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1. INNLEDNING 
 
1.1 Forslagstiller 
Forslagstiller er Luggume Hus og Hytter AS. Planforslaget fremmes etter plan- og bygningsloven 
(Pbl. § 12 nr.3) 
”Utarbeiding av detaljreguleringsplan”. 
 
 
1.2 Eiendoms - og eierforhold 
Eiendommen som omfattes av reguleringen er del av gnr/bnr 288/1 som eies av Erik I Bjerke og 
gnr/bnr 288/181 som eies Nestuggu AS. 
 
 
1.3 Hensikten med planendringen/generell orientering 
Oppdal kommune arbeider aktivt med å tilrettelegge attraktive boligområder for Oppdals egne 
innbyggere, men også for rekruttering av innbyggere til kommunen. Å kunne tilby attraktive 
boligtomter ovenfor Gamle Kongeveg er ett av virkemidlene i dette arbeidet. 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt og attraktivt boligfelt med sentral 
plassering i forhold til sentrumsfunksjonene i Oppdal. 
Formålet med planendringen er å omregulere tomtene B5 – B8 til en tomt B3, dette tanke på bygging 
av rekkehus for leiligheter. Dette for å imøtekomme stor etterspørsel etter denne type bolig. 
I tillegg vil man foreslå revidering av bestemmelser i gjeldende plan. Avkjøring/hovedatkomst vil 
ikke bli foreslått endret. 
I forbindelse med planendringen foreslås tiltak for bedre trafikksikkerheten i området ved å regulere 
inn gangveier i tilknytning til opphevede gangfelt for kryssing av Gamle Kongeveg. 
Planendringen med plan-ID 2017029 vil erstatte gjeldende plan, Plan-ID 2010001.  
 
 
1.4 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold 
 
Området er i gjeldende arealdel for kommuneplanen i Oppdal 2014 – 2025 avsatt til byggeområde 
for bolig.  
Gjeldende regulering er detaljreguleringsplan for Nestuggu boligområde, plan-ID 2010001, 
ikrafttredelsesdato 20.06. 2011.  
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Fig. 1: Planområde vist i kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Gjeldende reguleringsplan for området. 
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2. PLANOMRÅDET 
 
2.1 Beliggenhet, størrelse og reguleringsformål 
Planområdet ligger sentralt i Oppdal, like ovenfor Gamle Kongeveg ved Slepphaugen. Størrelsen på 
området er ca. 32,5 daa.  
Planforslaget inneholder sikringssoner, byggeområde for frittstående boliger og konsentrert 
bebyggelse/leiligheter med tilhørende anlegg. Lekeplasser for barn, samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur, grønnstruktur og skiløype. 

 
Fig. 3: Oversiktskart 
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 
 
Område vist som B2 i gjeldende reguleringsplan bygges nå ut med rekkehus/leiligheter. Dette 
området er også fradelt grunneiendom og har fått eget gnr/bnr - 288/181. 

 
Fig. 4: Viser innhold og forhold til omgivelser. 
 
Området har en sentral og flott beliggenhet med utsikt til landskapet rundt, med solgang fra tidlig 
morgen til sein kveld. 
Atkomst fra Bjørndalsvegen og fra offentlig vei (Gamle Kongeveg) via felles atkomstveg til 
Slepphaugen boligområde. 
 
I nord grenser planområdet til egen grunneiendom gnr. 288, bnr 1 og Bjørndalsvegen (felles privat 
gårdsvei som også er atkomstvei til boliger og fritidsbebyggelse i området) og fritidseiendom 
gnr/bnr 288/116. I øst grenser planområdet til Slepphaugen boligområde og til kommunens 
høydebasseng gnr/bnr 288/150. 
I sør grenser planområde til Gamle Kongeveg og i vest mot byggeområde bolig i gjeldende 
kommunedelplan.  
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Trafokiosk ligger nord for Gamle Kongeveg med nærhet til planområdet. Krav til 
sikkerhetsavstander er overholdt. 
 
2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 
 
Ny bebyggelse- rekkehusleiligheter er bygget/under oppføring i planområdet. 
 
2.4 Administrasjon/forretninger (barnehage, skole) 
 
Det ligger både barnehage, barne- og ungdomskole, sykehjem, kommuneadministrasjon, 
dagligvareforretning og andre forretninger i nærheten av området. I luftlinje vil det være ca. 700 
meter til skole og andre sentrumsfunksjoner. 
I forbindelse med Oppdal kulturhus er det både svømmebasseng og kino/bibliotek. Idrettshall og 
fotballbaner ligger også i sentrum. 
 
2.5 Topografi og vegetasjon – Klimavern 
 
Store deler av planområdet ligger i en sørvendt skråning. Området har både tilnærmet flate partier og 
en forholdsvis bratt skrånende del. Det er opprinnelig bevokst med tett lauvskog (det meste av 
vegetasjonen er nå fjernet i forbindelse med utbygging av området) og bunnvegetasjon består av 
kratt og gras. 
Noen mindre flate partier består av bløt svartjord. I de brattere områdene er det mye overflatestein og 
en antar at grunnen generelt er hard.  
Fremtredende vindretninger er fra sørøst og nordvest. Bevaring av mest mulig vegetasjon på den 
enkelte tomt vil være viktig i forhold til innsyn og vind. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette 
området. 
 
2.6 Støy - veitrafikk, fly og andre støykilder 
 
Generende trafikkstøy vil ikke være noe tema i forhold til planendringen. 
Ny bebyggelse blir liggende utenfor gul støysone langs Gamle Kongeveg. 
 
2.7 Atkomstforhold/parkering innen planområdet og universell utforming, 
atkomstforhold til barnehage/skole/friområder og annen infrastruktur. 
 
Området har i dag atkomst fra Gamle Kongeveg via atkomstveg til Slepphaugen boligområde og 
kommunens høydebasseng, og fra denne atkomstveien er det bygget ny vei inn i området. 
Gamle Kongeveg er en fylkesvei og defineres i dette området som en samlevei med fartsgrense på 
50 km/t.  
Sikker skoleveg etableres ved å opprette gangveger i selve planområdet, disse planlegges i 
forbindelse med opplyste og opphøyde gangfelt for sikker kryssing av Gamle Kongeveg. Gangveg 
etablert vest for hovedatkomst på eiendom gnr/bnr 288/181 er også beregnet for beboere av 
Slepphaugen boligområde. Å skille myketrafikkanter fra ordinær biltrafikk i denne hovedatkomsten 
for 2 boligområder er vurdert til å være et klart trafikksikringstiltak. 
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For å avlaste dette omtalte trafikk-knutepunktet vil det også bli etablert gangveg vest i planområdet 
ved Dahl hytta - gnr/bnr 288/8, denne også tilknyttet opplyst og opphøyet gangfelt over Gamle 
Kongeveg. 
Fra planområdet er den sikreste måten å komme ned til skole og idrettsanlegg på å følge fortau langs 
gamle Kongeveg, følge gang- og sykkelveg ned forbi Bjerkehagen og ned til Luvegen, videre følge 
den og krysse Aunevegen ved opphøyet fotgjengerfelt, videre bort Mellomvegen og følge gang- og 
sykkelvegen som går i tunnel under Rv70 og ned til skole idrettsanlegg. Storparten av veiene fra 
planområdet som fører til sentrumsfunksjonene har nedsatt fartsgrense og fartsdumper. Dette i seg 
selv er gode trafikksikringstiltak. 
I forbindelse med planleggingen av boligområdet er det lagt vekt på at myke trafikanter kan ferdes 
internt i området på en sikker måte, dette gjelder blant annet atkomst til nærlekeplass. 
Det planlegges liten lekeplass LP2 (ca.70 m2) midt i område B3, denne består i hovedsak av et 
sandkasseområde med lekeapparater for de aller minst barna, der de er under oppsyn av 
foreldre/barnevakt. 
Det nye området B3 har også tilgang til større lekeplass LP1 (250 m2) og områdelekeplass LP3 ca. 
(1000 m2), dette er for de litt større barna. 
Når det gjelder atkomst til lekeplass og fellesområder i planområdet, er det krav fra myndighetene 
om universell utforming iht. TEK 10. Det er viktig å få etablert gatelys i feltet på grunn av 
sikkerheten til de myke trafikantene.  
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Fig. 5: Viser sikker skoleveg. 
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2.8 Bekker vassdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: Viser opprinnelig bekk i ført i veggrøft. 
 
Opprinnelig bekk i planområdet er i ført i veggrøft ny veg i forbindelse med utbygging av gnr/bnr 
288/181 og ført ut i stikkrenne under gamle Kongeveg i grensen mellom eiendom gnr/bnr 288/181 
og gnr/bnr 288/8. 
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2.9 Grunnforhold 
 
Planområdet ligger i en skråning med et tilnærmet flatt område ut mot Gamle Kongeveg. 
NGUs løsmassekart viser at grunnen består av tykke morenemasser som er dekt med et lag av 
brunjord og svartjord. I de brattere skråningene er det mye storstein på overflaten og i noen områder 
kort vei ned til grunnfjell, viser til Slepphaugen boligområde.  Grunnen har generelt middels gode 
dreneringsegenskaper, men noen mindre områder er bløte og må dreneres. 
Det er ingenting som tilsier at grunnen skal være ustabil, det er derfor ikke foretatt 
grunnundersøkelser. 
Radonkart for Oppdal kommune viser forholdsvis høye konsentrasjoner av radongass i Oppdal 
sentrum. Nestuggu boligområde ligger i gult område på kartet, det vil si at 6-20% av boligene som er 
undersøkt i dette området ligger over tiltaksgrensen som er på 200 Bq/m3. Man anbefaler at det 
gjøres tiltak i forhold til radongass (radonsperre). 
Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av kommunen eller grunneier.  
 
2.10 Vannforsyning, overflatevann, klimatilpassing, avløp, strøm-forsyning etc. og renovasjon. 
 
Planområdet har tilknytningsmuligheter til nødvendig infrastruktur like i nærheten. Området skal 
tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som går igjennom. planområdet. Her går det en 6” 
vannledning som av Oppdal kommune regnes å ha kapasitet for Nestuggu boligområde, inkludert 
brannvann. Uttak for brannvann ligger plassert sentralt i planområdet. 

Fig. 7: Viser avskjæringsgrøfter og rørsystem for bortleding av overflatevann (klimatilpassing) 
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Spillvann/overvann tenkes håndtert av lukket, separat system og åpne veigrøfter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8: kommunalt ledningsnett 
 
En trafokiosk som ligger ovenfor Gamle Kongeveg vil sikre strømforsyningen til området. 
  
I samråd med teknisk og eiendom Oppdal kommune er det planområdet lagt inn i alt 5 arealer for 
renovasjon (RA1 – RA5). Plassering og størrelse av arealene er prosjektert med tanke på innføring 
av ny renovasjonsordning i kommunen. 
 
2.11 Risiko- og sårbarhet 
 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering ved hjelp av ROS- analyse og gjennomgang av 
sjekkliste vedr. risiko- og sårbarhet. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i 
denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter.  
Trafikksikkerhet, skredfare, støy/støv i forbindelse med anleggsdrift og flomfare på grunn av endret 
arealbruk og klimaendring er egne punkt som er spesielt vurdert i forbindelse med risiko- og 
sårbarhet. 
Skredatlas.nve.no viser at planområdet ligger i aktsomhetsområde snøskred, jord og flomskred. 
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Det er derfor utført en ras- og skredvurdering av firmaet Skred AS. De friskmelder planområdet i 
forhold til alle typer ras og skred.  

 
Fig. 9: Skredatlas.nve.no 
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2.12 Naturmangfold 
 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å ta ut naturbasekart (direktoratet for 
naturforvaltning) og artsdatakart (artsdatabanken) der alle sentrale punkt i forhold til 
naturmangfoldet er vurdert. I dette spesifikke området er det ikke gjort treff i artsdatakartet. 
I naturbase er området vurdert som viktig naturbeitemark. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10: Sjekkliste naturmangfold. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
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I henhold til Naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og naturverdier 
baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske 
tilstand. Etter antall registreringer som er gjort i databasene og etter viltregistreringer utført av 
Oppdal kommune tyder på at området er grundig undersøkt med tanke på naturmangfold, og det er 
derfor ikke foretatt ytterligere undersøkelser utover det som fremkommer i denne planbeskrivelsen. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet  

Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil ha og konsekvenser for naturmangfoldet 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Nedbygging av naturbeitemark må man anta er nøye vurdert i overordnet planlegging 
(kommuneplanens arealdel). Nytteverdien i et samfunnsmessig perspektiv av attraktive 
sentrumsnære boligtomter i dette området er høyere enn naturbeitemark. Den samlede belastning ved 
etablering av nye boliger i Nestuggu vurderes til å være akseptabel. 
Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf. § 8 i Naturmangfoldloven. 
§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget. 
 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Utbyggingen foregår i privat regi. Dersom det oppstår skader/miljøforringelser vil tiltakshaver bære 
kostnader. 

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Det legges som en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. 
 
2.13 Kulturminner 
 
Området er undersøkt av arkeolog og det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner. 
 
 
2.14 Natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.  
 
Området ligger innenfor område for friluftsliv HOVDEN – VANGLIA – STØLEN. Dette er definert 
som et svært viktig utfartsområde. 
Områdene er tilrettelagt med skiheiser og - nedfarter for vinterbruk, og gondol opp til Hovden for 
sommerbruk.  
Parkeringsplasser ved dalstasjonene. Flere restauranter og serviceanlegg, og utleieenheter i  
tilknytning til området. Sommerstid er deler av området tilrettelagt for downhillsykling. I 
kommunens arealplan er det vist områder for flere skiheiser.  
Heisene benyttes også til å komme seg på skiturer i høgfjellet. 
I nedre del av planområdet er det innregulert skiløype som er en del av det preparert skiløypenette i 
Oppdal  
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I forbindelse med bygging av de nye leilighetene, vist i planendringen vil det bli innregulert 2 
mindre lekeareal for aller minste ungene. Leiligheten får tilgang til større lekeplass på gnr/bnr 
288/181 og stor nærlekeplass for ballspill og lignende videreføres fra gjeldende regulering. 
 
2.15 Utbyggingsavtale 
 
Det kan bli aktuelt å inngå avtale mellom tiltakshavere og Oppdal kommune om etablering av 
gangfelt med lys helt øst og helt vest i planområdet.    
 
3. PLANPROSESSEN 
 
3.1 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshaver 
Luggume Hus og Hytter AS. Oppstartsmøte vedr. NESTUGGU boligområde ble holdt på 
kommunehuset 13.12. 2017. Fra tiltakshavere stilte Oscar Torve og Arvid Langseth og planlegger 
Ola Fjøsne, fra kommunen stilte Arild Hoel, Vegard Kilde og Vigdis Thun. 
Kontaktperson i kommunen er Arild Hoel. 
 
3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp-avisa den 14.02. 2018  
I tillegg ble planstart offentliggjort på kommunens hjemmesider. 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev henholdsvis 14.02. 2018.  
 
 
3.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
Pr. 01.04. 2018 er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag 
fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, NVE, Mattilsynet og Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS 
 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 06.03. 2018. 
 

Uttalelse til varsel om oppstart av endring av 
detaljreguleringsplan for Nestuggu 
boligområde - Oppdal 288/1 og 288/181 
 
Landbruk 
Det vises videre til tidligere uttalelse av 20.06.2017 
hvor det bl.a. pekes på at det må framgå av 
planforslaget om tiltaket har virkninger for 

Kommentar til innspillet: 
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kulturlandskapet og evt. beiteinteresser i området. 
Nestuggu boligområde ligger nært Oppdal sentrum. 
Området er avsatt til boligformål i 
kommuneplanens arealdel. For å ivareta en 
langsiktig, god og helhetlig utnyttelse av arealene 
og unngå unødig press på de verdifulle 
jordbruksområdene rundt sentrum, er det viktig at 
arealer avsatt til boligbygging gis høg utnytting. Det 
henstilles om at det i det videre arbeidet legges opp 
til en effektiv arealbruk. 
Helse og omsorg 
Innenfor planområdet planlegges det for 
sammenslåing av fire tomter til en tomt med tanke 
på bygging av leilighetsbygg med 15 leiligheter. 
Utformingen av planområdet har betydning for 
trivsel og helse, og viktige faktorer er tilstrekkelige 
utearealer med god kvalitet og tilgang til sosiale 
møteplasser tilpasset ulike aldersgrupper. Andre 
forhold å legge vekt på er tilgangen på sol/lys. 
Endring av tomteutnyttelsen vil kunne medføre 
endrede sol/lysforhold innenfor planområdet. Når 
planforslaget kommer til høring bør det derfor 
framgå at det har vært en vurdering av størrelse, 
kvalitet og utforming av uteoppholdsarealene samt 
sol/lysforholdene. 
Det framgår av dokumentene at det foreslås to 
gangveier innenfor planområdet som knyttes til to 
opphøyde gangfelt for kryssing av Gamle 
Kongevei. Trafikksikkerhet er et viktig 
folkehelsetema. Tiltak som bedrer 
trafikksikkerheten er derfor positivt. 
Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL § 
4-3, og viser til DSB sin nye veileder fra 2017; 
”Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging”. Fylkesmannen vil påpeke at en 
ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse 
ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i 
tillegg til å vurdere risiko og sårbarhet som kan 
oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, også vurderes hvordan fremtidige 
klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. Se mer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Området har generelt gode lysforhold. 
 
 
 
Uteopphold for leilighetene i B3 vil bli på 
framsiden av bygningene som er sørøstvendt 
og har gode solforhold. Egnet 
uteoppholdsareal for hver bygning som 
inneholder 4 leiligheter er ca.110 m2. Dette 
inkluderer terrasser og balkonger. 
 
Lekeplass for de minste barna plassert i B3 har 
ikke optimale solforhold hele dagen. Men 
totalvurderingen i forhold til størrelse, 
plassering og bruk er at denne plassen er egnet 
til formålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen 



Forslag til endring av detaljreguleringsplan for NESTUGGU boligområde,  
gnr/bnr 288/181 og del av gnr/bnr. 288/1.

Siv.Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297,7340 Oppdal. 
Dato 10.05. 2018

19 

informasjon på www.klimatilpasning.no og Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE), sine 
veiledere. 
 
 
Innspill: 
 
Innspill fra Sør – Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 07.03. 2018. 
 

Fylkeskommunens uttalelse til oppstart, endring 
av detaljregulering - Nestuggu boligområde 
288/181 og 288/1 i Oppdal kommune 

 
Vi viser til deres oversendelse av 22.02. 2018. 
Formålet med planendringen er å omregulere 
tomtene B5 – B8 til en tomt, dette tanke på bygging 
av rekkehus for leiligheter. I tillegg vil man foreslå 
revidering av bestemmelser i gjeldende plan. 
Avkjøring/hovedatkomst blir ikke foreslått endret. I 
forbindelse med planendringen foreslås tiltak for 
bedre trafikksikkerheten i området ved å regulere 
inn gangveier i tilknytning til opphevede gangfelt 
for kryssing av Gamle Kongeveg. 
Planarbeidet innebærer en endring innenfor en 
gjeldende plan og vil være i tråd med 
kommuneplan. Vi forutsetter at Skiløype mellom 
Vangslia og Stølen ivaretas i planen (kart og 
bestemmelser). 
Fylkeskommunen har befart området tidligere. Det 
ble ikke observert automatisk fredete eller andre 
verneverdige kulturminner som planen vil komme i 
konflikt med. 
 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klimatilpasning.no/
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Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 07.03. 2018.  
 
Varsel om oppstart av arbeid med forslag til 
endring av detaljreguleringsplan for Nestuggu 
boligområde - gnr. 288 bnr. 1 og 181 - Oppdal 
kommune 

 
Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon 
for riksveg på vegne av staten, som 
vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som sektoransvarlig for 
vegtrafikk på vegne av staten Formålet med 
reguleringsendringen er omgjøring av tomtene B5 – 
B8 i gjeldende plan til en boligtomt. Den nye tomten 
planlegges å romme 15 leiligheter. Atkomsten til fv. 
6582 (Gamle Kongeveg) endres ikke.  
 
Vi har ingen merknader i forbindelse med 
oppstartsvarslet. 
 

 

 
 
 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Sametinget 
Dato: 21.02. 2018. 
  
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk 
freda samiske kulturminner i det omsøkte området. 
Sametinget har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige merknader til planforslaget på 
det nåværende tidspunktet. 
Vi minner imidlertid om det generelle 
aktsomhetsansvaret. Dette bør 
fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi 
foreslår følgende tekst når det gjelder 
dette: 

Kommentar til innspillet: 
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Kulturminner og aktsomhetsansvaret. 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i 

marken komme fram gjenstander eller andre 
spor som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og melding sendes Sam 
eting et o g f ylk esk om m unen omgående, jf. 
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at 
dette 

pålegg formidles videre til dem som skal 
utføre arbeidet i marken. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra NVE 
Dato: 05.03. 2018. 
 
Fra: Eide Frederik [mailto:frei@nve.no]  
Sendt: 5. mars 2018 14:23 
Til: Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Emne: Konkret innspill fra NVE til 
reguleringsplan ved planoppstart - endring av 
detaljreguleringsplan - GBnr 288/1 og 288/181, 
Nestuggu boligområde - Oppdal kommune 
 
Vi viser til ovennevnte varsel om oppstart av 
planarbeid av 14.02. 2018. 
 
I denne saken vil vi kommentere at aktsomhetskart 
for jordskred berører det varslede planområdet, og 
aktsomhetskart for snøskred markerer områder i 
overkant av planområdet. Det er utført 
skredfarevurdering av Skred AS (Dokumentnr.: 
17053-01-1) for dette området, og det konkluderes 
med at skredfaren er lavere enn gjeldende krav for 
tiltak som dekkes av sikkerhetsklasse S2 i TEK17 
§ 7-3 (gjentaksintervall 1/1000).  

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet er friskmeldt i forhold til naturfare. 
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Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- 
erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og 
byggeteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige 
krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå 
vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal 
også vurderes. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 
skader eller ulemper for allmenne interesser, kan 
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte 
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt 
nok ivaretatt i planen. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har 
konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen.    
 
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å 
bruke følgende veileder og verktøy: 
         NVEs karttjenester viser informasjon om 

flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  
         NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging beskriver 
hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik 
at en unngår innsigelse.  

         NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- 
og skredprosesser som kan utgjøre fare, og 
hvordan disse farene bør utredes og 
innarbeides i planen. 

         NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et 
nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 
saksområder er vurdert og godt nok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjekklisten er gjennomgått. 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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dokumentert. 
         Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på 

www.nve.no/arealplan. 
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved 
konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal 
NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om 
planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig 
fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger 
innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til 
rm@nve.no. 
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev 
til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen.    
 
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i 
oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker 
bistand til i den enkelte saken.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Frederik Eide 
Avdelingsingeniør 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Region Midt-Norge 
Abels gate 9, 7030 Trondheim  
Tlf.: 22 95 99 00 
Tlf. direkte.: 22 95 99 36 
E-post: frei@nve.no 
https://www.nve.no  
 
 
Innspill: 
 
Innspill fra Mattilsynet 
Dato: 06.03. 2018 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 

http://www.nve.no/arealplan
mailto:rm@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
mailto:frei@nve.no
https://www.nve.no/
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UTTALELSE TIL VARSEL OM 
OPPSTART AV 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
NESTUGGU OPPDAL KOMMUNE 
 
Gjelder 
Formålet med planendringen er å omregulere 
tomtene B5 - B8 til en tomt, dette med tanke på 
bygging av rekkehus for leiligheter. I tillegg 
foreslås revidering av bestemmelser i gjeldende 
plan. 
Fakta 
Planendringen med plan-ID2017029 vil erstatte 
gjeldende plan, Plan-ID 2010001. 

Det er avholdt oppstartsmøte, referat vedlagt. 
Forhold knyttet til vannforsyning er beskrevet i 
referatet. Bygningene i planområdet skal 
tilkobles kommunalt nett, og kommunens 
gjeldende VA- norm skal legges til grunn. 
Påkoblingen skal avklares med vannverkseier, 
Oppdal kommune. 

Justert VA-kart skal utarbeides om nødvendig. 
Reguleringsbestemmelser om utbyggings - og 
påkoblingsplikt skal ivaretas i egen 
rekkefølgebestemmelse under § 2 i gjeldende 
bestemmelser. 
Vurdering 
Ut fra mottatte dokumenter synes forholdet 
knyttet til vannforsyning å være ivaretatt. 
Tilkobling til kommunalt nett samsvarer med 
føringer i Nasjonale mål for vann og helse 
(2014) og § 27-1 i Plan- og bygningsloven. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill: 
 
Innspill fra Trøndelag  brann- og 
redningstjeneste IKS. 

Kommentarer: 
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Dato 06.03. 2018 
 
Det må legges til rette for at brann- og 
redningstjenesten skal kunne utføre effektiv 
rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også i 
anleggsperioden. Dette innbefatter også en 
hensiktsmessig plassering av og nødvendig 
antall brannkummer, samt ivaretakelse av 
forskriftsmessig slokkevannskapasitet. Dersom 
det skal benyttes automatisk sprinkleranlegg 

i bygningene, må det også tas hensyn til dette 
ved vurdering av slokkevannskapasiteten. Disse 
forutsetningene må være avklart og i henhold 
til krav i lover og forskrifter, for at prosjektet 
skal kunne gjennomføres. Det vises blant annet 
til plan- og bygningsloven § 27-1 og 
byggteknisk forskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17 
og 15-9 med veiledning. 

Under og etter anleggsperioder skal 
tilgjengelighet for innsatsmannskaper til 
berørte og omkringliggende bygninger 
opprettholdes. Det må sikres at sprinkleranlegg 
og slokkevannsforsyning fungerer som 
forutsatt. Dersom vanntilførselen ikke er 
tilstrekkelig i perioder, må det etableres 
kompenserende tiltak som minimum gir 
tilsvarende sikkerhet. 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 
disponerer ikke maskinelt høyderedskap i 
Oppdal kommune. 

I Oppdal kommune er det deltidspersonell 
med dreiende vakt. Dette må det tas hensyn til 
i planleggingen. 

Avstanden mellom bygningene må ivaretas for 
å forebygge at en eventuell brann i området 
ikke får urimelig stor konsekvens. Avstanden 
skal være minst 8 meter med mindre det er 
iverksatt andre tiltak som hindrer 
brannspredning mellom byggverkene, jf. TEK 
17 § 11-6. Brannsikkerheten i bygningene skal 
være i henhold til forskriftskravene. 

 
 
Nødvendig kapasitet mht. til slokkevann er  
ivaretatt ved brannhydrant ved kommunalt 
høydebasseng for vannforsyning som ligger nær 
de nye leilighetene. 
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Kjeller (parkeringskjeller eller andre rom under 
terreng) som bygges utenfor bygningskropp, må 
vies spesiell oppmerksomhet, særlig med tanke 
på belastningen ved oppstilling av 
utrykningskjøretøy, og etablering av nødvendige 
brannvannskummer  i området. 

Dersom det tilrettelegges for lading av el-biler 
i innvendig parkering, må brannsikkerheten 
ivaretas. Det vises til utarbeidede rapporter. 

Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i 
kjeller. Det anbefales heller ikke parkering 
av gassdrevne kjøretøy i 
parkeringskjelleren. Det vises til 
utarbeidede rapporter. 

For å sikre brann- og redningstjenestens 
radiokommunikasjon, må det i byggverk 
uten innvendig radiodekning, og hvor det 
kan bli behov for røykdykking, 
tilrettelegges med teknisk installasjon slik 
at brann- og redningstjenesten kan benytte 
eget samband. 

Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må 
det også tas hensyn til tilgjengeligheten for 
innsatsmannskap. 

Dersom det er planer om å benytte stoff som 
kommer inn under forskrift om håndtering av 
farlig stoff, som for eksempel boliggass, må 
lagring, bruk og arealmessige begrensninger 
rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av 
en risikovurdering. 

 
 
 
 
Innspill: 
 
Fra: Oppsittere i Slepphaugen boligområde. 
Dato: 09.03 2018 
 
Innsigelse/innspill til  endring av 
detaljreguleringsplan for Nestuggu 

Kommentarer: 
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boligområde, 288/1 og 288/181. 
I forbindelse med forslag om endring av 
detaljreguleringsplan for Nestuggu 
boligområdet, ønsker oppsittere for 
Slepphaugen boligfelt å komme med følgende 
krav: 
• Etablering av opphøyd gangfelt med lys 

over Gamle Kongeveg for fotgjengere 
fra/til felles innkjøring til Slepphaugen 
og Nestuggu - som foreslått i reg plan 

• Nedjustering av hastighet på adkomst 
veg Slepphaugen fra Gamle 
Kongeveg. Dagens hastighet er lik 
fartsgrense på Gamle Kongeveg som 
er tiden er 50 km/t 

• Fartshumper som fører til opprettholdelse 
av hastighet på felles adkomstveg inn i 
boligfeltet 
Slepphaugen/Nestuggu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppsittere er bekymret med tanke på 
brannsikkerhet med tanke på at det kun er en 

 
 
 
 
 
 
 
Løyve til etablering av opphøyet gangfelt m. lys 
over Gamle Kongeveg gis av Statens vegvesen 
etter søknad fra tiltakshavere/Oppdal kommune. 
 
I planen legges det opp til etablering av 2 gang- 
veger, dette arealformålet avsluttes mot 
fylkesveg. Det vil være logisk/naturlig at 
arealformålet gangveg knyttes sammen med en 
sikker kryssing av Gamle Kongeveg til fortau på 
motsatt side. 
 
I planens bestemmelser kan man ikke ta inn 
nedsatt fartsgrense (annet regelverk enn plan- og 
bygningslova). 
Vurderingen er at nedsatt fartsgrense til 30 km/t 
er et klart trafikksikringstiltak og at det 
anbefales at tiltakshaver/Oppdal kommune 
søker Statens vegvesen om innføring av 30 km/t 
fartsgrense på veiene i Nestuggu boligområde. 
 
Hovedatkomst fra Gamle Kongeveg til 
Slepphaugen og Nestuggu boligområder ligger 
på kommunal grunn. Dette er også atkomst til 
kommunale høydebasseng for vannforsyning. 
Fast dekke i hovedatkomsten vil være en 
forutsetning for etablering av fartsdumper. 
 
Vurderingen er at trafikksikkerheten ivaretas 
ved etablering av gangveg parallelt med 
hovedatkomsten og skilting – fartsgrense 30 
km/t. 
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adkomstveg og stor grad av fortetting av 
boligfeltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker også å påpeke til dels store snødunger 
som er etablert i krysset 
Nestuggu/Slepphaugen,samt 
Slepphaugen/Gamle Kongeveg. Disse fører til 
uoversiktlige kryss med tanke på 
kombinasjonen anleggstrafikk,normal 
biltrafikk, skolebarn og barnelek.Her bør det 
stilles krav til hvor snø kan legges 
for å opprettholde oversiktlige kryss. 
 
 

 
 
Vedr. brannsikkerhet - er området dekket med 2 
brannkummer og rikelig med slokkevann fra 
kommunalt vannmagasin. Standarden på 
hovedatkomsten regnes som god nok for 
brannbil + annet tilleggsutstyr. Sjansen for 
masse-evakuering av boligområdene på grunn 
av brann er vurdert til å være liten, dette også på 
grunn av at området har spesielt god tilgang på 
slokkevann. 
 
Området planlegges med frisiktsoner i vegkryss. 
Minimum frisikthøyde er 0,5 m over vegplanet. 
Da er det veldig begrenset hvor mye snø man 
kan lagre mht. til krav om frisikt. 
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4. PLANFORSLAGET 

 
Fig. 11:Plankart lagt på ortofoto 



Forslag til endring av detaljreguleringsplan for NESTUGGU boligområde,  
gnr/bnr 288/181 og del av gnr/bnr. 288/1.

Siv.Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297,7340 Oppdal. 
Dato 10.05. 2018

30 

 
4.1 Kort planbeskrivelse. 
 
Planendringen viser sammenføyning av tomtene B5 - B8 (i gjeldende plan) til en tomt B3 hvor det 
planlegges leilighetsbygg med til sammen 15 leiligheter. Planendringen viser nye gangveger 
(bedring av sikkerheten for myke trafikanter) og arealer for renovasjon med tanke på ny 
renovasjonsordning for Oppdal kommune. Planen viser ny lekeplass LP2 som i bruk kombineres 
med eksisterende lekeplasser LP1 (lekeplass LP1 har fått ny plassering og form- samme areal) og 
LP3. Arealformål gangveg GA1 og GA2 utvides langs Gamle Kongeveg med tanke på etablering av 
opphøyet gangfelt over veien. 
 
Skiløype SK1, energianlegg EA1 og friområder F1, F2 videreført fra eksisterende plan. (F2 atkomst 
til lekeplass). 
Området tilkobles kommunalt vann- og avløp som ligger i planområdet. 
 
4.2 Planens 
innvirkning på 
omgivelsene   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Det vil i planen bli gitt muligheter for saltak, og takløsninger med  
motstående takflater. Taktekking av tre, skifer, torv eller andre ikke 
reflekterende materialer. Tilhørende bygg som garasje/carport/utebod kan 
tillates oppført med pulttak.  
 
Fasader skal ha middels til mørke jordfarger som harmonerer med 
omgivelsene. Store glassflater skal ha deling. Ny bebyggelse vil ikke skille 
seg ut i fra etablert bebyggelse i nærområdet. 
 
 
Forhold til landbruks/reindrifts interesser - beite/skog 
 
Forhold til landbruksinteresser er avklart i overordnet plan 

 

Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, uteplass, barn og unge.  

Området ligger innenfor område for friluftsliv HOVDEN – VANGLIA – 
STØLEN. Dette er definert 
som et svært viktig utfartsområde. 
Områdene er tilrettelagt med skiheiser og - nedfarter for vinterbruk, og 
gondol opp til Hovden for sommerbruk.  
Parkeringsplasser ved dalstasjonene. Flere restauranter og serviceanlegg, 
og utleieenheter i  
tilknytning til området. Sommerstid er deler av området tilrettelagt for 
downhillsykling. I kommunens arealplan er det vist områder for flere 
skiheiser.  
Heisene benyttes også til å komme seg på skiturer i høgfjellet. 
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I nedre del av planområdet er det innregulert skiløype som er en del av det 
preparert skiløypenette i Oppdal  
 
En legger opp til en kvartalslekeplass (LP3). Denne lekeplassen på ca. 
1000 m2 blir sentralt plassert i området. Den blir relativ flat, og er godt 
egnet til ballspill/ lekestativer og lignende. I tillegg planlegges det egne 
lekeområder (LP1 og LP2) for konsentrert bebyggelse/leiligheter på B2 og 
B3. Ellers er det lagt opp til romslige tomter hvor en har plass nok til 
sandkasseareal på hver tomt. Erfaring fra sentrumsnære boligområder er at 
hoved-idrettsanlegget i Oppdal sentrum med idrettshall/svømmehall, 
kunstgressbane, løpebane og flere fotballbaner erstatter behovet for lokale 
fotball-løkker/større lekearealer. 
 
 

Fig. 12: Viser lekeplasser 
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4.3 
Veger/Trafikksikk
erhet 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Støy, 
luftkvalitet 

Fig. 13: Viser uteoppholdsarealer. 
 
Planområdet har generelt gode lysforhold. 
Uteopphold for leilighetene i B3 vil bli på framsiden som er sørøstvendt 
med gode sol/lys forhold. Egnet uteoppholdsareal for hver bygning som 
inneholder 4 leiligheter er ca.110 m2. Dette inkluderer terrasser og 
balkonger. 
 
Lekeplass (LP2) for de minste barna plassert i B3 har ikke optimale 
solforhold hele dagen. Men totalvurderingen i forhold til størrelse, 
plassering og bruk er at denne plassen er egnet til formålet. 

Sikker atkomst til infrastruktur og lekeplassenes funksjon er beskrevet 
under pkt. 2.7 i denne planbeskrivelsen.  

 

Oversiktlige internveger, strøing ved behov og lav fart (skilting 
fartsgrense 30 km/t) gjør trafikksikkerheten langs internvegene 
tilfredsstillende. 

Oversiktlige avkjøringsforhold ved Gamle Kongeveg, avkjørselen vist 
med frisiktsoner. 

Internveger i området er nå ferdig opparbeidet og innfrir stigningskravet 
på 10 %. 

 

Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema i forhold til denne 
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 planendringen. Område B2 som nå er nesten utbygd ligger delvis i gul 
sone, vist i støyvarselkart utarbeidet av Staten vegvesen. 

Når det gjelder støy fra andre typer virksomhet kan det være aktuelt å 
innføre en bestemmelse som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

Luftkvalitet er ikke noe tema. 

4.5 Naturfare Det vurderte området, bestående av Gnr/Bnr 288/1, 288/181 og deler av 
286/1 i Oppdal kommune, planlegges regulert til boligtomter, men ligger 
potensielt utsatt for snøskred og jord-/flomskred ifølge aktsomhetskart. 
Skred AS har utført en detaljert skredfarevurdering for å avklare om 
området tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. 

Nye bygg i planlagt boligfelt skal tilfredsstille krav til sikkerhet mot skred 
for sikkerhetsklasse S2. For bygninger i denne sikkerhetsklassen skal 
årlig sannsynlighet for skred ikke overskride 1/1000. 

Under dagens terreng- og vegetasjonsforhold vurderes den årlige 
sannsynligheten for skader fra skred å være lavere enn 1/1000. 

Dersom skogen i de brattere delene av fjellsiden hogges, vil det føre til en 
økning av faren for skred ned mot planområdet. En ny skredfarevurdering 
ville i så fall bli nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14: Kart over det vurderte området med mulige utløsningsområder for snøskred og 
eksempel på beregnet skredutbredelse, inkl. beregnet trykk fra skredmassene. Grønn sirkel 
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4.6 Avgrensning av planområdet 
 
I nord grenser planområdet til Bjørndalsvegen (felles privat gårdsvei som også er atkomstvei til 
boliger og fritidsbebyggelse i området) og fritidseiendom gnr/bnr 288/116. I øst grenser planområdet 
til Slepphaugen boligområde og til kommunens høydebasseng gnr/bnr 288/150. 
I sør planområdet mot Gamle Kongeveg og i vest mot arealformål bolig avsatt i gjeldende 
kommunedelplan 2014 – 2025. 
 
4.7 Reguleringsformålene, kort beskrivelse av hvert formål  
 
Reguleringsplan for Nestuggu boligområde gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 
Boliger m/tilhørende anlegg 
Skiløype 
Energianlegg 
Renovasjonsanlegg 
Lekeplasser 
  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Avkjørsel/atkomstvei bygd i planområdet 
Gangveg 
Annen veggrunn - grøntareal 
 
Grønnstruktur: 
Friområde 
 
Hensynssoner: 
Faresone høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
Sikringssone - frisikt 
 
 
4.7.1 Bebyggelse og anlegg. 
 
 Frittliggende bolighus og konsentrert bebyggelse/leiligheter med tilhørende anlegg.  
Området planlegges bebygd med frittliggende bolighus og konsentrert bebyggelse/leiligheter med 
tilhørende anlegg.  

og pil viser delen av tomta som modellresultater indikerer som minst utsatt for snøskred. 
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Tomt B2 (tomt B1, B3 og B4 i tidligere planforslag) er avsatt til konsentrert bebyggelse/rekkehus 
som skal inneholde leiligheter. I denne planendringen er de tidligere tomtene B5-B8 slått sammen til 
en tomt B3 som skal inneholde leilighets bygg. 
Bil/sykkelparkering gjøres på den enkelte tomt. 
 
 Skiløypetrase 
I nedre del av området parallelt med gamle Kongeveg er det innregulert skiløype som er en del av 
det preparerte løypenettet i Oppdal  
 
 
 Energianlegg 
Område for strømforsyning, trafo er vist ved Gamle Kongeveg. 
 
 Renovasjonsanlegg. 
Det er i alt vist 5 områder for renovasjonsanlegg, dette med tanke på fremtidige 
renovasjonsordninger for Oppdal kommune 
 
 Kvartalslekeplass. 
Formålet gjelder felles lekeplass for samtlige eiendommer i byggeområde for boliger B2-B25. 
Området er plassert sentralt i planområdet med god oversiktlighet og solgang hele dagen. Det er lagt 
inn korridorer for å bedre atkomsten til lekearealet.  
På felles lekeplass tillates det kun oppføring av bygninger eller konstruksjoner med tilknytning til 
områdets bruk. 
 
 Lekeplass 
Formålet gjelder felles lekeplass for konsentrert bebyggelse/leiligheter på tomtene B2 og B3. 
 
 
4.7.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 Vei  
For boligområde med et forholdsvis lite antall boliger som i dette tilfellet, er en-felts veg å 
foretrekke for å holde farten nede, og i tillegg ut fra areal- og kostnadshensyn. Fartsgrensen i 
området skal være 30 km/t. 
Veien defineres som atkomstvei i middels tett bebyggelse – den dimensjoneres videre for lastebil 
med kryss og snuplass. 
 
 Gangveg 
Det planlegges gangvei fra øvre atkomstvei langs grensen til tomt B18, ned til stikkvei ved tomt 
B14, dette for å opprette en atkomstkorridor gjennom området. For bedre  
sikkerheten for myke trafikanter i planområdet og til grensende boligområde etableres 2 gangveger 
med direkte tilknytning til opphevet gangfelt over Gamle Kongeveg. 
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4.7.3 Grønnstruktur  
Friområde 
Det er lagt inn friområder i skille mellom de forskjellige reguleringsformål og for å vise atkomst til 
lekeplasser. Friområdene bør bevares i sin opprinnelige form. 
 
 
4.7.4 Hensynsoner 
Faresone høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
I områder vist som faresone høyspenningsanlegg tillates ingen tiltak som er i strid med 
arealformålet. 
 
Sikringssone frisikt                       
I forbindelse med avkjørsler fra Gamle Kongeveg er det avsatt areal til frisiktsoner. I frisiktsoner er 
det krav om at vegetasjonene skal holdes nede, maks høyde er 0,5 m over bakkenivå. 
 
4.8 Arealoppgave/oversiktskart 
Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-

kode 
Areal 
m2 

Bebyggelse og 
anlegg: 

    

 Eksisterende 
boligbebyggelse/leiligheter. 
 
 
Ny Boligbebyggelse 
 

B2 - eget gårds- 
og bruksnummer/ 
bygningsnummer. 
 
B3 – B25 
 

 
1110 
  
 
1110 

   
  4722 
 
19290     
 
   
  

 Skiløype SK1 1420     850 
 Energianlegg EA1 1510         9 
 Renovasjonsanlegg RA1 – RA5 1550     119 
 Lekeplasser  LP1 – LP3 1610   1388 
Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur: 

    
 

   

 Veg – privat V1 
 

2010 
 

  5866 

 Annen veggrunn, 
Grøntareal. 

 
AVG 

  
2019 
  

   
    138 

 Gangveg GA1 - GA3 2015     496 
Grønnstruktur     
 Friområde F1, F2 3040  2344       
Sum    35222 
Hensynssoner:  
§ 11-8, jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
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arealformål) 
 § 11-8 a1.  

Sikringssone frisikt 
 

 
H140 
 
 
 

  
140 
 

 
 
 
 
 
 

 § 11-8 a3.  
Faresone  
Høyspenningsanlegg (inkl.  
 høyspentkabler) 

 
 
H370 
 

 
 
370 

 

 
4.9 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
I planen brukes utnyttelsesgrad  beregnet som % BYA (prosent bebygd areal), samt høydeangivelse 
(mønehøyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig opprinnelig terreng.  
 
4.10 Universell utforming 
Innen planområdet skal en bestemt % av boenheter/tomter utformes etter prinsipper –  
tilgjengelighet for alle i henhold til tilgjengelighetskriterier i teknisk forskrift. 
 
 
5  Risiko- og sårbarhetsvurdering 
 
Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA 
 
Prosjekt/plan/sak: Detaljeguleringsplan for NESTUGGU boligområde, 

 gnr/bnr 288/181 og del av 288/1 
 

– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 
 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 12.04.2018 OF 
Flom/flomskred http://www.nve.no OK 12.04.2018 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred IA 12.04.2018 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 12.04.2018 OF 
Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 12.04.2018 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 12.04.2018 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is  IA            12.04.2018 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup)  IA 12.04.2018 OF 
 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  

OK 12.04.2018 OF 
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Planens innvirkning på kraftforsyning                                            
Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

IA 12.04.2018 OF 

Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan 
og 
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, 

IA 12.04.2018 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 12.04.2018 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge IA 12.04.2018 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 12.04.2018 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 12.04.2018 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 12.04.2018 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 12.04.2018 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning –
ajourføring av beredskapskart – veistandard. 

OK 12.04.2018 OF 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare – 
sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette) 

OK 12.04.2018 OF 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern 
og gjerder 

UN 12.04.2018 OF 

    
 
Bruk følgende koder i kontrollfeltet:  
OK= sjekket og i orden. 
UN= utredes nærmere i byggeprosessen 
IA= ikke aktuelt i denne saken 
SK= se kommentar i planbeskrivelse. 
 
 
5.1 Forhold som er spesielt vurdert i forhold til risiko og sårbarhet etter gjennomgang av Ros-
analyse databaser, innspill fra sektormyndigheter, naboer og grunneiere.  
 
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste og utarbeiding av 
ROS analyse. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen 
eller i innspill fra respektive myndigheter.  
 

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 
gjennomføres. De viktigste punktene i ROS-analysen er naturfare/klimatilpassing/flomfare/ 
trafikksikkerhet, støy og støv i forbindelse med anleggsvirksomhet. 
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5.1.1 Naturfare/klimatilpassing/flomfare 
Planområdet er vurdert i forhold flom som følge av endrete klimaforhold og alle typer ras- og 
skredfare. 
 
5.1.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Hovedatkomst/internveger/siktforhold er vurdert, samt trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

 
5.1.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 
Ny bebyggelse blir lagt i nærhet av etablert næring/fritidsbebyggelse. I anleggsperioden er 
vurderingen at støy/støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, det kan derfor være aktuelt å 
innføre bestemmelser som begrenser støy/støv fra anleggsarbeider. 

5.1.4 Naturmangfoldsloven 

Planområdet er vurdert ut i fra Naturmangfolds loven under punkt 2.12 i denne beskrivelsen. 

 
 
5.2 Avbøtende tiltak. 
 
5.2.1 Naturfare 
 
Ras- og skred. 
 
Planområdet friskmeldes for alle typer ras- og skredhendelser i rapport 17053-01-1 utført av 
Skred AS. 
 
Klimatilpassing/flomfare. 
 
Vann fra rask snøsmelting og store nedbørsmengder vil komme i fra Skjørstadhovden på oversiden 
av planområdet. 
Grøft på oversiden av Bjørndalsvegen vil lede overflatevann ned kum/rørgate med stor diameter som 
ligger i grensen mellom Nestuggu og Slepphaugen boligområder og videre gjennom åpen veggrøft 
og ned i stikkrenne under Gamle Kongeveg. Det vil være viktig å etablere gode veggrøfter på 
oversiden av Bjørndalsvegen med tanke på å avlaste vanntrykket mot Nestuggu boligområde. 
 
5.2.2 Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
 
Siktforhold er i varetatt ved etablert avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Det vil bil etablert gangveg 
parallelt med hovedatkomsten til Nestuggu/Slepphaugen boligområder. I tillegg vil det bli bygget 
gangveg i vestre del av planområdet. Sammen med opphøyete og opplyste gangfelt over Gamle 
Kongeveg er disse vurdert som klare trafikksikringstiltak. 
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5.2.3 Trafikkstøy/anleggsstøy og støy fra andre kilder og støv. 
 
Støy/støv- anleggsperiode. 
 
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates i utgangspunktet ikke på helligdager. 
 
Vedrørende støy skal T-1442/2012, legges til grunn av kommune, regionale myndigheter og 
berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter PBL. I 
anleggsperioden er vurderingen at støv kan være til sjenanse for nærmeste naboer, Avbøtende tiltak 
kan være f.eks vatning, påføring av CaCl2 (veisalt) eller Dustex. 
 
 
 
 
 
6. PLANKART 
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