kunne gi stor positiv effekt mht. lokal virkning.

Figur 27: Bilde fra sørlig avgrensing av område BFF8.

Med tanke på eksisterende bebyggelse vil enhetene i Solgrenda (Einan 5) bli sterkest
påvirket. Annen tilgrensende bebyggelse i sør og øst ligger høyere opp i terrenget eller i
større avstand til nye byggeområder. Solgrenda vil ligge tettest på den konsentrerte
bebyggelsen, som visuelt sett vil medføre vesentlige virkninger sammenliknet med
dagens situasjon. Det vurderes likevel som påregnelig at naboområder utvikles dersom
man eier fritidsbolig sentralt på Nesfjellet, og det vurderes som større grad av konflikt for
arealbruk, trafikk/transport, naturmangfold og friluftsliv å spre bebyggelse mer for å unngå
visuelle virkninger for eksisterende bebyggelse. Areal til golfbane har vært avsatt i
kommunedelplan for Natten/Tverrlie siden før Solgrenda ble regulert. Med golfbanen som
buffer mot sør vil det være ca. 120m til område BFK4, i vest er det ingen ny bebyggelse
planlagt, slik at solforhold og tilgang til friluftsområder er ivaretatt.
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Figur 28: Bilde fra BFK1, utsikt mot alpinanlegget.

Det bygges nytt hyttefelt på Bøgaset helt inn mot sørvestlig avgrensing av planområdet.
Dette feltet vil kunne fortsettes inn i planområdet og videre nedover lia. I og med at denne
bebyggelsen er relativt ny, vil det fremstå som et helhetlig område, og kan bygges med lik
utforming og volum. Feltet som er under utbygging, er et moderne «tettbygd» hyttefelt. I
sørøstlig avgrensing av planområdet er det en stor grønn buffersone opp mot
Bøgahaugen, som gjør at annen eksisterende bebyggelse på Bøgaset i liten grad vil
påvirkes visuelt av utbyggingen i Einan 6.

Figur 29: Utsnittet viser området rundt sørlig avgrensing av Einan 6, regulert og delvis utbygd hyttefelt på
Bøgaset i venstre hjørne og Utbygd felt Tverrlia 5 til høyre. Plangrense for Einan 6 vist med sort strek.
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5.3. Golfbane
Et av hovedformålene med planen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende golfbane
fra 9 til 18 hull. Til grunn for arealet som er avsatt til golfbane ligger en detaljplan
utarbeidet av Golf Course Architecture by Caspar, en anerkjent golfbaneplanlegger og
landskapsarkitekt. Mulighet for etablering av en fullverdig golfbane er et viktig moment for
å øke attraksjonskraften til destinasjonen Nesfjellet sommerstid. Del av planlagt golfbane
ligger tilgrensende Solgrenda hyttefelt. Fra hytteeiernes side er det knyttet stor bekymring
til sikkerhetsavstander og nærføring til tomtene/bebyggelsen. Ved utforming av golfbanen
er sikkerhet grunnleggende, og golfforbundets sikkerhetsanbefalinger skal følges. Banen
vil bli unik i sin utforming, og samtidig skape en stor grønn sone mellom byggeområder,
der det er mulighet for aktiviteter både sommer- og vinterstid. Deler av sti- og løypenettet
slynger seg gjennom golfbaneområdet, og knyttes sømløst sammen med eksisterende
golfareal inn mot baseområdet for alpinsenteret, med handels- og servicetilbud og
utfartspunkt for stisykling på Nesfjellet og til Hallingspranget mot Nesbyen sentrum og det
alpine heistilbudet vinterstid.

Figur 30: Utsnittet viser planlagt golfbane i Einan 6 og eksisterende golfbane. Lengst til høyre ser man
baseområdet for heisene i alpinsenteret. Planområdet vist med sort linje.
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Figur 31: Eksisterende golfbane ligger øst for planområdet (bilde: www.nesfjelletgolf.no).

5.4. Friluftsliv
Med unntak av eksisterende stier og løyper bærer ikke området spor av å være mye brukt
til friluftsliv i dag. Særlig landskapet langs Trondrudåne sør for SKV4 har en egenart og
særpreg som gjør det til et spennende nærturterreng. Her er det regulert inn en sone på
min. 20 m langs elva, der det ikke er tillatt med inngrep i vegetasjon. Utenfor denne sonen
er det lagt inn en 10m bred sone for turdrag/skiløype. Samme arealbruk er lagt inn langs
Lisletbekken i øst. Det er startet egen reguleringsprosess for friluftsområdet rundt
Einetjern. Dette vil bli et knutepunkt og samlingssted på Nesfjellet, der stier/løyper fra alle
områder rundt møtes. Her skal det kunne tilrettelegges for friluftsaktiviteter, som gapahuk,
rasteplasser etc., i tillegg til mulig etablering av større vannspeil. I planen er det lagt opp til
et sti- og løypenett som grenser til alle byggeområder og korresponderer med turnett i
tilgrensende områder. Turnettet internt i planområdet gir mulighet for mange kortere og
lengre rundturer lokalt, eller som del av tur på det ellers svært godt tilrettelagte
eksisterende turnettet på Nesfjellet. Vinterstid kan golfbanearealet benyttes til
friluftsaktiviteter.
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Figur 32, 33 og 34: Eksisterende stier/sykkelløyper og turdrag (skiløype vinterstid) i planområdet.

I merknad fra eiere i Solgrenda, er det opplyst om at området rett sør for Solgrenda
(triangelet mellom hull 5 og 12) brukes. Dette området er planlagt for golfbane og
konsentrert fritidsbebyggelse. I tilknytning til kommersielle aktiviteter og i kortest avstand
fra kjerneområdet er det vurdert som mest hensiktsmessig å lokalisere den konsentrerte
bebyggelsen. Solgrenda har umiddelbar tilgjengelighet til store friluftsområder mot vest,
og sti- og løypenett fra Solgrenda korresponderer med turnett i planområdet.
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Figur 35: Grønne flater er deler av regulert grønnstruktur (inkl. golfbane og alpinbakker) og LNF-areal
tilgrensende planområdet. Stiplede linjer er sti- og løypenett.

5.5. Trafikale forhold
Bøgasetvegen benyttes i dag av ca. 200 enheter, og er dimensjonert etter landbruksveg
klasse 2 ift. kurvatur og bredde. Dagens trase er regulert med 5 meters bredde, lagt om
noe lengst sør for å tilpasses planfri kryssing #3 /skibro), og ved planfri kryssing #1 justeres
vegen vertikalt for tilpasning til skibro. Fra V3 og sørover har vegen stigning på 8-13% frem
til Bøgaset. Nye byggeområder er i hovedsak knyttet til sekundærvegnettet i forkant av de
bratte partiene, slik at det i liten grad vil være økt trafikk ift. dagens situasjon der. Det har
ikke vært meldt om problemer med strekningen for dagens bruk, ifølge grunneier.
Det er planlagt rikelig med muligheter for myke trafikanter til å bevege seg på en trygg
måte ved bruk av turdrag, løyper og grønnstruktur, og langs interne veger i delfelt med lite
trafikk. Langs sørlig del av Bøgasetvegen er det lagt turdrag parallelt, samt planskilte
kryssinger på tre steder, der løype/turdrag krysser Bøgasetvegen på to steder og
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tilkomstveg til BFK4. Brede, «overdimensjonerte» veger kan føre til økt hastighet, og er
ikke et trafikksikkerhetstiltak i seg selv.

Figur 36: Røde ringer markere plassering av planskilte kryssinger.

Planområdet og omkringliggende byggeområder innehar ikke kritiske funksjoner for
samfunnet. Dvs. at en eventuell ulykke på Bøgasetvegen – som medfører stenging av
vegen ut over hva som normalt må påregnes ved en ulykke – ikke stenger av for kritiske
samfunnsfunksjoner.

5.6. Vann, avløp og overvannshåndtering
Det er utarbeidet egen VA-plan til planforslaget. Hovedtrekk:
-

Prinsipp spillvann: Ny hovedledning legges ned til Einan, og ledes videre inn på
overføringsledning som er under bygging fra Einan til Rukkedalen.

-

Vannforsyning til Einan 6 vil kobles til vannforsyningssystemet
for Tverrlia. Tilkoblingen til ledningsnettet kan gjøres nede ved Einan. Ny ledning
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føres opp igjennom reguleringsområdet. Alternativt etableres eget
vannforsyningssystem internt i Einan 6.
-

Ved dimensjonering av vannforsyning er det tilgang på brannvann som vil være det
dimensjonerende for hovedvannsforsyningen. Det må etableres brannkummer
eller fyllepunkt for brannbil i feltet.

-

Analyser av nedbørfelt ifm. overvannshåndtering og dimensjonering av
infrastruktur er del av VA-planen.

5.7. Naturfare
Byggeområder er lagt utenfor aktsomhetssoner for flom, med unntak av to mindre
overlappinger innenfor byggeområde BFF5 og BFF9. Ved detaljregulering må reell
flomfare utredes. Aktsomhetssonene er lagt som hensynssoner i plankart, med
bestemmelse om utredning av flomfare ved detaljregulering. Langs Lisletbekken i øst er
det regulert et belte på min. 25 m fra bekkekant. Langs Trondrudåne er det regulert
grønnstruktursone på min. 25 m fra elvekant sør for golfbanen. For golfbaner er det ikke
krav om sikkerhet mot flom. Etablering av golfbane inntil vassdraget kan likevel føre til at
flomsonen langs Trondrudåne blir påvirket. Byggeområder og eksisterende bebyggelse er
plassert i god avstand til Trondrudåne og Lisletbekken.
Som NVE skrev i sin uttale, skal deler av Trondrudåne integreres i golfbanen. Dette kan
føre til mulig påvirkning av flomsonen, og kan gi konsekvenser for eksisterende
bebyggelse. Det er lagt inn bestemmelse om at det ved søknad om igangsettelse for
golfbanen skal dokumenteres at byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare
for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

5.8. Støy
Konklusjon fra støyutredning:
For at endringen i trafikk skal medføre støytiltak for eksisterende bebyggelse, skal
støynivået øke med 3 dB eller mer som følge av ny plan. Beregninger viser at
fasadestøynivået for eksisterende fritidsboliger på felt Einan 5langs Trondrudvegen vil øke
med 0,5 –1 dB som følge av trafikkøkningen til/fra Einan 6.For fritidsboliger på Einan 5 ved
krysset/rundkjøringen, vil hoveddelen av uteoppholdsarealene mot sør og vest fortsatt
ligge utenfor gul støysone etter utbygging av Einan 6, se Figur 4-1. Det vurderes derfor at
planen ikke utløser kra vikke til å utføre støytiltak for eksisterende bebyggelse.

Rapport – Einan 6

44

5.9. Kulturminner
Rapport under utarbeidelse av Viken fylkeskommune. Registrerte funn innarbeidet i
plankartet.

5.10. Landbruk
5.10.1. Beite
Fra kommunens beitebruksplan:
«Det er i dag ca. 3.500 hytter i kommunen. I tillegg er det satt av areal til flere hyttetomter
gjennom vedtatte planer. Det største pressområdet har vært Natten/Tverrlia. Her er store
arealer omdisponert til hytter, skianlegg og annen turistvirksomhet. Ved revidering av
kommuneplanens arealdel er avsetting av areal til nye utbyggingsområder et sentralt
tema. Utbygginger og hyttefelt medfører økt trafikk i utmarksområdene, noe som er
forstyrrende på både vilt og beitedyr. For beitenæringen generelt er det en fordel med
konsentrert hyttebygging framfor et tilsvarende antall hytter spredt utover flere større
beiteområder. Dette gjelde også for viltet, med hensyn til trekkveier og generell ro i
beiteområdene.»
Planen vil redusere tilgjengelig beiteareal på Nesfjellet. Sammenliknet med å utvikle flere
spredte hyttefelt, er utbyggingen likevel å foretrekke, da den samler langsiktig
utbyggingspotensial rundt kjerneområdet på Nesfjellet, og ligger som en utfylling mellom
eksisterende byggefelt. Planfremmer opplyser at erfaringer fra utbyggingen i
Natten/Tverrlia er at beitedyr har godt beite internt i hytteområder, selv om det er noen
menneskelige forstyrrelser. Samtidig er det lite rovdyrskader. Bestemmelser og god
opplysning om ansvar og plikter for inngjerding av hytter er viktig for å minimere
konflikter, og for å opprettholde beite internt i byggeområdene.

5.10.2. Dyrkbart areal
Grovt regnet er det ca. 683 daa dyrkbart areal innenfor planområdet. Myr utgjør ca. 112
daa av dette. Av areal vist som dyrkbart ligger litt under halvparten på areal avsatt til
idrettsanlegg i kommunedelplanen.
Dyrkbar jord som ligger på areal avsatt til golfbane har bestemmelse om at områdene skal
kunne tilbakeføres til LNF-areal. Areal som opparbeides som golfbane vil på rimelig vis
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kunne tilbakeføres til dyrkbart areal. Golfbanen vil i tillegg ha vanningsanlegg.
Gjenstående områder vist som dyrkbart areal er regulert til bebyggelse.
Det gjenstående dyrkbare arealet er fragmentert av myrområder, og delt av eksisterende
vei og annet areal (ikke-dyrkbar jord). Det er ca. 210 daa i BFF2, BFF3 og BFF4, ca.173 daa
i BFF5-7 og BFF9, ca. 55 daa i BFK1 og ca. 26 daa i område BFK4, myr og golfbane trukket
fra.
Selv om det er både teoretisk og praktisk mulig å en gang dyrke opp dette arealet, er det
trolig mange andre uoppdyrkede områder i kommunen som er bedre egnet, både
klimamessig og med tanke på lokalisering, moh og mindre fragmenterte arealer.
Sommersesongen er kort og landbruk kombinert med tettbebygde turistområder kan
være konfliktfylt. Overordna sett er området, med sin beliggenhet, kommersielle tilbud og
eksisterende utbygging, mer egnet for fritidsbebyggelse enn jordbruk.

Figur 37: Utsnittet viser plankart i bakgrunn, dyrkbart areal med sort skravur og myr med grønn skravur. Areal i
sørvest er regulert og i stor grad utbygd i dag.
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I Nesbyen kommune er 45 000 daa registrert som dyrkbar jord (registrert omdisponert
dyrkbar jord (KOSTRA) 2005-2020 er trukket fra (SSB)). Einan 6 vil medføre en reduksjon
på 464 daa. Som kommunens viktigste satsingsområde for fritidsbebyggelse og
kommersiell turisme er Nesfjellet et område der utvikling bør kunne prioriteres. Bevaring
av fragmenterte områder med dyrkbar mark i et ellers relativt tettbygd område vurderes
som en liten hensiktsmessig strategi. Kommunen har andre store, sammenhengende
områder med dyrkbart areal som bør prioriteres.

Figur 38: Figuren viser dyrkbart areal i rødt, eksisterende fritidsbebyggelse med blå punkt, planområdet i gult
og kommunegrense med sort stiplet linje.

Rapport – Einan 6

47

5.11. Biologisk mangfold
5.11.1. Golfbane og vassdrag
Deler av Trondrudåne går gjennom golfbanen. På Norges golfforbunds hjemmeside er det
faglige råd til hvordan vann kan brukes som element i golfanlegg, og hvilke hensyn og
funksjoner det kan ha hvis man planlegger riktig: «Bekkeløp med små terskler som lufter
vannet og dammer med siv og vegetasjon bidrar til naturlig utrensing av fosfor og
nitrogen, nedbryting av organiske forurensninger og til økt biologisk mangfold. Det er en
fordel å samordne planlegging av vannhinder, vanning og drenering. Vannhindere er som
regel knyttet til det naturlige vassdraget gjennom banen. Ved å bygge vannhindere som
også er reservoar for vanningsvann og som fungerer som naturlige renseanlegg for
næringsstoffer og sprøytemidler, kan vi oppnå at vannet nedenfor golfbanen er renere enn
det som renner inn på golfbanen» (www.golfforbundet.no).

5.11.2. Myr
I planen er alle myrområder enten regulert som grønne formål, eller som del av
golfbaneformålet. I bestemmelsene for golfbanen (G1) er det forbud mot å grave opp myr.
Etablering av golfbane på myrområde må gjøres med anleggsmetoder som ivaretar myr,
slik at lagret karbon ikke frigjøres. Dette er allerede gjort på eksisterende golfbane. Dette
er et reversibelt tiltak som muliggjør fremtidig åpning av myrområder igjen. Det finnes
flere metoder som bruker underliggende torvlag til å bære overliggende last (også brukt
ved anlegging av veger over myr), et av alternativene er kavlelegging som vist på bildet
under.
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Figur 39: Bildet viser
kavlelegging i eksisterende
golfanlegg på Nesfjellet.
Erfaringsmessig en god
anleggsmetode.

5.11.3. Villrein, Norefjell-Reinsjøfjell
Einan 6 er lokalisert i villreinplanens ytterkant, ca. 2,5 km fra fjellsonen, og ligger halvveis
inne i en utbyggingssone, og mellom 3 utbyggingssoner som alle har avgrensing
nærmere fjellsonen enn Einan 6. Plasseringen av den delen av Einan 6 som ligger utenfor
utbyggingssonen vurderes derfor ikke å medføre vesentlige negative virkninger for
villreinen, da det vurderes som lite sannsynlig at villreinen vil bevege seg gjennom/mellom
flere utbyggingsområder, og nær inntil alpinsenteret/kjerneområdet for å beite. Dette
vurderes også som en ren teoretisk mulighet, både fordi hyttene har relativt høy
bruksfrekvens (Ringvirkningsanalyse, 60 døgn per år) og fordi området ligger utenfor
villreinens leveområde (det arealet reinen bruker, og som er videre enn villreinplanens ytre
avgrensing, som beskrevet i villreinplanen, s. 14). GPS-sporing viser at området ikke har
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blitt benyttet til barmarksbeite. En vesentlig del av arealet i Einan 6 reguleres til golfbane,
som av terrengmessige grunner er plassert i den delen av planområdet som ligger
innenfor utbyggingssonen.
Når villreinplanen ble utarbeidet ble det ikke gjort konkrete vurderinger av byggesonenes
avgrensing, det ble kun lagt inn eksisterende avgrensinger iht. gjeldende
kommuneplaner/reguleringsplaner. Dette vurderes som årsaken til at byggeområder
ligger i nær tilgrensing til hverandre, med ufunksjonelle LNF-soner mht. villrein mellom
seg. Ved regulering av områder bør det derfor være rom for konkrete vurderinger av LNFsonenes hensiktsmessighet slik de foreligger.

Figur 40: Norefjell-Reinsjøfjellreinens leve- og funksjonsområder (Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 20202035). Rød sirkel er Bøgaset, sør for Einan 6.
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Figur 41: Areal innenfor rød linje er fjellsonen og oransje skravur er utbyggingssoner, Sort linje er planområdet
for Einan 6, grønn skravur er LNF-soner.

Figur 42: Kartet viser tetthet av eksisterende fritidsbebyggelse rundt fjellsonen (rød linje/hvit skravur) i
villreinplanen. Blå farge er lavest tetthet, gul farge er høyest tetthet. Merk at kartet ikke inkluderer
reguleringsplaner/byggeområder i kommuneplaner som ikke er bygget ut. Grønn sirkel er Einan 6 (forstørret).
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Planforslaget åpner opp for en anslått utbygging på anslagsvis 500 enheter. Dette antallet
kunne planen teoretisk inneholdt uavhengig av om plangrensen ble lagt innenfor eller
utenfor villreinplanens utbyggingssoner (som korresponderer med kommuneplanens
arealdel for øvrig). For villreinen er det ferdselen, og spesielt i fjellsonen, som vil kunne
true bestandens livsvilkår. Fra alle kanter av villreinplanen går det et stort nettverk av stier
og løyper inn i området. Dersom villreinstammen skal sikres på lang sikt vil
-

kanalisering av ferdsel utenfor fjellsonen, til andre områder

-

informasjon og «holdningsskapende» tiltak/arbeid

-

fokus på etablering og god tilrettelegging av aktivitetstilbud (stier, løyper,
nærturterreng, kommersielle tilbud etc.) i umiddelbar nærhet til og i
byggeområder

være nødvendig uavhengig av hvor ny utbygging rundt fjellsonen kommer (og for øvrig
utbygging tilgrensende villreinplanen).
I villreinplanens handlingsplan står det at fylkeskommunen skal utarbeide en felles og
helhetlig sti- og løypeplan for fjellsonen og naturlig tilgrensende områder i 2021-2024.
Dette arbeidet er påstartet, og skal ifølge prosjektplanen og prosjektansvarlig i
fylkeskommunen være ferdig i 2023. I pågående fase er det grunnlagsinnhenting, der det
blant annet brukes data fra Strava for å finne ut av hvordan folk beveger seg innenfor
området, og på hvilke tidspunkt. Planens føringer skal implementeres i kommunenes
arealplaner i etterkant. Sti- og løypeplanen tar først og fremst for seg nettet innenfor
fjellsonen, og hvordan dette bør utvikles/innskrenkes/endres/brukes i løpet av årstidene
ettersom hvordan villreinen bruker områdene. Planen vil ikke gi direkte føringer for
områder utenfor fjellsonen, men det er viktig at stier/løyper i planområdet Einan 6 er
koblet på tilgrensende sti- og løypenett slik at kanaliseringen som det legges til rette for i
den regionale temaplanen virker inn også i områdene utenfor.
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Figur 43: Utsnittet viser et utvalg av stier (røde linjer) og løyper (blå linjer) i nordlig del av villreinområdet (sort
stiplet linje er plangrense for villreinplanen, grønn linje er fjellsonen, sort linje er planområdet for Einan 6).
Området har utallige stier med ulik grad av opparbeiding og sammenheng, som ikke vises i figuren.

5.11.4. Vurdering etter naturmangfoldloven
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger:
Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er undersøkt om det er kjente registreringen i
området ved å bruke følgende nettsteder: http://artskart.artsdatabanken.no/,
www.kilden.nibio.no og naturbase.no. I tillegg er det utført naturmiljøkartlegging i
området. Kunnskapsgrunnlaget vurderes om tilstrekkelig.
Til § 9 om føre-var-prinsippet: Gradvis nedbygging av areal er den største
trusselen mot naturmangfoldet. Planen bygger opp om kjerneområdet på Nesfjellet, og
ligger mellom flere byggeområder. Delen av området som er avsatt til golfareal skal kunne
tilbakeføres til LNF. Langs vassdrag er det avsatt soner på min. 25m der vegetasjon skal
bevares. Myrområder er ivaretatt. Området er ikke benyttet som leveområde for villrein.
Det vurderes som lite sannsynlig at planen i seg selv vil medføre store og ukjente negative
konsekvenser for naturmangfoldet.
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Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Naturen i området er ikke unik,
og det vurderes at nedbygging av arealet ikke vil medføre vesentlig tap av biologisk
mangfold.
Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Følger av
loven.
Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en
forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging av feltet. Både
ved anlegging av golfbane på myrområder og inntil vassdrag er dette viktig, og det er
sikret i bestemmelsene.
Reguleringsplanen medfører totalt sett ikke inngrep av et omfang som vurderes til å
medføre tap av viktig naturmangfold. De miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes til å være oppfylt.

5.12. Klima, miljø og energi
Ved utbygging i området vil forholdene knyttet til klima og energi påvirkes.
Energireduserende løsninger, alternative energikilder og vannbåren varme bør vurderes
ved detaljregulering, og evt. følge byggesaksbehandlingen.
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 hensiktsmessig 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, men det
bør ikke være en styrende faktor dersom det miljømessig sett er positivt. Med bruk av
grunnvarme etableres varmepumper som henter varme fra grunnen, enten i lukkede eller
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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.

5.13. Barn og unges interesser
Selv om området ikke viser særlig spor av friluftsaktivitet er det stor sannsynlighet for at
området er nærturterreng for mye av den eksisterende bebyggelsen. Når det gjelder
eksisterende sti- og løypenett vil planen ivareta funksjonene og utvide dette, noe som vil
gi flere muligheter for ulike rundløyper sommer som vinter, i tillegg til de interne
stiene/løypene som kommer i detaljreguleringsplanene. Med tre planskilte kryssinger er
også trafikksikkerhet for kryssing av Bøgasetvegen og SKV2 godt ivaretatt. Sonene for
bevaring av naturmiljø langs Trondrudåne og Lisletbekken er spennende områder å
utforske for barn. Turdraget som går parallelt med Bøgasetvegen skal kunne tjene som
gangveg vinterstid. Tilrettelegging av sti- og løypenett ol. er ikke nødvendigvis i seg selv
en «forbedring» av interessene ift. barn og unge sett opp mot urørt natur som ny
bebyggelse vil beslaglegge, men for destinasjonen og de som kjøper fritidsbolig i
området er det viktige tiltak, noe man ser av bruken og populariteten til de best
tilrettelagte stiene/løypene i området. Det er også derfor oppdragsgiverne for planen,
som står for hoveddelen av utviklingen på Nesfjellet, har lagt og legger stor vekt og
økonomiske midler på dette.

Rapport – Einan 6

55

6. Sammenstilling av konsekvenser
Ved utvikling av turistdestinasjoner som Nesfjellet vil arealbruk til utbygging settes opp
mot en rekke andre hensyn og arealbehov. Areal for utbygging omfatter fritidsbebyggelse,
kommersielle aktivitetsområder, handels- og næringsareal og også areal til ny infrastruktur
som vei, vann, avløp og renovasjon. Innenfor turistdestinasjonens naturlige avgrensing vil
hensyn og andre arealbehov kunne omfatte viktig naturmangfold, lokal landskapsvirkning,
kulturminner/miljøer, behov for friluftsareal/stier- og løyper, støy og tilstrekkelig
dimensjonering av felles infrastruktur. I tillegg kommer hensyn og annen arealbruk som
kan være knyttet til arealer utenfor destinasjonens kjerneområder, som beitebruk og andre
landbrukshensyn, tilgang til større friluftsområder, hensyn til vilt og landskap og
naturmangfold på en større skala.
Tålegrensen for hvor mange mennesker en destinasjon kan legge til rette for, kan lokalt
sett deles opp i tre hovedpunkt som må ivaretas i planarbeid:
-

Teknisk infrastruktur: kapasitet, tilgang til ressurser, forurensing (vei, vann, avløp,
renovasjon)

-

Grønn infrastruktur: dimensjonering av sti- og løypenett, kanalisering internt og
mot tilgrensende turnett, aktivitetsområder

-

Naturmiljø, kulturminner og -miljø og landskapspåvirkning: registrering/analyse av
områder og avsetting av arealer/soner i planer/hensyn ivaretatt gjennom
bestemmelser

Alle tre punktene kan, og vil på et tidspunkt, medføre begrensninger for hvor mange
mennesker det kan tilrettelegges for. I tillegg kan utvikling også begrenses ut fra en
subjektiv oppfatning av hva som er «for mye» mennesker. Selv om det kan se ut til at den
gjennomsnittlige bruken av fritidsbebyggelse i løpet av et år øker, og at bruken på årets
mest «belastede» dager er svært høy, er det likevel slik at det store deler av året er lav til
svært lav bruk. Sett i sammenheng med andre liknende turistdestinasjoner i Hallingdal, er
antallet mennesker det i dag er tilrettelagt for på Nesfjellet relativt lav. Selv om andre
destinasjoner i Hallingdal har (vesentlig) større grad av tilrettelagt infrastruktur, har denne
utbyggingen også skjedd trinnvis, i takt med utbygging av fritids- og næringsenheter og
kommersielle tilbud. Et utbyggingsprinsipp som har blitt ytterligere vektlagt over de siste
årene i destinasjonsutviklingen av f.eks. Hemsedal og Geilo, er å konsentrere utbyggingen
rundt kjerneområdene, og å bygge effektivt/tett der det avsettes areal til bebyggelse.
Dette er hensiktsmessig både for rasjonell bruk av grå infrastruktur, for å minimere
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transportavstander til aktivitetstilbud (kommersielle og ikke-kommersielle), for å skape
bedre grunnlag for handel- og næringstilbud og for å optimalisere tilrettelegging og
utvikling av grønn infrastruktur slik at kanalisering bort fra sårbare områder kan få større
virkning.
Gjennom kommuneplanenes areal- og samfunnsdeler blir den overordna bruken av areal
vurdert og bestemt, og i Nesbyen er Nesfjellet satsingsområdet for fritidsturisme og
kommersielt reiseliv. I og med at natur er et knapphetsgode, bør områder som i overordna
planverk er avsatt som tyngdepunkt for utvikling, utnyttes effektivt. Enda mer viktig er
dette når bebyggelse og tilhørende områder ikke er i daglig bruk.
Kommunen har vedtatt å utsette kommunedelplanarbeidet, og heller åpnet opp for at
utvikling kan skje via områdereguleringsplaner. For at områderegulering skal ha en
hensikt, spesielt som «erstatning» for kommunedelplan må man kunne se større områder
under ett, og ha en lengre tidshorisont mtp. utvikling enn for detaljreguleringsplaner. I
arbeidet er lokalisering og avgrensing vurdert ut ifra hva som vil være best for helhetlig
utvikling av Nesfjellet som destinasjon, uten å gå inn i områder med større
konfliktpotensial som f.eks. fjellområder. Utfylling og fortetting (på områdenivå) mellom
byggeområder – som mellom Einan/Trondrudvegen og Bøgaset – i et lite sårbart landskap
under tregrensa, vurderes som en fornuftig langsiktig plan for destinasjonen. Lokalisering
tett på kjerneområdet, og mulighet for etablering av fullverdig 18-hulls golfbane vil heve
attraksjonsverdien for Nesfjellet.
Planen har et nøye lokalisert sti- og løypenett, der det tilrettelegges for sammenkopling
med eksternt turnett, samtidig som det gir fine muligheter for mange kortere, lokale
rundturer direkte fra hyttene. Ved detaljplanlegging av delfelt er det krav om at tur inn/ut
skal ivaretas for det enkelte byggeområde. Hovedvegnett er planlagt slik at man i størst
mulig grad skal unngå kryssing av veier for å komme seg inn på nærmeste sti/løype, og
det er lagt opp til tre planskilte kryssinger/skibruer der trafikken vil være størst. Teknisk
infrastruktur for vann, avløp og renovasjon er ivaretatt for utbyggingen, og det er
bestemmelser til planen som ivaretar overvannshåndtering.
Hverken landskap eller natur i planforslagets byggeområder er i naturmiljøkarlegging og
landskapsanalyse vurdert til å ha så store kvaliteter, verdier eller konflikter, at utbygging vil
være i strid med regionale eller nasjonale retningslinjer. Kulturminner er ivaretatt med
sikringssoner.
Ved utarbeiding av regional villreinplan for Reinsjøfjell-Norefjell ble eksisterende
byggeområder og byggeområder i gjeldende kommuneplaner (på det tidspunktet) lagt
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inn som «byggesoner». Så vidt dokumentene viser ble det ikke gjort en utsiling av
byggesoner ift. påvirkning på villreinområdet, som medførte fjerning av byggeområder.
Det er logisk å anta at ikke alle byggesoner, eller områder mellom byggesoner, vil
medføre like stor ulempe for villrein, spesielt vurdert ut ifra nærhet til fjellsonen og om
arealer er vurdert som leveområde for villrein (jf. kartavgrensing utarbeidet av Norsk
Villreinsenter i figur 37 og tetthetsanalyse i figur 39). Einan 6 ligger utenfor areal vurdert
som villreinens leveområde, og i ytterkant av grensen til regional villreinplan, og er i så
måte et område som er mindre konfliktfylt avveid mot andre arealer.
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7. ROS-analyse
7.1. Sammendrag
Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget
analyseskjema. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra
tilsvarende tilfeller, statistikk og faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt
ved bruk av en risikomatrise med kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i
røde områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak
vurderes, mens hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.

Uønsket hendelse

Risiko
Liv/ helse

Forslag til risikoreduserende tiltak
Stabilitet

Flom

Materielle
verdier
Hensynssone flom er avsatt i kart,
bestemmelse om utredning ved
detaljreguleringsplan. Marginal del
av byggeområde berøres.
Støyutredning viser at det ikke er

Støy

behov for nye tiltak for eksisterende
bebyggelse. Støysoner langs
Bøgasetvegen er lagt inn i plan, og
tas med videre i
detaljreguleringsplan. Egen
bestemmelse ivaretar krav.
Hindret

Hovedtilkomst for nye byggeområder er

fremkommelighet

lagt før bratt parti på Bøgasetvegen.

for
utrykningskjøretøy
på Bøgasetvegen

VEDLEGG 1 – sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser (bearbeidet versjon av
sjekkliste i vedlegg 5 til DSBs veileder for ROS-analyser 2017).

UØNSKEDE HENDELSER
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Ja vurderes
i kap. 4.

Nei (begrunnes her)

Natur-

Ekstremvær

hendelser

Storm og orkan

Nei, lite aktuelt.

Lyn- og tordenvær

Nei, lite aktuelt.

Flom
Flom i sjø og vassdrag

x

Urban flom/overvann

Nei, lite aktuelt.

Stormflo

Nei, ikke aktuelt.

Skred
Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø)

Nei, ikke aktuelt.

Skog- og lyngbrann
Skogbrann

Nei, lite aktuelt.

Lyngbrann

Nei, lite aktuelt.

Andre

Transport

uønskede

Større ulykker (veg, bane, luft, sjø)

hendelser

Næringsvirksomhet/industri

Nei, lite aktuelt.

Utslipp av farlige stoffer

Nei, ikke aktuelt.

Akutt forurensning

Nei, ikke aktuelt.

Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg,

Nei, ikke aktuelt.

oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri)
Brann
Brann i transportmiddel (veg, bane, luft,

Nei, ikke aktuelt.

sjø)
Brann i bygninger og anlegg (sykehus,

Nei, ikke aktuelt.

sykehjem, skole, barnehage,
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak,
fengsel/arrest, hotell, store
arbeidsplasser, verneverdig/fredet
kulturminne)
Eksplosjon
Eksplosjon i industrivirksomhet

Nei, ikke aktuelt.

Eksplosjon i tankanlegg

Nei, ikke aktuelt.

Eksplosjon i fyrverkeri- eller

Nei, ikke aktuelt.

eksplosivlager
Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer
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Dambrudd

Nei, ikke aktuelt.

Distribusjon av forurenset drikkevann

Nei, lite aktuelt.
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Bortfall av energiforsyning

Nei, lite aktuelt.

Bortfall av telekom/IKT

Nei, lite aktuelt.

Svikt i vannforsyning

Nei, lite aktuelt.

Svikt i avløpshåndtering/

Nei, lite aktuelt.

overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet for personer og

Nei, lite aktuelt.

varer
Svikt i nød- og redningstjenesten
Støy fra trafikk

Nei, lite aktuelt.
x

Hindret fremkommelighet for
utrykningskjøretøy på Bøgasetvegen
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