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Sammendrag
Komplett planforslag er innsendt 9.1.2018 av Multiconsult Norge AS på vegne av forslagstiller Olav
Thon gruppen. Planmaterialet ble revidert på noen punkter i tråd med planutvalget i Gausdal
kommunes vedtak ved 1. gangsbehandling av planen 19.1.2018, og er videre justert etter offentlig
høring av planforslaget.
Planforslaget er utført i samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12.

0.1

Nøkkelinformasjon
Tabell 0-1: Nøkkelinformasjon om planforslaget
Tema

Nøkkelinformasjon

Område

Skei

Gårdsnavn /adresse

Skeikampen

Gårdsnr./bruksnr.

30 ulike eiendommer, se kapittel 1.8

Gjeldende planstatus (regulerings/kommune(del)plan)

Kommunedelplan for Skei

Tiltakshaver (vår oppdragsgiver)

Olav Thon gruppen

Grunneiere (sentrale)

Olav Thon Gruppen

Forslagstiller /Plankonsulent

Multiconsult Norge AS

Ny plans hovedformål

Fritidsboliger

Planområdets areal i daa

169 daa

Grad av utnytting

Varierer for de ulike feltene, fra 10% til 60%

Antall nye boenheter/ nytt
service/forretningsareal (BRA)

427 nye fritidsboligenheter i nye bygg, 96 nye enheter i eksisterende
bygg (bruksendring fra næring). 2 400 m2 nytt service/forretningsareal
Totalt BTA 36 736 m2 nybygg og 14 154 m2 i eksisterende bygg

Aktuelle problemstillinger (støy,
byggehøyder, o. l.)

Byggehøyder og utnyttelse, tilrettelegging for friluftsliv, lokale
ringvirkninger

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)

Ja

Konsekvensutredningsplikt (j/n)

Ja

Kunngjøring oppstart, dato

1.4.2016

Fullstendig planforslag mottatt, dato

11.1.18

Informasjonsmøte avholdt (j/n)

Ja
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Figur 0-1: Forslag til reguleringsplankart

127554-PLAN-RAP-002

24. april 2018

Side 7 av 139

Reguleringsplan OTG Skeikampen
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

multiconsult.no
0 Sammendrag

Figur 0-2: Oversiktsillustrasjon

0.2

Tekniske forutsetninger
De tekniske forutsetningene for planforslaget er oppsummert i tabellen under. Dette er tekniske
forhold som ikke vurderes etter metodikken for konsekvensanalyser.
Tabell 0-2: Oppsummering av tekniske forutsetninger for planforslaget

Hovedtema

Deltema

Beskrivelse

Trafikk og
transport

Adkomst

Det er foreslått ny p-plass i søndre del av planområdet, med
adkomst fra Skeisvegen, og korttidsparkering med ca 50 plasser
ved Velkomstsenteret. Det er avsatt 1 p-plass pr fritidsleilighet,
samt 0,5 besøksplasser pr leilighet som er 4 roms eller større. 2etasjes bygg får p-plasser på bakkeplan, mens høyere bygg får pkjeller.

Parkering

Trafikkmengde

Kollektivtrafikk

Trafikkøkning medfører ikke kapasitetsproblemer, og
parkeringskapasiteten er tilfredsstillende. På store utfartsdager
kan det være nødvendig å ta i bruk utfartsparkering i
Veslesetervegen med shuttlebuss til skisenteret.
Det opparbeides ny bussholdeplass med vendesløyfe ved
innkjøring til Velkomtsenteret og holdeplass ved ny utfarts-P.

Gang- og sykkelvei Planen legger til rette for ny gang- og sykkelveg langs Skeisvegen
og Peer Gyntvegen gjennom hele planområdet.
Teknisk
infrastruktur

127554-PLAN-RAP-002

Vann og avløp

Det er mulig å koble seg på vannforsyning både på nordsiden og
sydsiden av tiltaksområdet. Det vil trolig være nødvendig med
pumpe for å gi nok trykk til boligene nord i området.

Energi

Flere ulike energikilder vurderes, heriblant solceller, biokjel og
vannpumpe med grunnvarme. Trolig er grunnforholdene lite
egnet for grunnvarme. Det settes av ca. 100 kvadratmeter i
reguleringsplanen til en energi-/varmeanleggsentral, og valg av
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Beskrivelse
energiløsninger avklares i forbindelse med mer detaljert
planlegging.

Avfallshåndtering
Overvannshåndtering

Overvann og flom

Utbyggingen øker andel tette flater i området. Det er planlagt
fordrøyning på flere steder i planområdet for å ivareta kraftig
nedbør, og detaljerte beregninger av vannmengder er utført.
Torvtak vurderes på to-etasjes bygg i området. Andre aktuelle
tiltak vil være steinfylling, infiltrasjonsgrøfter og regnbed. Lukkede
bekkeløp gjenåpnes og er dimensjonert for 200-årsflom med 40%
klimapåslag.

Støy

Støy

Støyberegninger viser at det generelt er lave nivåer på
uteoppholdsarealer og husfasader i planområdet, og anbefalt
grenseverdi på Lden 55 dB tilfredsstilles.

Livsløpsanalyser Klimagassutslipp

0.3

Returstasjoner for avfall er foreslått plassert ut nær
adkomstvegen inn i området. Detaljer rundt løsningen vil avklares
i samråd med renovasjonsselskapet i videre planlegging

Beregningene viser at utbygging av nye boliger ved Skeikampen vil
kunne generere 72 298 tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år etter
passivhusstandard, og 82 690 tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år etter
TEK10-krav. TEK-17-krav vil ligge mellom disse. Transport,
brukernes reiser til og fra fritidsboligene med privatbil og
varelevering med tunge kjøretøyer står for de største utslippene.
For materialer er innervegger, samt grunn og fundamenter største
bidragsytere. Valg av produkter med lave CO2-utslipp her vil
forholdsvis bety mer enn på andre komponenter i bygget

Ikke prissatte konsekvenser
Tabell 0-3: Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser for planforslaget

Hovedtema

Deltema

Beskrivelse

Friluftsliv og
nærmiljø, barn
og unges
interesser

Alpinbakken

Tilbudet i alpinbakken vil styrkes gjennom nye
serveringsfasiliteter, garderober og skiutleie tett inntil bakken
ved bunnområdet. Tilbringerheis fra p-plass og Fjellandsbyen gir
bedre tilgjengelighet. Barneområdet flyttes mot nordøst og
rustes opp. Nye bygg gir skygger i en liten del av barneområdet
nær solnedgang tidlig på vinteren, men dette er også tilfelle med
dagens bebyggelse og plassering av barneområdet.

Langrennsløyper

Ny planskilt kryssing av Peer Gyntvegen gir bedre løyper mot
vest.

Golf

Golfhull 11 beslaglegges av ny bebyggelse, men nytt hull
opparbeides utenfor planområdet før oppføring av nye bygg.

Gående og
syklende

Forholdene for gående og syklende bedres gjennom ny gang- og
sykkelveg langs Skeisvegen/Peer Gyntvegen, ny gangakse i
nordre del av planområdet og fortau inn mot Velkomstsenteret.

Tilbud for barn og
unge

127554-PLAN-RAP-002

Dagens tilbud til barn og unge videreføres og rustes opp, og i
tillegg legges det til rette for skøytebane, nye lekeplasser og
hinderløype.
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Beskrivelse
Det nye torget nord for velkomstsenteret blir en sentral
møteplass i området. Det blir felles oppholdsarealer ved de nye
fritidsboligene.
Samlet sett vurderes konsekvensen av utbyggingen som middels
til stor positiv (++/+++) for nærmiljø og friluftsliv.

Naturmangfold

Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet, og
utbyggingen vil derfor ikke medføre vesentlige negative
konsekvenser for naturmiljø. En liten bekk i østre del av
planområdet må legges om på en strekning langs bebyggelsen,
men dette vurderes å ha små negative konsekvenser. Samlet
vurderes konsekvens for naturmiljø som ubetydelig til liten
negativ.

Jord- og
skogbruksressurser

Planforslaget berører ikke dyrket mark eller beite. 29 daa
uproduktiv skog beslaglegges, og 39 daa dyrkbar mark berøres.
Mesteparten av denne ligger i området som er omdisponert til
byggeformål i gjeldende kommunedelplan.
Planforslaget gir samlet sett ubetydelig/ingen konsekvens (0) for
tema naturressurser.

Landskap

Fjernvirkning

Økte bygningsvolum sammen med en tettere utnyttelse av
området vil påvirke siktlinjer mot fjellet Skeikampen, men det er
kun fra standpunkt lokalt/midt inni bebyggelsen at utsynet til
Skeikampen stenges eller blir redusert. Sett utenfra og fra lengre
avstander (fjernvirkning) vil ikke planforslaget gi vesentlig
påvirkning hverken på utsikten mot fjellet eller opplevelsen av
det.

Terrengtilpasning

Bebyggelsen er tilpasset eksisterende terreng og
hovedmøneretningen følger kotene i terrenget. Høyden på
bebyggelsen står i forhold til landskapets skala. Sett utenfra er
tiltaket lite markant i landskapet.

Sol- og
skyggeforhold

De nye fritidsboligene vil jevnt over få svært gode solforhold. Det
samme gjelder nytt lekeplassområde sør for det gamle
Velkomstsenteret. Eksisterende boliger øst i planområdet vil
også bli lite påvirket mht. solforhold, med unntak av sein
ettermiddagstid om vinteren, når sola står på sitt laveste. Nye
bygg øverst i planområdet kaster noe skygge inn mot skibakken
seint på dag vinterstid, men det er lagt opp til åpninger i
bebyggelsen som sikrer sol og utsikt fra bunnområdet i
skibakken.
Samlet sett vurderes konsekvensen av utbyggingen som liten
positiv (+) for dette temaet.

Kulturminnerog kulturmiljø

127554-PLAN-RAP-002

Automatisk
fredete og nyere
tids kulturminner

Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller registrerte
kulturminner/verdier innenfor planområdet. Planforslaget gir
ubetydelig/ingen konsekvens (0) for tema kulturmiljø.

24. april 2018

Side 10 av 139

Reguleringsplan OTG Skeikampen
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

0.4

Lokale og regionale virkninger

0.4.1

Markedsutvikling

multiconsult.no
0 Sammendrag

Samlet har det de siste årene vært om lag 1.500 – 1.600 senger innenfor kategorien “varme senger”
på Skei. Antall gjestedøgn hadde en jevn vekst fram til finanskrisen i 2007, hvor etterspørselen gikk
markant ned og hadde en flat kurve fram til 2012/13. Da ble det lagt om til utleie med selvhushold
på Velkomstsenteret, noe som ga en vesentlig økning. Imidlertid gikk da tallet på
hotellovernattinger ned.
Økonomisk har driften av utleietilbudet i planområdet de siste årene vært lite tilfredsstillende,
spesielt for hotelldelen. Det har derfor ikke vært økonomisk grunnlag for videreutvikling av tilbudet,
og dette gir en nedadgående spiral hvor tilbudet blir forholdsmessig dårligere sammenliknet med
konkurrerende virksomheter.
I Oppland fylke har antall hotellovernattinger falt betydelig fra midten av 90-tallet og fram til i dag,
reduksjonen er nær oppunder 50%. Samtidig har antall fritidsboliger i regionen økt betydelig. I
Gausdal er det estimert en økning på om lag 47% i antall hytter fra 1988 til 2015 (1 175 nye hytter).
Trenden med sviktende marked for hotellsenger er også synlig i flere andre typiske ski/høyfjellsdestinasjoner i Norge, og mange steder er hoteller og pensjonater konvertert til
fritidsbebyggelse.
0.4.2

Ringvirkninger av alternativene
Det er utført en ringvirkningsanalyse, hvor det er beregnet omsetning og sysselsetting i regionen
for to ulike alternativer:
 A1 er basert på planutvalgets vedtak av juni 2016 med minimum 700 varme senger i
planområdet.
 A2 er Thongruppens planforslag hvor området reguleres til fritidsbebyggelse, kombinert med
service og handel. Innenfor planområdet beholdes 100 «varme senger». Det er her forutsatt at
20% av fritidsboligene leies ut gjennom en felles bookingordning.
Alternativene er like med hensyn til bebyggelse, kun bruken av bygningene vil være forskjellig.
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Tabell 0-4: Forutsetninger for alternativer
Alternativ

Antall varme
senger

Antall senger i
fritidsboliger
(inkl. utleie)

Alternativ 0

744

Alternativ 1

684

1429

Alternativ 2

100

1734

Antall senger til
utleie i
fritidsboliger

778

Beregnet
omsetning pr år
(mill. kr)

Antall
sysselsatte
(årsverk)

76

80

128

149

125

144

Sammenstillingen av alternativene viser at A1 vil generere noe høyere omsetning enn A2, og
følgelig noe større økning i sysselsetting. Forskjellen er imidlertid ikke stor, og begge alternativene
vil gi en vesentlig økning i sysselsetting i forhold til alternativ 0.
Finansiering av fellesgoder
Begge alternativer som er utredet, vil gi et positivt tilskudd til finansiering av fellestiltak videre som
utbygging av skistadion, rulleskiløyper, ny adkomstveg til sentrum etc., gjennom innbetalinger til
fond med beløp fastsatt i en utbyggingsavtale. Anslått beløp til slike tiltak vil være om lag 5 mill. kr
høyere i alternativ A2. Årlige innbetalinger til Skeikampen Pluss fra nye fritidsboliger vil kunne
utgjøre ca. 3,5 mill. kr når området er fullt utbygd.
0.4.3

Risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at følgende risikofaktorer må vies oppmerksomhet i videre
planlegging:
 Vær/føreforhold begrenser tilgjengelighet til området: Det er bare en veg inn til området, og
ved vanskelige vær- og føreforhold vinterstid er dette sårbart. God brøyteberedskap er det
viktigste risikoreduserende tiltaket.
 Ulykke i avkjørselspunkt: Ny avkjørsel til p-plass krysser gang – og sykkelveg og ligger i en svak
kurve på Skeisvegen. Vinterstid må det unngås at snø hindrer sikt. Dette må innarbeides i
driftsprosedyrer for brøyting i området.
 Ulykke med gående/syklende: intern skiløype/nedfart krysser interne adkomstveger. Her kan
det være risiko for at skiløpere kolliderer med kjøretøy, eller med fotgjengere på
adkomstvegen. For å redusere risikoen vil det plasseres ut fartsdempende sluser som gjør at
skiløpere må bremse opp til nær 0 i hastighet.
 Utrykningstid politi, ambulanse og brann: Ved dårlige vær- og føreforhold kan utrykningstiden
for politi, ambulanse og brann tidvis overstige den anbefalte terskelen på 25 min.
Risikoreduserende tiltak kan være ulike brannsikringstiltak utover minstekrav, som mer
omfattende sprinkleranlegg og å planlegge flere uavhengige rømningsveger slik at man
reduserer behovet for redning. Eventuelle beredskapsmessige tiltak må vurderes i samråd med
lokalt brannvern i den videre planleggingen.
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Figur 0-3: Oversiktsillustrasjon – dagens situasjon til venstre og planforslaget til høyre

0.5

Forslagsstillers anbefaling
Forslagsstiller anbefaler at planforslaget vedtas slik det foreligger. Planen legger opp til en fornying
og vitalisering av Skeikampen som destinasjon, med et bredere tilbud av fritidsboliger for flere ulike
kjøpergrupper og et attraktivt senterområde med servering, servicetilbud og gode møteplasser.
Uteområdene vil bli betydelig opprustet, og aktivitetstilbudet forbedres vesentlig.
Konsekvensanalysen viser at det er få negative konsekvenser for de ikke-prissatte temaene, og
virkningene både for landskap og nærmiljø og friluftsliv er vurdert som positive. Antall varme
senger i området reduseres, men gjennom tilrettelegging for utleie av privateide fritidsboliger kan
det oppnås et betydelig antall tilgjengelige senger for utleie. Analysen av ringvirkninger viser at
omsetning og sysselsetting lokalt kan øke betydelig sammenlignet med alternativ 0. Forslagsstiller
mener derfor at planen totalt sett vil gi betydelige gevinster for samfunnet.
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For sentrumsarealene S1A og S1B er det i gjeldende kommunedelplan for Skei krav om
detaljregulering før ny utbygging. Olav Thon Gruppen (OTG) ønsker å endre formål på arealene
rundt Velkomstsenteret fra næringsformål til fritidsbebyggelse, forretning, servering, tjenesteyting
m.fl. Planutvalget avviste innspillet basert på minimumskrav til «varme senger» i 2015. OTG startet
opp arbeidet med detaljregulering av området høsten 2015, men planarbeidet ble satt på hold.
I februar 2016 ba OTG kommunen om en forhåndsvurdering av hovedlinjene i forslaget. I juni 2016
vedtok planutvalget å tilråde en kombinasjonsløsning der eksisterende varme senger innenfor
planområdet skulle opprettholdes og at resten av området kunne bygges ut med fritidsleiligheter,
se nærmere beskrivelse i kapittel 2.1. Dette førte til en dialog for å søke alternative grep.
I september 2016 arrangerte kommunen en studietur til Geilo og Hemsedal for å undersøke
hvordan tilsvarende utbyggingsønsker håndteres der. Etter studieturen ble det nedsatt en
arbeidsgruppe som utarbeidet en rapport om utvikling av Skeikampen sentrum. Denne
arbeidsgruppa tilrådde at det i reguleringsområdet gis muligheter for bygging av fritidsleiligheter
etter prinsippet om «fritidsleiligheter tilrettelagt for utleie», og med 100 varme senger.
Alternativene som ble vurdert i rapporten fra arbeidsgruppa er lagt til grunn for
utredningsalternativene som ble fastsatt i planprogrammet:

1.2

Formålet med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling og salg av leiligheter tilrettelagt for utleie,
fjerne kravet til boligandel i feltet (med unntak av eksisterende boliger) og å endre krav til
utforming og bebyggelsesstørrelse.
Bakgrunnen for dette er en markedsmessig vurdering av at utvikling i henhold til kommunedelplanens bestemmelser om varme senger ikke vil være økonomisk bærekraftig ut fra en vurdering av
behovene på Skei.
Det er lagt opp til en fortetting gjennom høyere arealutnyttelse i de sentrale områdene rundt
gamle Gausdal høyfjellshotell og skibakken, og området for leilighetsbebyggelse utvides
sammenlignet med dagens situasjon. Det legges til rette for ny utfartsparkering og tilbringerheis.
Videre etableres en gjennomgående sentrumsakse for gående og syklende, med tilliggende
aktivitetsplass i nordre del av planområdet.

1.3

Tidligere vedtak i saken
Planutvalget i Gausdal kommune har behandlet saken i møte i juni 2016, se beskrivelse under
kapittel 2.1.

1.4

Utbyggingsavtaler
Planforslaget utløser behov for utbyggingsavtale med Gausdal kommune. Avtalen skal være signert
før reguleringsplanen kan vedtas.

1.5

Krav om konsekvensutredning
I følge plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd skal reguleringsplaner som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn konsekvensutredes i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger. Forskriften har bestemmelser om hvilke planer som skal
konsekvensutredes.

127554-PLAN-RAP-002

24. april 2018

Side 14 av 139

Reguleringsplan OTG Skeikampen
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

multiconsult.no
1 Innledning

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca. 169 dekar og det foreslås endringer av arealbruk i
forhold til vedtatt kommunedelplan for Skei. Endringene gjelder økte bygningshøyder og
formålsendring av område avsatt til erverv, forretning, service, reiseliv til fritidsbebyggelse (blokk)
m.m.
Det foreslås dessuten endringer i forhold til kommunedelplanens bestemmelser knyttet til
boligandel og det legges opp til bebyggelse på område avsatt til parkering.
Områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til
utbyggingsformål skal alltid konsekvensutredes jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 bokstav
b). I veiledningsnotat utarbeidet av kommunal- og regionaldepartementet den 6. november 2015
fremgår det at det samme gjelder dersom endringen av kommuneplan eller kommunedelplan
omfatter mer enn 15 daa.
Med bakgrunn i dette er det konkludert det med at planforslaget utløser krav til
konsekvensutredning.

1.6

Planområdet
Planområdet ligger på Skei i Gausdal kommune og avgrenses av Skeisvegen / Peer Gyntvegen i syd
og vest, alpinanlegget i nord og Segalstad seter camping i øst.

Figur 1-1: Oversiktskart. Planområdet er vist med rød sirkel.

1.7

Planavgrensning og beskrivelse av planområdet
Planområdet er for en stor del utviklet med service, hotell (Velkomstsenteret), utleieleiligheter,
sportsbutikk, skiutleie, booking, skiskole, billettsalg mv. Syd for Velkomstsenteret ligger det seks
tennisbaner og flere av golfbanens hull er innenfor planområdet. Totalt er det ca. 700 «varme»
senger innenfor planområdet. I nord omfatter planområdet den nederste delen av skitrekket. I syd
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er det et lite skogholt og i vest en grusplass som benyttes til parkering. Midt i planområdet ligger
det tre bolighus.
Vest og syd for Skeivegen / Peer Gyntvegen ligger det fritidsbebyggelse med leiligheter og hytter. I
øst er det campingplass.

Skibakke/ heis

Hotell /
velkomstsenter

Boliger

Golfbane

Gruset plass/ parkering

Figur 1-2: Planområdet
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Eierforhold
Det er en rekke eiendommer med ulike hjemmelshavere og festere innenfor planområdet. Disse er
vist i figuren og tabellen nedenfor.
Figur 1-3: Kart over grunneiendommer innenfor
planavgrensningen

Takstnr
1
3
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

127554-PLAN-RAP-002

Gnr./bnr./fnr.
225/319/0
135/1/1
236/1/0
216/8/0
161/11/1
161/11/1
224/3/1
236/14/0
225/342/0
225/3/0
225/3/1
225/3/2
225/5/2
225/5/0
225/5/1
225/12/0
225/12/1
224/3/0
247/11/0
225/273/0
225/292/0
225/299/0
225/2/1
225/165/0
225/343/0
225/165/0
225/166/0
225/2/1

Eierforhold
Hjemmelshaver
Fester
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Fester
Fester
Fester
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Fester
Fester
Fester
Hjemmelshaver
Fester
Hjemmelshaver
Fester
Hjemmelshaver
Eiers kontaktinstans
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Fester
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Fester

Eiernavn
Thon Olav
Skeikampen Golf As
<null>
Høifjeldssanatoriet I Gausdal As
Skeikampen Golf As
Skeikampen Golf As
<null>
Gnr. 166 Bnr. 1 med flere
Skei Fjellkro As og Høifjeldssanatoriet I Gausdal As
Høifjeldssanatoriet I Gausdal As
Skeikampen Golf As
Skeikampen Alpinsenter As
Skeikampen Alpinsenter As
Høifjeldssanatoriet I Gausdal As
Skeikampen Golf As
Høifjeldssanatoriet I Gausdal As
Skeikampen Golf As
Høifjeldssanatoriet I Gausdal As
Statens Vegvesen Region Øst
Smith-Erichsen Andreas
Lörken Marie Louise
Høifjeldssanatoriet I Gausdal As
Skeikampen Golf As
Andersen Erikka Berle
Fougner Marte Granaasen
Andersen Erikka Berle
Smith-Erichsen Andreas
Skeikampen Golf As

24. april 2018

Areal, kvm
86257.2
514.8
11049.1
12601.2
6272.6
4698.3
1042.6
2492.0
2909.1
4336.6
1727.1
89.9
90.0
5881.4
1144.4
3923.6
2160.6
803.7
4728.9
1858.5
936.9
2525.5
6908.7
1763.1
903.7
5.5
1148.0
262.5
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Det ble avholdt oppstartsmøte med Gausdal kommune den 24.09.2015. Oppstart av planarbeid ble
varslet november 2015. I forbindelse med varsling av oppstart kom Fylkesmannen med
tilbakemelding på at planforslaget kunne utløse krav om konsekvensutredning. Arbeidet med
reguleringsplanen stoppet midlertidig opp etter varsling av oppstart. I perioden etter dette har det
vært en dialog mellom Olav Thon gruppen (OTG) og Gausdal kommune for å avklare rammene for
en omregulering av området. Planutvalget fattet et vedtak i saken i juni 2016 der rammene for
utvikling ble fastsatt, gjennom at utvalget sluttet seg til følgende premisser i administrasjonens
saksframstilling:
 Intensjonen om handlegate/sentrumsgågate opprettholdes. Aksen Skitorget-Velkomstsenteret bunnstasjon alpinanlegget - Segalstad Seter er spesielt viktig. Utbygginga må spesielt
tilrettelegge for etablering av fellesgoder og aktiviteter. Driftsmodeller bør synliggjøres som en
del av prosessen.
 Varme senger er viktigst å ha i det samme området, med nærhet til Skitorget, Velkomstsenteret
og alpinanlegget.
 Avgrensing av kjerneområdet for reiselivet skjer i nær dialog mellom OTG og kommunen.
 Antall varme senger opprettholdes på minst samme nivå som nå, og bør på sikt økes. Ny
utbygging kan likevel gi et økt antall fritidsleiligheter.
 Evt. tilrettelegging for fritidsbebyggelse bør skje i området mot Skeisvegen. Aktuelt å stille krav
om at det etableres som «fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie».
 Utleie bør skje gjennom felles bookingsystem.
 Seksjonering skjer bare for bygget, og ikke tomta.
 Rekkefølgebestemmelser med krav om tilhørende utbyggingsavtale.
I september 2016 opprettet Gausdal kommune en arbeidsgruppe som har hatt til formål å se på en
helhetlig, langsiktig og målrettet utvikling av Skei som reiselivdestinasjon. Arbeidsgruppen var
bestående av folkevalgte, representanter fra næring og en representant fra Visit Lillehammer.
Arbeidsgruppen leverte sin rapport i februar 2017 og i den ble det gitt anbefalinger om at det på
reguleringsområdet kan gis muligheter for bygging av fritidsboliger etter prinsippet om
«fritidsleiligheter tilrettelagt for utleie». Minimum 100 varme senger skal opprettholdes i området.
Planarbeidet har i etterkant av dette blitt gjenopptatt, men nå med krav om full
konsekvensutredning jf. kapittel 1.5.

2.2

Kunngjøring og varsling
Igangsatt regulering ble kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen 01.04.2017, og på internett
(multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer) fra samme dato. Grunneiere, berørte naboer og offentlige
myndigheter er varslet per brev datert 1.4.2017.
Parallelt med varsel av planoppstart ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn med
høringsfrist 16.05.2017.

2.3

Medvirkning før offentlig ettersyn
Gjennom planarbeidet har det jevnlig vært dialog med Gausdal kommune. Det har også vært
avholdt flere ulike møter:

127554-PLAN-RAP-002

24. april 2018

Side 18 av 139

Reguleringsplan OTG Skeikampen
Planbeskrivelse med konsekvensutredning






multiconsult.no
2 Planprosessen, medvirkning

Møte med grunneiere angående reguleringsformål, gang- og sykkelveg, skiløypekryssing o.a.
Medvirkningsmøte for barn og unge og idrett
Åpent informasjonsmøte i Gausdal
Informasjonsmøte i Oslo etter initiativ fra Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på
Skei-Austlid

I forbindelse med høring av oppstartsvarsel og planprogram kom det inn 14 merknader. Disse er
gjennomgått i kapittel 7.

Figur 2-1: Illustrasjon av planforslaget sett fra nord

Figur 2-2: Illustrasjon av sentrumsområdet sett fra vest
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Offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden fra 1.2.18 til 15.3.18. Det kom inn i alt 29
høringsuttalelser. Disse er oppsummert og kommentert i eget dokument (vedlegg). De mest
sentrale temaene i tilbakemeldingene har vært byggehøyder, spesielt for de øverste byggene ved
skibakken, påvirkning av solforhold og utsikt, samt trafikk og parkering.

2.4.1

Innsigelser
Det kom innsigelser til planforslaget fra fire ulike myndigheter:
Statens vegvesen fremmet innsigelse til:
 uklare bestemmelser om gang- og sykkelveg, av hensyn til trafikksikkerhet og
framkommelighet for myke trafikanter.
Fylkesmannen fremmet innsigelse til:
 mangelfulle bestemmelser om gang-/sykkelveg o_GSl, av hensyn til barn og unge.
 mangelfulle bestemmelser om torg i felt 7, av hensyn til barn og unge.
NVE fremmet innsigelse til:
 mangelfulle bestemmelser angående overvannshåndtering og flom, av
samfunnssikkerhetshensyn.
Oppland fylkeskommune fremmet innsigelse til:
 løsning for skiløype gjennom planområde, med kryssing av vei i bratt terreng, av hensyn til
trafikksikkerhet for barn og unge
Innsigelsene er søkt imøtekommet gjennom justering av planforslaget med tilhørende
bestemmelser.
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3

Planstatus og rammebetingelser

3.1

Statlige rammer og føringer

3.1.1

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det
fysiske miljø.
På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige i planprosesser og får mulighet til å
uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I
nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den grad
arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer.

3.1.2

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging
Retningslinjene tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for
å oppnå en effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Transportbehovet skal begrenses. En skal legge
vekt på kollektivtrafikk, gode forhold for syklister og fotgjengere og universell tilrettelegging.
Hensynet til effektiv transport skal veies opp mot vern av jordbruks- og naturområder. En bør
unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder og kulturlandskap, sjø- og vassdragsnære
arealer, friluftsområder, verdifulle kulturminner og kulturmiljø.

3.1.3

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:
a) sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
b) sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å
redusere klimagassutslipp.

3.1.4

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av
disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi.
Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskaps-bilde, naturvern,
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder nær
befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk
og reindrift mot nedbygging der disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket.
Kommunene har som planmyndighet det primære ansvar for utvikling av arealbruk i og ved
vernede vassdrag og skal legge retningslinjene til grunn for planlegging.
Skeikampen ligger innenfor nedbørfeltet til det vernede vassdraget Gausa. Kommunen har i
bestemmelsen til kommuneplanens arealdel fastsatt byggeforbud innenfor 100 m fra vassdrag
utenfor tettbygde strøk, og 30 m i tettbygde strøk. Det er imidlertid unntak fra disse
bestemmelsene for områder som inngår i reguleringsplan – der settes grense konkret i den enkelte
plan.
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3.2

Regionale planer og føringer

3.2.1

Regional planstrategi 2016–2020 – Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid
En grønn framtid og et klimanøytralt samfunn er førende i den regionale planstrategien, og
kompetanse, næringsutvikling og samferdsel er prioriterte politikkområder. Videre er innvandring
og integrering vektlagt.
I den regionale planstrategien er følgende tre langsiktige målsettinger lagt til grunn:
1. Oppland skal være klimanøytralt innen 2025
2. Øke grønn og bærekraftig verdiskaping basert på våre naturgitte fortrinn
3. En bærekraftig velferd og lokal trivsel

3.2.2

Regional plan for klima og energi 2013-2024
Hovedmålet for klimapolitikken i Oppland er at Oppland skal bidra til at de nasjonale utslippene av
klimagasser blir redusert med 30 % innen 2020 i forhold til nivået i 1990.
Planen angir målsetninger innenfor ulike sektorer. Mest relevant for denne plansaken er målene
om tettere utbyggingsmønster og redusert transportbehov og økt energieffektivitet (med
hovedfokus på bygg) med 20% innen 2024.

3.2.3

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, 2016
Den regionale planen for attraktive byer og tettsteder i Oppland angir en senterstruktur for
regionale sentre og områdesentre. I tillegg gir planen bestemmelser med størrelsesgrenser for
etablering av varehandel.

Figur 3-1: Arealgrenser for handelsvirksomheter eller kjøpesentre i ulike typer områder

3.2.4

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Oppland 2014–2017
Målet med den regionale planen er at den skal bidra til å forebygge risiko for tap av liv, skade på
helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. i Oppland.
Forebygging av risiko i forbindelse med samfunnsplanlegging ved bruk av Plan- og bygningsloven
som virkemiddel er tydeliggjort i planen.
En del av planen er en fylkes-ROS, og denne gir input til ROS-analyse for plansaken.

3.2.5

Regional plan for folkehelse 2012-2016
Hovedmålene i regional plan for folkehelse er:

127554-PLAN-RAP-002

24. april 2018

Side 22 av 139

Reguleringsplan OTG Skeikampen
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

multiconsult.no
3 Planstatus og rammebetingelser

 folkehelse på dagsorden
 sunne levevaner
 at alle er med
Intensjonene i planen søkes ivaretatt i foreliggende planforslag gjennom å etablere anlegg for
aktivitet, og legge til rette for gode møteplasser.
3.2.6

Jordvernstrategi for Oppland, vedtatt 2007
Jordvernstrategien for Oppland har følgende hovedmål med hensyn til arealplanlegging:
Arealbruken i Oppland må leggjast opp slik at vi tek i vare omsynet til det behovet som komande
generasjonar har for jordressursar til å produsere sin eigen mat, og at vi vernar om miljøverdiane
i kulturlandskapet og utviklar desse som ressurs for alle og for lokal næringsutvikling.
Det er eit mål at omdisponeringa av verdfulle jordressursar i Oppland blir halvert innan 2010 og
at verdfulle kulturlandskapsområde blir dokumentert og sikra i arealplanlegginga.
Med hensyn til etablering av fritidsboliger sier planen følgende:
Det er et mål at fritidsbustader lokaliserast utanom sæterområda, i områder der forhold til
landbruk, kulturlandskap, kulturminne og natur- og friluftsinteresser er avklart i overordna
planprosess.

3.2.7

Regional næringsplan for Lillehammer-regionen, vedtatt 25.09.2014
Denne planen er en interkommunal plan vedtatt av kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Det
overordnede målet for arbeidet med reiseliv og opplevelser er å øke den regionale verdiskapingen
fra reiseliv og opplevelsesnæringen gjennom helhetlig, langsiktig og målrettet arbeid med å utvikle
Lillehammer som Europas mest komplette region for opplevelser og vintersport.
Gjennom denne planen og i det såkalte Snowball-samarbeidet i VisitLillehammer er det blant annet
trukket opp følgende målsetninger:


Bli Norges beste reisemål for barnefamilier hele året



Utvikle idrettsturisme i verdensklasse



Styrke arrangementenes verdiskaping



Vekst i internasjonale rundreiser sommerstid



Øke den regionale verdiskapingen fra fritidsboligene



Satsing på utmarksbasert reiseliv

3.3

Kommunale planer

3.3.1

Strategiplan for Skeikampen, ferdigstilt sommeren 2008
Strategiplanen er brukt som styringsverktøy for utarbeidelse av kommunedelplan for Skei og
identifiserer følgende som viktige utfordringer på Skei fremover:
Strategiplanen trekker fram følgende hovedpunkter som er utfordringene for Skei framover:
•

Skeikampen må videreutvikle alpin- og langrennsproduktet ved å sikre areal for og
videreutvikle alpinanlegget og ved å forbedre langrennsproduktet.

•

Utvikle sentrumslandsby med senger og aktivitets- og handelstilbud
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•

Flere varme senger – 3 000 senger så raskt som mulig og 5 000 i 2020

•

Utvikle en” sommermotor” og helårstilbud (arrangementer og festivaler i skuldersesong) og
utvikle sykkeltilbudet.

•

Utvikle et sterkere regionalt samarbeid (merkevare Lillehammer)

•

Utvikle partnerskap mellom kommunen og næringslivet knyttet til fellesgoder og
reisemålsutvikling

•

Kommunal planlegging/tilrettelegging − Arealplanlegging som sikrer areal til framtidig
utvikling

•

Finansiering og drift − Sikre god fellesfinansiering gjennom forpliktende avtaler og samarbeid

Kommunestyret har tatt strategiplanen til etterretning og den skal være med og danne grunnlaget
for videre samarbeid om utviklingen av Skei som destinasjon.
3.3.2

Kommuneplanens arealdel for Gausdal 2006-2017
Kommunedelplanen for Skei ble revidert i 2010, og omfattes derfor ikke av den pågående
revisjonen kommuneplanens arealdel.

3.3.3

Kommunedelplan for Skei, vedtatt 17.06.2010
Planområdet er avsatt til byggeområde for fremtidig og nåværende erverv, forretning, service og
reiseliv. Felt S1A og S1B, samt parkering P7 og fremtidig idrettsanlegg, alpin, golf, rideanlegg, løyper
og aktivitetsområde med skiheis skal detaljeres før utbygging jf. kommunedelplanens § 3.2.
Utnyttingsgraden for næringsområdet er inntil BYA = 70 %. Maksimal mønehøgde kan være inntil
9,5 m fra gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå. Innenfor området skal det som et minimum være
forretninger, service, bevertning, mv. i første etasje. I etasjene over skal det være rom for
boliger/utleie, og andel boliger innenfor S1A-S1F over 1. etasje skal være minimum BRA = 20 %.
Sentrumsområdet S1 skal utformes med en bilfri sentrumsgate som går øst-vest som vist på
plankartet. All varelevering til forretningene/hotellene/ serveringsstedene skal skje fra sør/baksida
av bygningene.
Alle områder for erverv, forretning, service og reiseliv skal utnyttes til utleie, næring og varme
senger. Utleieenheten skal være tilgjengelig for utleie 46 uker per år. Eier av enheten kan disponere
enheten privat inntil 3 uker per år første halvår og inntil 3 uker per år andre halvår.
For arealer avsatt til byggeområde idrettsanlegg, golf, alpint m.m, skal jordlovens §§ 9 og 12 være
gjeldende.
Ved utarbeiding av reguleringsplaner for utbyggingsområdene bør det vurderes alternative
løsninger som reduserer energiforbruket totalt og elektrisitetsforbruket spesielt. I de sentrale
områdene S1 og S2 skal alternative energikilder som bioenergi, m.fl. vurderes.
Nye reguleringsplaner skal inneholde bestemmelser og beskrivelse av håndtering og deponering av
overskuddsmasse og snø i byggeområder.
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Figur 3-2: Utsnitt av kommunedelplan for Skei, vedtatt 17.06.2010

Følgende rekkefølgebestemmelser er relevante for planområdet, jf. kommunedelplanens § 3.3:
1.Innenfor delområdene S1A-S1F kan ikke utbygging settes i gang før det foreligger godkjente
reguleringsplaner for delområdene og det er bygd ut infrastruktur for det aktuelle området.
2.I tillegg må det bygges ut følgende infrastrukturtiltak innenfor S1A-S1F, før utbygging av
delområdene kan startes opp:
o
o
o
o

Ny avkjøring fra fylkesveg 337 og nye samleveger som vist på plankartet
Parkeringsplass P7 (gradvis utbygging kan godkjennes)
Nedgradering av eksisterende kjøreveger til kombinert gang- og sykkelveg og
skiløype. Stenging av eksisterende vegkryss inn til sentrum fra Vaskerikrysset
Ny skiheis/alpinbakke ved Thon Hotel Gausdal (tilbringerheis fra Fjellandsbyen)

3.Ved utbygging jf. punkt 1 og 2 som utløser urimelige store infrastrukturtiltak, kan det
godkjennes at det avsettes midler på fond til formålet. Dette skal inngå i utbyggingsavtale.
4.Gang- og sykkelveger kreves opparbeidet slik plankartet viser på følgende strekninger før
utbygging av utbyggingsområder på denne måten:
o
o
o
127554-PLAN-RAP-002

H11 og S1A: Langs Peer Gynt-vegen fra Veslesetervegen til Skei Appartement
S1B, S1C, S1D, S1E og S1F: Langs fylkesveg 337 fra Vaskerikrysset til kryss
Veslesetervegen
……
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5.(ikke relevant)
6.Det skal bygges følgende planfrie kryssinger skiløype/veg før følgende områder bygges ut:
o
o

S1A og S1B: Der skiløypa” lille blå” krysser Peer Gynt-vegen
……

7.(ikke relevant)

Det forutsettes at det inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og utbyggere innenfor hvert
av punktene i bestemmelsene over, slik at en sikrer finansiering av alle investeringer i planlagt
infrastruktur innenfor området. Alle nye atkomstveger til utbyggingsområder som krysser
skiløyper og alpinbakker skal være planfrie kryssinger.
3.3.4

Tilgrensende reguleringsplaner
Reguleringsplan for Fjerdrum seter, vedtatt 10.03.2008

Figur 3-3: Utsnitt av reguleringsplan for Fjerdrum seter.

Reguleringsplanen omfatter del av Peer Gyntvegen mellom krysset med Veslestervegen og
Engelykkja. Denne delen av veien ligger innenfor varslet planområde for OTG – Skei. For øvrig ligger
planområdet vest for Peer Gyntvegen og er hovedsakelig regulert til friluftsområde,
fritidsbebyggelse og golfbane. I tillegg er skiløypetraseen «Lille blå» regulert inn.
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Reguleringsplan for Skeibo, vedtatt 26.11.2009

Figur 3-4: Utsnitt av reguleringsplan for Skeibo

Reguleringsplanen grenser til planområdet og ligger på vestsiden av Skeisvegen. Reguleringsplanen
omfatter arealer regulert til byggeområde for utleie. Adkomst til området er fra Skeisvegen og Peer
Gyntvegen. Storparten av området er bygd ut.
Reguleringsplan for Enge- og Myhre seter, vedtatt 21.06.2012

Reguleringsplanen omfatter hovedsakelig arealer regulert til fritidsbebyggelse og friluftsformål og
ligger tilgrensende planområdets nordvestre hjørne. Planområdet har adkomst via Peer Gyntvegen.
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Reguleringsplan for Gjefselykkja, vedtatt 15.6.2017

Detaljreguleringsplan for «Gjefselykkja» på Skei er nylig vedtatt, og endrer dagens arealbruk for å
legge til rette for hytter til utleie. Deler av det foreslåtte planområdet grenser til planområdet for
OTG Skei.
3.3.5

Gjeldende reguleringsplan
Planområdet er ikke tidligere detaljregulert.

3.3.6

Pågående planer i området
Det er ingen pågående planer i nærområdet.

3.4

Andre planer og føringer

3.4.1

Kulturlandskapsanalyse for Skei, utført av Moen og Feste AS, 1991.
Kulturlandskapsanalysen synliggjør og definerer kvaliteter som er knyttet til kulturlandskapet på
Skei. Analysen har klassifisert arealene i forhold til kvalitet og sårbarhet for utbygging.
Administrasjonen mener at dette arbeidet har vært meget viktig for senere arealdisponering for
Skei og kulturlandskapsanalysen er fortsatt et viktig arbeidsdokument i arealplanarbeidet i
området, selv om det begynner å bli noen år siden den blir gjennomført. Det har skjedd store
endringer av området, men det er likevel viktig å ta hensyn til prinsippene som analysen legger til
grunn. Konklusjonene i kulturlandskapsanalysen sier følgende:
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 Kulturlandskapet på Skei forteller om bruken av området fra lang tid tilbake. Sammen med
skogen og fjellet utgjør kulturlandskapet det kommersielle grunnlaget for reiselivssatsingen på
Skei.
 Ved en videre utbygging av området vil det være viktig å definere klare grenser mellom
kulturlandskap/naturlandskap på den ene siden og utbyggingsområdene på den andre siden.
Terrengformer og vegetasjonsbelter vil være et viktig virkemiddel for å oppnå dette.
 Området skal gi plass både for reiselivet og den tradisjonelle landbruksnæringa.
 Arealene på Skei er svært verdifulle. Det er derfor viktig med en styrt utvikling for å sikre en
forsvarlig utnytting av arealene både sett fra reiselivet, fra landbruksnæringa og av hensyn til
bruksverdien av området som rekreasjonsareal.
 Det bør utvikles et tett sentrum med klare grenser og stedegen karakter. I dag er det uklart hva
som er det egentlige sentrumsområdet
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Planforslaget legger opp til fortetting og videreutvikling av det sentrale området ved foten av
alpinbakken på Skeikampen. Store deler av dagens bygningsmasse er gammel, og muliggjør ikke
tilbud som er i tråd med det markedet etterspør. Området trenger derfor en fornying og vitalisering
med fokus på å møte økt etterspørsel etter eierleiligheter og enheter som er basert på selvhushold.
I tillegg vil det investeres i fellestiltak som bygger opp om Skeikampen som destinasjon. Planen
legger til rette for:
 Etablering av 430 nye fritidsleiligheter i nybygg, med variasjoner tilpasset ulike kjøpergrupper
 Riving av eldre, uegnet bygningsmasse på Velkomstsenteret og rehabilitering av gjenværende
bygg til 40 nye fritidsleiligheter med aktivitets-/tjenesteytings-/forretnings-/serveringstilbud i
1. etasje
 Bruksendring av 56 eksisterende leiligheter fra utleie (næring) til fritidsbebyggelse
 Nye lokaler for forretning, tjenesteyting, servering og aktivitetstilbud.
 Ny utfartsparkering og tilbringerheis.
 En gjennomgående sentrumsakse for gående og syklende, med tilliggende torg/aktivitetsplass i
nordre del av planområdet.
 Ny gang- og sykkelveg langs Skeisvegen og Peer Gynt veien.
 Ny planskilt kryssing for skiløype under Peer Gynt veien.

4.2

Alternativvurderinger
Det er i planprogrammet besluttet at tre alternativer skal utredes i forbindelse med planarbeidet.
 Alternativ 0 (A0) er dagens situasjon slik området ligger inne i gjeldende kommunedelplan med
næringsformål i hele byggeområdet.
 Alternativ 1 (A1) er planutvalgets vedtak av juni 2016. I alternativet tillates det økte
bygningshøyder og at nye leiligheter helt eller delvis kan selges som private leiligheter. I
alternativet opprettholdes minimum 700 varme senger på området.
 Alternativ 2 (A2) er Thongruppens forslag og legger opp til at næringsformål endres til
fritidsbebyggelse, kombinert med servering/tjenesteyting/forretning. Innenfor området skal
det beholdes 100 «varme senger». En variant av A2 der det legges opp til «fritidsbebyggelse
tilrettelagt for utleie» slik kommunens arbeidsgruppe har definert det, skal også vurderes i
forbindelse med alternativet.

4.2.1

Alternativ 0 (A0)
Alternativ 0 er utvikling av planområdet i henhold til gjeldende kommunedelplan for Skei.
Kommunedelplanens krav er gjengitt i kapittel 4.2.
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Figur 4-1: Planområdets avgrensning i forhold til kommunedelplanens formålsangivelse.

For bebyggelsen i planområdet vil trolig alternativ 0 medføre at bygningsmassen beholdes som i
dag, med kun mindre endringer, eventuelt noen mindre oppgraderinger. Det vil være ulønnsomt å
opprettholde drift.
De siste årene har Velkomstsenteret vært stengt sommerstid, dvs. fra avslutning av skisesongen og
fram til november. Dette fordi det ikke har vært mulig å opprettholde lønnsom drift i denne
perioden.
Tabell 4-1: Oversikt over bygg og sengeplasser i planområdet, alternativ 0
Bygg
nr

Type bygg

Bruksformål

Størrelse/ant.
rom/leiligheter

A-G

Leilighetsbygg i 2 etasjer

Leiligheter for utleie

8 leiligheter pr bygg, totalt 56
(Skitorget apartments)

336

H

Kombinert bygg i 2 etasjer

Leiligheter for utleie i 2. etg
service/forretning i 1. etasje

4 leiligheter (Gausdal
apartments)

30

I

Kombinert bygg i 3 etasjer

Forretning i 1. etasje, leiligheter Ca 160 m2 næring (sportsbutikk)

J

Hotell (velkomstsenteret)

Utleie, åpent i vintersesong

106 rom

318

K

Leilighetsbygg i 2 etasjer

Leiligheter for utleie

6 leiligheter (Gausdal
apartments)

60

Sum sengeplasser

0

744
-
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Figur 4-2: Bruk av bygninger innenfor planområdet – alternativ 0
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Alternativ 1 (A1)
Bakgrunnen for alternativet er planutvalgets vedtak den 10.06.2016. Alternativet er tilsvarende
som alternativ 2 (se neste kapittel) med noen unntak:


Antallet «varme senger» opprettholdes på dagens nivå. Det vil si ca. 700 sengeplasser som
drives som utleiesenger. Dette vil være leiligheter med selvhushold

Privat utleie av fritidsboliger er i dette alternativet vurdert som mindre aktuelt, da næringsmessig
utleie fyller det tilgjengelige markedet for utleie.
Bebyggelsesstruktur og bygningsutforming er identisk med A2, det er kun bruken av bygningene
som er forskjellig.
Ved bruk av leilighetene som fritidsbolig er det anslått et nøkternt antall sengeplasser:
 2 sengeplasser i 2-roms leilighet (1 soverom)
 3 sengeplasser i 3-roms leilighet (2 soverom)
 4 sengeplasser i 4-roms leilighet (3 soverom)
Ved bruk av leiligheter til utleie («varme senger») er det vanlig å øke sengetallet til gjennomsnittlig
4 senger per soverom, dette inkluderer noen ganger sovesofaløsninger i stue etc. Dette gir følgende
fordeling for leiligheter som drives som ren utleievirksomhet:
 4 sengeplasser i 2-roms leilighet (1 soverom)
 8 sengeplasser i 3-roms leilighet (2 soverom)
 12 sengeplasser i 4-roms leilighet (3 soverom)
Tabell 4-2: Oversikt over bygg og sengeplasser i planområdet, alternativ 1. Utleiesenger vist med kursiv
Bygg Type bygg
nr

Bruksformål

Størrelse/ant.
rom/leiligheter

Antall sengeplasser

A - G 2 etasjer, eksisterende
bygg

Utleie

8 leiligheter pr bygg, totalt 56

336

H

2 etasjer, eksisterende
bygg

Utleie i 2. etg.,
service/forretning i 1. etasje

4 leiligheter, 500 m2
service/forretning

40

I

3 etasjer, eksisterende
bygg

Forretning i 1. etasje, leiligheter Ca. 160 m2 næring
(sportsbutikk)

J

3/4 etasjer, eksisterende Utleie. Fritidsboliger, servering, 59 leiligheter, 300 m2 servering,
bygg/nybygg
butikker mm. i 1. etasje
service mm.

142

1-9

2 etasjer, nybygg

0

308

Fritidsboliger

8 leiligheter pr bygg, totalt 72

252

10-12 4 etasjer + p-kjeller,
nybygg

Fritidsboliger

16 leiligheter pr bygg, totalt 48

168

13-14 2 etasjer, nybygg

Fritidsboliger

8 leiligheter pr bygg, totalt 16

56

16-18 4 etasjer + p-kjeller,
nybygg

90 leiligheter.
Fritidsboliger. Mulighet for
servering/ forretning i 1. etg. ut
mot torg

262

19-21 4/5 etasjer + p-kjeller,
nybygg

Fritidsboliger, næring i 1. etasje 54 leiligheter, 1020 m2
servering, butikker m.

186

22-24 5/6 etasjer + p-kjeller,
nybygg

Fritidsboliger

26 leiligheter pr bygg, totalt 78

270

25

Fritidsboliger, ev. delvis
utleieleiligheter

25 leiligheter

85

5 etasjer + p-kjeller,
nybygg

Sum sengeplasser

2105
-
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Figur 4-3: Bruk av bygninger innenfor planområdet – alternativ 1
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Alternativ 2 (A2)
Dette er alternativet er basert på arbeidsgruppens anbefaling og er Thongruppens ønske for
utvikling. Området foreslås regulert til kombinert formål – fritidsbebyggelse, offentlig og privat
tjenesteyting, hotell, bevertning og forretning. Det foreslås byggehøyder på 2-6 etasjer med største
høyder i området rundt Velkomstsenteret og nedre del av alpinbakken. Utleie av varme senger er
forutsatt lokalisert til bygg H (40 senger) og J (60 senger).
Ved bruk av leilighetene som fritidsbolig er det anslått et nøkternt antall sengeplasser, se
beskrivelse under alternativ 1. Det er også lagt til grunn samme sengetall for leiligheter med varme
senger som i alternativ 1.
For selveide fritidsleiligheter som leies ut deler av året, er det rimelig å anta et sengetall imellom
disse ytterpunktene. Følgende fordeling er lagt til grunn:
 4 sengeplasser i 2-roms leilighet (1 soverom)
 6 sengeplasser i 3-roms leilighet (2 soverom)
 8 sengeplasser i 4-roms leilighet (3 soverom)
Det er lagt til grunn at om lag 20% av leilighetene leies ut. Dette innebærer at sengetallet øker med
i gjennomsnitt noe over 20%, se beregning for hvert bygg.
Tabell 4-3: Oversikt over bygg og sengeplasser i planområdet, alternativ 2.
Bygg Type bygg
nr

Bruksformål

Størrelse/ant.
rom/leiligheter

Antall
20% utleie,
sengeplasser økning i senger

A-G

2 etasjer, eksisterende
bygg

Fritidsboliger

8 leiligheter pr bygg,
totalt 56

H

2 etasjer, eksisterende
bygg

I
J

168

45

Utleie i 2. etg., servering, 4 leiligheter, 500 m2
butikker mm. i 1. etasje servering, butikker mm.

40

0

3 etasjer, eksisterende
bygg

Servering, butikker mm. i Ca. 160 m2 sportsbutikk
1. etasje, leiligheter

0

0

3/4 etasjer, eksisterende
bygg/nybygg

Utleie. Fritidsboliger,
59 leiligheter, 300 m2
servering, butikker mm. i servering, service mm.
1. etasje

165

35

60

0

2 etasjer, nybygg

Fritidsboliger

8 leiligheter pr bygg,
totalt 72

252

54

10-12 4 etasjer + p-kjeller,
nybygg

Fritidsboliger

16 leiligheter pr bygg,
totalt 48

168

36

13-14 2 etasjer, nybygg

Fritidsboliger

8 leiligheter pr bygg,
totalt 16

56

12

16-18 4 etasjer + p-kjeller,
nybygg

Fritidsboliger. Mulighet 88 leiligheter
for servering/forretning i
1. etg. ut mot torg

262

52

19-21 4/5 etasjer + p-kjeller,
nybygg

Fritidsboliger, servering, 54 leiligheter, 1020 m2
butikker mm. i 1. etasje servering, butikker m.m

186

38

22-24 5/6 etasjer + p-kjeller,
nybygg

Fritidsboliger

26 leiligheter pr bygg,
totalt 78

270

55

25

Fritidsboliger, ev. delvis
utleieleiligheter

25 leiligheter

85

17

1712

344

1-9

5 etasjer + p-kjeller,
nybygg

Sum sengeplasser

2056
-
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Figur 4-4: Bruk av bygninger innenfor planområdet – alternativ 2
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Planlagt arealbruk
Området er regulert til følgende formål: (PBL § 12-5)
Vertikalnivå 1 (under terrengnivå)
Pbl. § 12.2
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Offentlig gang- og sykkelveg i kulvert o_GS1
Skiløype i kulvert SL1
Parkering under bakkenivå PU 1-7
Vertikalnivå 2 (terrengnivå)
Pbl. § 12.1

Bebyggelse og anlegg
Frittliggende småhusbebyggelse 14 BF
Fritidsbebyggelse i blokk
Fritidsbebyggelse konsentrert 1-5 og 9 FK
Alpinanlegg, skiløype, skitrekk SL 1-6
Golfbane
Energianlegg – varmesentral EA
Renovasjonsanlegg RE
Kombinert bebyggelse- og anleggsformål 7 F/S/T/FB/H : Offentlig og privat
tjenesteyting / hotell og overnatting/ forretning/ servering/ konsentrert
fritidsbebyggelse
Kombinert bebyggelse- og anleggsformål 11 F/S/T/FB : Forretning/ servering/
offentlig og privat tjenesteyting/ fritidsbebyggelse i blokk
Kombinert bebyggelse- og anleggsformål 12 F/S/T/FB/H : Forretning / servering/
offentlig og privat tjenesteyting /konsentrert fritidsbebyggelse / hotell og
overnatting
Kombinert bebyggelse- og anleggsformål 10 F/S/T/FB: Offentlig og privat
tjenesteyting / forretning/ servering/ fritidsbebyggelse i blokk
Kombinert bebyggelse- og anleggsformål 6 H/FB: Hotell og overnatting/
konsentrert fritidsbebyggelse
Kombinert formål frittliggende fritidsbebyggelse og offentlig parkering FB/P

Pbl. § 12.2

Samferdsel og teknisk infrastruktur:
Offentlig kjørevei o_V1
Privat kjørevei f_V2-6
Privat fortau f_F1
Offentlig gang- og sykkelvei o_GS 1
Privat gang- og sykkelvei f_GS 1-2
Annen veggrunn AVG
Kollektivholdeplass KP1-2
Parkering P1-4
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Grønnstruktur
Naturområde

Pbl § 12-6:

Hensynssoner:
Faresone: Flomfare (320)
Sikringssone: Frisiktsone i kryss (140)

Vertikalnivå 3
Pbl. § 12.1

Bebyggelse og anlegg
Bru for skitrekk og skiløype

Reguleringsplanen viser regulering i tre vertikalnivå. Vertikalnivå 1 omfatter arealer under
bakkenivå. Det er regulert mulighet for underjordisk parkering under en del av den mest
konsentrerte bebyggelsen. I tillegg reguleres kulverter på dette nivået.
Vertikalnivå 2 omfatter bakkeplan. Reguleringsplanen viser ulike bebyggelsesformål med
mellomliggende trafikkarealer og aktivitetsarealer.
Planen legger opp til at de sentrale arealene ved skiheis og Velkomstsenter bygges ut med en tett
fritidsbebyggelse. I de mest sentrale områdene er fritidsbebyggelsen kombinert med ulike
publikumsrettete virksomheter som vil være etterspurt i et aktivt skisenter. Det reguleres inn
mulighet for etablering av ulike typer tjenesteyting, serveringssteder og butikker. (Begrepet næring
benyttes ikke lenger om denne typen virksomheter i plansammenheng). I noe av bebyggelsen
reguleres det også inn formålet hotell/overnatting for å sikre krav til varme senger innenfor
området. Innenfor disse byggene skal det i henhold til krav i bestemmelsene være minst 100 senger
som drives som ervervsmessig utleie til enhver tid.
De kombinerte formålene sier ikke hvor stor andel av bebyggelsen som skal benyttes til ulike
formål. Utgangspunktet er at første etasje i bygg med kombinerte formål skal benyttes til andre
formål enn fritidsbolig. Slik den kombinerte bebyggelsen er lokalisert vil en dermed samle
serveringstilbud, butikker og tjenesteyting rundt den sentrale gågata nord for Velkomstsenteret og i
selve Velkomstsenteret. I Velkomstsenteret vil det også være svømmebasseng og trimrom i
underetasje der det er lokalisert i dag.
Bebyggelsen er også ordnet slik at det er størst bygningshøyder og mest underjordisk parkering i
øvre del av området opp mot skibakkene, og lav bebyggelse med bakkeparkering i nedre del av
anlegget. Bygningshøydene vil gi mulighet for å oppføre bygg i 2-6 etasjer.
Reguleringsplanen henviser til en veiledende illustrasjonsplan. Denne har gitt grunnlag for inndeling
i felt og regulering av overordnet vegsystem. Ved detaljprosjektering vil det kunne komme
justeringer på bygningsplassering og internt vegnett. Terrenget gir imidlertid en del føringer som
begrenser muligheten til avvik fra illustrasjonsplanen.
Parkeringsanlegget som er vist lengst nede i planområdet skal erstatte bakkeparkeringen øst for
Skeisvegen litt høyere opp i området i dag (deler av felt 1, 2 og 3). Fram til disse feltene skal bygges
ut vil arealene bli brukt til parkering.
Det er regulert inn justering av Peer Gyntvegen i forbindelse med videreføring av gang- og
sykkelveg nordover over golfbanen. Det er regulert sammenhengende gang- og sykkelveg langs
Skeisvegen/Peer Gyntvegen langs hele vestre del av planområdet, inkl. planskilte kryssing for
gangveg til Fjellandsbyen og for skiløypa Lille Blå.
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Tvert gjennom utbyggingsområdet er det lagt en gang- og sykkelveg som bindes sammen med
vegen til Segalstadsetra. I vest føres den via fortau fram til kollektivholdeplass ved Peer Gyntvegen.
Det er et mål at hovedtyngden av servicetilbud, forretninger og serveringssteder skal lokaliseres inn
mot denne vegen og mot det sentrale torget.
Torget er et samlingssted/aktivitetsområde mellom Velkomstsenteret og nye blokker lengst oppe i
planområdet. Det ligger inn mot den gjennomgående gangvegen. Plassen kan benyttes til
skøytebane om vinteren og til ulike samlinger og aktiviteter om sommeren.
Det er vist en sentral lekeplass sør for velkomstsenteret. Endelig opparbeidelse av denne vil først
kunne skje etter at det underjordiske parkeringsanlegget i området står ferdig. I en tidlig
utbyggingsfase er det aktuelt å bygge et midlertidig lekeanlegg på de gamle tennisbanene. Det er
også satt av et offentlig tilgjengelig leke-/aktivitetsareal i felt 11 nord for Velkomstsenteret, inn mot
bunnområdet i skibakken.
Langs østre del av planområdet er det regulert skitrekk og skiløype som vil sikre atkomst til og fra
parkeringsanlegg og skiheis. Anlegget er knyttet sammen med kulvert under Skeisvegen til
Fjellandsbyen. Der trekket og løypa krysser gangvegen mot Segalstadsetra går trekk og løype på
bru. Skiløypa «Lille Blå» (SL 1) krysser golfbanen mot undergang under Peer Gyntvegen. Det må
etableres nødvendig sikring der løypa dukker ned i kulverten.
Tabell 4-4: Arealtabell for reguleringsplanen – areal fordelt på ulike formål
Arealkategori

Areal (m²)

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Energianlegg

5317,6
242,3

Fritidsbebyggelse-blokk
Fritidsbebyggelse-konsentrert (7)
Golfbane (2)

7284,5
33247,7
31107,8

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (6)
Skianlegg (2)

24806.3
28249,8

Skiløypetrasé (4)
Renovasjonsanlegg
Sum areal denne kategori:

6056,2
95,6
136407,5

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Annen veggrunn - grøntareal (11)

6430,7

Fortau (2)
Gang-/sykkelveg (7)
Kollektivanlegg

229,1
4493,4
1225,5

Kollektivholdeplass
Parkeringsplasser (4)

119,2
9147,4

Veg (6)
Sum areal denne kategori:

10254,8
31900,2

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Naturområde - grønnstruktur (2)
Sum areal denne kategori:

748,4
748,4

Totalt alle kategorier:

169056,1

Eksisterende boliger innenfor planområdet er regulert inn. Tekniske anlegg som trafoer, driftsbygg
for skianlegg og varmesentral kan innpasses i de ulike utbyggingsområdene etter behov.
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Avvik fra overordnede planer
Foreslåtte formål og reguleringsbestemmelser avviker fra kommunedelplan fra Skei. Det foreslås
endrede formål for nesten hele planområdet, og det foreslås reguleringsbestemmelser som avviker
fra det som ligger i kommunedelplanen.
Kommunedelplanen legger opp til at hele området skal bygges ut med næringsbebyggelse. Største
høyde og krav til takform gjør at bebyggelsen ikke kan overskride 2 etasjer. I andre etasje skal 20%
være bolig.
Reguleringsplanen legger opp til en variert bygningshøyde som gir mulighet for å bygge 2-6 etasjer.
Det stilles ingen krav om boligandel. Blokkbebyggelse kan ha flate tak. Formålet næring benyttes
ikke lenger i reguleringsplaner for de aktuelle virksomhetene. Bebyggelsen er delvis regulert som
ren fritidsbebyggelse, delvis med kombinert formål forretning, servering, tjenesteyting og
hotell/overnatting. Utnyttelsesgraden er delvis lavere enn i kommunedelplanen, men er fortsatt
høy.
Rekkefølgekrav som stilles i kommunedelplanen omfatter delvis anlegg som skal omfattes av
utbyggingsavtalen mellom OTG Skeikampen og Gausdal kommune. Reguleringsbestemmelsene i
reguleringsplanen omfatter noen rekkefølgekrav, men tar ikke stilling til hvordan anleggene skal
finansieres og hvem som står ansvarlig for å bygge dem.
Kommunedelplanen stilte også rekkefølgekrav om nye kryss og veganlegg utenfor planområdet.
Dette er ikke videreført i rekkefølgebestemmelser til reguleringsplanen. Det vises til dialog med
kommunen der en har sett at kommunedelplanens krav er svært omfattende og urimelige å belaste
en utbygger som ikke eier de aktuelle arealene hvor anleggene skulle ligge.
Tabell 4-5 viser hvordan de ulike formålene i planforslaget fordeler seg innenfor formålene i
gjeldende kommunedelplan. Byggeområdene i planforslaget er i hovedsak innenfor områdene satt
av til sentrumsformål i kommunedelplanen (S1A og S1B). Noen byggeområder ligger innenfor
område avsatt til idrettsanlegg – dette er ny bebyggelse i området for golfbanehullet som skal
flyttes ut av planområdet, samt deler av den nye bebyggelsen på Vikinglandområdet.
Områdene for kombinert fritidsbolig/service/forretning ovenfor velkomstsenteret (felt 11) tar 2,2
daa av områder avsatt til idrettsanlegg. På den annen side avsettes 3,2 daa av sentrumsområder i
gjeldende kommunedelplan til formålet skiløype/skianlegg, så dette er totalt sett en omfordeling av
arealer. Arealbeslaget begrunnes med at det er ønskelig å få til tosidig bebyggelse rundt den
sentrale torgplassen, for å danne et naturlig, bymessig rom som kan fungere godt som møteplass
og aktivitetsplass. Beliggenheten av torget er styrt av Velkomtsenterets struktur, og noe vesentlig
smalere bebyggelse på nordsiden vil ikke være mulig – da får man dårlig funksjonalitet i byggene.
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Tabell 4-5: Arealtabell som viser formål i planforslaget, og hvilke formål i gjeldende kommunedelplan disse
ligger innenfor. Avrunding av arealer gir små avvik fra formålstabellen (tabell 4-4)
Fritidsbebyggelse

2409

0

1371

1006

1413

232

6431

BF: Bolig frittliggende

1

4768

0

549

0

0

5318

242

0

0

0

0

0

242

F/S/T/FB: Forretning/service/
tjenesteyting/ fritidsbolig blokk

2674

0

0

1641

0

0

4315

F/S/T/FB/H: Forretning/service/
tjenesteyting/fritidsbolig/hotell

7827

0

0

736

0

0

8563

F/GS - Fortau og gang/sykkel

2933

0

149

483

1107

53

4725

FB: Fritidsbebyggelse, blokk

6088

0

0

1189

0

0

7277

221

0

1724

923

0

0

2868

23388

2

6660

3200

0

0

33250

164

3

0

582

0

0

749

13929

0

0

17186

0

0

31115

H/FB: Hotell/overnatting/ fritidsbolig

1905

0

0

0

0

0

1905

KP: Kollektivanlegg

1225

0

0

41

0

0

1266

P: Parkering

3313

0

5834

0

0

0

9147

SL: Skiløypetrase

3267

0

745

29634

0

666

34312

V: Veg

4977

0

10

708

3778

783

10256

F/S/T/FK: Forretning/service/
tjenesteyting/fritidsb.konsentr.

4262

0

0

2893

0

0

7155

69

0

0

0

0

0

69

78894

4773

16493

60771

6298

1734

168963

EA: Energianlegg

FF/P: Fritidsbebyggelse,
frittliggende/parkering
FK: Fritidsbebyggelse, konsentrert
G. Grønnstruktur
Golfbane

RE: renovasjonsanlegg
SUM arealer
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Figur 4-5: Bygg fra planforslaget vist på ortofoto, sammen med fomålsgrenser i planforslaget

Som vist i figurene over og under, vil byggene nærmest alpinbakken ikke komme vesentlig nærmere
selve skibakken enn dagens bebyggelse. Plassering av de øverste byggene er sikret med
byggegrense i planen.

Figur 4-6: Detaljutsnitt, bygg fra planforslaget og formålsgrenser
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Figur 4-7: Bygg fra planforslaget vist på gjeldende kommunedelplan, sammen med formålsgrenser i
planforslaget

Figur 4-7 viser bygg og formålsgrenser fra planforslaget over gjeldende kommunedelplan, med
detaljert utsnitt av det øvre området i figur 4-8. Som det framgår av figurene, vil en liten stripe av
det grønne området omreguleres til byggeformål, men samtidig reguleres også områder for
sentrumsformål vest for bunnstasjonen i bakken (blått område) til golf-/skianlegg.

Figur 4-8: Detaljutsnitt, bygg fra planforslaget og formålsgrenser over kommunedelplan
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Bebyggelsens plassering og utforming
Bebyggelsesstrukturen i området er planlagt med bygg som i hovedsak er orientert i aksen øst-vest,
med høyest utnyttelse rundt den sentrale gangaksen ved bunnen av skibakken nord i planområdet.
Langs nordsiden av gangaksen er det planlagt bebyggelse i 5 etasjer (med en inntrukket øverste
etasje, dvs 4+1) serveringssteder, butikker og ulike typer tjenesteyting i 1. etasje og fritidsleiligheter
i etasjene over. Det oppføres her to slike bygg (bygg 19 og 20) like nord for torget og ett bygg lenger
vest (bygg 21) i felt 12. Det er 340 m2 areal i første etasje pr. bygg, og disse vil brukes til service
knyttet til skibakken (billettsalg, skiutleie, garderober mm.) og servering.

Figur 4-9: Eksempel på mulig utforming av 4+1-etasjes bygg med service/forretning i 1. etasje (Ill: Arkitektene
Fosse og Aasen AS)

Sør for den sentrale gangaksen vil deler av den vestlige delen av dagens Velkomstsenter (bygg J).
beholdes og rehabiliteres, med servicefunksjoner som restaurant, treningsrom, svømmebasseng,
garderober mm. Nordre del av bygget vil rives og erstattes med nybygg i 4 etasjer hvor det blir
fritidsleiligheter (ca. 40 leiligheter). Den østlige fløyen av Velkomstsenteret vil også rives og
erstattes med nybygg i 4 etasjer (bygg 16-18) som vil inneholde fritidsleiligheter (til sammen ca. 90
leiligheter), men som vil reguleres med fleksibilitet til å etablere service-/forretningsareal i 1. etasje.
Disse byggene vil være orientert rundt den sentrale aktivitetsplassen/torget, som ligger inntil
gangaksen på nordsiden av disse byggene.
Sør for den sentrale bebyggelsen planlegges det 11 bygg med fritidsleiligheter i 2 etasjer. Disse 11
byggene vil ha 8 leiligheter hver.

Figur 4-10: Eksempel på mulig utforming av 2-etasjes bygg (Ill: Arkitektene Fosse og Aasen AS)
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Langs Peer Gyntvegen like overfor krysset med Veslesetervegen foreslås det tre bygg med
fritidsleiligheter i 4 etasjer.

Figur 4-11: Eksempel på mulig utforming av 4-etasjes bygg (Ill: Arkitektene Fosse og Aasen AS)

Vest for bunnområdet i alpinbakken, i området der Vikingland ligger i dag, foreslås det tre bygg
med fritidsleiligheter i 5-6 etasjer i felt 13, se figur 4-12. I tillegg foreslås som nevnt foran et 5etasjes bygg i felt 12, nord for eksisterende leilighetsbygg.

Figur 4-12: Eksempel på mulig utforming av 5/6-etasjes bygg (Ill: Arkitektene Fosse og Aasen AS)

Vest for Velkomtssenteret foreslås eksisterende to-etasjes leilighetsbygg erstattet med et
leilighetsbygg i 5 etasjer, med p-kjeller. Dette bygget vil kunne få forbindelse under bakken til
Velkomstsenteret og servicefunksjonene der.
Antall leiligheter samlet i bebyggelsen er vist i oversiktene i kapittel 4.2.
I samsvar med kommuneplanen legger opp til en høy utnyttelsesgrad i de sentrale områdene på
Skeikampen. Det er ca. 800 m2 til butikker, restauranter og andre servicetilbud i de tre nye
blokkene. I tillegg legges det til rette for tilsvarende virksomheter i første etasje rundt det nye
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torget. Eksisterende butikk i bygg I opprettholdes. Det vil være skiutleie og andre servicetilbud
rettet mot sommer- og vinteridrett, alt samlet i byggene rundt torget og Velkomstsenteret.
Gjennom hele området går det gangveg som forbinder sentrum med butikkområdet ved
Segalstadsetra.
Grad av utnytting er oppgitt som % BYA. I denne beregningen inngår parkeringsplasser på
bakkenivå.
4.4.1

Materialbruk
Både av klimahensyn og av hensyn til tilpasning til omkringliggende bebyggelse, er det ønskelig
med bruk av tre som byggemateriale. Bestemmelsene til reguleringsplanen stiller krav om at
fasadekonstruksjoner skal bygges med tre som hovedmateriale, og at fasader skal ha et klart
treuttrykk. Det vil også bli benyttet mye tre i innvendige konstruksjoner, men her vil dette kunne
være i kombinasjon med andre materialer.

4.4.2

Forkastede alternativer
Underveis i planprosessen har det vært sett på ulike utforminger og plassering av bebyggelsen.
Spesielt har det vært jobbet med de øverste byggene mot skibakken (felt 11), der det gjennom
medvirkningsprosessen har kommet mange synspunkter på byggehøyde. Men det har også blitt
testet ut høyere bygg lenger sør i planområdet enn det som nå ligger til grunn i planforslaget. Blant
de variantene som har blitt vurdert er:
 5/6-etasjes bygg med saltak i felt 11: Forkastet på grunn av skyggevirkning inn mot bakken og
barneområdet
 4-etasjes bygg med saltak i felt 1, 2 og 4: Forkastet på grunn av dominerende nærvirkning for
nabobebyggelse og reduserte siktlinjer.

Figur 4-13: Forkastet alternativ med 4-etasjes
bebyggelse i felt 1 og 2, sett fra Fjellandsbyen

4.5

Figur 4-14: Forkastet alternativ med 4-etasjes
bebyggelse i felt 1 og 2, sett fra skiløype i øst

Bomiljø/kvalitet
Reguleringsplanen legger opp til at området rundt Velkomstsenteret og skiheisene får en tung
utbygging som samsvarer med intensjonen i kommunedelplanen. Der hadde en som målsetting at
dette skulle være sentrum i bebyggelsen på Skeikampen med mange overnattingsplasser og gode
servicetilbud. Den planlagte bebyggelsen skiller seg fra dette i høyder, bebyggelsestype og
eierform.
Det er ønskelig med stor tetthet i de mest sentrale områdene for å samle mange mennesker i de
områdene der en har best servicetilbud. For at spisesteder og butikker skal overleve på et sted der
en har svært ulikt belegg gjennom året og i ukedagene er det viktig å gi mulighet for stor omsetning
i sesongen. En må forvente at mange som skaffer seg leilighet her ønsker å komme på langweekend
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og ferie uten å gjøre store forberedelser hjemme før avreise. Skeikampen må ha tilstrekkelig
servicetilbud til at det blir et enkelt sted å reise til.
En legger opp til at bebyggelsen skal ha et enhetlig preg, men ulike byggehøyder. De mest sentrale
byggene får størst høyde. Bebyggelsen har høyder som tilsvarer 6, 5, 4 og 2 etasjer. På bygg som er
5 og 6 etasjer høye åpnes det for bruk av flate tak. Bygg som er 4 etasjer eller lavere får saltak. På
den laveste bebyggelsen kan det være aktuelt å benytte torvtak.
Ved Velkomstsenteret skal en rive deler av de eksisterende romfløyene og den sentrale fløya som i
dag inneholder restauranten og noen barer, samt nordre del av resepsjonsfløyen, mens man
rehabiliterer sidefløyen der en har svømmebasseng, trimrom og andre aktivitetstilbud. Byggene
som rives vil erstattes med nye bygg i 4 etasjer. Området rundt Velkomstsenteret vil fortsatt være
et sentrum på Skeikampen, men utbygging av torget og serviceanleggene i første etasje av de nye
blokkene vil forskyve og utvide tyngdepunktet opp mot den gjennomgående gågata. De nye
bygningshøydene skiller seg fra øvrig bebyggelse på Skeikampen. Høydene og de store
bygningsvolumene gir en markering av hva som er aktivitetssentrum på stedet.
Det planlegges torg med skøytebane og lekeplass tett inn på Velkomstsenteret. I tillegg er det lagt
opp til mindre samlings- og lekeplasser med grillmulighet mellom de ulike husene. Selv om alle
leiligheter har sørvendte balkonger vil mange ønske seg mulighet for å kunne grille utendørs,
spesielt i sommerhalvåret. Rundt bebyggelsen vil en etablere naturlik vegetasjon slik at anlegget
blir omgitt av lav bjørkeskog og vierkratt. Arealene vil bli tilsådd med en grasblanding som er
utviklet med tanke på anlegg i fjellet.
Alle fritidsboligene vil få sportsboder i nær tilknytning til leilighetene. De to-etasjes byggene vil får
utvendige boder, mens bygg som har parkeringskjeller vil få en bod pr leilighet i kjeller.

Figur 4-15: Eksempel på mulig utforming av uteoppholdsarealer med grillplass og lekeplass ved fritidsboligene
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Figur 4-16: Illustrasjonsplan
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Parkering

Figur 4-17: Skisse til parkeringsplan for området

I tråd med kommunedelplanen foreslås det å opparbeide en større parkeringsplass sør for den nye
bebyggelsen, ned mot Skeisvegen. Parkeringsplassen vil få adkomst fra Skeisvegen (planlagt med
separat inn- og utkjøring) og er først og fremst tenkt benyttet for besøkende til alpinsenteret. Når
tilbringerheis er etablert, vil det være ski-in-ski-out fra parkeringen. Kapasiteten på p-plassen vil
være om lag 175 plasser. Det vil bli etablert en hente/bringeplass på parkeringsplassen. Det vil i
tillegg være en p-plass oppe ved sentrumsområdet som har en kapasitet på i overkant av 80
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plasser, hvorav om lag 60 vil være reservert som korttidsparkering for service-/forretnings- og
serveringstilbud i sentrumsområdet, samt ansattparkering.
Nye leilighetsbygg i to etasjer vil ha tilknyttet parkering på bakkeplan, med en reservert p-plass pr
enhet. For nye leilighetsbygg med mer enn to etasjer er det hovedsakelig planlagt parkering under
bakken, også her med en reservert p-plass per enhet. Det samlede kravet til parkeringsdekning i for
leilighetene i reguleringsplanen er:
 1 p-plass pr enhet for leiligheter som er 3-roms eller mindre
 1,5 plasser pr enhet for leiligheter som er 4-roms eller større
For de store leilighetene vil dette organiseres slik at eiere kan få tildelt besøkskort som kan
benyttes på anviste områder innenfor planområdet, i tillegg til den ene reserverte plassen ved eller
under (i p-kjeller) bolig. Det vil meget sjelden være fullt belegg i alle leiligheter, og for eiere av
mindre leiligheter som får besøk, vil man kunne samarbeide om bruk av ledige plasser ved behov. I
en digital verden vil en lett kunne kontakte naboen og undersøke om en plass er ledig.
Reguleringsmessig er det lagt inn mulighet for seinere utvidelse til parkering også under bakken i
felt P1 (felt PU6), og under felt 2FK, hvor man kan etablere et parkeringsdekke (PU6) før en bygger
de to leilighetsbyggene. Et parkeringsplan i 2FK kan legges i direkte kontakt med p-plass på P1.
Dersom det bygges to etasjer på P1, vil kapasiteten her øke fra 175 til ca. 350 biler. Videre er det
lagt inn mulighet for å ta i bruk felt 15, hvor det i dag er fritidsboliger, når disse ikke lenger er i bruk
til formålet. Dette vil frigjøre areal til om lag 100 nye plasser. I reguleringsplanen ligger det også
mulighet til å bruke deler av felt som enda ikke er utbygd til midlertidig parkering i en
overgangsperiode. For eksempel kan det ligge godt til rette for å benytte sørøstre del felt av FK 1,
som ligger i nær tilknytning til P1 fram til dette skal bygges ut. Felt FK 2 (dagens parkering) vil
brukes fram til dette bygges ut.
Fritidsboligene vil ha boder som kan benyttes til sykkelparkering. Det vil kunne etableres mindre
områder for utendørs sykkelparkering i direkte tilknytning til de ulike byggene, men det er ikke
vurdert å være behov for større sammenhengende arealer til sykkelparkering.

4.7

Trafikkløsninger

4.7.1

Vegnett
Eksisterende avkjørsel til planområdet fra Peer Gyntvegen opprettholdes. Det vil i tillegg etableres
ny adkomst til p-plass og østre del av planområdet like nord for Fjellandsbyen. Her vil det være
separat innkjøring og utkjøring, med innkjøringen lengst mot øst. Både innkjøring og utkjøring er
godt plassert i forhold til avstand til eksisterende horisontalkurvatur i Skeisvegen. Enkeltstående
trær, stolper og liknende, som ikke er sikthindrende, kan stå i sikttrekanten
Eksisterende fritidsboliger nord for Skeisvegen sørøst i planområdet vil få lagt om sin adkomst mot
innkjørsel til p-plass, da ny gang- og sykkelveg og forlengelse av kulvert mot Fjellandsbyen gir
inngrep i dagens adkomst til disse fritidsboligene. Videre vil eksisterende boliger i området (felt 14)
få ny adkomst via inn- og utkjøring ved p-plass. Adkomstveg til boligene er foreslått regulert som
felles adkomst. Internveger ellers i planområdet ligger innenfor regulerte byggeområder. Det er
kjøreveg fram til alle bygg av hensyn til nødvendig adkomst for utrykningskjøretøyer, flyttebil,
vedlikehold etc.
Sanatorievegen opprettholdes som sommerveg gjennom bunnområdet i skibakken, slik som i dag.
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Den sentrale gangaksen nord for torget/aktivitetsplassen er forbeholdt gående og syklende fra det
eksisterende Velkomstsenteret og østover, med unntak for nødvendig varelevering, drift av
området, og bruk av eksisterende tinglyst veirett.
4.7.2

Gående og syklende
Planforslaget legger til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs Skeisvegen og PeerGyntvegen gjennom hele planområdet nord til Engjelykkja. Gang- og sykkelvegen har en regulert
bredde på 3 meter. Av hensyn til golfbanen blir Peer Gyntvegen sideforskjøvet vestover på deler av
strekningen for å gi plass til gang- og sykkelveg på østsiden av veien uten inngrep i golfanlegget.
Det er avsatt en rabatt på 3 m mellom vegbanen og gang- og sykkelvegen. Ved kryss og avkjørsler
økes denne avstanden til 5 meter i tråd med krav i vegnormalene.
Fra bussholdeplassen ved Peer Gyntvegen og inn mot det gamle Velkomstsenteret er det planlagt
fortau langs adkomstvegen.

4.7.3

Varelevering
Varelevering forutsettes primært å skje fra p-plass foran det gamle Velkomstsenteret, hvor det er
snumulighet for større kjøretøyer.

4.8

Kollektivtilbud/løsninger
Dagens holdeplass med vendesløyfe ligger ved innkjøringen til planområdet fra Peer Gyntvegen. I
dag brukes den av turistbusser/skibusser til/fra Skeikampen. I tillegg brukes den av lokal busslinje
211.
I planforslaget er det lagt opp til at holdeplass og vendesløyfe for buss rustes opp. Snuplassen er
dimensjonert for buss (15 meter lengde), og har god sikt både til/fra Peer Gyntvegen og
adkomstveien. Markert oppstillingsplass, skilting og markert kjøreretning er også viktig for å sikre
trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter.
I medvirkningsprosessen har det også kommet innspill om å vurdere en holdeplass i området ved
parkeringsplassen sør i planområdet, da det vil være kortere å gå til skiheisanlegg her, enn fra
bussholdeplassen lenger nord. Det er avsatt tilstrekkelig areal til holdeplass, og lagt inn
rekkefølgekrav for etablering av holdeplass i bestemmelsene.

4.9

Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder og parker
Planforslaget legger opp til en betydelig opprusting av utearealer innenfor planområdet.
Langs den sentrale gangaksen nord for dagens velkomstsenter foreslås det en større
aktivitetsplass/torg, som vil opparbeides med høy kvalitet og blir en naturlig møteplass i området.
Her kan det bl.a. tilrettelegges for aktivitet som skøytebane vinterstid. På arealer ved torget kan det
tilrettelegges for utendørs servering.
Barneområdet i skibakken vil oppgraderes med sittegrupper og grillplasser, samtidig som det flyttes
om lag 50 m mot nordøst, for å unngå konflikter med skiløpere/alpinister fra tilbringerheisen og få
bedre solforhold.
Ved bunnområdet i bakken er det foreslått leke-/aktivitetsareal i felt 11. Et større lekeområde er
plassert sør for bebyggelsen ved torget, på arealet hvor det i dag er tennisbaner. Forslagsstiller vil
se på mulighetene for å etablere erstatning for tennisbaner i eller utenfor planområdet.
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Langs østsiden av planområdet legges det opp til en tilbringerheis (skibånd eller liknende) som vil gi
lettere adkomst til området fra Fjellandsbyen og fra foreslått p-plass. Traseen vil krysse i bru over
gangaksen nord i planområdet. Kombinert med den gjennomgående skitraseen lenger vest i
planområdet vil denne også gi ski-in/ski-out til alle leilighetsbyggene i planområdet.
Eksisterende langrennsløype vil gå langs vestsiden av heistraseen, ned til kulvert mot Fjellandsbyen,
som forlenges på grunn av ny gang- og sykkelveg. For å skille skiløypetrafikk og gangtrafikk, legges
langrennsløypa på nordsiden av bebyggelsen i bunnen av skibakken. Vest for stolheisen svinger den
nord for ny leilighetsbebyggelse, før den krysser golfbanen og går videre under Peer Gyntvegen i en
ny planskilt kryssing.
Når det gjelder privat uteareal, vil alle leiligheter i nybygg få terrasse eller balkong.

Figur 4-18: Det legges opp til skøytebane på det nye torget vinterstid (Ill.: EVE Images)

4.10

Universell utforming
Alle bygg som planlegges i området vil måtte tilfredsstille krav til universell utforming gitt i teknisk
forskrift («byggeforskriften»).
Gang- og sykkelveg er planlagt ut fra kravene i Statens vegvesens normaler, som også ivaretar
universell utforming.

4.11

Andre forhold (rammebetingelser og bestemmelser)
Planforslaget utløser krav til utbyggingsavtale med Gausdal kommune. Avtalen utarbeides parallelt
med planforslaget.
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Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
Eksisterende kapasitet på vann- og avløpsnettet og energinettet skal beskrives. Eventuelle behov
for utvidelse av vann- og avløpsnettet skal beskrives. Prinsippløsninger for lokal
overvannshåndtering innenfor planområdet skal beskrives og vises i en VA- plan for området.
Flomproblematikk skal utredes.
5.1.2

Beskrivelse av dagens situasjon
Planområdet har en størrelse på 169 dekar. Høyeste punkt i området er på kote 790 og laveste
punkt ligger i kote 755. Det er ikke synlig fjell i dagen, og løsmassene er i hovedsak morene, se
kapittel 5.6.
I dag består planområdet av ulike leilighetsbygg, golfbane, tennisbaner og det gamle
Velkomstsenteret. Parkering er i hovedsak gruslagte flater, og rundt byggene er det for det meste
gress og trær. Utbyggingen vil endre området med tette flater og endret beplantning. Det er fall
nordfra og det skal tas høyde for at det kommer overvann inn herfra. Spillvannsledninger og
vannledninger krysser planområdet. Overvann føres i dag til terreng. Det er ikke registrert vesentlig
flom-/overvannsproblematikk i planområdet i dagens situasjon.
Det er tre bekkedrag fra oversiden av planområdet som renner gjennom planområdet, og som i dag
mottar overvannet herfra. I vestre del av området går bekken som kommer ned langs alpinbakken
inn i rør nord for bebyggelsen (se figur 5-1), krysser under denne ned mot krysset
Skeisvegen/Veslesetervegen, hvor den kommer ut i dagen et kort stykke. Deretter går den i rør
under leilighetsbebyggelsen, og renner mot sørøst langs campingplassen. I samme rørsystem
kommer det også inn en bekk fra nordvest, som går ned i en kum like ovenfor Vikingland.
På østsiden av området går det en bekk på østsiden av Velkomtsenteret (se figur 5-2) som lenger
nede følger østsiden av skiløypa, langs tomtegrensen. Deretter svinger den østover til dam på
golfbanen, og ledes i rør under Skeisvegen og bebyggelsen i Fjellandsbyen.

Figur 5-1: Bekkeleie som kommer ned vest for alpinbakken
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Figur 5-3: Dammer og bekkedrag i og ved planområdet

5.1.3

Overvannshåndtering etter utbygging
På bakgrunn av illustrasjonsplanen er det beregnet en fordeling av arealtyper og en samlet
avrenningskoeffisient for planområdet, se tabell 5-1.
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Tabell 5-1: Oversikt over flater
Type flater
Tette flater
Tette flater
Tette flater
Permeable flater
Permeable flater
Permeable flater
Permeable flater

Areal (m2)
26 472
1 820
20 550
103 285
7 850
4436
16 863
181 276 (18,1 hektar)

Hva
Asfalt
Torg
Tak
Gress
Grusdekke
Lekeplasser
Naturtomt
Totalt

Avrenningskoeffisient (c)
0,85
0,85
0,85
0,30
0,50
0,40
0,30
0,45

Merknad: Beregningsarealet er om lag 12 daa større enn planområdet. Under naturtomt inngår tomter innenfor vist
illustrasjonsplan (nedre del av skibakken) som ligger utenfor selve planområdet. Arealet på disse tomtene tilsvarer ca.
8000 m2. Resterende areal er diverse grøftearealer og naturtomt mot vei og naboeiendommer.

Infiltrasjonsevnen i området er ikke kartlagt i denne planfasen. Ut fra at grunnen for en stor del er
morene, vil den trolig være middels. Det er beregnet vannmengder som må håndteres ved to ulike
forutsetninger: infiltrasjon på 200 l/s og 0 l/s (tett flate). Dette gir et intervall for
overvannsvannmengder, se tabell 5-2.
Tabell 5-2 Beregning av overvann, se vedlegg 1, 2.
Avrennings- Intensitet
koeffisient (L/S*ha)
Areal
snitt
(Fra Drammen) (ha)
Skeikampen
(200 år)

0,45

133

Klima- Flow Q
faktor (l/s)
18

1,4

Maksimale
vannmengder
ved 200 l/s (m3)

1528

Maksimale
vannmengder
ved 0 l/s (m3)

2 427 m3

9 328 m3

Av tabell 5-2 ser vi at det er store vannmengder som skal håndteres, men dette er også på et stort
område, 18 hektar. I tabell 5-3 er dette fordelt ut per areal.
Tabell 5-3 Beregning av overvann per hektar
Hva
Skeikampen (200 l/s)
Skeikampen (0 l/s)

Areal
(he)
18,1
18,1

Vanmmengde
(m3)
2427
9328

Vannmengde/areal
(m3/hektar)
134
515

For å begrense flomfaren må det etableres åpne løsninger som kan fordrøye og forsinke vannet,
dette bør etableres i hele området før vannet ledes trygt videre til nærliggende bekker. Det er viktig
å ha områder med god infiltrasjon som gress, vegetasjon. Dette må fordeles utover hele tomten for
å fordele belastningen og minske flomfaren.
Det bør ses på muligheten for grønne tak (torv). Det må lages infiltrasjonsgrøfter på siden av
vegene i området. Ytterligere fordrøyning/dempning kan gjøres ved å lage regnbed,
infiltrasjonssandfang og steinfylling/pukkgrøfter. Dette vil dempe overvannet ved mye nedbør.
Bekkeløp bør i størst mulig grad søkes beholdt, dette gjelder også flere steder med naturlig
lavbrekk hvor vannet vil renne ved kraftig nedbør eller ved snøsmelting på våren. Hvis dette ikke
kan la seg gjøre, må det sørges for at vannet sikres nye veier som det kan gå i før det ledes mot
nærmeste bekk i området.
Det søkes ikke om påslipp for overvann til kommunalt overvannsnett. Kommunen har ikke
overvannsledninger i området og alt vannet skal ledes til terreng.
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Valg av tiltak tilpasset 3-trinnsstrategien og tilbakeholding i de respektive tiltakene
1. Infiltrere den lille nedbøren
Ved liten nedbør vil grønne områder infiltrere overvannet.
2. Fordrøy og forsink det større regnet
Ved kraftig nedbør bør det prosjekteres fordrøyning på flere steder i planområdet. Lokal
Infiltrasjonen i området avgjør hvor mye vann som skal fordrøyes. Dette må være noe som
kan dempe, fordrøye og forsinke vannet. Som torvtak, steinfylling, grøfter og regnbed. Når
disse er mettet vil vannet renne videre.
3. Lede vannet trygt videre
Ved flom vil vannet fylle opp fordrøyningen, se punkt 2, i området og renne videre sydover i
området, se figur 5-4 som viser flomretningen. I beregningene er det benyttet 200 års regn
og 40 % klimafaktor, noe som betyr at det sjeldent bør være problemer med overvann på
eiendommen hvis det dimensjoneres for disse forutsetningene.
Vannveier gjennom området

Figur 5-4: Illustrasjon av flomveier. Blå piler viser retning på hvor vannet vil renne. Lyse piler viser anbefalt
flomveiføring fra planområdet, og overvann fra planområdet vil ledes hit etter fordrøyning.
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Det er gjennomført et utredningsarbeid som avklarer vannmengder i normalsituasjon og
flomsituasjon, og hvor store vannmengder som skal dempes og fordrøyes før det ledes videre til
bekkedrag.
I ny situasjon må man unngå å tilføre mer vann til vannveiene som i dag går i rør under bebyggelse
nedstrøms. Hovedprinsipper for vannveiene er:
 Bekkeløp langs østsiden av planområdet holdes åpent gjennom planområdet, men overvann
skal i minst mulig grad ledes hit, for å unngå kapasitetsproblemer og flom der bekken går
under bebyggelsen i Fjellandsbyen
 To bekkeløp som kommer ovenfra vest for alpinbakken bør ledes åpent gjennom planområdet.
Sannsynlig trase for den største av bekkene ligger langs veitraseen og skiløypetraseen ned
gjennom bebyggelsen, deretter langs vestsiden av ny p-plass og under Skeisvegen mellom
campingplass og Fjellandsbyen, se figur 5-4. Herfra kan vannet følge eksisterende vannveier
gjennom myrområdet ned til Skeiselva, nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og
erosjonssikring av disse må gjennomføres. Overvann fra planområdet kan ledes til denne nye
vannveien etter fordrøyning.
 Grøft langs gang- og sykkelveg fra innkjøring til Velkomtssenteret og sørover fordrøyer og leder
vann til samme punkt
Forslaget til vannveier er sikret med hensynssone i reguleringsplanen og gjennom reguleringsbestemmelsene. Oversikt over løsningene er vist i figur 5-5.
5.1.4

Spillvann
Det skal legges spillvannsledninger til alle nye bygg i området. Dette skal legges i selvfall ned syd i
området. Ifølge kommunen er det god kapasitet på ledning markert sydvest, se figur 5-6, denne har
en dimensjon på Ø200. En annen mulighet for påkobling kan være på ledning markert øst i
området. I senere faser må møte med kommunen må avgjøre hvor det er mest hensiktsmessig å
koble seg på ledningsnettet.

5.1.5

Vannforsyning
Koten på vannet i område er + 820 som leveres fra et høydebasseng med kapasitet på 400 m3. I
følge kommunen er det mulig å koble seg på både på nordsiden og sydsiden av tiltaksområdet, se
figur 5-6. Ved å lage ringforbindelse vil dette gi god forsyningssikkerhet og økt kapasitet.
Terrenghøyden i området er på + 755 - 790, og det skal bygges inntil 6 etasjer. Det antas derfor det
vil være nødvendig med pumpe for å gi nok trykk til boligene nord i området. Anbefalt trykk ved
tappested er minimum 3 bar.

5.1.6

Sprinkler og brannhydrant
Det skal etableres sprinkler på alle bygg over 2 etasjer og alle parkeringskjellere. Det må også
planlegges brannkummer/brannhydranter på eiendommen. Vannmengdene er begrenset i forhold
til høydebasseng på 400 m3 og kote + 820. Det antas at det må prosjekteres pumper for å gi nok
trykk for brannslukning i området. Dette må klargjøres i brann- og VVS-teknisk prosjektering i
senere faser.
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Figur 5-5: Overvannsplan for området
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Figur 5-6: VA oversikt over planområdet. Nord er opp på bildet. Vann blå, spillvann
grønt stiplet og overvann sort stiplet.

5.2

Avfallsbehandling
Fritidsboligene i planområdet forutsettes å falle inn under ordinære renovasjonstjenester for
fritidsboliger i Gausdal. Renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer drives av det interkommunale
selskapet GLØR.
Returstasjon for avfall (Molok-løsning) vil plasseres ut sentralt i området, like ved adkomstvegen
inn til Velkomstsenteret (vest for parkeringsplass). Her er det god tilgjengelighet for tømming med
stor bil. Detaljer rundt løsningen vil avklares i samråd med renovasjonsselskapet i videre
planlegging.
For byggefasen vil avfallsplan bli levert i forbindelse med søknadsbehandling.

127554-PLAN-RAP-002

24. april 2018

Side 59 av 139

Reguleringsplan OTG Skeikampen
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

5.3

Trafikk og transport

5.3.1

Planprogram

multiconsult.no
5 Tekniske forutsetninger

Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
Det skal gjøres en trafikkutredning for å dokumentere planforslagets konsekvenser på tilstøtende
veinett. En vurdering av tiltak for myke trafikanter (gående, syklende og skiløpere) skal inngå i
dette. Som en del av planarbeidet skal viktige krysningspunkter sikres og det skal reguleres areal
til gang- og sykkelveg som angitt i kommunedel plan for Skei. Sammenlignet med tidligere
varslet planarbeid er planavgrensningen utvidet på vestsiden av Peer Gyntvegen. Dette er gjort
for å sikre areal til omlegging av veien og etablering av gang- og sykkelvei. Eventuelle nye
avkjørsler som reguleres fra fylkesvegen må avklares i samråd med Statens vegvesen i
forbindelse med reguleringsprosessen.
Det skal utarbeides en parkeringsanalyse for å vise/ sikre parkering for gjester i alpinanlegget og
eventuelt golfanlegg. Det skal gjøres rede for plassering og tilrettelegging for bussholdeplass i
planforslaget.
5.3.2

Beskrivelse av dagens situasjon
Området har sin primære vegtilknytning via Skeisvegen/ Peer Gyntvegen. Sommerstid er det også
mulig å kjøre Hotellvegen/ Segalstadsetervegen, men denne brøytes ikke helt fram til området på
vinteren.
Skeisvegen (fv. 337)
Skeisvegen er en fylkeskommunal hovedveg med en bredde på 6,5 meter. Fv.337 har en ÅDT
(årsdøgntrafikk) på 320 kjt/døgn, registrert i 2016, og en fartsgrense på 50 km/t (kilde: Nasjonal
vegdatabank, NVDB).
Peer Gynt vegen
Peer Gynt vegen er en sommerveg og har en total lengde på 57 km. På vinterstid stenges vegen
ovenfor bommen ved første snøfall og benyttes som skiløype. Vegen har to bomstasjoner og det er
registrert rundt 20 000 passeringer i perioden mai-november (oppgitt av foreningen for Peer Gynt
vegen). Basert på dette beregnes ÅDT til å være ca. 100 kjt/døgn i sommerperioden. Peer Gynt
vegen har en fartsgrense på 50 km/t (kilde: NVDB).
Trafikk til skianlegget
I beregningene av turproduksjon tas det utgangspunkt i at 70% av gjestene til skianlegget bor
utenfor planområdet. I tillegg antas det at bilproduksjonstallet er 2 turer per døgn per bil (1 tur til
og 1 fra skisenteret) og gjennomsnittlig antall personer per bil antas å være 3.
Tabell 5-4: Beregning av eksisterende trafikk til skianlegget
Maksimal
kapasitet i
skianlegg

Prosentandel med
bil

Gjennomsnittlig
antall pers per
kjøretøy

Gjennomsnittlig
antall turer per bil

Døgntrafikktall
ved maks
utnyttet kapasitet

2500

70%

3

2

1200
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Trafikk til/fra leiligheter og næringsarealer
Basert på leilighetsstørrelsen er det antatt ulikt antall personer per kjøretøy. For leiligheter med 810 senger er det antatt 3,5 personer per kjøretøy og 3 personer per kjøretøy for Skitorgets
utleieleiligheter med 4 - 8 sengeplasser. Velkomstsenteret har kun romutleie, dermed er det antatt
2 personer per kjøretøy. Bilandelen antas å være 100 % ut ifra hotellets beliggenhet og dårlig
kollektivdekning.
På grunn av store variasjoner i døgntrafikk mellom vinter- og sommerperioden er det gjort
trafikkberegninger for 3 scenarier.


Scenario 1: Vinterhelg med 50 % belegg på hytter og leiligheter. Her er det antatt at belegget
i skitrekket utgjør 1/3 av belegg på maksimaldager.



Scenario 2: Vinterferie med 50 % belegg på hytter og leiligheter, der det er rotasjon på hvem
som benytter boligen. Her er det antatt at belegget i skitrekket utgjør 4/5 av oppgitt belegg
på maksimaldager.



Scenario 3: 100 % belegg og maksimalt antall besøkende i skianlegget

Detaljerte beregningsforutsetninger er dokumentert i trafikkanalysen.
Tabell 5-5: Beregnet trafikk til og fra planområdet for tre ulike scenarier – alternativ 0
Trafikkscenario

Beregnet døgntrafikk
Leiligheter/næring

Skisenter

Sum

Scenario 1 – vinterhelg i lavsesong

280

400

680

Scenario 2 – høysesong- ferieuker i skisesongen

400

950

1350

Scenario 3- maksimalscenariet, fullt belegg

450

1200

1650

Trafikksikkerhet
I følge NVDB er det registrert 1 politirapportert personskadeulykke i nærheten av planområdet i
perioden 2007-2017. Ulykken som inntraff involverte kun ett kjøretøy og skjedde et godt stykke
utenfor planområdet, nær dagligvarebutikken i Segalstadsetervegen.
Kollektivtrafikk
Planområdets kollektivtilbud er svært begrenset, hvor rute 211 Lillehammer-Skeikampen kjører
forbi planområdet med opptil 4 avganger pr dag i sesongen. Bussholdeplass med vendesløyfe er
svært enkelt opparbeidet, og ligger ved innkjøringen til Velkomstsenteret.
5.3.3

Situasjon etter utbygging
Planforslaget vil uavhengig av alternativ gi en trafikkvekst og et økt behov for parkeringsplasser.
Forskjellene mellom alternativene A1 og A2 er forholdsvis liten, siden antall sengeplasser er
tilnærmet likt. Som for dagens situasjon er det beregnet tre ulike trafikkscenarier. Det er benyttet
samme bilturproduksjonsfaktorer for fremtidig situasjon som for dagens situasjon.
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Tabell 5-6: Beregnet trafikk til og fra planområdet for tre ulike scenarier – etter utbygging, alternativ 1 og 2
Trafikkscenario

Beregnet døgntrafikk
Leiligheter/næring

Skisenter

Sum

Scenario 1 – vinterhelg i lavsesong

580

400

980

Scenario 2 – høysesong- ferieuker i skisesongen

700

950

1650

Scenario 3- maksimalscenariet, fullt belegg

1100

1200

2300

Det er økning i trafikk ved alle scenarier for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens
situasjon. I dagens situasjon for scenario 3 er det ca. 1650 kjøretøy per døgn, mens det i fremtidig
situasjon er ca. 2300 kjøretøy per døgn. Den prosentvise økningen er høy, men siden
trafikkmengdene i dagens situasjon er nokså lave, vil ikke utbyggingen utgjøre en stor fare for
kapasitet og avvikling på vegnettet. På de dagene med flest besøkende i skitrekket vil det kunne
oppstå noe forsinkelse for bilister i forbindelse med parkering og transport til og fra skianlegget.
Dette må forventes i store skitrekk, spesielt på spesifikke dager som for eksempel i påsken.
Beregnede trafikkmengder beregnet antas å fordele seg i vegnettet som vist i figur 5-7, gitt som
døgntrafikk over 6 ulike snitt. Ved en eventuell utvidelse av besøksparkering P1 med en
underetasje, vil trafikken inn og ut av P1 (snitt 2) øke med 500 biler i døgnet (250 inn og 250 ut).
Dette vil da trolig medføre redusert trafikk over snitt 5 (til p-plass nordvest for planområdet).
Parkering
Plankravene knyttet til parkering er tidligere beskrevet i kapittel 4.6.
I tillegg til 1 reservert plass pr leilighet, er krav om besøksparkering med 0,5 plasser pr leilighet som
er 4 rom eller større, samt besøksparkering for næringsarealer og skianlegg.
Ved innkjøring til parkeringsplassene til leilighetene og hyttene er det om lag 60 parkeringsplasser
reservert for besøkende. Disse er tenkt som korttidsparkering for næringsvirksomhetene i det
sentrale området ved Velkomstsenteret, samt noe ansattparkering.
Den store besøksparkeringen sør i planområdet (P1) har om lag 175 plasser. Dette er
hovedparkering for skianlegget, men plassen kan også benyttes til annen besøksparkering.
Fremtidig utvidelse av denne plassen østover i felt 15 kan gi 100 nye plasser. Og det er også lagt inn
mulighet for utvidelse med en etasje under bakken både under P1 og under felt 2, noe som vil
doble kapasiteten ved behov.
Videre langs Peer Gyntvegen som går vest for planområdet, ligger det utfartsparkering med mellom
400 og 500 plasser (etter pågående utvidelse) avhengig av utnyttelse og snømengde (gjennomsnitt
satt til 450). Plassen ligger i nær tilknytning til både skiheis og langrennsløyper, og brukes både av
langrennsløpere og besøkende til skisenter i dag. Fordeling er antatt å være ca 50% av hver gruppe,
slik at 225 besøkende biler til skisenter kan parkere her.
Summen av antall besøks-/utfartsparkeringsplasser etter at p-plass i sør er utvidet til å omfatte
også felt 15, er dermed 560 (forutsatt bruk av 50% av plassene på øvre parkering ved bom på Peer
Gyntvegen) Sammenstilling av antall kjøretøy og antall tilgjengelige parkeringsplasser er vist i tabell
5-7.
Før eventuell utvidelse av kapasitet på P1 med en ekstra etasje, er det planlagt litt færre
parkeringsplasser enn det er kjøretøy med behov for parkering i scenario 3 (maksimaldag i påske). I
scenario 2, helger i høysesong, er det beregnet å være tilfredsstillende parkeringsdekning gitt en
normal turnover på bruk av plassene.
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Tabell 5-7: Sammenstilling planlagte parkeringsplasser og antall beregnede kjøretøy fra leiligheter og
skisenter. Antall biler oppgitt for leiligheter inkluderer behov for besøksparkering
Parkering

Antall planlagte
p-plasser

Antall biler i
scenario 1

Antall biler i
scenario 2

Antall biler i
scenario 3

Fra leiligheter

618

350

750

750

Skisenter/besøksparkering

560

200

500

600

Figur 5-7: Trafikkmengder for før- og etter situasjonen. Oppgitt tall for punkt 2 er samlet trafikk inn og ut, som
fordeler seg på innkjøring i øst og utkjøring i vest
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For å løse kapasitetsutfordringer på maksimaldager, kan man benytte utfartsparkering mot Austlid,
hvor det er om lag 100 plasser, og vinterparkering nedenfor Thon Hotell Skeikampen, med om lag
50 plasser. Det vil da settes opp et transporttilbud (shuttlebuss) til og fra skisenteret.
Deponering av snø fra parkeringsarealer
Vinterstid er det behov for bortkjøring av snø fra parkeringsarealer, slik at kapasiteten på
parkeringen opprettholdes selv ved store snømengder. Dette vil ivaretas gjennom ordinær
vinterdrift. Ren snø kan ved behov plasseres i bunnen av alpinbakken og doses med preppemaskin.
Uren snø med småstein, kan lagres ved Thon Hotell Skeikampen (gamle skøytebanen).

5.4

Energiløsninger

5.4.1

Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
Fremtidig energibehov og alternativer for energiforsyning skal utredes.

5.4.2

Dagens situasjon
I dagens situasjon dekkes energibehovet i planområdet av elektrisk strøm samt en gasskjele som er
installert i Velkomstsenteret. Kapasiteten til kjelen er på 32 kubikkmeter, tilsvarende en effekt på
nærmere 1 MW. El-nett i området eies av Eidsiva energi, se figur 5-8.

Figur 5-8: Eidsiva energi sitt ledningsanlegg i området (1)

5.4.3

Energiløsninger for utbyggingen
I tråd med kravene i planprogrammet er det utarbeidet en energiutredning for å kartlegge
energibehov og alternativer for energiforsyning.
Grunnlaget for energiutredning er «statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i
kommune», hvor formålet med planretningslinjene er å:

127554-PLAN-RAP-002

24. april 2018

Side 64 av 139

Reguleringsplan OTG Skeikampen
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

multiconsult.no
5 Tekniske forutsetninger

a) Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp
b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene
c) Sikre at kommunen bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å
redusere klimagassutslipp.
I de sentrale områdene S1 og S2 i kommunedelplanen for Skei skal alternative energikilder som
bioenergi m.fl. vurderes. I tillegg må det planlegges og tilrettelegges for framtidig utvikling.
Energiutredningen tar for seg følgende punkter:
 Grovt estimat av utbyggingens totale energibehov ved å simulere energi- og varmebehov.
 Presentasjon og kort vurdering av ulike energi- og varmekilder, derav:
o
o
o
o

Solceller – mulighetsstudie
Bioenergi/pellets
Bergvarme
Gasskjel

Kostnadene for de ulike løsningene vil i stor grad være avhengig av plassering, type og annen
informasjon som ikke foreligger per dags dato, og det har blitt vurdert at det ikke er hensiktsmessig
å lage kostnadsestimat for de ulike løsningene på dette stadiet. En LCA analyse av forventet
lønnsomhet for solcelleanlegg på tak og fasade har blitt utarbeidet, med sensitivitetsanalyse.
Denne er det redegjort nærmere for i energirapporten.
Energi- og effektbehov
Dimensjonerende effektbehov for området er estimert til 3,2 – 3,5 MW avhengig av om det bygges
med akkumuleringstank eller direkteveksling. Hovedpunkter for de ulike energiløsningene er
oppsummert i tabell 5-8. Det årlige gjennomsnittlige energibehovet for utbyggingsområdet er
estimert til omtrent 5 500 MWh.
Vurdering av ulike energikilder
Solceller er skissert til å kunne dekke mye av el-behovet for utbyggelsen med gode forutsetninger
for innstrålt solenergi. Driftsmønster og inndeling til sluttbruker vil påvirke dimensjonering og
integrasjon i lokalnettet. Ved å installere solceller på alle nye tak, vil man kunne oppnå en
strømproduksjon på 850 MWh/år og minst 50 MWh/år på egnede fasader. Om sommeren antas
det at det vil bli mye overproduksjon som gir dårligere lønnsomhet. Dette medfører altså at
Skeikampen-området sannsynligvis ikke kan nyttiggjøre seg all kapasiteten til anlegget. I fremtiden
kan nye retningslinjer, lover og styringssystemer gjøre det enklere å fordele produksjonen innenfor
området og mer lønnsomt å selge overskuddet av produsert elektrisitet tilbake til nettet. Solenergi
er et hurtig voksende marked som tiltrekker teknologi- og miljøengasjerte kunder. En kombinasjon
av solceller på tak og fasader er ventet å gi netto besparelser over en lengre tidshorisont.
Eksisterende gassanlegg antas å kunne dekke 1 MW av effektbehovet, men det er knyttet noe
usikkerhet til om gassanlegget kan bevares med hensyn til ny utbygging. Dette må avklares i den
videre planleggingen
Oppsummering av vurderingene for de ulike energikildene er gitt i tabell 5-8. For mer utfyllende
vurderinger, vises det til energiutredningen.
Kravene i byggeteknisk forskrift (TEK 17) spesifiserer at bygninger med over 1000 m2 BRA skal være
tilrettelagt for lavtemperatur varmeløsninger og ha energifleksible varmesystemer. Dette kravet
slår inn for alle byggene i planen som har mer enn to etasjer.
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I bestemmelsene ril reguleringsplanen er det spesifisert at byggverk skal utformes med hensyn på
energieffektivitet og fleksible energiløsninger. Det sies videre at det skal legges vekt på å finne
løsninger preget av miljø- og ressurstenkning, og at det skal tilrettelegges for bruk av alternative
energikilder.
Tabell 5-8: Hovedpunkter varme og energikilder
Energikilde

Energikostnad
[kr/kWh]

Væske/vann
varmepumpe

0,20

Elektrokjel

0,65

Gasskjel

0,70

Biokjel

0,30

Solceller

0,65 – 1,30

Kommentar til løsningen
Bruk av væske/vann varmepumpe har ved tidligere utredning blitt ansett som lite
egnet grunnet liten levert effekt per lengdemeter med brønn, ref. tidligere
gjennomført energiutredning.
Relativt lave investeringskostnader. Kan potensielt benyttes til å dekke
spisslast/topplast.
Eksisterende gassanlegg vil kunne dekke 1 MW av effektbehovet, men det er
knyttet noe usikkerhet til om gassanlegget kan bevares med hensyn til ny
utbygging. Dette må avklares.
Kan potensielt benyttes for å dekke grunnlasten til oppvarming. Det er antatt noe
høyere investeringskostnader enn el-kjel. Erfaringsmessig en god del dyrere i drift
på tross av lave brenselskostnader.
Energikostnaden sier lite om lønnsomheten til et solcelleanlegg, som i stor grad
varierer med egenbruk av produksjon. Kostnaden for produsert strøm varierer
avhengig av spesifikk ytelse og spesifikk kostnad.

Videre arbeid
Før en velger energiløsninger for Skeikampen anbefales det at følgende punkter undersøkes/tas
høyde for:
 Det bør gjøres en tilstandsanalyse og vurdering av det eksisterende gassanlegget for å
konstatere hvilken effekt det kan levere.
 Fyrrommet tilknyttet det eksisterende gassanlegget ligger inne på Velkomstsenteret, og kan bli
berørt av planlagt ombygging. Dette må tas høyde for.
 Rådgivende Ingeniør VVS (RIV) bør involveres for å nærmere detaljere løsninger for et
eventuelt varmeanlegg.
 Det må tas høyde for økt energibehov som følge av en vekst i antall elbiler som vil ha behov for
lading på Skeikampen, særlig i høysesong. Rådgivende ingeniør elektro (RIE) bør involveres for
å estimere og dimensjonere effektbehov.
Arealbehov
Uavhengig av hvilke energi- og varmeanleggsløsninger som velges, vil det settes av ca. 100
kvadratmeter i reguleringsplanen til en energi-/varmeanleggsentral. Dette gir også muligheter for å
i ettertid kunne utvide levert effekt for å ta høyde for f.eks. videre utbygging, og dermed oppfylle
Gausdal kommunes krav til å planlegge og tilrettelegge for fremtidig utvikling.
5.4.4

Omlegging av ledningsnett
Det ligger en rekke kabler og ledninger under bakken i planområdet (se figur 5-8) og utbyggingen
medfører at flere av disse må legges om, blant annet kabler under Segalstadsetervegen nord for
Velkomstsenteret. Detaljer rundt omleggingen må avklares med anleggseier Eidsiva energi i god tid
før rammesøknad.

5.5

Brannsikkerhet
Overordnede krav til brannsikkerhet er vurdert i forbindelse med planarbeidet:

127554-PLAN-RAP-002

24. april 2018

Side 66 av 139

Reguleringsplan OTG Skeikampen
Planbeskrivelse med konsekvensutredning






multiconsult.no
5 Tekniske forutsetninger

God adkomst for brannbil og andre utrykningskjøretøyer til alle bygg
Sprinkling av alle bygg over to etasjer
Sprinkling av parkeringskjellere
Rømningsveger i bygg

Brannsikringstiltak vil planlegges mer detaljert i forbindelse med videre byggeplanlegging. Dette
gjelder bl.a. forhold som materialbruk, brannseksjonering m.v.

5.6

Grunnforhold

Figur 5-9: Løsmassekart. Planområdet er dekket av tykke moreneavsetninger (grønn farge). Sør for
planområdet er det partier med myravsetninger (brun/gråblå farge), mens det langs vassdraget i dalbunnen
er elveavsetninger (gul)
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Planområdet ligger langt over marin grense og er i hovedsak dekket av tykk morene. Mot syd er det
et mindre område med torv og myr. Det er ikke registrert kvikkleire i området. Planområdet er ikke
skredutsatt. Planområdet ble vurdert i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for Skei
og grunnforholdene ble ikke vurdert som aktuelle for videre utredning.
5.6.1

Overskuddsmasser
Som følge av utgraving av kjellere, vil utbyggingen generere et betydelig volum av
overskuddsmasser. Plassering av disse massene er noe som må avklares gjennom videre
planlegging. Det er pr i dag ikke noen større, tilgjengelige massedeponier på Skei.

5.7

Støy

5.7.1

Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
Det skal utføres støyberegninger som viser støy på uteoppholdsarealer og husfasader internt på
planområdet. Ved behov skal støyreduserende tiltak innarbeides i reguleringsplanen.

5.7.2

Regelverk
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2) legges til grunn ved
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. T-1442 gjelder både
ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende
virksomhet.
For nye boliger i gul støysone, skal det framlegges dokumentasjon av støynivå på utendørs
oppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk.
T-1442 gir anbefalte grenseverdier for vegtrafikkstøy ved bygging av boliger og fritidsbolig som vist i
tabell 5-9.
Tabell 5-9: Anbefalt utendørs lydnivå fra vegtrafikk ved bygging av ny bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål, herunder bolig og fritidsbolig (utdrag av tabell 3 i T-1442). Grenseverdier er angitt for veid
ekvivalent lydnivå Lden og maksimalt lydnivå L5AF
Støykilde
Vei

Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer Støynivå utenfor soverom, natt
til rom med støyfølsomt bruksformål
kl. 23-07
Lden1
55
L5AF2
70

NS 8175:2012
Oppføring av nye boliger eller ombygging ved byggemeldingspliktige arbeider, reguleres etter
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (gjeldende versjon er TEK17) (3). Teknisk forskrift
henviser til Norsk standard NS 8175 (4) som håndterer ulike bygningskategorier og som angir
grenseverdier for lydklasser i form av luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid og lydnivå fra
innendørs og utendørs lydkilder. Lydklasse C anses å oppfylle forskriftens minstekrav.
NS 8175 (lydklasse C) angir følgende krav til utendørs lydnivå fra vegtrafikkstøy:

1

Lden:
L5AF:

A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for de ulike periodene er dag:
07-19, kveld: 19-23, natt: 23-07.
A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode.
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 Standardens tabell 5 angir grenseverdi for utendørs lydnivå på uteplass og utenfor vindu:
Lden – nedre grenseverdi for gul støysone i henhold til T-1442
 Standardens tabell 4 angir grenseverdier for innendørs lydnivå fra vegtrafikk:
Lp,A,24h ≤30 dB i soverom og oppholdsrom
Lp,AF,max ≤ 45 dB i soverom på nattetid (kl.23-07)
5.7.3

Beregningsgrunnlag
Det er gjort beregninger av vegtrafikkstøy for området basert på ÅDT for hovedveger før og etter
utbygging. I tillegg er det gjort en forenklet betraktning av interntrafikken innenfor planområdet for
å se på typiske lydnivåer ved fasader og uteplasser.
Trafikktall, vegtrafikk
Generelt for området er at vegene har lav trafikkbelastning med lave trafikktall for ÅDT. Lave
trafikktall representerer en usikkerhet og normalt utarbeides ikke støysonekart med så lave
trafikktall som her.
I perioder på vinteren vil det imidlertid være større trafikk i helgedager, vinterferie og påske. Det er
derfor gjort en overordnet betraktning av vegtrafikkstøy i mer trafikkbelastede perioder.
Trafikktall er hentet fra gjennomført trafikkanalyse, se kapittel 0. På grunn av manglende trafikktall
og registreringer i dagens situasjon, er det til dels gjort antagelser basert på skjønn for å kunne få
nødvendig grunnlag til å utføre støyberegninger.
Grunnlag for beregning av støysoner i henhold til T-1442
Gjeldende metode for beregning av vegtrafikkstøy legger til grunn årsdøgntrafikk (ÅDT) for
beregning av vegtrafikkstøy. Beregning av gul og rød støysone fra vegtrafikk i henhold til T-1442
skal beregnes med utgangspunkt i årsgjennomsnitt av trafikken. Trafikkdata for Fv. 337 Skeisvegen,
er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) (www.vegvesen.no/vegkart).
Tabell 5-10: Trafikktall benyttet i beregninger av støysoner i henhold til T-1442, før og etter utbygging
Før utbygging
Vegstrekning

ÅDT**

Andel
tungtrafikk*

Gjelder
for år

Etter utbygging
Skiltet
hastighet

ÅDT**

Andel
tungtrafikk

Fv. 337 Skeisvegen
320
5%
2016
50 km/t
400
5%
Per Gynt vegen
100
5%
50 km/t
100
5%
Sanatorievegen
200
5%
50 km/t
250
5%
Bussløyfe
50
25 %
*Tungtrafikkandel på strekningen er satt til 5 % i beregningene
** Antatt ÅDT. For Per Gynt vegen er det opplyst at vegen i sommermånedene har en angitt ÅDT på 100.
Dette er benyttet i beregningene
I beregningene er det tatt utgangspunkt i en standard døgnfordeling av trafikken tilsvarende Gruppe 3. Dette
er representativt for områder preget av turisme. Prosentvis, standard døgnfordeling for trafikken er hentet
fra veilederen til T-1442 utarbeidet av Miljødirektoratet [6].

Grunnlag for forenklet betraktning av typiske lydnivåer på uteplass og foran vindu
Basert på trafikkanalysen er det også gjort noen forenklede betraktninger av støy fra
interntrafikken i området i perioder med stor trafikkbelastning for å synliggjøre hva dette kan
medføre av typiske lydnivåer ved fasade og på oppholdsarealer. Som grunnlag for de forenklede
betraktningene har vi benyttet en middelverdi av det som i trafikkanalysen er beskrevet som
scenario 1 og 2:
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 Scenario 1: Vinterhelg med 50 % belegg på hytter og leiligheter. Her er det antatt at belegget i
skitrekket utgjør 1/3 av oppgitt belegg på maksimaldager.
 Scenario 2: Vinterferie med 50 % belegg på hytter og leiligheter, der det er rotasjon på hvem
som benytter boligen. Her er det antatt at belegget i skitrekket utgjør 4/5 av oppgitt belegg på
maksimaldager.
For nærmere beskrivelse av disse scenariene og tilhørende trafikktall vises det til kapittel 0.
Beregningsmetode
Beregningsprogrammet Cadna/A versjon 2017 er benyttet, og beregningene er gjennomført i
henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy [6].
Beregningene tar hensyn til fasaderefleksjonsbidrag fra alle bygninger med unntak av refleksjon fra
egen fasade.
5.7.4

Beregning av støysoner i henhold til T-1442
Alternativ 0 - før utbygging
Figur 5-10 viser beregnet vegtrafikkstøy i henhold til T-1442 i dagens situasjon, før utbygging.
Beregningene er basert på registrert eller antatt ÅDT.
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Figur 5-10: Beregning av vegtrafikkstøy (Lden) i henhold til T-1442 for dagens situasjon (før utbygging),
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Alternativ 1 og 2 - etter utbygging
Figur 5-11 viser beregnet vegtrafikkstøy i henhold til T-1442 i framtidig situasjon, etter utbygging i
området (alternativ 1 og 2). Beregningene er basert på årsdøgntrafikk ÅDT. På grunn av manglende
prognoser for ÅDT etter utbygging er beregningene basert på antatt ÅDT.

Figur 5-11: Beregning av vegtrafikkstøy (Lden) i henhold til T-1442 etter utbygging

Kommentar vedr. endring i trafikksituasjonen
Generelt er det en liten økning i trafikken i området. Trafikkbelastningen er lav og etableringen av
nytt parkeringsareal nederst på området, viser at man i framtidig situasjon vil få noe mindre trafikk
ved innkjøringen til planområdet (ved bussløyfe). Lokaltrafikken innenfor planområdet vil øke etter
utbyggingen pga. trafikk på adkomstveger.
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Beregninger for dagens situasjon viser lydnivåer på Lden 55 dB eller lavere ved eksisterende
bebyggelse. Beregninger og vurderinger er gjort i henhold til T-1442.
Beregninger av situasjon etter utbygging, viser at anbefalt grenseverdier Lden 55 dB fra
vegtrafikkstøy ved fasade og på uteplass, kan forventes å være tilfredsstilt for ny bebyggelse og for
eksisterende boliger innenfor planområdet. Unntaket er ny utleiebolig nord på området (avmerket i
figur 5-11) som kan ha en overskridelse på Lden 58-59 mot sydøst, men denne har senere blitt tatt ut
av planforslaget
5.7.5

Forenklet betraktning av typiske lydnivåer på uteplass og foran vindu i travle vinterperioder
Før utbygging (alternativ 0)
Tabell 5-11 viser typiske lydnivåer i travle vinterperioder i dagens situasjon, før utbygging.
Beregningene er basert på tall hentet fra trafikkanalysen og middelverdien av trafikktall fra
Scenario 1 og 2 er lagt til grunn.
Tabell 5-11: Typiske lydnivåer ved eksisterende bebyggelse basert på travel vinterperiode, dagens situasjon
(middelverdi Scenario1 og 2)
Bebyggelse
Eksisterende bebyggelse - langs
Skeisvegen
Eksisterende bebyggelse - nærmest
innkjøring hotell/ utleieområde
Eksisterende privatboliger

Typisk lydnivå ved mest utsatte
fasade
Lden (dB)
≤60
59-60

≤55

Kommentar
Gjelder nærmeste bebyggelse og
fasade mot Skeisvegen.
Gjelder mest utsatte fasade mot
Sanatorievegen. Fasade mot syd
≤55 dB
Gjelder 3 boliger beliggende midt
i feltet

Etter utbygging
Tabell 5-12 viser typiske lydnivåer i travle vinterperioder etter utbygging. Beregningene er basert på
tall hentet fra trafikkanalysen og middelverdien av trafikktall fra Scenario 1 og 2 er lagt til grunn.
Tabell 5-12: Typiske lydnivåer ved eksisterende bebyggelse basert på travel vinterperiode, etter utbygging
(middelverdi Scenario1 og 2)
Bebyggelse
Eksisterende bebyggelse - langs
Skeisvegen
Eksisterende bebyggelse - nærmest
innkjøring hotell/ utleieområde
Eksisterende privatboliger
Nye utleieboliger nærmest
Skeisvegen
Ny utleiebolig sydøst og nord på
feltet
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Typisk lydnivå ved mest utsatte
fasade
Lden (dB)
≤60
57-59

≤55
≤58

Kommentar
Gjelder nærmeste bebyggelse og
fasade mot Skeisvegen.
Gjelder mest utsatte fasade mot
Sanatorievegen. Fasade mot syd
≤55 dB
Gjelder 3 boliger beliggende midt
i feltet
Gjelder fasader mot vest. Fasade
mot syd ≤55 dB

≤55
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Kommentar vedr. endring i trafikksituasjonen
Det er viktig å understreke at angitte lydnivåer i tabell 5-11 og tabell 5-12 er representative for en
travel vinterperiode. Lydnivåene i tabellene over kan derfor ikke sammenliknes direkte med
anbefalte grenseverdier for vegtrafikkstøy i T-1442.
Eksisterende bebyggelse forventes å få ubetydelig endring i lydnivå som følge av tiltaket og endret
trafikkbelastning. Eksisterende boliger midt i feltet får en endring i lydnivå som følge av
interntrafikk, men lydnivået ligger godt under anbefalte grenseverdier for vegtrafikkstøy.
I hovedsak ser det ut til at nye utleieboligene også i travel periode, vil ha lydnivå Lden 55 dB eller
lavere på uteplass. Det tas forbehold om at planløsningen med plassering av ny bebyggelse og
internveier er foreløpig og dette kan medføre endringer.
Nye utleieboliger langs Skeisvegen forventes å ha lydnivå Lden 55-60 dB på mest støyutsatte fasade
mot vest i de mest travle perioder.
Vi vil anbefale at man i det videre arbeidet vurderer behov for eventuelle lydkrav til vindu i enkelte
leiligheter for å ivareta innendørs komfort i travle vinterperioder. Dette gjelder spesielt leiligheter
rundt innkjøringen til området eller leiligheter som ligger med kort avstand til ny lokalveg.

5.8

Livsløpsanalyse - klimagassregnskap
Det er utført overordnede beregninger av klimagassutslipp fra foreslåtte nybygg på Skeikampen i
alternativ 1 og 2 ved hjelp av beregningsprogrammet klimagassregnskap.no. Klimagassregnskapet
gir et estimat for klimagassutslipp fra byggene ved standard energibruk, materialvalg og
forutsetninger om transport til og fra bygget. Det kan brukes som referanse dersom man ønsker å
sammenligne utslipp fra prosjekterte bygg med et standard bygg.

5.8.1

Metode
Beregningene er basert på data om bygningene fra skisseprosjektet. Det er brukt standardverdier i
programmet til å beregne CO2-utslipp knyttet til energibruk og transport i forbindelse med driften
av byggene samt produksjon av bygningsmassen. Beregningen er gjort med stadardverdier for både
de gamle TEK10-kravene og passivhus-standard. De nye byggene vil bygges etter TEK17. Energikrav
i TEK 17 ligger et sted i mellom de gamle TEK 10 kravene og passivhus standard.
Klimagassregnskap.no er ikke oppdatert med standardverdier for TEK 17. Det må presiseres at
beregningen ikke omfatter prosjekterte løsninger, men angir et typisk utslipp som følge av planlagt
regulering.
For detaljer om beregningsforutsetninger, vises det til egen rapport.

5.8.2

Beregningsresultater
Beregningene viser at utbygging av nye boliger ved Skeikampen vil kunne generere 72298 tonn CO2
ekv./livsløp på 60 år etter passivhusstandard, og 82690 tonn CO2 ekv/livsløp på 60 år etter TEK10krav. Det er totalt sett forventet lavere utslipp fra bygg etter passivhusstandard.
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Totale utslipp
Tonn CO2 ekv/livsløp på 60 år
Tonn CO2 ekv/livsløp på 60 år

85000
80000
75000
70000
65000

60000
55000
50000
Samlede utslipp
Passivhus

TEK10

Figur 5-12: Totale utslipp i tonn CO2-ekv./livsløp på 60 år for energi, transport og materialer samlet, med
bygningsmassen etter passivhus-standard og TEK10-krav.

Fordelingen på de tre innsatsfaktorene som er brukt i beregningene; energibruk, transport og
materialer, er vist i figur 5-13. Hovedandel av utslipp fra byggene i planområdet er knyttet til
transport, slik en kan se fra figuren. Ved bygging etter passivhusstandard vil utslippene fra
materialer kunne være høyere enn etter TEK10. Motsatt vil utslipp fra energibruk kunne bli høyere i
bygg etter TEK10 enn etter passivhusstandard.

Tonn CO2 ekv/livsløp på 60 år

Totale utslipp TEK10 og passivhus
Tonn CO2 ekv/livsløp på 60 år
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Passivhus
TEK10

Energi

Transport

Materialer

Innsatsfaktor
Figur 5-13: Oversikt over klimagassutslipp i tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år, fordelt på innsatsfaktorene energi,
transport og materialer.

Utslipp fra transport
Transport er viktigste bidragsyter til CO2-utslipp, uavhengig av om bygget bygges etter passivhusstandard eller TEK10-krav. Viktigste bidrag til transportutslipp er brukernes transport til og fra
fritidsboligene med privatbil, samt varelevering med tunge kjøretøyer.
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Utslipp fra transport
tonn CO2-ekv/livsløp på 60 år

Tonn CO2-ekv/livsløp

20000
15000
10000
5000
0
Transportmetode
Bil

Kollektivtransport - buss

Kollektivtransport - skinnegående

Varetransport

Figur 5-14: Utslipp i tonn CO2-utslipp per livsløp på 60 år knyttet til transport fordelt på transportmetoder
totalt for planområdet.

For å redusere utslipp fra transport, vil det være viktig å legge til rette for bruk av
lavutslippskjøretøyer, blant annet ved å tilrettelegge ladepunkter. Utbygger kan i liten grad påvirke
forhold som reiseavstand og kollektivtilbud.
Materialbruk

Tonn CO2-ekv/livsløp

Utslipp fra materialer
tonn CO2-ekv/livsløp på 60 år
TEK10

Passivhus

6000
5000
4000
3000
2000

1000
0

Bygningselementer
Figur 5-15: Utslipp i tonn CO2-utslipp per livsløp på 60 år knyttet til materialer fordelt på bygningselementer
og etter om bygget bygges etter TEK10 eller passivhus-standard.

For materialer er innervegger, samt grunn og fundamenter største bidragsytere. Valg av produkter
med lave CO2-utslipp her vil forholdsvis bety mer enn på andre komponenter i bygget.
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6

Dagens situasjon og konsekvenser av planforslaget

6.1

Metode
Konsekvensene av planforslaget er utredet med utgangspunkt i planprogram fastsatt av Gausdal
kommune 15.9.2017.
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i et planforslag som er en illustrasjon av en mulig
utbygging av planområdet, og en maksimal utnyttelse er lagt til grunn. Reguleringsplanen (kart og
bestemmelser) inneholder en viss fleksibilitet, bla. med hensyn til detaljert plassering og utforming
av bygninger.

6.1.1

Metodikk
Metodene som er benyttet i utredningen varierer etter temaene som behandles.
For de ikke-prissatte temaene benyttes en forenklet utgave av metodikken i Statens vegvesens
håndbok V712 om konsekvensanalyser:






Landskapsbilde – hovedvekt på de visuelle konsekvensene
Nærmiljø og friluftsliv – oppholds- og brukskvaliteter.
Naturmiljø
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø.

Denne metodikken har en tredeling. Først gjøres en verdivurdering av området innenfor hvert
enkelt utredningstema, basert på beskrivelsen av dagens situasjon. Innenfor hvert tema gis
området verdi på en tredelt skala (liten-middels-stor verdi).
Med bakgrunnen i verdisettingen vurderes konsekvenser av planforslaget sammenliknet med
referansealternativet. I konsekvensvurderingen benyttes en nidelt skala; fra meget stor positiv til
meget stor negativ konsekvens: Til slutt i kapitlet sammenstilles konsekvenser.
I forhold til planprogrammet er det gjort noen mindre endringer i strukturen på dokumentet, men
alle utredningskrav er fulgt opp, og innledningsvis under hvert tema gjengis planprogrammets krav.
Planområdet er definert. I tillegg kan tiltaket ha virkning for flere tema også utenfor selve
planområdet, dette gjør at influensområdet varierer for hvert enkelt tema.
Temaet lokale og regionale virkninger er belyst med statistikk fra planområdet og andre tilsvarende
områder. I tillegg er det utført en egen analyse av økonomiske ringvirkninger.
Risiko og sårbarhet er vurdert med bakgrunn i metode fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
beredskap.
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Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
Det skal utarbeides en illustrasjonsplan som viser planlagt bruk av området, inkludert nye bygg,
atkomstvei og interne veier og terrengtilpasning. Det skal også utarbeides 3D-illustrasjoner som
viser foreslått bebyggelse. Fjernvirkning og bebyggelsens forhold til Skeikampen skal
dokumenteres og det skal utarbeides sol- og skyggediagram internt på planområdet.
6.2.2

Beskrivelse av dagens situasjon
Planområdet ligger ved foten av fjellet Skeikampen. Skeikampen er et landemerke i Gausdal
kommune på 1123 moh. Den karakteristiske formen med en stupbratt side som vender mot øst gjør
at den er lett å kjenne igjen på lang avstand. Skeikampen er et av områdets høyeste fjell med en
vidstrakt utsikt fra toppen. Fjellet benyttes til alpin skikjøring, og området rundt er også populært
som turområde.
Selve planområdet ligger på 800 meters høyde og inneholder i dag Gausdal hotell (Velkomstsenter),
flere leilighetsbygg for utleie samt div. servicebygninger som sportsbutikk, skiutleie, skiskole og
billettsalg. Midt i planområdet ligger det også tre bolighus. I nord omfatter planområdet den
nederste delen av skitrekket med Ole expressheisen som er karakteristisk i området. Det er en 8seters stolheis som går til toppen av Skeikampen (783-1115 moh). Planområdet inneholder også
flere tennisbaner og arealer benyttet til golfbane som utgjør en del av grønnstrukturen i området. I
syd er det et lite skogholt som ligger i tilknytning til golfbanen. Vest og syd for Skeisvegen/Peer
Gyntvegen ligger det fritidsbebyggelse med leiligheter og hytter. I øst er det campingplass. Nord
vest for planområdet ligger Skei fjellkirke. Kirken er relativt lite fremtredende i landskapet.

Figur 6-1: Ole expressheisen sett i retning Skeikampen. Stolheisen går til toppen av Skeikampen fra 783
moh. til 1115 moh.

Det er ingen faste strukturer i bebyggelsen i området. Innenfor planområdet er hovedtyngden av
bebyggelsen konsentrert rundt hotellet. I nærområdet er det en blanding av frittliggende hytter,
ferieleiligheter og campingplasser. Bebyggelsen er plassert i forhold til hva som er hensiktsmessig
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på den enkelte tomt og det er ingen helhetlig strukturer. Arkitektonisk er bebyggelsen
«hyttepreget». Området var opprinnelig brukt til seterdrift, men er i dag utviklet for turisme.
Planområdet faller ca. 50 meter fra nord mot syd. Det er lite naturvegetasjon igjen i området med
unntak av et mindre areal med barskog helt i syd, samt flekkvis småskog mot nord og nordøst. De
små, naturlike områdene har fjellvegetasjon. De største sammenhengende grøntarealene har
sammenheng med golfbanen, men det går også et smalt grøntdrag fra skibakken ned mot Skei
fjellandsby. I denne grønnkorridoren går det også et mindre bekkedrag. For øvrig er planområdet i
all hovedsak nedbygd eller opparbeidet til golf og skibakke. Tilgrensende arealer har i hovedsak
samme type opparbeidelse. Planområdet er sydvendt og har gode solforhold. Skeikampens silhuett
er et viktig identitetsskapende landskapselement.

Figur 6-2: Skeikampen, en karakteristisk
fjellformasjon som er veldig synlig i området.

Figur 6-3: Deler av planområdet sett fra
Sanatorievegen i nord.

Figur 6-4: Gausdal hotell slik det fremtrer i dag.
Planen legger her opp til en totalrenovering og
ombygging med økt høyde.

Figur 6-5: Deler av eksisterende bebyggelse som
skal beholdes.
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Figur 6-6: Registreringskart for tema landskapsbilde.
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Figur 6-7: Influensområde for synlighet, til/fra standpunkt ved Velkomstsenteret
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Figur 6-8: Golfbanen nord i planområdet hvor det
etableres en ny skiløype som krysser under Peer
Gyntvegen.

Figur 6-9: Eksisterende golfbane med mindre
skogsområder rundt. Området er foreslått utbygd.

Verdivurdering
Den mest sentrale delen av planområdet fremtrer i dag som ustrukturert og forfallent, med lav
bygningsmessig og arkitektonisk standard. Området mangler en helhetlig bebyggelsesstruktur.
Utearealene har også en lav standard med store asfalterte flater, en oppfylt grusplass som benyttes
til parkering i vest og ellers lite vegetasjon. Uteområdene bærer preg av stykkevis utbygging med
mangel på helhetlige løsninger. Nærheten og utsynet til det karakteristiske fjellet, Skeikampen,
bidrar derimot til økt opplevelsesverdi. Verdien på det sentrale området vurderes som liten.

Figur 6-10: Den sentrale delen av planområdet med
Skeikampen bakerst i bilde.

Figur 6-11: Den sentrale delen av planområde med
Velkomstsenteret/Gausdal hotell slik det fremtrer i
dag.

Området rundt består av en blanding av frittliggende hytter, ferieleiligheter, campingplasser,
grønne golfbaner og skogsområder. Fjellet Skeikampen er et sterkt landemerke i området og er
synlig fra lang avstand. Området har et overordnet grønt preg og vurderes til å ha middels verdi.
6.2.3

Konsekvenser
Planforslaget ligger opp til økte bygningshøyder i forhold til det som ligger inne i kommunedelplan
for Skei. Området vil også få en tettere bebyggelsesstruktur sammenlignet med dagens situasjon.
Deler av Golfbanen samt et mindre skogholt i sør vil bli nedbygd. Flere av tennisbanene vil også
forsvinne.
Selv om planlagt bebyggelse blir høyere og tettere vil planforslaget kunne gi stedet et visuelt løft.
Området fremtrer i dag som nedslitt og ustrukturert med lav verdi visuelt sett. Planforslaget ligger
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opp til et helhetlig konsept både når det gjelder arkitektur, bebyggelsesstrukturer og opparbeidelse
av uteområdet. Mye av dagens grønnstruktur i området, skogholt, golfbane og tennisbaner, er
foreslått nedbygd. Disse arealene vil erstattes av mer opparbeidede uteareal som et sentralt torg
med aktiviteter, en sentral gangakse tilknyttet torget, samt flere lekeareal og møteplasser spredt
rundt i området. Langs den sentrale gangaksen er det planlagt butikker og servicefunksjoner.
Området vil få en helt annen karakter enn slik det fremtrer i dag, med et litt mer urbant uttrykk.

Figur 6-12: Utsnitt fra 3D-modell, den sentrale
gangaksen med torg og aktiviteter.

Figur 6-13: Den sentrale gangaksen og torget med
et glimt av Skeikampen mellom bebyggelsen.

Økte bygningsvolum sammen med en tettere utnyttelse av området vil kunne påvirke siktlinjer mot
det karakteristiske fjellet Skeikampen, særlig for hytteområdet like sør og vest for planområdet. Det
er særlig fra midt inni tettbebyggelsen at siktlinjene mot Skeikampen stenges eller forstyrres, men
også her vil man flere steder få glimt av det karakteristiske fjellet mellom bebyggelsen. Sett utenfra
og fra lengre avstander (fjernvirkning) vil ikke planforslaget gi vesentlig påvirkning hverken på
utsikten mot fjellet eller opplevelsen av det. Bebyggelsen vil imidlertid være synlig fra store
områder, noe som illustreres av synlighetsanalysen i figur 6-7, men den vil være lite markant i
landskapsbildet sett fra avstand.

Figur 6-14: Utsnitt fra 3D-modell som viser utsynet
til Skeikampen sett fra Peer Gyntvegen i sør.

Figur 6-15: Utsnitt fra 3D-modell som viser utsynet
til Skeikampen fra hytteområde i sør.

Figur 6-16: Utsnitt fra 3D-modell som viser utsynet
til Skeikampen sett fra hytteområdet i sørvest.

Figur 6-17: Utsnitt fra 3D-modell som viser
fjernvirkningen av tiltaket sett fra sør.
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Figur 6-18: Utsnitt fra 3D-modell som viser utsynet
til Skeikampen fra ny bebyggelse.

Figur 6-19: Utsnitt fra 3D-modell som viser utsynet
mot Skeikampen fra eksisterende hytteområde i
sør.

Figur 6-20: Oversiktsbilde fra 3D-modell som viser struktur og tetthet i relasjon til omkringliggende bebyggelse

Solforhold
Tiltaket vil påvirke sol- og skyggeforholdene lokalt på stedet. For å belyse konsekvensene er det
utarbeidet sol-/skyggediagrammer for vår-/høstjevndøgn, sommersolverv (21. juni) og vintersolverv
(21. desember) for ulike tider på døgnet.
Diagrammene viser at de nye fritidsboligene jevnt over vil få svært gode solforhold. Det samme
gjelder nytt lekeplassområde sør for det gamle Velkomstsenteret. Eksisterende boliger øst i
planområdet vil også bli lite påvirket mht. solforhold, med unntak av sein ettermiddagstid om
vinteren, når sola står på sitt laveste.
De høye byggene lengst nord i planområdet vil kaste noe skygge inn mot bunnområdet i bakken på
vinterstid, spesielt seint på dagen. Dette er beskrevet mer i detalj under kapitlet nærmiljø og
friluftsliv, hvor konsekvenser for bruk av områdene til friluftsliv og opphold behandles.

127554-PLAN-RAP-002

24. april 2018

Side 84 av 139

Reguleringsplan OTG Skeikampen
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

multiconsult.no
6 Dagens situasjon og konsekvenser av planforslaget

KL 09:00

Kl 12:00

Kl 15:00

Kl 18:00

Figur 6-21: Sol og skyggediagram, vårjevndøgn og høstjevndøgn (21. mars og 21. september)
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KL 09:00

Kl 12:00

Kl 18:00

Kl 21:00

Kl 15:00

Figur 6-22: Sol og skyggediagram, 21. juni

KL 09:00

Kl 12:00

Kl 15:00

Figur 6-23: Sol og skyggediagram, 21. desember

Bebyggelsen øverst mot bakken er endret etter høring av planen, og oppdaterte figurer som viser
sol-/skyggeforhold i denne delen er vist i kapitlet om nærmiljø og friluftsliv.
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Oppsummering av konsekvenser
På bakgrunn i vurderingene ovenfor har tiltaket stort sett en visuell forankring i landskapet/stedet,
til tross for at området lokalt vil få et litt mer urbant preg og noe av grøntstrukturen i området vil bli
bygget ned. Bebyggelsen er tilpasset eksisterende terreng og hovedmøneretningen følger kotene i
terrenget. Foreslått arkitektur er også tilpasset stedet. Når det gjelder høyden på bebyggelsen står
den stort sett i forhold til landskapets skala. Sett utenfra er tiltaket lite markant i landskapet. Det er
det karakteristiske fjellet Skeikampen som får blikkfanget og fungerer som et landemerke i
området. Det er kun fra standpunkt lokalt/midt inni bebyggelsen at utsynet til Skeikampen stenges
eller blir redusert. Tiltaket underordner seg landskapet.
Samlet sett vurderes konsekvensen av utbyggingen som liten positiv (+) for dette temaet.

Figur 6-24: Oversiktsillustrasjon fra nordvest.
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Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
Planforslagets virkninger for naturmangfoldet skal beskrives. Planen skal vurderes opp mot
naturmangfoldlovens §§ 8-12. Tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet vurderes som
tilstrekkelig og det vurderes at det ikke er behov for nye registreringer i felt. Konsekvenser for
bekkedraget skal beskrives.
6.3.2

Beskrivelse av dagens situasjon
Planområdet er for en stor del bebygd, og utenom bebyggelsen er det preget av andre inngrep,
som golfbane, veger og skianlegg.
Innenfor planområdet er det ikke registrert naturtyper eller leveområder for vilt (5). Nærmeste
registrerte naturtype er naturbeitemark ved Enge sæter, like nord for planområdet. Her er også en
rødlistet soppart (halmgul køllesopp, kategori sårbar - VU) registrert. Sør for planområdet er det
registrert et leveområde for ulike fuglearter, Skeislonan.
Innenfor planområdet er det gjort registreringer av lirype (rødlistet som nær truet - NT). Detet er
trolig en tilfeldig registrering, da det ikke er naturlige leveområder for lirype i selve planområdet.
Gråsisik som er definert som en art av særlig stor forvaltningsinteresse er også nylig observert ved
Velkomstsenteret. I tillegg er den fremmede arten mink registrert her. Det foreligger også svært
gamle registreringer av rødlistede orkidéarter i området der som hotellet ligger i dag. Disse ansees
å være utdatert, da området i dag er sterkt preget av inngrep.
Hele planområdet inngår i nedbørsfeltet til Gausa, og inngår derfor i området som er omfattet av
verneplan for vassdrag. Det renner en bekk i planområdets grense mot campingplassen. Det er ikke
gitt særskilte restriksjoner mot utbygging i området og det er opp til kommunen å vurdere
hensynet til bekken. Bekken er i dag nokså gjengrodd, og har liten vannføring i normalperioder.

Figur 6-25: Bekkedraget langs østsiden av planområdet i dagens situasjon
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Verdivurdering
I planområdet er det ikke registrert verdifulle naturforekomster. Det er lite opprinnelig vegetasjon
igjen i området, som er betydelig påvirket av inngrep. Verdien vurderes som liten.

Figur 6-26. Temakart naturmiljø
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Konsekvenser
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet, og utbyggingen vil derfor ikke medføre
vesentlige negative konsekvenser for naturmiljø. Andelen vegetasjon i området vil gå noe ned som
følge av mer bebyggelse, men allerede i dag er området sterkt fragmentert, slik at dette vil ha
mindre betydning.
Bekkedraget som går langs østre del av planområdet må legges om på en strekning langs
bebyggelsen. Dette bekkedraget er i dag nokså gjengrodd, og en flytting og reetablering av
bekkeløpet vurderes å ha små negative konsekvenser for naturmiljøet. To gamle bekkeløp lenger
vest i området, som ligger i rør i dag, vil gjenåpnes. Dette vil være positivt for biologisk mangfold
Samlet vurderes konsekvens for naturmiljø som ubetydelig til liten negativ.

6.3.4

Forholdet til naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser som er relevante for arealinngrep. I det følgende
gjennomgås forholdet til de mest sentrale bestemmelsene som angår dette tiltaket.
§8 Kunnskapsgrunnlaget
Naturmangfoldlovens § 8 stiller krav til at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I denne saken er det foretatt befaringer i
planområdet, og sjekket ut foreliggende registreringer.
Det er ikke foretatt en detaljert kartlegging av fremmede arter, men som en del av forarbeidene til
massehåndteringsplan for anleggsgjennomføringen må det foretas slik kartlegging.
Ut fra områdets karakter vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Naturmangfoldlovens § 9 stiller krav om bruk av føre-var-prinsippet der det foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Virkningene av tiltaket er i all hovedsak godt
kjent og beskrevet i konsekvensutredningen, og skadepotensialet i denne plansaken er vurdert å
være lite.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Naturmangfoldlovens § 10 stiller krav om at påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for, dvs at også effekter av andre tiltak
enn det som utredes skal vurderes.
I metodene som er benyttet i konsekvensutredningen inngår belastning fra eksisterende tiltak og
andre planlagte/vedtatte tiltak i 0-alternativet. Ytterligere belastning som påføres økosystemene
som følge av tiltaket vurderes med dette som bakgrunn, for å sikre at den samlede belastningen er
hensyntatt.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Naturmangfoldlovens § 11 stiller krav om at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller
begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra
tiltakets og skadens karakter.
I dette tilfellet berøres i svært liten grad områder med naturlig vegetasjon. De arealene som
beslaglegges er allerede påvirket, av utbygging, tidligere massedeponering m.m.
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§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Naturmangfoldlovens § 12 lyder som følger:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.
Det er ikke avdekket risiko for skader på naturmangfold i konsekvensutredningen. Videre
detaljering av driftsmetoder og teknikker for anleggsfasen vil skje gjennom videre planlegging fram
mot rammesøknad for tiltak.
Kapittel IV. Fremmede organismer
Fremmede organismer kommer under en generell aktsomhetsplikt i naturmangfoldloven (§ 6) og
omhandles også i kapittel IV i loven og i nylig iverksatt forskrift om fremmede organismer.
Forskriften stiller blant annet krav til skriftlig miljørisikovurdering ved etablering og utvidelse av
parkanlegg og transport- og næringsutbyggingsområder:
Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den
ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som
kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe
egnede tiltak for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking,
nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.
I forbindelse med anleggsarbeider i planområdet vil det være behov for betydelig masseflytting,
blant annet for etablering av parkeringskjellere. I forkant av disse arbeidene må det derfor foretas
en kartlegging for å avklare om det er fremmede arter her som kan utgjøre en risiko ved spredning.

6.4

Friluftsliv og nærmiljø, barn- og unges interesser

6.4.1

Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
Utforming og plassering av sentrale gangforbindelser og fellesfunksjoner skal illustreres og
beskrives. Planforslagets hensyn til løypenettet skal illustreres. Det skal gjøres rede for hvordan
planforslaget ivaretar barn- og unges interesser i planbeskrivelsen.
Konsekvensene av å omregulere grønne arealer og eller arealer egnet for lek skal utredes og
beskrives. Behov for erstatningsareal skal vurderes.

6.4.2

Beskrivelse av dagens situasjon
Planområdet er et viktig utfartssted for friluftsliv i området. Skisenteret og golfbanen er de viktigste
tilbudene henholdsvis vinter og sommer.
Alpintilbudet
Skianlegget på Skeikampen er godt utbygd med i alt 9 ulike heiser (derav to stolheiser), to rullebånd
for barn og en rekke nedfarter med ulike vanskelighetsgrader. Snøproduksjonsanlegg og et gunstig
klima gjør at anlegget vanligvis har lang sesong, fra november til mai. Brukerne er både tilreisende
som leier overnatting, hytteeiere og lokalbefolkning fra regionen, herunder også mange barn og
unge fra Gausdal.
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Figur 6-27: Alpinkart Skeikampen.

Figur 6-28: Foto fra nedre del av alpinbakken.

Langrenn
Skeikampen og områdene rundt har et meget omfattende løypenett for langrenn. Fra planområdet
går det løyper i mange retninger, og det er skiltet en rekke forskjellige rundløyper, som for
eksempel Skeikampen rundt, Slagsfjellrunden, Kyrakampenrunden og Austlidrunden. Peer
Gyntløypa, som går på Peer Gyntvegen, er en populær løype tidlig i sesongen, da den krever lite snø
for å være klar.
I planområdet går løypetraseene langs østsiden ned mot Fjellandsbyen (i kulvert under fv. 337)
retning Austlid og skistadion, øst-vest langs bunnen av skibakken og vestover over golfbanen og
Peer Gyntvegen mot Frøysesetra, Trisnippsetra mm. Golfbanen vest for Velkomstsenteret er også
mye brukt som skileikområde.
Skeikampen har i mange år vært et populært sted for treningssamlinger for skiklubber, spesielt
tidlig i sesongen. Nytt av året er at det også etableres skiskytteranlegg på det nye skistadion som er
under utvikling sør for Skeisvegen.

Figur 6-29: Unge langrennsløpere i løypenettet på Skeikampen
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Golf

Figur 6-30: Banekart for golfbanen på Skei

Golfbanen på Skei er Nordens høyeste beliggende 18-hullsbane, og stod ferdig som 18-hullsbane i
2003. Flere av golfhullene ligger i og rundt planområdet. Hull 11 ligger like sør for
Velkomstsenteret, hull 17 og 18 på hver sin side av bunnområdet for skibakken, hull 12, 13, 15 og
16 nordvest for Velkomstsenteret, på begge sider av skibakken. Banen drives av Skei Golfklubb,
som har klubbhus og en enkel proshop på Segalstad seter øst for planområdet.

Figur 6-31: Illustrasjon av planforslaget sett fra nord (Ill.: EVE Images)
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Sykkel
Skeikampen markedsfører seg som et av Norges beste steder for stisykling i høyfjellet og fin
familievennlig tursykling på trivelige seterveier. Det er tilrettelagt med merkede stier og turruter,
med utgangspunkt fra planområdet (Velkomstsenteret).
Ved Velkomstsenteret er det også en såkalt Pump track, en 130 m lang opparbeidet sykkelløype
med kuler, hopp og doserte svinger. Mellom Velkomstsenteret og Peer Gyntvegen ligger det også
et ferdighetsområde for sykling. Dette er et anlegg med en dosert løype på ca 500 m med diverse
ferdighetselementer som balansestokker, steiner m.v.

Figur 6-32: Utsnitt av sykkelkart for Skeikampen

Tilrettelegging for barn og unge
Det er tilrettelagt aktiviteter for barn flere steder i planområdet, og det er også utarbeidet et eget
Barnas kart som viser aktiviteter for barn. I skibakken er det områdene lengst øst i bunnområdet
som er spesielt tilrettelagt med rullebånd, skiheis, egnede nedfarter og skilekområde. I det samme
området er det også tilrettelagt med egen barnelavvo og grillhytter.
Ut fra Velkomstsenteret er det også skiltet egne skirundløyper for langrenn, en av dem også
rebusløype, spesielt tilrettelagt for barn. Vest for skiheisen er det vinterstid en liten skøytebane.
På Velkomstsenteret er det lekerom for barn og svømmebasseng.
Andre aktiviteter
Skeikampenområdet er et populært område for turer og fjellvandring. Et eget vandrekart er laget,
med ulike turforslag. Det er også tilrettelagt med turorientering og geocaching i området.
Ved Velkomstsenteret er det flere tennisbaner med varierende standard. Disse er jevnt over lite
brukt.
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Rundt Skeikampen er det også en rekke fiskevann, og det er også flere vann med gode
bademuligheter.

Figur 6-33: Barnas kart for Skeikampen

Verdivurdering
Bebyggelsen i planområdet har middels til høy tetthet og periodevis (vinterstid) høy besøkstetthet,
men uteområdene rundt bygningene er lite opparbeidet og heller ikke spesielt tilrettelagt for
opphold. Verdien vurderes som middels.
Alpinbakken og langrennsløypene er mye brukte anlegg med stor verdi. I skibakken er spesielt
bunnområdet med tilrettelegging for barn verdifullt.
Aktivitetsanlegg som golfbane og sykkelløyper er noe mindre brukt enn skianleggene, og gis
middels verdi. Tennisbanene er i dag lite brukt og gis liten til middels verdi.
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Figur 6-34: Registreringskart nærmiljø og friluftsliv
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Konsekvenser
Utbygging av planområdet vil beslaglegge noen arealer som i dag brukes til aktivitet, men vil
samtidig øke utnyttelsen av området til fritidsboliger med høy tetthet og tilrettelegge for opphold
og aktivitet på deler av området.
Alpinbakken
Utbyggingen vil ikke gi inngrep i alpinbakken. Langrennsløypa som går langs bunnen av bakken i dag
kommer litt nærmere, da den legges på nordsiden av nye bygg. Dette vurderes å være
uproblematisk for bruken av bakken. Samtidig utvides bakkearealet på vestsiden av bunnstasjonen
ved at den eldre hytta som står her er forutsatt revet. Tilbudet i alpinbakken vil styrkes gjennom
nye serveringsfasiliteter, garderober og skiutleie tett inntil bakken ved bunnområdet. Tilbringerheis
fra p-plass og Fjellandsbyen gir bedre tilgjengelighet. For å sikre sol og utsikt fra bunnområdet i
bakken er bebyggelsen justert etter høring, slik at det er en åpen korridor på sørsiden av
bunnstasjonen.

Figur 6-35: Utsnitt fra 3D-modell, utsikt mot
bunnområdet fra terrassen på Nystua.

Figur 6-36: Utsikt fra bunnområdet sør for skiheisen
mot sør. Velkomstsenterbygget sees i venstre
billedkant, nytt bygg 21 i høyre billedkant.

Barneområdet i alpinbakken
Nye bygg i øvre del av planområdet vil grense inn mot bunnområdet i alpinbakken, som i dag er
brukt som lekeområde for barn, med skibånd, grillplass m.m. I forbindelse med planforslaget vil
logistikken i nedre del av bakken endres. Tilbringerheis som kommer opp fra p-plassen ender i
nordøstre del av planområdet. Skiløpere som skal fra toppen av tilbringerheisen til bunnstasjonen
for stolheisen må da krysse vestover i bunnområdet. Samtidig vil det gå skiløype for langrenn langs
overkant av ny bebyggelse og under tilbringerheisen, som krysser i bru over gangveien her.
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Figur 6-37: Ny layout for bunnområdet i bakken

Barneområdet vil trekkes lenger østover og noe lenger oppover i bakken. Hensikten med dette er å
unngå konflikter mellom ulike grupper av skiløpere, spesielt konflikter mellom barn i barneområdet
og løpere som kommer fra tilbringerheisen mot bunnstasjonen. Dette vil gi god sikkerhet for alle
grupper. Samtidig vil man med dette i stor grad unngå skyggevirkninger fra bebyggelsen mot
barneområdet. Figurene på neste side viser skyggevirkning kl 12 og kl 15 i midten av februar, mars
og april.
Som figurene viser, vil det kun være seint på dag i den minst solrike perioden på året at skyggene vil
strekke seg inn i nedre del av barneområdet, dvs. nær solnedgang tidlig på vinteren. Det området
som blir liggende i skyggen av den nye bebyggelsen er primært langrennsløypa og den delen av
bakken hvor det blir en transportkorridor fra toppen av tilbringerheisen til bunnstasjonen for
stolheisen. Dette betyr at de skyggelagte områdene vil brukes av personer i bevegelse, dette er ikke
oppholdsarealer. Bunnstasjonen i bakken og området rundt vil med revidert bygningsstruktur få
gode solforhold.
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Figur 6-38: Skygger, medio februar, kl 12

Figur 6-39: Skygger, medio februar, kl 15

Figur 6-40: Skygger, medio mars, kl 12

Figur 6-41: Skygger, medio mars, kl 15

Figur 6-42: Skygger, medio april, kl 12

Figur 6-43: Skygger, medio april, kl 15

Også i dagens situasjon skyggelegger bebyggelsen deler av barneområdet (som nå ligger lenger
nede i bakken) når man nærmer seg solnedgang tidlig vinterstid, se figur 6-44. Andelen av
barneområdet som ligger i skyggen i planforslaget vil derfor ikke være vesentlig forskjellig fra
dagens situasjon.

Figur 6-44: Skygger i bunnområdet i bakken, dagens bebyggelse, februar kl 15
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Langrennsløyper
Omlegging av løypa ved bunnen av alpinbakken skiller løypene fra gangtrafikken, noe som gir bedre
forhold for begge grupper. Ny kulvert under Peer Gyntvegen gir bedre kvalitet og sikkerhet for
løypene som går vestover fra planområdet.

Figur 6-45: Illustrasjon av skitrasé og tilbringerheis langs østsiden av Velkomstsenteret (Ill.: EVE Images)

Golf
Utbyggingen vil beslaglegge arealet hvor golfhull nr 11 ligger i dag. Dette hullet er forutsatt
erstattet med et nytt hull utenfor planområdet, og avtaler om dette er inngått. Skiløypekryssing
under Peer Gyntvegen er plassert slik at den vil få liten påvirkning på golfbanen.
Gående og syklende
Tilbudet for gående og syklende forbedres gjennom etablering av gang- og sykkelveg langs
Skeisvegen/Peer Gyntvegen, samt fortausløsning fra bussholdeplass mot skibakke og
sentrumsområdet.
Sentralt i området nord for det gamle Velkomstsenteret vil det bli etablert en gangakse/torg som
blir en viktig øst-vest-forbindelse for gående.
De to sykkelløypene som ligger i planområdet i dag vil bli berørt av utbyggingen. Pump-track vil
flyttes til østsiden av tilbringerheisen. For den enkle ferdighetsløypa som ligger sør for dagens pplass vil man se på muligheten for å bygge erstatningsanlegg utenfor planområdet. Det er igangsatt
et prosjekt hvor OTG og Skeikampen Pluss i samarbeid arbeider for å få til en
sykkelløype/aktivitetssti i alpinsenterets nedfartsareal. Foreløpige skisser er at denne skal gå fra
bunn av stolheisen i utkant av nedfarten, opp til Ski inn Bar og ned mot barneområdet via
Torsdalsvegen.
Tilbud for barn og unge
Utbyggingen vil ikke berøre de tilbudene som i dag er etablert spesielt for barn. Langrennsløyper og
barneområdet i bakken vil beholdes, og det legges fremdeles opp til aktivitetsrom og
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svømmebasseng i det gamle Velkomstsenteret, som skal rehabiliteres og bygges om. Videre blir det
skøytebane på det nye torget vinterstid. Det etableres også to store nye lekeområder (det ene også
med en hinderløype) som vil være et positivt aktivitetstilskudd sommerstid, samt flere mindre
lekeplasser.
Utendørs aktivitets- og oppholdsarealer ved bebyggelsen
Nord for nybyggene ved det gamle Velkomstsenteret blir det etablert et torg som kan bli en viktig
møteplass i området, med serveringsmuligheter langs byggene på nordsiden.
I tillegg foreslås det flere mindre lekeplasser og felles oppholdsarealer ved boligene, disse vil trolig
først og fremst benyttes av de som bor der.
Nåværende tennisanlegg, som er nedslitt og lite brukt, vil bli fjernet. Det vil sees på muligheten for
å etablere en ny tennisbane på Skei i eller utenfor planområdet, men lokalisering er foreløpig ikke
avklart.
Oppsummering av konsekvenser
Med unntak av golfhullet, som vil erstattes, vil ikke utbyggingen gi inngrep i verdifulle områder for
nærmiljø og friluftsliv. Utbyggingen vil bidra til å styrke langrenns- og alpintilbudet med bedre
fasiliteter, og gir flere aktivitetsmuligheter og møteplasser for barn og unge. Uteområder ved
bebyggelsen vil rustes opp, og nytt torg vil bli en møteplass i området. Fritidsbebyggelse med høy
tetthet vil øke antall brukere i området.
Samlet sett vurderes konsekvensen av utbyggingen som middels til stor positiv (++/+++) for dette
temaet.

6.5

Naturressurser, inkl. landbruk

6.5.1

Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
I planforslaget skal beslag av dyrket og dyrkbar jord tallfestes og beskrives.

6.5.2

Beskrivelse av dagens situasjon
Planområdet er i hovedsak bebygd eller dekket av jorddekt fastmark (golfbanen kommer under
denne kategorien). Lengst mot vest er det et mindre med dyrka mark og det er små lapper med
uproduktiv skog mot syd og vest. Arealressurskart er vist i figur 6-46.
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Figur 6-46 Arealressurskart

Deler av influensområdet er også registrert som dyrkbar jord i datasett fra NIBIO (6), se figur 6-47.
Mesteparten av arealene som er registrert som dyrkbare er i dag skog eller golfbane.
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Figur 6-47: Dyrkbar jord vist over markslagskart

6.5.3

Konsekvenser
Planforslaget medfører ingen beslag av dyrket mark eller beitearealer. Om lag 29 daa skog berøres,
alt i bonitetsklasse impediment. Videre beslaglegges om lag 85 daa åpen fastmark, hvor
hovedtyngden i dag er alpinanlegg og golfbane.
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Tabell 6-1: Arealbeslag til ulike reguleringsformål fordelt på ulike markslag (alle tall oppgitt i m2)

SUM arealer

AVG: Annen veggrunn

0

818

966

3022

1625

6431

BF: Bolig frittliggende

0

168

245

4874

31

5318

EA: Energianlegg

0

242

1

0

0

243

F/S/T/FB: Forretning/service/ tjenesteyting/
fritidsbolig blokk

0

2324

440

0

1552

4316

F/S/T/FB/H: Forretning/service/
tjenesteyting/fritidsbolig/hotell

0

7569

318

0

676

8563

F/GS - Fortau og gang/sykkel

0

1342

675

1721

985

4723

FB: Fritidsbebyggelse, blokk

4

689

583

0

6001

7277

FF/P: Fritidsbebyggelse,
frittliggende/parkering

0

0

171

2550

148

2869

FK: Fritidsbebyggelse, konsentrert

0

14692

1524

5586

11447

33249

G. Grønnstruktur

0

98

13

369

268

748

442

330

397

4539

25406

31114

H/FB: Hotell/overnatting/ fritidsbolig

0

1893

12

0

0

1905

KP: Kollektivanlegg

0

642

73

527

102

1344

P: Parkering

0

2901

226

3389

2632

9148

SL: Skiløypetrase

0

1086

867

1234

31124

34311

V: Veg

8

1667

6562

810

1209

10256

F/S/T/FK: Forretning/service/
tjenesteyting/fritidsb.konsentr.

0

4648

268

308

1932

7156

RE: Renovasjonsanlegg

0

19

77

0

0

96

454

41128

13418

28929

85138

169067

Golfbane

Sum arealer

Samferdsel

Bebygd

Vann

Reguleringsformål

Skog
(impediment)

Åpen fastmark

Markslag

Av arealet som beslaglegges, er 39 daa dyrkbar mark. Disse arealene er i dag skog, golfbane og
skianlegg, og storparten av de dyrkbare arealene er avsatt til byggeformål i gjeldende
kommunedelplan. Teigene som ligger i skog er små, og det er neppe realistisk med en oppdyrking
av disse. Arealbeslaget av dyrkbar jord er vist i tabell 6-2.
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Tabell 6-2: Arealbeslag av dyrkbar jord til ulike reguleringsformål fordelt på ulike markslag (alle tall oppgitt i
m2)

SUM arealer

AVG: Annen veggrunn

0

0

183

2271

1093

3547

BF: Bolig frittliggende

0

11

25

3756

30

3822

EA: Energianlegg

0

0

0

0

0

0

F/S/T/FB: Forretning/service/ tjenesteyting/
fritidsbolig blokk

0

0

0

0

0

0

F/S/T/FB/H: Forretning/service/
tjenesteyting/fritidsbolig/hotell

0

0

0

0

0

0

F/GS - Fortau og gang/sykkel

0

0

2

1192

256

1450

FB: Fritidsbebyggelse, blokk

0

0

0

0

0

0

FF/P: Fritidsbebyggelse,
frittliggende/parkering

0

0

147

2476

71

2694

FK: Fritidsbebyggelse, konsentrert

0

20

170

4789

4171

9150

G: Grønnstruktur

0

1

12

364

268

645

Golfbane

0

0

0

1896

252

2148

H/FB: Hotell/overnatting/ fritidsbolig

0

0

0

0

0

0

KP: Kollektivanlegg

0

0

5

460

68

533

P: Parkering

0

0

0

3265

2429

5694

SL: Skiløypetrase

0

112

12

987

5508

6619

V: Veg

0

2

987

580

90

1659

F/S/T/FK: Forretning/service/
tjenesteyting/fritidsb.konsentr.

0

228

0

293

275

796

Sum arealer

0

374

1531

22329

14511

38757

Samferdsel

Bebygd

Vann

Reguleringsformål

Skog
(impediment)

Åpen fastmark

Markslag

Samlet vurderes konsekvensene for naturressurser som ubetydelig/ingen konsekvens (0).
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Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
Det anses ikke å være nødvendig å utrede dette temaet. Kulturminnelovens § 8 er fortsatt
gjeldende, og dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter. I slike tilfeller skal melding snarest sendes kulturminnemyndighetene
i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare
om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.
6.6.2

Beskrivelse av dagens situasjon
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller registrerte kulturminner/verdier innenfor
planområdet i Riksantikvarens database Askeladden (7).

6.6.3

Konsekvenser
Planområdet er for en stor del befart tidligere i forbindelse med forarbeider til reguleringsplan for
Sør-Skei, og det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner eller verneverdige kulturminner.
Det anses ikke å være behov for ytterligere registrering av planområdet, jf. kulturminneloven § 9.

6.7

Lokale og regionale virkninger
- vurdering av betydningen for lokalt næringsliv, handel og regionalt reiseliv

6.7.1

Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:
Planforslagets konsekvenser for utviklingen av Skeikampen som reiselivsdestinasjon og
betydning for sysselsetting i reiselivet skal beskrives. Det skal også planforslagets konsekvenser
for alpin, langrenns- og golfproduktet og for servicefunksjoner, tjenesteproduksjon tilknyttet
reiselivet. Det skal spesielt rettes fokus mot hvilke konsekvenser det vil gi å endre krav til varme
senger, næringsareal og andel helårsboliger. Temaet skal utredes med utgangspunkt i
foreliggende statistikk og utredninger gjort for Skeikampen og sammenlignbare destinasjoner i
Norge.

6.7.2

Beskrivelse av dagens situasjon
Utleievirksomhet/overnatting i planområdet
Det er i dag utleie av rom med selvhushold ved Velkomstsenteret og i egne utleieenheter. Totalt er
det 744 «varme» senger innenfor planområdet, se tabell 4-1 i kapittel 5. Hotelldriften på
Velkomstsenteret er stengt sommerstid, mens et antall leiligheter kan leies hele året.
Beleggsprosent på hotellrommene har de siste årene variert mellom 45 og 50 % i perioden det har
vært åpent. For leilighetene har belegget variert fra 55-60 %.
Økonomisk har driften de siste årene vært lite tilfredsstillende, spesielt for hotelldelen. Det har
derfor ikke vært økonomisk grunnlag for videreutvikling av tilbudet, og dette gir en nedadgående
spiral hvor tilbudet blir forholdsmessig dårligere sammenliknet med konkurrerende virksomheter.
Som konsekvens av manglende lønnsomhet er driften av anlegget nå redusert vesentlig.
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Figur 6-48: Velkomstsenteret

Figur 6-49: Skitorget Apartments

Annen næring i planområdet
Næringsvirksomheten i området er i dag knyttet til alpinbakken, med booking, skiskole, skiutleie,
sykkelutleie, sportsbutikk mv.
Alpinbakken har årlig om lag 45 000 besøkende. Dette omfatter dagsbesøk, hytteeiere og lokale
som gjerne har sesongkort, samt turister og treningsgrupper. På toppdagene i høysesong er det
opp mot 2500 besøkende pr dag.
Utleievirksomhet/overnatting på Skeikampen utover planområdet
Gausdal kommune har innhentet tall fra Skeikampen Booking over utleie til selvhushold.
Skeikampen booking er den største utleieformidleren i området, og representerer ca. 85 % av totalt
antall kommersielle gjestedøgn på Skei. Tallene gjelder for vintersesongene fra 01.11 - 30.04.
Skeikampen booking administrerer flere enheter enn de som ligger innenfor planområdet.
Tabell 6-3: Antall gjestedøgn i vintersesong, Skeikampen Booking. Kilde: (8)
Vintersesong, år
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

Antall gjestedøgn
31.718
52.156
54.588
66.480
52.157
51.864
52.284
56.674
53.775
70.422
76.341
80.153
96.397

Merknad

Velkomstsenteret med igjen i utleie som selvhushold

Antall gjestedøgn hadde en jevn vekst fram til finanskrisen i 2007, hvor etterspørselen gikk markant
ned og hadde en flat kurve fram til 2012/13. Da ble det lagt om til utleie med selvhushold på
Velkomstsenteret, noe som ga en vesentlig økning. Imidlertid gikk da tallet på hotellovernattinger
ned.
Ved Thon Hotel Skeikampen øst for planområdet er det 150 tradisjonelle hotellsenger, og 32
leiligheter med til sammen 160 senger.
Det foregår i tillegg også utleie via formidlere utenfra (Novasol, Finn.no mm). Dette tallet er
vanskelig å anslå, men det kan i hvert fall dreie seg om 200 hyttesenger. Samlet anslås det å være
om lag 1.500 – 1.600 senger innenfor kategorien “varme senger” på Skei (9). Dette er 200 senger
mindre enn det som ble registrert i 2008 (10). Dette antyder at utviklingen siden den gang har stått
forholdsvis stille, men at det er justeringer innenfor hvilke senger som tilbys. For eksempel har
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utleiesenger på Austlid blitt solgt til private og det tidligere Gausdal høyfjellshotells senger har vært
på utleiemarkedet uten direkte hotelltilbud.
I tillegg kommer også kapasiteten ved to campingplasser med 250 - 300 vogner til sammen, dette
anslås til ca 600 senger.
Markedsutvikling for hotellnæringen i Oppland – med fokus på region Sør-Gubrandsdalen
Region Sør-Gudbransdalen har i mange år vært en viktig reisemål for vinterferier og fjellbesøk på
helårsbasis. Lenge ble Oppland betraktet som det viktigste fylket for fritidsbaserte
reiselivsovernattinger.
Den sterke økningen i høystandard fritidsboliger, både i denne regionen og ellers i Norge, har
imidlertid endret bildet vesentlig. Tiden etter OL 94 på Lillehammer kan omtales som et tidsskifte
når det gjaldt etterspørselen etter høystandard fritidshus. Til OL ble mye av innkvartering for
journalister og andre mediefolk løst ved at det ble bygget halvferdige fritidshus i en slags
hotellstandard. Ikke alle disse hadde kjøkken, men de fleste hadde bad. I nærheten ble det bygget
serverings- og oppholdssteder. Et eksempel på et slikt anlegg er Gaiastova anlegget i den øvre delen
av Hafjell.
Markedet for slike høystandard fritidsboliger i viktige skiområder viste seg å være svært bra, og det
har derfor blitt satset stort på dette mange steder i regionen. Ofte ble det slik at de første kjøperne
av slike bekvemme fritidsboliger var de som tidligere hadde vært” faste gjester” på våre bedre
høyfjellshotell (11). Økningen i antall hytter resulterte dermed i et minkende marked for
hotellbesøk, for eksempel i vinterferie, påske og helger. Dette er illustrert i figur 6-50.

Figur 6-50: Hotellovernattinger i Oppland fylke og markedsandel på landsbasis 1960-2014.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: Statistikknett. Blå linje markedsandel av nasjonalt tall. Hentet fra
(9)
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Figur 6-51: Hotellmarked Sør-Gudbrandsdalregionens. Regionens hotell sin andel av norsk etterspørsel og
utvikling i gjestedøgn: Til venstre hele året, i midten vinterhalvåret og lengst til høyre hotellovernattinger av
danske turister i vinterhalvåret (danskene har over tid vært den viktigste utenlandske kundegruppen). Hentet
fra (9)

Figur 6-52: Overnattinger på hotell i Gausdal januar til oktober 2000-2013 (kilde Statistikknett)

Ser vi på tall for hotellovernattinger i Gausdal, viser disse en tilsvarende nedadgående trend. Tall
foreligger fram til 2013, etter 2013 er det mindre enn tre overnattingsbedrifter som leverte
statistikkopplysninger i kommunen, og det blir ikke utarbeidet statistikk.
Utvikling av antall fritidsboliger
Utviklingen i antall fritidsboliger er gjengitt i rapport fra Flognfeldt, basert på data fra
statistikknett.no. Denne statistikken bygger på det ganske snevre norske “hyttebegrepet” og
omfatter derfor ikke fritidshus utenom de” enkeltbeliggende hyttene”, som for eksempel
«tomannshytter» og leilighetskomplekser med fritidsleiligheter, som det er bygget mange av de
senere årene.
Tabell 6-4: Nye fritidshus 2000 – januar 2015. Utvidet Lillehammerregion.
Kommune

Fritidshus 2000

Fritidshus (jan)
2015

Vekst i antall

Prosentvis vekst

Gausdal

1 540

2 469

929

60,3 %

Øyer

1 598

2 562

964

60,3 %

Lillehammer

1 163

1 457

294

25,3 %

Ringebu

2 677

3 689

1 012

37,5 %

Nordre Land

1 956

2 543

583

29,1 %

Ringsaker

5 794

6 729

925

13,6 %

14 628

19 435

+ 4 807

32,9 %

“Regionen”
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I tillegg til disse 4.800 nye fritidshusene er det mange, minst 1.000 hytter, som de siste to tiårene
har blitt oppgraderte fra å være enkle, tradisjonelle hytter til å få innlagt strøm, veg, vann og avløp.
Særlig skjedde dette på Sjusjøen over en 15 års periode fra 1993 til 2008.
Hvis denne utvidete kapasiteten på nesten 4.800 nye hytter brukes 50 døgn i året av 3 personer,
blir dette tilført minst 700 000 nye gjestedøgn til regionen. Dette er et konservativt anslag. I tillegg
kommer de 15 000 eldre hyttene. Dersom disse brukes 30 døgn i året av 3 personer, blir det 1 400
000 overnattinger. Samlet sett vil antall gjestedøgn i hytter/fritidsboliger betydelig overstige antall
gjestedøgn i hotellmarkedet
I Flognfeldts rapport (9) er det også sett på utviklingen av private fritidsboliger i Gausdal. Denne
tabellen gjelder for hele Gausdal kommune, som har mange hyttefelt lokalisert andre steder i
kommunen, altså også utenom Skei. Trolig er minst halvparten av alle Gausdals hyttesenger
lokalisert i området rundt Skei (9).
Tabell 6-5: Antall hytter (fritidshus) i Gausdal kommune 2015 samt estimert antall høystandard fritidshus og
sengekapasitet i 2015.
Tidsperiode
Eksisterende hytter bygget før 1983

Hyttetall

Prosent av alle
hytter

1 288

52,2 %

Hytter bygget 1983 – 1999

358

14,5 %

Hytter bygget 2000 - 2015

823

33,3 %

Antall hytter per 1.1.2015

2 469

100 %

Estimert antall nye hytter 1988 – 2015*

1 175

47,2 %

Estimert sengekapasitet nye hytter**

7 800 senger

Estimert sengekapasitet i alt***

16 000 senger

* Estimatet er basert på 75 % av 1983-1999 tallet pluss 2000- 2015.
** Basert på et gjennomsnittlig sengetall per hytte på 7
*** I tillegg er hytter bygget fram til 1988 beregnet å ha 6 senger

Bruk av hytter
Det er gjort flere undersøkelser av hvor ofte hytter brukes. TØIs hytteundersøkelse fra 2008 (12)
viser et gjennomsnittlig antall bruksdøgn på i overkant av 40. Dette er et snitt for alle typer hytter
over hele landet, uavhengig av hyttas standard og beliggenhet.
Hyttebruksundersøkelser på Sjusjøen i 2010/2011 viste imidlertid stor forskjell i bruk av moderne
fullstandardhytter og tradisjonelle hytter med lavere standard. For moderne hytter i Ringsaker
Almenning var bruken hele 94 netter pr år. Dette inkluderer hytteeiers egen bruk samt utlån til
venner og bekjente.
De undersøkelser hvor man kun spør hytteeierne om hvor mye de (sjøl) bruker hytta viser et
vesentlig lavere antall brukerdøgn. Men for en kommune og grunneiere er det antallet dager hytta
er i bruk som er vesentlig, ikke bare hvor ofte eieren oppholder seg der.
Analyser av bakgrunnsdata fra undersøkelsene på Sjusjøen viser at aktive familier, hvor flere er
skiløpere, og som trener til store masseidrettsarrangement, både om sommeren og vinteren,
bruker hyttene mer enn gjennomsnittet. Det er for denne gruppen vanlig med bruk 30 – 35 % av
årets netter, for noen atskillig flere (9). Siden tallene baseres på hyppige besøk, særlig i ovale
weekends, vil antall bruksdager være 20 % høyere; da en natt kan gi to bruksdager, f.eks. for
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alpinanlegg, men også eksempelvis for langrennsløpere som kommer opp på fredag kveld og trener
i lysløypa samme kvelden.
6.7.3

Generelt om ulike markedsmodeller for utleie
Begrepet «varme og kalde senger» har oppstått innenfor reiselivsnæringen. «Varme senger»
omfatter senger som er gjort tilgjengelig for kjøp i et utleiemarked uansett hvem som eier og
rettslig status i arealplaner. Dette i motsetning til «kalde senger» som brukes av eier og de
personene eier tillater kan bruke enheten (13).
Varme senger er med andre ord senger som leies ut i ren kommersiell drift:
 Hoteller, pensjonater
 Utleieleiligheter med selvhushold (som eies av næringsaktør, og ikke brukes av eier)
 Utleieleiligheter som er privat eid, men ligger i område regulert til næring og har krav om
utleie (brukes av eier, men skal i henhold til regelverket være tilgjengelig for utleie i minst 9
måneder av året)
Varme senger vil ligge i områder som etter plan- og bygningsloven er definert som næringsformål.
Markedet og utviklingen i «varme senger» er i endring
Som det er belyst i kapittelet foran, har utviklingen i varme senger flere steder stagnert. En
utredning fra Asplan Viak i 2013, «Arealpolitikk for «varme og kalde» senger på reisemål», peker på
det samme, men at antall senger til utleie har økt noen steder i forhold til selvhushold. Enkelte
steder er også hoteller og pensjonater blitt konvertert til fritidsbebyggelse. Utredningen viser også
at ikke alle senger med ulike former for salg-tilbakeleie leies ut som forutsatt. Det er også vanskelig
å få solgt hytter og leiligheter med tilbakeleie, og dette har forsterket seg etter finanskrisen (13).
Flere steder har det vært saker med hytter og leiligheter regulert til næring som ikke blir leid ut som
forutsatt, eksempelvis i Vinje i Telemark (14). Dette har flere steder medført sanksjoner fra
kommuner, og påfølgende rettsprosesser. Markedet for leiligheter med pliktig tilbakeleie er nå
dårlig, og det kommer få slike prosjekter ut i markedet.
Asplan Viak har utført en spørreundersøkelse til reiselivsaktører i flere kommuner i Hallingdal.
Undersøkelsen viser at reiselivsnæringen er opptatt av tilgjengelighet til utleiesenger/varme
senger. Uten varme senger er heluke-trafikken ikke mulig. I besvarelsene pekes det på at tilbud som
spisesteder, afterski og andre tilbud kan ikke driftes alene på grunnlag av hyttegjester. Mangel på
varme senger med god sentral beliggenhet har ifølge undersøkelsen store konsekvenser for
destinasjonens konkurransekraft. Turoperatørene understreker også på betydningen av en kritisk
masse av varme senger med god beliggenhet på destinasjonene (13).
Nye modeller
For å møte og legge til rette for denne utviklingen anbefales det i Asplan Viaks utredning å legge til
rette for utbygging av hytter og leiligheter for salg som fritidsbebyggelse, men spesielt tilrettelagt
for utleie, her kalt «fleksible utleieområder».
I disse områdene har kjøper mulighet til å stille hytte eller leilighet til disposisjon for bookingselskap
eller tilsvarende etter eget ønske. Det er følgelig en mulighet for utleie, ikke utleieplikt, fordi disse
områdene ikke er næringsområder etter plan- og bygningsloven.
Det foreslås i rapporten at det i de fleksible områdene kan stilles særlige krav til bebyggelsestype og
størrelse på bygninger, slik at enhetene blir egnet for utleie. Kjøpere i disse områdene må også
være klar over at de bor i et område der det er utleie, og at naboskapet vil være preget av dette.
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Er områdene regulert til fritidsbebyggelse vil det primære formålet være dette. Generelt etter
reglene i plan- og bygningsloven skal da byggene være fritidsbebyggelse minst 6 måneder i året.
Det betyr at det kan være en utleieperiode på inntil 6 måneder uten at bruken er i strid med
formålet, noe som bør være mer enn tilstrekkelig.
6.7.4

Konsekvenser
I tråd med planprogrammet er det vurdert to ulike alternativer, A1 og A2, som begge sammenliknes
med 0-alternativet. For disse alternativene er det utført en ringvirkningsanalyse (15), hvor det er
beregnet omsetning og sysselsetting – både direkte knyttet til utleie og i form av kjøp av varer og
tjenester i regionen.
Metodikk
Beregningen er tuftet på data fra SSB og regnskapsdata hentet fra Biznode CreditPro (16), samt
Menons ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Oppland (17) og TØI sin rapport om
hytteforbruk i Oppland (12) .
Det antas at det er forskjellige kundesegmenter for de ulike alternativene til varme og kalde senger.
Videre antas det at kundesegmentene har ulikt forbruksmønster. Dette vil gi forskjellige
ringvirkninger i de tre forskjellige alternativene. Priser for skikort, overnatting, middag på hotell og
golf er hentet fra nettsider, og ved å ringe de respektive bedriftene. Vi ser kun på bruttoinntekter
da vi ikke har tallgrunnlag for kostnadspostene ved de forskjellige alternativene. Detaljer rundt
forbruksmønsteret er beskrevet i egen rapport for ringvirkningsanalysen.
Antall senger i de ulike alternativene er som beskrevet i kapittel 4.2.Det er i etterkant av
ringvirkningsanalysen gjort noen mindre justeringer av leilighetsantall, slik at antall presentert i
delutredningen kan ha noen små avvik sammenlignet med tallene i kapittel 4.2. Dette har imidlertid
liten betydning for resultatene, da forskjellene er små. Beleggsgrader er vist i tabell 6-6, for detaljer
vises det til delutredningen. I alternativ A1 er det forutsatt at det er ubetydelig eller ingen utleie av
privateide fritidsboliger, da en stor aktør som tilbyr mange kommersielle varme senger tar det
tilgjengelige markedet.
Tabell 6-6. Type seng og tilhørende beleggsgrad.
Type senger

Belegg

Varme senger, hotell
Varme senger, leilighet
Kald/varm seng, fritidsbolig
Kald seng, delvis utleid (selveier sin tilgjengelighet til fritidsbolig
etter utleie)
Selveier, fritidsbolig, utleie

50 %
65 %
19 % 3
0 % i A1
19 % i A2
0 % i A1
65 % på vinter og 45 % på sommer i A2

Som det framgår av tabellen er beleggsgraden for eiers bruk av fritidsbolig til utleie satt til 19%.
Videre er det antatt at eier ønsker å ha fritidsboligen mest tilgjengelig for eget bruk på vinteren,
med en fordeling 60% på vinteren, og 40% på sommeren. Dette utgjør henholdsvis 42 dager på
vinteren og 28 dager på sommeren. Beleggsgraden av antall dager tilgjengelig for eier er satt til 80%
på vinteren, og 60% på sommeren. For gjestedøgn tilgjengelig for utleie er da 138 dager på vinteren
og 152 dager på sommeren. Videre er belegget satt til 65% på vinteren og 45% på sommeren for
utleie.

3

(Flognfeldt, HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN, 2010/2011). Lagt til grunn 70 bruksdøgn som er mellom to ytterpunkter på rundt 50 og 90 døgn i rapporten.
Dette utgjør 19% av året.
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Andelen av fritidsboliger til utleie i alternativ 2 er satt til 20 %. Siden det er liten erfaring med denne
type utbygginger i Norge pr i dag, er det en viss usikkerhet knyttet til dette tallet, og det er derfor
gjort følsomhetsanalyser som viser hvordan endringer påvirker inntektene. Tallet på 20% utleie er
basert på erfaringer fra andre destinasjoner, bl.a. TØIs undersøkelse av ringvirkninger av
reiselivsnæringen i Hol og Hemsedal (18) i 2006. I Hemsedal utgjorde gjestedøgn i privat utleie av
fritidsboliger (både hytter og leiligheter, men rene utleiehytter, firmahytter og kommersielle senger
er holdt utenfor) om lag 55 000 av totalt anslått 270-400 000 gjestedøgn i private hytter og
leiligheter, dvs. i intervallet 14-20%. I Hol var tilsvarende tall 175 000 av 870 000, dvs. 20%. Disse
tallene er gjennomsnittstall for hele kommunen.
Alternativ 0
I alternativ 0 er det estimert en omsetning på om lag 76 millioner kroner knyttet til hotell og
utleievirksomhet.
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Figur 6-53: Omsetning (i millioner) på Skei, fordelt på segmenter i alternativ 0

Figur 6-54 viser at overnatting gir den største omsetningen i dagens situasjon.
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Figur 6-54: Omsetning (i millioner) fordelt på ulike poster i alternativ 0
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Når det gjelder sysselsetting, er det i alternativ 0 estimert at det er om lag 80 sysselsatte i området
som følge av omsetningen knyttet til hotell og utleievirksomhet på Skei.
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Figur 5 1: Sysselsetting fordelt på segmenter, alternativ 0

Alternativ 1
Næringslivet på Skei vil i alternativ 1 få en forventet omsetning på om lag 128 millioner kroner.
Dette er en stor økning i omsetningen på Skei. Figur 6-55 viser hvordan omsetningen fordeler seg
mellom ulike segmenter. Varme senger genererer høyest omsetning og er estimert til å gi i
overkant av 97 millioner kroner i omsetning pr år. Det er ikke gjennomført noen
markedsundersøkelser som sier noe om realismen i alternativ 1.
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Figur 6-55: Omsetning (i millioner) Skeikampen fordelt på segmenter i alternativ 1.
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Figur 6-56 viser hvordan omsetningen er fordelt på ulike kostnadsposter. Overnatting vil stå for den
største delen av omsetningen med rett i overkant av 54 millioner kroner.
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Figur 6-56: Omsetning (i millioner) fordelt på ulike poster.

Det blir estimert at det omsettes for om lag 128 millioner kroner i alternativ 1 som en direkte følge
av besøkendes konsum, mens underleverandører vil få økt en omsetning på 41 millioner kroner,
noe som tilsvarer en økning på rundt 22 millioner.
Med hensyn til sysselsetting er det utleieleiligheter som gir flest arbeidsplasser i alternativ 1. Dette
henger sammen med at disse leilighetene har høyest belegg og genererer derfor mest av
omsetningen på Skei.
Varme senger sysselsetter i dette alternativet i alt 124 arbeidstakere på tvers av næringene på Skei.
Beregningene tilsier at alternativ 1 til sammen vil generere 69 nye arbeidsplasser på Skei
sammenliknet med alternativ 0.
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Figur 6-57: Sysselsetting fordelt på segmenter, alternativ 1
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Alternativ 2
Figur 6-58 viser hvordan omsetningen i A2 er fordelt på de ulike type sengene. Den samlede
forventede omsetningen er på om lag 125 millioner. En selveierleilighet som leies ut, vil generere
mest inntekter. Selveier som ikke leies ut vil videre generere rundt 29 millioner.
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Figur 6-58: Omsetning (i millioner) for de ulike sengene

Figur 6-59 viser hvordan omsetningen i A2 fordeler seg på ulike utgiftsposter. Overnatting er det
som genererer mest inntekter, og golf er den som genererer de laveste inntektene.
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Figur 6-59: Omsetning (i millioner) fordelt på ulike poster

Segmentet som genererer høyest sysselsettingsvekst i alternativ 2, er selveierleiligheter som leies
ut. Det er estimert i alt 97 sysselsatte knyttet til segmentet selveierleiligheter som leies ut, se figur
6-60. Beregningene tilsier at alternativ 2 til sammen vil generere 64 nye arbeidsplasser på Skei
sammenliknet med alternativ 0.
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Figur 6-60: Sysselsetting fordelt på segmenter, alternativ 2

Følsomhetsanalyser
I alternativ 1 er andelen fritidsboliger som leies ut satt til 0 %. Bakgrunnen for denne
forutsetningen, er at det i dette alternativet er inne en stor, profesjonell utleieaktør som trolig tar
det meste av markedet, og gjør det lite attraktivt for private å leie ut.
Med et økt marked vil det både i alternativ 1 og alternativ 2 kunne være flere private som leier ut.
Hvis vi antar henholdsvis 10 og 20 % utleieandel for fritidsboligene i alternativ 1, øker omsetningen
med omtrent 11 og 13 millioner kroner i alternativ 1. Tilsvarende kan det bli en økning i samme
størrelsesorden alternativ 2 dersom utleieandelen øker fra 20% til 30%.
Inntekt som følge av utleie behandles likt uavhengig av om det leies ut privat eller gjennom byrå, i.e
at hele inntekten tas med i beregningene. Det kan argumenteres for at en del av inntekten som
tilfaller privat eier av fritidsbolig, bruker deler av denne inntekten i andre kommuner enn Gausdal,
for eksempel i sin hjemstedskommune. Tilsvarende vil en kommersiell aktør som driver
næringsmessig utleie av varme senger kunne føre deler av overskuddet ut av kommunen. En del av
denne inntekten vil uansett tilfalle kommunen fritidsboligen er i, kostnader knyttet til vedlikehold,
en andel bookingselskapene tar etc.
6.7.5

Oppsummering og vurdering
Sammenlikning av alternativene med hensyn til omsetning og sysselsetting
Figur 6-61 viser en sammenstilling av alle alternativer og tilhørende omsetning. De tre alternativene
vil generere inntekter fra forskjellige type senger. I A0 vil mesteparten av inntektene komme fra
varme senger på hotell, i A1 vil mesteparten av inntektene komme fra utleiesenger i leilighet, mens
i A2 står fritidsbolig for utleie for mesteparten av inntektene.
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Figur 6-61: Sammenstilling av alle alternativer, omsetning (i millioner)

Figur 6-62 viser en sammenligning av alle alternativene med hensyn til sysselsettingstall.
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Figur 6-62: Sysselsetting i de ulike alternativene

Sammenstillingen av alternativene viser at A1 vil generere noe høyere omsetning enn A2, og
følgelig noe større økning i sysselsetting. Forskjellen er imidlertid ikke stor, og begge alternativene
vil gi en vesentlig økning i sysselsetting i forhold til alternativ 0. Dette er grunnet mange senger
tilgjengelig for utleie, og en forholdsvis høy beleggsgrad hele året. Det er viktig å påpeke at denne
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analysen ikke inkluderer kostnader knyttet til de to forskjellige alternativene. Kostnadene kan gi
andre utslag på hvilket alternativ som vil gi høyest netto inntekter.
Finansiering av fellesgoder
Et viktig tema for videreutvikling av Skeikampen som destinasjon, er finansiering av fellestiltak, som
videre utbygging av skistadion, rulleskiløyper, ny adkomstveg til sentrum etc.
Begge alternativer som er utredet, vil gi et positivt tilskudd til finansiering av slike tiltak, gjennom
innbetalinger til fond med beløp fastsatt i en utbyggingsavtale. For hver enhet av fritidsleiligheter
som bygges vil det betales inn kr 50 000, mens det for næringsareal skal betales inn 700 kr pr m2.
Dette tilsier at det i alternativ A2 avsettes i overkant av 25 mill kr til fondsmidler til fellestiltak,
mens det i alternativ A1 vil bli om lag 5 mill kr mindre, som følge av at 56 leiligheter og deler av
Velkomstsenteret må beholdes som varme senger.
Når det gjelder løpende drift av fellestiltak, er det ønskelig med et system hvor alle som har nytte
av fellesgodene på en eller annen måte er med på å betale. Avtalte serviceavgifter har vist seg å
være den enkleste måte for å skaffe slike midler tilveie. Men dette må være avklart før bygging,
salg og eventuell seksjonering.
Innføring av årlige serviceavgift(er) har vært viktig i områder som har mange fritidsboliger og hvor
disse kan betjenes av en felles organisasjon. Avtaler om å betale en årlig serviceavgift, og kanskje i
tillegg en litt høyere i tillegg ved salg eller overføring av eierskap, fungerer når disse tjenestene er
avtalt på forhånd.
På Skei er det i dag Skeikampen Pluss som er organisasjonen som driver løypekjøring og andre typer
fellestiltak. 2015 bidro fritidsboligeiene med kr. 630 000 til Løypekomiteen i Skeikampen Pluss.
Flere og flere velforeninger inngår avtale med løypekomiteen om felles innbetaling for sine
medlemmer. Fritidsboligeiere som ikke er med på fellesavtale gjennom sin velforening får tilsendt
giro årlig like før vintersesongen. Anbefalt beløp er kr. 700, men det er da frivillig å betale. I tillegg
til fritidsboligeierne betaler reiselivsaktører i området inn til Skeikampen Pluss, herunder også Olav
Thon gruppen.
Ved en utbygging i tråd med planforslaget vil det være mulig å pålegge eiere av nye fritidsleiligheter
årlig innbetaling som en del av fellesutgiftene. Med en pris på 700 kr pr år vil dette generere i
størrelsesorden 3,5 mill kr årlig.

Figur 6-63: Oversiktsillustrasjon over planområdet fra nordøst. Skiløyper vist med blått
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Sentrumsutvikling
Gjeldende kommunedelplan fastsetter at arealbruken i sentrumsområdet, som er betydelig større
enn planområdet, skal baseres på følgende:
 Forretning, service, bevertning m.v. i 1. etasje
 Ervervsmessig utleie (varme senger, dvs ikke fritidsboliger) og et krav om boligandel på 20%
over 1. etasje
Kommunedelplanen ble laget på bakgrunn av en forstudie for reisemålsutvikling som la opp til
utvikling av 5 000 varme senger på Skeikampen innen 2020 (19). Sentrumsarealene er således
svært store arealer. Som en illustrasjon på størrelsen har vi sammenlignet med arealene på
Strandtorget på Lillehammer, se figur 6-64. Som det framgår, er sentrumsarealene betydelig større
enn samlet areal på Strandtorget. Krav om forretning, service og bevertning i et så stort område på
Skei virker ikke realiserbart markedsmessig/økonomisk, og det vil være fornuftig å satse på en mer
kompakt sentrumsutvikling langs den gjennomgående gangaksen fra dagens butikksentrum og
vestover. Det foreslåtte tyngdepunktet ved torget i planforslaget kan være en naturlig vestre
avgrensing i en slik sentrumsakse. Selv dette er en nokså stor sentrumsutbredelse, strekningen er
om lag 500 m, noe som til sammenlikning er lengre enn gågatedelen i Storgata på Lillehammer.

Figur 6-64: sammenligning av størrelse, Strandtorget på Lillehammer og sentrumsområder i kommunedelplan
for Skei. Markert firkant (rød i illustrasjonen til venstre, oransje til høyre) er 250x300 m, dvs 75 da.

Figur 6-65: 3D-illustrasjon av sentrumsområdet sett fra sørøst
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Varme senger – eller andre utleiesenger
Som vist gjennom statistikk tidligere i dette kapitler, har ikke utviklingen i markedene vært som
forespeilet i forstudien som lå til grunn for kommunedelplanen. Markedet for varme senger har
generelt blitt redusert i denne type områder, og det har de siste årene ikke vært mulig å få
tilfredsstillende belegg på årsbasis for de sengene som er til utleie på Skeikampen.
I Asplan Viaks utredning fra Hallingdal (13) peker reiselivsaktører på behovet for tilgjengelige varme
senger for å kunne drive kommersielle tilbud på helukebasis. For en destinasjon som Skeikampen er
det også et poeng å ha utleiesenger tilgjengelig. Analysene som er utført, viser at en modell med
bygging av fritidsboliger tilrettelagt for utleie (alternativ A2) kan gi like mange tilgjengelige
utleiesenger i planområdet som i dag (alternativ 0) og som i alternativ A1, dersom 20% av
leilighetene leies ut. Med godt tilrettelagte bookingordninger vurderes ikke en slik andel som
urealistisk. Størrelsen på omsetning og antall arbeidsplasser er sammenlignbare i de to
alternativene A1 og A2.
En regulering til ervervsmessig utleie i alternativ A1 gir en sikkerhet for at sengene ikke privatiseres
til fritidsboligformål og forsvinner fra markedet av den grunn. På den annen side gir en slik
regulering ingen garanti for at varme senger i dette omfanget realiseres. Dette vil kun skje dersom
en aktør er villig til å investere i dette, og siden markedsutviklingen for tradisjonelle varme senger
har vært nedadgående over tid, er det ikke gitt at dette vil skje.
Regulering til fritidsboliger med et begrenset antall senger til ervervsmessig utleie (varme senger) i
alternativ A2, medfører at det vil være en viss usikkerhet om hvor mange senger som blir
tilgjengelig for utleie, siden avgjørelsen om å leie ut eller ikke tas av hver enkelt eier. På den annen
side er dette alternativet bedre tilpasset dagens marked, noe som gir høyere sikkerhet for
realisering, og at man dermed får snudd den negative spiralen som dagens virksomhet i området
har kommet inn i.

6.8

Økonomi og gjennomføring
Planforslaget åpner for en stor utbygging, og realisering av hele prosjektet vil skje over en
tidshorisont på 5-10 år, avhengig av hvordan etterspørselen etter leiligheter blir i markedet.
Forslagsstiller ønsker en raskest mulig oppstart av prosjektet, og ønsker å komme i gang med
byggearbeider våren 2018. Fasene i utbyggingen er foreløpig tenkt slik:
1. Rehabilitering og ombygging av Velkomstsenteret (bygg J), inklusive riving av de delene av
bygget som ikke lenger skal brukes, og ombygging og seksjonering av Skitorget apartments
(bygg A-G).
2. Utbygging av byggene rundt torget (bygg 19-21, deretter bygg 17 og 18, etablering av torg
med tilhørende gangsystem. Oppføring av bygg 16 og etablering av lekeplass.
3. Utbygging av de to-etasjes byggene (bygg 1-4, 7,9,13 og14) nedenfor Velkomstsenteret
skjer gradvis etter som disse selges.
4. Utbygging av vestre del med et to-etasjes (bygg 5) og tre 4-etasjes bygg (bygg 10-12). Før
igangsetting av dette byggetrinnet må det være etablert ny p-plass og tilbringerheis.
5. Utbygging av bygg 25 vest for Velkomstsenteret.
6. Utbygging av bygg på Vikinglandområdet (bygg 22-24).
Når det gjelder gang- og sykkelveg og skiløypekryssing, kan det være nødvendig å dele opp
gjennomføringen av denne i etapper, etter hvert som det er tilgjengelige midler til denne type
fellestiltak. Første etappe vil da være nedre del langs Skeisvegen og opp til innkjøringen ved
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Velkomstsenteret, inklusive forlengelse av kulvert til Fjellandsbyen. Andre etappe vil være øvre del
fra Sanatorievegen til Engelykkja.
6.8.1

Økonomiske konsekvenser for kommunen/andre offentlige etater
Utbyggingen vil ikke medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for kommunen eller andre
offentlige etater. Det er forutsatt en del fellestiltak som f.eks. gang- og sykkelvegutbyggingen og
skiløypekryssing som er forutsatt finansiert med fondsmidler fra utbyggingsavtaler. Dette vil derfor
ikke berøre det kommunale budsjettet.
Drift og vedlikehold av ny gang – og sykkelveg må avklares med berørte aktører.
Med hensyn til vann- og avløp vil det ikke kreves nye større investeringer utover tilknytningene som
er nødvendig for den nye bebyggelsen (inkl. ringledning fra nord til sør), men det vil bli flere
abonnenter i området.

6.9

Risiko og sårbarhet, ROS-analyse

6.9.1

Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende om ROS-analyse:
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som en del av planarbeidet. ROS-analysen
skal utarbeides i henhold til DSBs metodikk. ROS-analysen skal ta for seg anleggsfase og
permanent situasjon.

6.9.2

Metode
Risiko- og sårbarhetsanalyser(ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på en
metodeinnsamling av data. Foreliggende ROS-analyse er i hovedsak basert på en kvalitativ
risikovurdering som er bygget på innhenting og innsamling av ulike data.
Foreliggende ROS-analyse tar blant annet utgangspunkt i flere ulike sjekklister som er fremlagt som
eksempler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følgende trinn:
 Fareidentifikasjon knyttet til mulige hendelser
 Sårbarhetsanalyse, vurdering av sannsynlighet og konsekvens
 Klassifisering av risiko, analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av
planen
Det er ikke gjennomført ROS-seminar for planforslaget. Analysen er basert på faglige vurderinger ut
fra relevante sjekkliste og tiltakshaver lokalkunnskap om området.
Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare er delt inn i:
S4
S3
S2
S1
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Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:
K1
K2
K3
K4

Ubetydelig/farlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye
Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person – eller miljøskader/belastede
forhold for enkeltpersoner.
Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske
situasjoner
Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men;
mange skadde; langvarige miljøskader.

Akseptkriterier
Følgende akseptkriterier er lagt til grunn ved utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen:
 Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko
 Bruken av planområdet skal ikke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn bruken av
omkringliggende områder
Risikomatrise
I risikomatrisen under er risiko gitt som summen av kombinasjonen av sannsynlighet og
konsekvens.
Tabell 6-7: Oppsett for risikomatrise
Konsekvens:

K1. Ubetydelig

K2. Mindre
alvorlig

K3. Alvorlig

K4. Svært
alvorlig

Sannsynlighet:
S4. Meget sannsynlig
S3. Sannsynlig
S2. Mindre sannsynlig
S1. Lite sannsynlig

Vurdering av risikoreduserende tiltak:
 Hendelser i røde felt : Tiltak nødvendig, ikke akseptabelt risikonivå
 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, risikoreduserende tiltak kan vurderes

Figur 6-66: Planforslaget inneholder ny bussløyfe med holdeplass, og ny gang- og sykkelveg langs Skeisvegen
og Peer Gyntvegen
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Sjekkliste for mulige uønskede hendelser /situasjoner

Tabell 6-8: Utfylt sjekkliste for uønskede hendelser
Hendelse/situasjon

Aktuelt
ja/nei

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Kommentar/tiltak

Natur- , klima- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1. Jordras/jordskred
Nei
Ikke registrert noen fare.
2. Steinsprang/fjellskred
Nei
Ikke registrert noen fare.
3. Snø-/ isras
Planområdet ligger på det minste 280 m
fra utløpsområdet for skred under
Ja
S1
K1
Skeikampen. Ikke registrert med noen
faregrad hos NVE.
4. Snødrift
Fjellområdene i Oppland kan være utsatt
Ja
S2
K2
for snødrift.
5. Flomras
Sparsomt med løsmasser og ingen kjente
Nei
flomhendelser ved planområdet
6. Sekundærvirkning av skred
Planområdet ligger på et høydedrag over
(f. eks. oppdemming eller
Nei
600 m fra nærmeste større vassdrag.
flodbølge)
7. Områdestabilitet/
Ingen skredfarlige løsmasser registrert på
fare for utglidning
Nei
eller rundt planområdet. Grunnen består i
all hovedsak av morene
8. Flom i elv, bekk og på overflate
Kun små vannforekomster og bekkedrag i
og rundt planområdet. Ingen kjente
Ja
S2
K2
hendelser med overvannsflom i området.
Økt nedbørintensitet som følge av
klimaendringer kan øke risiko
9. Tidevannsflom/
Ikke relevant
Nei
stormflo
10. Bølgeoppskylling
Nei
Ikke relevant
11. Skog-/lyngbrann
Ikke registrert noen fare utover hva som er
Nei
normalt. Lite skogdekke og lyng ved
planområdet
12. Vind
Som andre høyfjellsområder er
planområdet utsatt for vind. Ved sterk
Ja
S2
K2
vind kan materiell blåses vekk fra
byggeplass.
13. Nedbør
Sannsynlig med snøfall. Det utgjør i seg
Ja
S3
K1
selv ikke nødvendigvis noen risiko.
14. Grunnvann
Planen innebærer ingen aktiviteter som gir
Nei
forhøyet risiko for påvirkning av
grunnvann.
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Veg, bru, tunnel, knutepunkt,
Ingen større kommunikasjonsårer nær
Nei
viktige kommunikasjonsårer
planområdet
16. Havn, kaianlegg, skipsfart
Nei
Ikke relevant
17. Sykehus, omsorgsinstitusjon,
Ingen offentlige institusjoner eller andre
skole/ barnehage andre viktige
Nei
offentlige bygg nær planområdet
offentlige bygg/anlegg
18. Kraftforsyning
Nei
19. Vannforsyning
Nei
20. Forsvarsområde
Nei
Forurensningskilder. Berøres planområdet av eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
21. Risikofylt virksomhet (f.eks.
Det er en gasstank på Velkomstsenteret pr
kjemikalier/ eksplosiver,
i dag. Denne er etablert og driftes i tråd
olje/gass, radioaktivitet,
Ja
S1
K3
med gjeldende regelverk. Det er foreløpig
storulykkevirksomheter)
usikkert om gasskjel vil videreføres etter
utbygging
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Sannsynlighet

Konsekvens

26. Ulykke i avkjørselspunkt
27. Ulykke med gående/syklende

28. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

29. Andre ulykkespunkter
Andre forhold
30. Fare for sabotasje/ terrorhandlinger
31. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør fare (stup, vann
etc.)
32. Gruver, åpne sjakter, etc.
33. Dambrudd
34. Spesielle forhold ved
utbygging/ gjennomføring
35. Andre forhold
Foreslåtte arealformål/virksomhet:

Nei

Ja

S1

K3

Ja

S3

K2

Ja

S2

K3

Ja

S2

K3

Ja

S1

K3

Nei

Ingen slike i planområdet
Nei
Nei
Nei

Ikke relevant
Ikke relevant

Nei
Nei

Ikke relevant

Ja

S1

K3

Ja

S2

K2

Ja

S2

K3

37. Bortfall av strøm
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Ingen gjennomfartsveger i området. Ev.
farlig gods kan f.eks. være gass,
sprengstoff til utbygging etc. Små mengder
gir liten sannsynlighet
Snøfall i kombinasjon med snødrift kan
vanskeliggjøre fremkommeligheten på
veiene. I en utrykningssituasjon kan dette
være problematisk.
Dårlig sikt i kryss ved mye snø
Forholdene for gående og syklende bedres
gjennom ny gang- og sykkelveg. Intern
skiløype krysser adkomstveger
Vær og vind kan skape problemer rundt
byggeplassmateriale. Ved store
snømengder i kombinasjon med en ulykke
kan utrykning bli problematisk.
Ikke relevant
Ikke vurdert som relevant

Nei

Vil foreslått virksomhet ha tilstrekkelig sikkerhet i forhold til:
36. Brannvannforsyning

38. Utrykningstid politi, ambulanse
og brann

Kommentar/tiltak
Planen innebærer ikke aktiviteter som gir
fare for akutt forurensing av vesentlig
omfang
Ingen slik felt i planområdet i dag, nye vil
heller ikke bli etablert

Nei

Transport og trafikksikkerhet. Er det risiko for:
24. Ulykke med farlig gods

25. Vær/føreforhold begrenser
tilgjengelighet til området

Risiko

24. april 2018

Vannforsyning skjer fra Skeiselva gjennom
et lokalt kommunalt vannverk. Elva renner
ut fra en serie større vann. Sprinkleranlegg
kan kreve tiltak for trykkforsterkning
Området ligger værutsatt til opp mot
fjellet, og bortfall av strøm i kortere
perioder kan ikke utelukkes. Med nye og
godt isolerte bygninger er det ingen
umiddelbar helserisiko.
Utrykning av brann, politi og lege fra
Segalstad bru eller Tretten. Fremkommelighetsproblemer som følge av snøfall
kan skape problemer.
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Oppsummerende risikomatrise:
Risikomatrisen viser en sammenstilling av resultatene fra sjekklisten over. Som det fremgår av
oppsummerende risikomatrise er det 10 uønskede hendelser som havner i grønne felt og 4
hendelser i gule felt. Ingen av hendelsene ligger i røde felt.
Tabell 6-9: Utfylt risikomatrise
Konsekvens:

K1. Ubetydelig

K2. Mindre
alvorlig

K3. Alvorlig

K4. Svært
alvorlig

Sannsynlighet:
S4. Meget sannsynlig
13
S3. Sannsynlig
25
S2. Mindre sannsynlig
4, 8, 12,37
S1. Lite sannsynlig
3
Nummer i tabellen referer seg til nummer på hendelse i sjekklisten.

6.9.5

26,27,38
21, 24,28, 36

Risikoreduserende tiltak
Fare 25: Vær/føreforhold begrenser tilgjengelighet til området
I en situasjon med høyt snøfall, mye snødrift eller en kombinasjon av disse, kan
fremkommeligheten til området vanskeliggjøres. Dette vil skape en utfordring med hensyn til
brøyting av veier. Det er usannsynlig at snøfallet på området vil være så dramatisk at
tilgjengeligheten blir redusert i lengre perioder. Det at det er bare en veg inn til området forsterker
sårbarheten noe. God brøyteberedskap er det viktigste risikoreduserende tiltaket.
Fare 26: Ulykke i avkjørselspunkt
Det etableres ny avkjørsel til parkeringsplass sør i planområdet, og samtidig saneres en avkjørsel til
eksisterende hytter (avkjørslene samordnes). Skeisvegen ligger i en svak kurve i området, men
siktkrav tilfredsstilles. Ny gang- og sykkelveg i området vil også medføre terrengendringer som
bedre sikten i kurven. Fartsgrensen i området er 50 km/t. Avkjørselen er vurdert som
tilfredsstillende, uten særskilt ulykkesrisiko. I perioder med mye snø er det viktig at snørydding
hensyntar siktforholdene. Brøytekanter som hindre sikt må fjernes, og snø fra p-plassen må ikke
deponeres slik at den hindrer sikt. Dette må innarbeides i driftsprosedyrer for brøyting i området.
Fare 27: Ulykke med gående/syklende
Det etableres ny gang- og sykkelveg langs Skeisvegen og Peer Gyntvegen, noe som gir en markert
forbedring i trafikksikkerheten for gående og syklende i og nær planområdet. I tillegg etableres det
fortausløsning langs adkomstveg inn mot Velkomstsenteret.
Inne i selve planområdet er den største risikoen for gående og syklende de to punktene hvor intern
skiløype/nedfart krysser interne adkomstveger. Her kan det være risiko for at skiløpere kolliderer
med kjøretøy, eller med fotgjengere på adkomstvegen. For å redusere risikoen vil det plasseres ut
fartsdempende sluser som gjør at skiløpere må bremse opp til nær 0 i hastighet.
Nordøst i planområdet er det også en kryssing i plan mellom gangveg og skiløype. Denne ligger like
ved et løypekryss på at flatt parti, slik at skiløperne har lav hastighet.
Fare 38: Utrykningstid politi, ambulanse og brann
I en situasjon med høyt snøfall, mye snødrift eller en kombinasjon hvor tilgjengeligheten er
vanskeliggjort kan utrykningstiden for politi, ambulanse og brann tidvis stige over den anbefalte
terskelen på 25 min. Tiltaket vil etter planen tilføre området om lag 470 leiligheter, noe som vil gi
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en relativt stor økning i sesongbasert opphold. Graden av risiko ved denne faren vil bygge på
hvilken brøytekapasitet som finnes hos kommunen og private aktører. Risikoreduserende tiltak kan
være ulike brannsikringstiltak utover minstekrav:
 Gjøre grep i forbindelse med planløsning som reduserer behovet for redning. Dette kan f.eks.
være at fritidsboliger som føres opp ikke planlegges med behov for redning, men at de utføres
med to rømningstrapper. I tillegg kan det være aktuelt med brannseksjonering for å begrense
brannspredning og sikre rømning.
 Et annet aktuelt tiltak er å planlegge med oppgradert sprinkleranlegg sammenlignet med det
som er preakseptert for denne bygningsmassen, for å kompensere for lengre utrykningstid.
Eventuelle beredskapsmessige tiltak må vurderes i samråd med lokalt brannvern i den videre
planleggingen.

6.10

Oppfølgende undersøkelser
Det er behov for oppfølgende undersøkelser som en del av den videre planleggingen fram mot
rammesøknad for utbyggingen:
 Vannmengdeberegninger og detaljering av vannveier og fordrøynings-/infiltrasjonstiltak for
overvann
 Detaljering av løsninger for vann- og avløp, inklusive brannvannsforsyning
 Mer detaljerte vurderinger av aktuelle energiløsninger, og valg av løsning
 Planlegging av omlegging av eksisterende kabler og ledningsnett i grunnen
 Nødvendige grunnundersøkelser for ny bebyggelse
 Vurdering av behov for eventuelle lydkrav til vindu i de mest støyutsatte leilighetene for å
ivareta innendørs støykomfort i travle vinterperioder.
 Kartlegging for å avdekke eventuelle fremmede arter i området før anleggsarbeidene starter
I tillegg vil det skje mer detaljert planlegging og prosjektering av utforming av bygg og uteområder,
inklusive flytting og opprusting av barneområdet i skibakken.

6.11

Avbøtende tiltak
Gjennom planprosessen er det identifisert ulike tiltak for å redusere negative virkninger av
planforslaget, og mange av disse har blitt innarbeidet underveis. Av ytterligere avbøtende tiltak er
det identifisert følgende:
 Midlertidig parkering i enda ikke utbygde felt, fram til P1 er utvidet til også å omfatte felt 15.
 Reetablering av åpent bekkeløp for bekk som kommer ned på vestsiden av skibakken –
planlegges i forbindelse med pågående utredning av overvann
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Oppsummering og sammenstilling av konsekvenser

6.12.1 Tekniske premisser
De tekniske premissene for planforslaget er oppsummert i tabellen under. Dette er tekniske forhold
som ikke vurderes etter metodikken for konsekvensanalyser.
Tabell 6-10: Oppsummering av tekniske premisser for planforslaget

Hovedtema

Deltema

Beskrivelse

Trafikk og
transport

Adkomst

Det er foreslått ny p-plass i søndre del av planområdet, med
adkomst fra Skeisvegen, og korttidsparkering med ca 50 plasser
ved Velkomstsenteret. Det er avsatt 1 p-plass pr fritidsleilighet,
samt 0,5 besøksplasser pr leilighet som er 4 roms eller større. 2etasjes bygg får p-plasser på bakkeplan, mens høyere bygg får pkjeller.

Parkering

Trafikkmengde

Kollektivtrafikk

Trafikkøkning medfører ikke kapasitetsproblemer, og
parkeringskapasiteten er tilfredsstillende. På store utfartsdager
kan det være nødvendig å ta i bruk utfartsparkering i
Veslesetervegen med shuttlebuss til skisenteret.
Det opparbeides ny bussholdeplass med vendesløyfe ved
innkjøring til Velkomtsenteret og holdeplass ved ny utfarts-P.

Gang- og sykkelvei Planen legger til rette for ny gang- og sykkelveg langs Skeisvegen
og Peer Gyntvegen gjennom hele planområdet.
Teknisk
infrastruktur

Vann og avløp

Det er mulig å koble seg på vannforsyning både på nordsiden og
sydsiden av tiltaksområdet. Det vil trolig være nødvendig med
pumpe for å gi nok trykk til boligene nord i området.

Energi

Flere ulike energikilder vurderes, heriblant solceller, biokjel og
vannpumpe med grunnvarme. Trolig er grunnforholdene lite
egnet for grunnvarme. Det settes av ca. 100 kvadratmeter i
reguleringsplanen til en energi-/varmeanleggsentral, og valg av
energiløsninger avklares i forbindelse med mer detaljert
planlegging.

Avfallshåndtering

Returstasjoner for avfall er foreslått plassert ut nær
adkomstvegen inn i området. Detaljer rundt løsningen vil avklares
i samråd med renovasjonsselskapet i videre planlegging

Overvannshåndtering

Overvann og flom

Utbyggingen øker andel tette flater i området. Det er planlagt
fordrøyning på flere steder i planområdet for å ivareta kraftig
nedbør, og detaljerte beregninger av vannmengder er utført.
Torvtak vurderes på to-etasjes bygg i området. Andre aktuelle
tiltak vil være steinfylling, infiltrasjonsgrøfter og regnbed. Lukkede
bekkeløp gjenåpnes og er dimensjonert for 200-årsflom med 40%
klimapåslag.

Støy

Støy

Støyberegninger viser at det generelt er lave nivåer på
uteoppholdsarealer og husfasader i planområdet, og anbefalt
grenseverdi på Lden 55 dB tilfredsstilles.

Livsløpsanalyser Klimagassutslipp

127554-PLAN-RAP-002

Beregningene viser at utbygging av nye boliger ved Skeikampen vil
kunne generere 72 298 tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år etter
passivhusstandard, og 82 690 tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år etter
TEK10-krav. TEK-17-krav vil ligge mellom disse. Transport,
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Beskrivelse
brukernes reiser til og fra fritidsboligene med privatbil og
varelevering med tunge kjøretøyer står for de største utslippene.
For materialer er innervegger, samt grunn og fundamenter største
bidragsytere. Valg av produkter med lave CO2-utslipp her vil
forholdsvis bety mer enn på andre komponenter i bygget

6.12.2 Ikke prissatte konsekvenser
Tabell 6-11: Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser for planforslaget

Hovedtema

Deltema

Beskrivelse

Friluftsliv og
nærmiljø, barn
og unges
interesser

Alpinbakken

Tilbudet i alpinbakken vil styrkes gjennom nye
serveringsfasiliteter, garderober og skiutleie tett inntil bakken
ved bunnområdet. Tilbringerheis fra p-plass og Fjellandsbyen gir
bedre tilgjengelighet. Barneområdet flyttes mot nordøst og
rustes opp. Nye bygg gir skygger i en liten del av barneområdet
nær solnedgang tidlig på vinteren, men dette er også tilfelle med
dagens bebyggelse og plassering av barneområdet.

Langrennsløyper

Ny planskilt kryssing av Peer Gyntvegen gir bedre løyper mot
vest.

Golf

Golfhull 11 beslaglegges av ny bebyggelse, men nytt hull
opparbeides utenfor planområdet før oppføring av nye bygg.

Gående og
syklende

Forholdene for gående og syklende bedres gjennom ny gang- og
sykkelveg langs Skeisvegen/Peer Gyntvegen, ny gangakse i
nordre del av planområdet og fortau inn mot Velkomstsenteret.

Tilbud for barn og
unge

Utendørs
aktivitets- og
oppholdsarealer

Dagens tilbud til barn og unge videreføres og rustes opp, og i
tillegg legges det til rette for skøytebane, nye lekeplasser og
hinderløype.
Det nye torget nord for velkomstsenteret blir en sentral
møteplass i området. Det blir felles oppholdsarealer ved de nye
fritidsboligene.
Samlet sett vurderes konsekvensen av utbyggingen som middels
til stor positiv (++/+++) for nærmiljø og friluftsliv.

Naturmangfold

Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet, og
utbyggingen vil derfor ikke medføre vesentlige negative
konsekvenser for naturmiljø. En liten bekk i østre del av
planområdet må legges om på en strekning langs bebyggelsen,
men dette vurderes å ha små negative konsekvenser. Samlet
vurderes konsekvens for naturmiljø som ubetydelig til liten
negativ.

Jord- og
skogbruksressurser

Planforslaget berører ikke dyrket mark eller beite. 29 daa
uproduktiv skog beslaglegges, og 39 daa dyrkbar mark berøres.
Mesteparten av denne ligger i området som er omdisponert til
byggeformål i gjeldende kommunedelplan.
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Beskrivelse
Planforslaget gir samlet sett ubetydelig/ingen konsekvens (0) for
tema naturressurser.

Landskap

Fjernvirkning

Økte bygningsvolum sammen med en tettere utnyttelse av
området vil påvirke siktlinjer mot fjellet Skeikampen, men det er
kun fra standpunkt lokalt/midt inni bebyggelsen at utsynet til
Skeikampen stenges eller blir redusert. Sett utenfra og fra lengre
avstander (fjernvirkning) vil ikke planforslaget gi vesentlig
påvirkning hverken på utsikten mot fjellet eller opplevelsen av
det.

Terrengtilpasning

Bebyggelsen er tilpasset eksisterende terreng og
hovedmøneretningen følger kotene i terrenget. Høyden på
bebyggelsen står i forhold til landskapets skala. Sett utenfra er
tiltaket lite markant i landskapet.

Sol- og
skyggeforhold

De nye fritidsboligene vil jevnt over få svært gode solforhold. Det
samme gjelder nytt lekeplassområde sør for det gamle
Velkomstsenteret. Eksisterende boliger øst i planområdet vil
også bli lite påvirket mht. solforhold, med unntak av sein
ettermiddagstid om vinteren, når sola står på sitt laveste. Nye
bygg øverst i planområdet kaster noe skygge inn mot skibakken
seint på dag vinterstid, men det er lagt opp til åpninger i
bebyggelsen som sikrer sol og utsikt fra bunnområdet i
skibakken.
Samlet sett vurderes konsekvensen av utbyggingen som liten
positiv (+) for dette temaet.

Kulturminnerog kulturmiljø

Automatisk
fredete og nyere
tids kulturminner

Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller registrerte
kulturminner/verdier innenfor planområdet. Planforslaget gir
ubetydelig/ingen konsekvens (0) for tema kulturmiljø.

6.12.3 Lokale og regionale virkninger
Markedsutvikling
Samlet har det de siste årene vært om lag 1.500 – 1.600 senger innenfor kategorien “varme senger”
på Skei. Antall gjestedøgn hadde en jevn vekst fram til finanskrisen i 2007, hvor etterspørselen gikk
markant ned og hadde en flat kurve fram til 2012/13. Da ble det lagt om til utleie med selvhushold
på Velkomstsenteret, noe som ga en vesentlig økning. Imidlertid gikk da tallet på
hotellovernattinger ned.
Økonomisk har driften av utleietilbudet i planområdet de siste årene vært lite tilfredsstillende,
spesielt for hotelldelen. Det har derfor ikke vært økonomisk grunnlag for videreutvikling av tilbudet,
og dette gir en nedadgående spiral hvor tilbudet blir forholdsmessig dårligere sammenliknet med
konkurrerende virksomheter.
I Oppland fylke har antall hotellovernattinger falt betydelig fra midten av 90-tallet og fram til i dag,
reduksjonen er nær oppunder 50%. Samtidig har antall fritidsboliger i regionen økt betydelig. I
Gausdal er det estimert en økning på om lag 47% i antall hytter fra 1988 til 2015 (1 175 nye hytter).
Trenden med sviktende marked for hotellsenger er også synlig i flere andre typiske ski-
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/høyfjellsdestinasjoner i Norge, og mange steder er hoteller og pensjonater konvertert til
fritidsbebyggelse.
Ringvirkninger av alternativene
Det er utført en ringvirkningsanalyse, hvor det er beregnet omsetning og sysselsetting i regionen
for to ulike alternativer:
 A1 er basert på planutvalgets vedtak av juni 2016 med minimum 700 varme senger i
planområdet.
 A2 er Thongruppens planforslag hvor området reguleres til fritidsbebyggelse, kombinert med
service og handel. Innenfor planområdet beholdes 100 «varme senger». Det er her forutsatt at
20% av fritidsboligene leies ut gjennom en felles bookingordning.
Alternativene er like med hensyn til bebyggelse, kun bruken av bygningene vil være forskjellig.
Tabell 6-12: Forutsetninger for alternativer
Alternativ

Antall varme
senger

Antall senger i
fritidsboliger
(inkl. utleie)

Alternativ 0

744

Alternativ 1

684

1429

Alternativ 2

100

1727

Antall senger til
utleie i
fritidsboliger

Beregnet
omsetning pr år
(mill. kr)

Antall
sysselsatte
(årsverk)

76

80

0

128

149

778

125

144

Sammenstillingen av alternativene viser at A1 vil generere noe høyere omsetning enn A2, og
følgelig noe større økning i sysselsetting. Forskjellen er imidlertid ikke stor, og begge alternativene
vil gi en vesentlig økning i sysselsetting i forhold til alternativ 0.
Finansiering av fellesgoder
Begge alternativer som er utredet, vil gi et positivt tilskudd til finansiering av fellestiltak videre som
utbygging av skistadion, rulleskiløyper, ny adkomstveg til sentrum etc., gjennom innbetalinger til
fond med beløp fastsatt i en utbyggingsavtale. Anslått beløp til slike tiltak vil være om lag 5 mill. kr
høyere i alternativ A2. Årlige innbetalinger til Skeikampen Pluss fra nye fritidsboliger vil kunne
utgjøre ca. 3,5 mill. kr når området er fullt utbygd.
6.12.4 Risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at følgende risikofaktorer må vies oppmerksomhet i videre
planlegging:
 Vær/føreforhold begrenser tilgjengelighet til området: Det er bare en veg inn til området, og
ved vanskelige vær- og føreforhold vinterstid er dette sårbart. God brøyteberedskap er det
viktigste risikoreduserende tiltaket.
 Ulykke i avkjørselspunkt: Ny avkjørsel til p-plass krysser gang – og sykkelveg og ligger i en svak
kurve på Skeisvegen. Vinterstid må det unngås at snø hindrer sikt. Dette må innarbeides i
driftsprosedyrer for brøyting i området.
 Ulykke med gående/syklende: intern skiløype/nedfart krysser interne adkomstveger. Her kan
det være risiko for at skiløpere kolliderer med kjøretøy, eller med fotgjengere på
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adkomstvegen. For å redusere risikoen vil det plasseres ut fartsdempende sluser som gjør at
skiløpere må bremse opp til nær 0 i hastighet.
 Utrykningstid politi, ambulanse og brann: Ved dårlige vær- og føreforhold kan utrykningstiden
for politi, ambulanse og brann tidvis overstige den anbefalte terskelen på 25 min.
Risikoreduserende tiltak kan være ulike brannsikringstiltak utover minstekrav, som mer
omfattende sprinkleranlegg og å planlegge flere uavhengige rømningsveger slik at reduserer
behovet for redning. Eventuelle beredskapsmessige tiltak må vurderes i samråd med lokalt
brannvern i den videre planleggingen.
6.12.5 Interessemotsetninger
Interessemotsetninger knyttet til prosjektet vil først og fremst være:
 forholdet til naboer, som ikke ønsker ny bebyggelse som påvirker utsikt etc fra sine
fritidsboliger
 diskusjonen om varme senger kontra fritidsboliger, der deler av reiselivsaktørene ønsker større
innslag av varme senger enn tiltakshavers anbefaling
 utbyggingsøkonomi kontra behov for midler til fellestiltak. Dette forhandles fram i
utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaver

6.13

Forslagsstillers anbefaling
Forslagsstiller anbefaler at planforslaget vedtas slik det foreligger. Planen legger opp til en fornying
og vitalisering av Skeikampen som destinasjon, med et bredere tilbud av fritidsboliger for flere ulike
kjøpergrupper og et attraktivt senterområde med servering, servicetilbud og gode møteplasser.
Uteområdene vil bli betydelig opprustet, og aktivitetstilbudet forbedres vesentlig.
Konsekvensanalysen viser at det er få negative konsekvenser for de ikke-prissatte temaene, og
virkningene både for landskap og nærmiljø og friluftsliv er vurdert som positive. Antall varme
senger i området reduseres, men gjennom tilrettelegging for utleie av privateide fritidsboliger kan
det oppnås et betydelig antall tilgjengelige senger for utleie. Analysen av ringvirkninger viser at
omsetning og sysselsetting lokalt kan øke betydelig sammenlignet med alternativ 0. Forslagsstiller
mener derfor at planen totalt sett vil gi betydelige gevinster for samfunnet.
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7

Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader til planprogram

7.1

Innkomne merknader
Planoppstart ble varslet 1.4.2017, og planprogram lagt ut til offentlig ettersyn samme dag, med
høringsfrist 16.5.2017. Programmet beskriver dagens situasjon i området, planlagt utforming av
området og tema som skal belyses i reguleringsplanen med konsekvensutredning.
Det kom inn i alt 14 merknader og innspill til planarbeidet. Merknadene er tilgjengelig som utrykt
vedlegg. Det kom etter forslagstillers vurdering ikke inn uttalelser som gav grunnlag for å justere
utredningsprogrammet i planprogrammet. Etter en dialog med kommunen ble det foretatt en
justering av planområdets utstrekning, slik at dette ble avgrenset mot nylig vedtatt plan for
Gjefselykkja. Videre ble det foreslått at medvirkningsprosessen også skulle omfatte et
dialogmøte/verksted for organisasjoner/ interessenter knyttet til idrett, friluftsliv og barn og unge.

7.2
7.2.1

Uttalelser fra offentlige myndigheter/funksjoner
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser
omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i
Oppland kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi forventer også at kap. 1 om prosess
og planforberedelse blir fulgt opp.
Fylkesmannen minner videre om at det skal sendes inn SOSI-fil til Statens kartverk ved høring av
planen.
Forslagsstillers kommentar
Fylkesmannen i Opplands forventningsbrev fra oktober 2016 vil benyttes aktivt i den videre
planleggingen.

7.2.2

Oppland Fylkeskommune
Fylkeskommunen viser til merknader til oppstartsvarsel i 2015 og gjentar to viktige hovedpunkter:
For øvrig er det viktig å legge til rette for høy arealutnyttelse i et senterområde som dette.
Enkeltstående hytter bør det ikke reguleres for her. I dag er området sterkt preget av parkering i
dagen, og det bør vurderes om ulike formål kan ha sambruk av parkering, for å optimalisere
behovet, og om deler av parkeringen kan legges under bakken.
De viktige gjennomgående skiløypene og gangvegene som knytter området sammen med
naboområder, må ivaretas og få hensiktsmessige traseer. Universell utforming bør legges til grunn
så langt som mulig.
De viser videre til at regional plan for attraktive byer og steder i Oppland som setter en grense på
1500 m2 for detaljvarehandelsvirksomhet i området.
Forslagsstillers kommentar
Både parkering, gang- og sykkeltraseer og løypetraseer er viktige tema i det videre planarbeidet, og
vil bli vurdert nærmere. Større detaljvarehandelsvirksomhet i planområdet vurderes ikke som
aktuelt.
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Statens vegvesen
Statens vegvesen påpeker i sin uttalelse at det må legges vekt på myke trafikanter sommer som
vinter, og det må settes rekkefølgebestemmelser til infrastruktur for å sikre gjennomføring.
Statens vegvesen forutsetter videre at en eventuell sideforskyvning av Peer Gynt-vegen for å gi
plass til gang- og sykkelveg uten å ta av areal for golfbane, ikke berører fylkesvegen.
Statens vegvesen påpeker også at planen legger opp til store endringer blant annet ved lavere krav
til antall varme senger. Det ønskes heller ikke arealkrav knyttet til andel næringsareal innenfor
planområdet. Ut fra hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging forventer etaten at det vil
bli lagt opp til en høy arealutnytting i de mest sentrale delene av planområdet. Krav til andeler av
næringsareal/varme senger som kan være med å sikre høy aktivitet i dette sentrale området på
Skei, bør derfor være et sentralt tema i konsekvensutredningen.
Forslagsstillers kommentar
Parkering, gang- og sykkeltraseer og løypetraseer er viktige tema i det videre planarbeidet, og vil bli
vurdert nærmere. Andel av næringsareal og varme senger er et sentralt utredningstema under
kapitlet Lokale og regionale virkninger, jf. planprogrammets kapittel 8.

7.2.4

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE påpeker at planarbeidet må følge opp NVEs retningslinjer «Flaum og skredfare i arealplanar»
inklusive NVEs sjekkliste for reguleringsplaner, som er vedlagt uttalelsen.
Forslagsstillers kommentar
NVEs sjekkliste vil bli benyttet i planarbeid og ROS-analyse.

7.2.5

Barn og unges representant i plansaker i Gausdal kommune
Marit Lang-Ree Finstad har sendt inn merknad som barn og unges representant i plansaker i
Gausdal kommune. I uttalelsen tar hun opp en rekke punkter:
 Parkering under bakken bør utredes, for å bevare åpne tilgjengelige områder for allmenheten,
tilrettelagt for uorganisert aktivitet og fri lek og ferdsel (
 Barn og unge i Gausdal benytter i stor grad kollektivtransport til Skeikampen. Det er viktig å
planlegge inn et godt kollektivknutepunkt med av-og påstiging for buss i enkel og nær
gangavstand til alpinanlegget.
 Åpne og tilgjengelige områder tett på skitraséene, er av stor betydning for barn og for
småbarnsfamilier. Utbyggingen kan bety en permanent forringelse av området for barn og
deres familier.
 Ved utarbeiding av illustrasjonsplan, bør det utarbeides både 3D-illustrasjon og solskyggediagram sett fra nedre del av skianlegget/alpinbakken. Disse må vise sol og
skyggeforhold både i desember og i mars. Det er særlig viktig å visualisere planene for å gi barn
og unge gode forutsetninger for medvirkning.
 Planprogrammet må på en tydeligere måte enn i det framlagte forslaget vise når og hvordan
planprosessen skal organiseres, slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer
fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. Gausdal kommune har eget
ungdomsråd, som bør benyttes for å belyse barn og unges interesser i planprosessen. Det er
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også flere lag og organisasjoner som aktiviserer barn og unge og deres familier på Skeikampen
gjennom hele sesongen. Disse bør også engasjeres på egnede arenaer.
Forslagsstillers kommentar
Parkering, gang- og sykkeltraseer og løypetraseer er viktige tema i det videre planarbeidet, og vil bli
vurdert nærmere. Av- og påstigning for buss vil være en del av disse vurderingene.
Konsekvenser for sol, skygge og utsikt/siktlinjer vil bli utredet under tema Landskap. Arealforbruk
av ulike typer områder er også en del av utredningene.
Forslagsstiller merker seg innspillene med hensyn til medvirkning og vil drøfte en hensiktsmessig
medvirkningsprosess med Gausdal kommune.
7.2.6

Eidsiva Nett AS
Eidsiva Nett (EN) er netteier i planområdet og har høyspent, lavspent, ekom-anlegg (fiber) og rør
innenfor området.
Dersom det er behov for flytting av eksisterende anlegg eller bygging av nye anlegg ønsker EN å bli
kontaktet tidlig, slik at anleggene kan planlegges i god tid. Når det gjelder nye anlegg er det viktig å
avklare effektbehov i forhold til strømforsyning. Det er generelt ikke tillatt å bygge over jordkabler,
og det er ønskelig med en byggefri sone på minimum 1 meter til siden for kablene. Det må sikres
tilgang dersom kablene må graves opp for feilretting. Dersom dette kravet må fravikes, skal det
alltid avklares med EN på forhånd.
Dersom det ikke avsettes spesielle areal til tekniske fellesanlegg bør det innenfor alle formål i
detaljplanen tillates plassert små, tekniske fellesanlegg som nettstasjoner/trafoer, kabelskap,
kabler osv. Ved nye nettstasjoner er det normalt tilstrekkelig med et areal på 5 x 5 meter og en
byggeforbudssone (hensynsone) på 5 meter rundt nettstasjonen. Nettstasjoner kan i planen settes
av som energianlegg-trafo (energiformål) regulert til nettstasjon/trafo i detaljplanen.
Det er viktig at EN har nødvendig tilgang/adgang hele døgnet til anlegg som eies, driftes og
vedlikeholdes av EN. Til nettstasjoner/trafoer må det være tilgang for lastebil med kran.
Forslagsstillers kommentar
Forslagsstiller merker seg innspillene fra Eidsiva Nett AS, og vil ivaretas disse i den videre
planleggingen av tiltaket.

7.3
7.3.1

Uttalelser fra privatpersoner og næringsdrivende
Skei Golfklubb
Skei Golfklubb har en rekke merknader til planen, da planområdet berører flere av hullene på
golfbanen:
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 En del av det foreslåtte planområdet berører hull nr.12 på golfbanen, og Skei Golfklubb ønsker
derfor at denne delen av området tas ut av planen.
 Hull nr. 11, som ligger på OTGs grunn, må være erstattet og spilleklart før arealene hvor
dagens hull 11 ligger avgis.
 Eventuell flytting av Peer Gyntvegen mot vest for å gi rom for gangvei må begynne etter at
man har passert utslaget på hull 13 slik at golfhullet ikke forringes/ødelegges.
 Ved passering hull nr. 15, må det likeledes tas hensyn til at man ikke legger veien så langt mot
vest at greenområdet berøres/ødelegges.
Klubben ber også om at anleggsarbeider tar hensyn til bruk av banen i sesongen, ca. 15. mai til ca.
15 oktober, slik at anleggsvirksomheten ikke hindrer spill på golfbanen.
Forslagsstillers kommentar
Forslagsstiller er innforstått med at det må finnes en løsning for hull 11, og en prosess for dette vil
bli igangsatt.
Med hensyn til planområdets utstrekning og plassering av gangvei, er dette forhold som har sin
bakgrunn i krav fra kommunen, for å legge til rette for gang- og sykkelvei langs Peer-Gyntvegen.
7.3.2

Skei Seterlag
Skei Seterlag skriver i sin uttalelse at deres eiendom gnr/bnr 236/14 er festet bort til OTG, med
intensjon om bygging av varme senger, altså næringsareal. Skei seterlag aksepterer ikke uten videre
at området skal kunne omreguleres til fritidsbebyggelse. Salg eller seksjonering av området er også
uaktuelt.
Forslagsstillers kommentar
Selv om leiligheter ønskes seksjonert og solgt ut som fritidsbebyggelse ønsker OTG å legge til rette
for tilbakeleie av disse til markedet, blant annet ved på tilrettelegge bookingsystemer. Dette er et
tema som vil utredes i KU. Som eier av en rekke av virksomhetene på Skeikampen er OTG også tjent
med å ha et fungerende leiemarked som bidrar til å opprettholde aktiviteten på ukedagene.
Festeavtalen mellom OTG og Skei seterlag er et privatrettslig forhold som må tas opp i diskusjon
mellom partene.

7.3.3

Høifjeldssanatoriet i Gausdal
Høifjeldssanatoriet i Gausdal ved Andreas Smith-Erichsen og Marie Louise Lörken ber om at alle
deres arealer tas ut av planen. De viser spesielt til området som inngår i detaljreguleringsplan for
Gjefselykkja, som ble oversendt kommune 17.3.17.
Forslagsstillers kommentar
Planområdet for Gjefselykkja er tatt ut av planområdet. For øvrig er planområdets utstrekning
utover OTGs egne arealer definert for å sikre en planmessig hensiktsmessig avgrensing, og vil i all
hovedsak reguleres i tråd med gjeldende kommunedelplan.

7.3.4

Gudbrand Smith-Erichsen
Gudbrand Smith-Erichsen ber om at hans eiendom gnr/bnr 216/4 tas ut av planen.
Forslagsstillers kommentar
Planområdet for Gjefselykkja er tatt ut av planområdet, herunder også gnr/bnr 216/4.
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Andreas Smith-Erichsen
Andreas Smith-Erichsen ber om at hans eiendom gnr/bnr 216/10 tas ut av planen.
Forslagsstillers kommentar
Planområdet for Gjefselykkja er tatt ut av planområdet, herunder også gnr/bnr 216/10.

7.3.6

Marie Louise Smith-Erichsen og Andreas Smith-Erichsen
Marie Louise og Andreas Smith-Erichsen ber om at deres eiendom gnr/bnr 225/273 tas ut av
planen.
Forslagsstillers kommentar
Planområdets utstrekning utover OTGs egne arealer er definert for å sikre en planmessig
hensiktsmessig avgrensing. Boligeiendommen gnr/bnr 225/273 vil reguleres til bolig i tråd med
gjeldende kommunedelplan.

7.3.7

Marie Louise Lörken og Dirk Lörken
Marie Louise og Dirk Lörken ber om at deres eiendom gnr/bnr 225/292 tas ut av planen.
Forslagsstillers kommentar
Planområdets utstrekning utover OTGs egne arealer er definert for å sikre en planmessig
hensiktsmessig avgrensing. Boligeiendommen gnr/bnr 225/292 vil reguleres til bolig i tråd med
gjeldende kommunedelplan.

7.3.8

Erikka Berle Andersen
Berle Andersen ber om at deres eiendom gnr/bnr 225/165 tas ut av planen.
Forslagsstillers kommentar
Planområdets utstrekning utover OTGs egne arealer er definert for å sikre en planmessig
hensiktsmessig avgrensing. Den aktuelle eiendommen vurderes regulert til parkering i tråd med
gjeldende kommunedelplan. Dialog med grunneier er opprettet.
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