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7.2 Avbøtende tiltak________________________________________________________________________________56 
 
8. Plankart___________________________________________________________________________________________ 58 
 
 
1. INNLEDNING 
 
2 Historikk/bakgrunn for planarbeid 

Nytt planforslag er basert på tidligere forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja 
hytteområde datert 13.06. 2019.  Denne planen gikk ikke til sluttbehandling da det i dette 
området i forbindelse med bygging av ny skiheis i Vangslia meldte seg et behov for en 
betydelig utvidelse av parkeringskapasiteten. I tillegg meldte det seg et behov for en 
vurdering av hele trafikkbildet i Vangslia, ikke minst med tanke på sikkerhet. 

Kommunen har krav om høy utnyttelse av arealer avsatt til byggeområder ved 
dalstasjonsområdene Stølen, Sletvold og Vangslia. I dette området i arealdelen planlegges det til 
sammen ca. 20 små fritidstomter med tilhørende infrastruktur og parkering til ca. 700 biler. 
Planforslaget vil også vise atkomst til utbyggingsarealer på naboeiendom gnr/bnr. 271/17 i vest. 
 
2.1 Hensikten med planen 
 
Formålet med planen er å etablere parkeringsplass på parsell nedenfor Prestløkkja hytteområde 
vist i kommuneplanens arealdel som parkeringsareal. I tilknytning til dette arealet vil det bli vist 
rundkjøring for busser/biler som gir lett atkomst for skiturister til den nye dalstasjonen. Området 
er oversiktlig og ved etablering av fotgjengerfelt over Kjerkvegen regnes dette som en 
trafikksikker løsning. Langs vestsiden av Kjerkvegen fra avkjøringen til det nye hyttefeltet og opp 
til fotgjengerfeltet vil det bli etablert gang- og sykkelveg. Endelig plassering av rundkjøring i 
forhold til gang- og sykkelveg og fotgjengeroverganger vil bli løst ved byggesak. Areal for 
kommunal renovasjon ved høydebasseng vil bli utvidet og får justert beliggenhet. Øvre 
parkeringsflate gir atkomst til framtidig fritidsbebyggelse på gnr/bnr. 271/17. For bedre 
trafikksikkerheten på hovedatkomsten til Vangslia skisenter (Kjerkvegen) foreslår man i denne 
planen en utvidelse av kjørebanen på sørsiden av vegen fra svingen ved gnr/bnr. 271/19 og opp 
til avkjøringen til Vangsløkkja hyttegrend. 
 
Arealet på nedsiden av parkeringsarealet som i kommuneplanen er avsatt til byggeområde fritid 
(Vangsløkkja hytteområde). På dette arealet vil man foreslå flate regulering - estimert til ca. 20 
fritidsboliger med tilhørende anlegg. Området skal tilknyttes kommunalt vann- og avløp. 
Planområdet inkludert eksisterende parkering er totalt ca. 43 da. 
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2.2 Forslagstiller, plankonsulent 
 
Forslagsstiller er Agnar Dørum, 
Kjerkvegen 35, 7340 Oppdal. 
 
Oppdal Skiheiser AS, 
Wenaashuset, 6386 Måndalen. 
 
 
Plankonsulent, er Siv. Agric. Ola Fjøsne, 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal. 
 
Kontakt i Oppdal kommune er Arita Eline Stene og Arild Hoel. 
 
2.3 Eiendoms - og eierforhold 
 
Eiendommene som omfattes av reguleringen er eiendom: 
 
Gnr/bnr. 271/8 og 19 - hjemmelshaver er Oppdal kommune. 
Gnr/bnr. 271/132 - hjemmelshaver er Agnar Dørum. 
Gnr/bnr. 271/308 - hjemmelshaver Oppdal Skiheiser AS 
 
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
 
Planområdet omfattes av vedtatt arealdel - kommuneplan 2019 – 2030, Vangslia - endelig vedtatt 
reguleringsplan, ikrafttredelsesdato 30.05. 2007, plan-ID 2006011 og eldre reguleringsplan 
Vangslia – Gardåa – delområde Vangslia, ikrafttredelsesdato 05.02. 1085, plan-ID 1985005. 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
 
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler og det er heller ikke stilt krav om utbyggingsavtale 
i oppstartsmøte med Oppdal kommune. 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det er ikke behov for planprogram (pbl  
§ 4.1) eller konsekvensutredning (pbl § 4-2). 
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3. PLANPROSESSEN  
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 
Vurderingen er at det ikke er behov for planprogram. 
 
3.2 Deltakere i planprosessen 
 
Det har vært dialog fra planstart mellom Oppdal kommune og planlegger Ola Fjøsne/tiltakshavere 
Oppdal Skiheiser AS v/Kjell Vidar Myrann, Agnar Dørum. 
 
 
Oppstartsmøte vedr. detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og parkeringsplass for 
Oppdal Skiheiser ble holdt på kommunehuset 27.08. 2019. 
Fra tiltakshavere stilte Kjell Vidar Myrann, Agnar Dørum, Knut Sneve og planlegger Ola Fjøsne. 
Fra kommunen stilte Arita Eline Stene, Arild Hoel, Ane Hoel, Jenny Heggvoll og Vigdis Thun. 
 
3.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Opp avisa 26.09. 2019.  
 
I tillegg ble planstart offentliggjort på Oppdal kommunes hjemmesider 26.09. 2019. 
 
Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev/e- post 26.09. 2019 
Frist for innspill ble satt til 17.10. 2019. 
Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 
 
3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 
 
 
Innspill fra sektormyndigheter og naboer/involverte parter er tatt inn i tabell og kommentert fra 
side 11 – 24. 
 

Innspill:  
 
Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 
Dato 10.10. 2019. 
 
Uttalelse  til varsel om oppstart av 
reguleringsplan for Vangsløkkja 
hytteområde og parkeringsplass 

Kommentar til innspillet: 
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for Oppdal Skiheiser AS 

Landbruk 
Det er varslet igangsetting av arbeid med 
reguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og 
parkeringsplass for Oppdal skiheiser AS. I forbindelse 
med rullering av kommuneplanens arealdel er det 
gjort overordnede avklaringer i forhold til 
arealbruken. Fylkesmannen som landbruksmyndighet 
ber om at det tas hensyn til landbruksinteressene i 
området slik at eventuelle driftsulemper søkes 
unngått. Det bør gå fram av planbeskrivelsen 
hvordan dette er vurdert. 

 

Området består i hovedsak av dyrka jord. Det 
forutsettes at det i bestemmelsene tas inn et punkt 
om at all matjord tas vare på, mellomlagres 
separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til 
jordbruksproduksjon i nærområdet. Videre bør 
det vurderes på hvilke jordbruksarealer matjorda 
kan gjøre best nytte i forhold til jordkvaliteten og 
prioriteres for de områdene. Vi har ingen øvrige 
merknader til varsel om oppstart. 

Klima og miljø 
Fritidsbebyggelse 
Fylkesmannen viser til Miljøverndepartementets 
veileder T-1450 «Planlegging av fritidsbebyggelse» 
hvor det fremgår at det er et nasjonalt mål at 
fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med 
vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og 
estetikk. Det oppfordres til å benytte veilederen ved 
utformingen av reguleringsplanen 

 

Vann og vassdrag 

 
 
 
 
 
 
 
Man forutsetter høg utnytting av området i tråd 
med arealdelen i kommuneplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man tar sikte på å ta vare på overskytende mat 
jord og bruke denne i forbindelse med 
oppdyrking av et tilsvarende areal som bygges 
ut. 
Dette kan gjøres på egen eiendom ved Ålma i 
nærheten av miljøstasjon. 
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Ifølge kart grenser planområdet til en bekk vest. 
Fylkesmannen forventer at hensynet til bekken blir 
ivaretatt i planleggingen og at det legges inn en 20 m 
byggegrense i planområdet, jf. bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. Kombinasjonen av 
kraftig nedbør og fortetting er en utfordring, fordi 
stor og hurtig avrenning kan skade bygninger, 
infrastruktur, helse og miljø. Overvann følger ofte de 
gamle dreneringslinjene til bekker og vassdrag, selv 
når disse er lukket eller omdannet på grunn av 
utbygging. Vassdragstiltak for å restaurere bekker 
og vassdrag kan derfor bidra til å forebygge 

skader som følge av overvann. Åpne bekker 
og blågrønne strukturer i tettbebygde 
områder forebygger hurtig og ukontrollert 
avrenning og skaper rom for rekreasjon og 
naturmangfold. Kommunen bør planlegge 
utbygging slik at nedbør fortsatt kan få avløp 
gjennom infiltrasjon i grunnen, slik det 
anbefales i vannressursloven § 7, andre ledd. 

 

Naturmangfoldloven 
Fylkesmannen påpeker at alle saker som berører 
natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. NML. § 7). Før det 
fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for 
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende 
synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 

Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- 
og bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
(2017). Se også ny sjekkliste fra DSB for eksempler 
på uønskede hendelser og lenker til nyttige 

 
 
 
Avstand til bekk vest gjør at det ikke er behov for å 
legge inn byggegrense. I øst er bekken delvis lagt i 
rør. 
 
 
 
Dreneringsveier for overvann som følge av store 
nedbørsmengder er vurdert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet er vurdert etter naturmangfoldloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROS- analyse følger planen. 
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regelverk. Fylkesmannen vil påpeke at en ren 
sjekkliste uten videre beskrivelser og analyser ikke er 
å anse som en ROS-analyse. 

 

ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som 
kan oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige 
klimaendringer kan påvirke tiltaket. Se mer 
informasjon på klimatilpasning.no og i Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine veiledere. 
Vi viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler for 
alle fylker som kan benyttes i arbeidet med ROS- 
analysen. 

 

ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i 
forslaget til reguleringsplan, og avdekket risiko skal 
møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene 
eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter. 

 

Vi registrerer at det i oppstartvarslet sies at 
planområdet er utredet i rapport av 20150490-01-R 
NGI som omfatter alle typer flom/skredhendelser. 

 

Ros-analysen skal følge ved saken ved utsending av 
reguleringsplan på høring. 

 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som 
planmyndighet som har ansvar for å godkjenne 
ROS-analysen i henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-3. 

 

Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige fagområder 
ingen ytterligere merknader til saken. 
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Innspill: 
Innspill fra Trøndelag fylkeskommune 
Dato: 21.10. 2019. 
 
Fylkeskommunens uttalelse - oppstart 
detaljregulering for parkeringsplass 
Vangsløkkja hytteområde - 271/132, 271/8 
og 271/19 I Oppdal kommune 
 

Vi viser til deres oversendelse av 20.09.2019. 
Formålet med planen er fritidsbebyggelse 
(område SPA4 i kommuneplanens arealdel) 
og å etablere parkeringsplass på parsell 
nedenfor Prestløkkja hytteområde. 

 

Parkeringsarealet gir også atkomst til et 
areal lenger vest (framtidig 
fritidsbebyggelse på 271/17). 

Planarbeidet vil være i tråd med kommuneplanens 
arealdel. 
Vi vurderer at det er liten risiko for at 
planen vil komme i konflikt automatisk 
fredete kulturminner. Det vises til den 
generelle aktsomhets- og meldeplikten etter 
§ 8 i kulturminneloven. 

 

Kommentarer: 
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Innspill: 
Innspill fra Statens Vegvesen. 
Dato 30.09. 2019.  
 
Tilbakemelding på varsel om 
oppstart - Reguleringsplan 
Vangsløkkja hytteområde - 
del av gnr. 271 bnr. 132, 8 og 
19 i Oppdal kommune 

Viser til deres brev av 20.09.2019. 
Statens vegvesen oppfatter saken slik at det 
er delvis endring av et tidligere 
planforslag. Vi har ingen merknader til 
varsel om oppstart. 
Tor-Erik Jule Lian 
seksjonsleder 
 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 

Innspill: 
Fra Sametinget. 
Dato: 15.10. 2019 
Sametingets uttalelse til 
oppstartsvarsel - 
Detaljreguleringsplan for 
Vangsløkkja hytteområde og 
parkeringsplass for Oppdal 
Skiheiser AS, Oppdal 
kommune 

Vi viser til deres brev av 20.09.2019. 
Sametinget uttaler seg i denne 
saken mht. samiske 
kulturminner. For hensyn som 
angår reindrift forutsetter vi 
dialog med 
reindriftsforvaltninga og de 
gjeldende reinbeitedistrikt. 
Sametinget ser det som lite 
sannsynlig at det finnes ukjente 

Kommentar til innspillet: 
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automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi 
har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige innvendinger 
til planforslaget. 
Vi minner om den generelle 
aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes 
i reguleringsbestemmelsene. Vi 
foreslår følgende tekst: 

 Kulturminner og 
aktsomhetsplikten. Om 
noen under arbeid skulle 
mistenke funn av 
kulturminner, må en 
umiddelbart stanse arbeidet 
og gi beskjed til 
Sametinget og 
fylkeskommunen. Pålegget 
beskrives i lov 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Dette 
må videreformidles til alle 
som skal delta i 
gjennomføring av tiltaket. 

Vi minner også om at alle samiske 
kulturminner fra 1917 eller eldre er 
automatisk freda ifølge kml. § 4 
annet ledd. Mange av disse er 
fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke 
tillatt å skade eller skjemme et 
freda kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
Denne uttalelsen gjelder bare 
Sametinget. For øvrige hensyn 
viser vi til egen uttalelse fra 
Trøndelag fylkeskommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man tar ikke aktsomhetsansvaret inn i 
planbestemmelsene, da disse må knyttes opp 
imot et arealformål. 
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Innspill: 
 
Fra Mattilsynet, 
Dato: 14.10. 2019 
 

UTTALELSE TIL VARSEL 
OM OPPSTART - 
DETALJREGULERINGSPLAN 
FOR VANGSLØKKJA 
HYTTEOMRÅDE OG 
PARKERINGSPLASS FOR 
OPPDAL SKIHEISER AS - 
OPPDAL KOMMUNE 
Mattilsynet mottok 1. oktober 
2019 varsel om oppstart av 
arbeid med detaljeringsplan for 
Vangsløkkja hytteområde i 
Oppdal kommune til uttalelse. 
Frist for å komme med innspill 
til planarbeidet er av avsender 
satt til 17. oktober 2019. 

Gjelder 
Formålet med planen er å etablere 
parkeringsplass på parsell nedenfor 
Prestløkkja hytteområde, vist i 
kommuneplanens arealdel som 
parkeringsareal. 
 
På nedsiden av 
parkeringsarealet som i 
kommuneplanen er avsatt til 
byggeområde fritid 
(Vangsløkkja hytteområde) vil 
man foreslå flate-regulering av 
et areal estimert til ca. 20 
fritidsboliger med tilhørende 
anlegg. Området skal 
tilknyttes kommunalt vann- og 

Kommentar til innspillet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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avløp. 

Fakta 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 
arealdel. 
 
Planområdet berører kommunal 
vannforsyning – høydebasseng, 
ledningsnett og pumpestasjon. Det er 
også kartlagt et privat vannverk i 
området, Skjørdøla vassverk. 
Det er avholdt oppstartsmøte, referat 
vedlagt. Forhold knyttet til 
vannforsyning er beskrevet i referatet. 
Fritidsboligene i planområdet skal 
tilkobles kommunalt nett, og 
kommunens gjeldende VA-norm skal 
legges til grunn. Påkoblingen skal 
avklares med vannverkseier, Oppdal 
kommune. 
 
Forhold knyttet til 
drikkevannsforsyning er vurdert i 
oppstartsmøtet. Tilgang til 
slukkevann skal avklares med 
Trøndelag brann- og 
redningstjeneste. 
 
Referat fra oppstartsmøtet som angår 
vannforsyning (drikkevann): 
Vannforsyningen skal dokumenteres 
gjennom VA-plan. Utbyggings- og 
påkoblingsplikt skal ivaretas 
gjennom egen bestemmelse. 
Kommunens gjeldende VA-norm 
skal legges til grunn for utbyggingen. 

Vurdering 
Ut fra mottatte dokumenter synes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vangsløkkja hytteområde vil bli tilkoblet 
offentlig vann- og avløpsanlegg.  
 
Uttak for slokkevann vil bli plassert sentralt i 
planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vil bli tatt hensyn til private 
vannforsyningsanlegg ved gjennomføring av de 
nye tiltakene. 
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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. 
 
Det er kartlagt at det finnes 
offentlig høydebasseng, 
pumpestasjon og mest sannsynlig 
drikkevannsledning i planområdet. 
Det bør vurderes å etablere 
hensynssone for denne type 
installasjoner for å sikre 
tilgjengelighet samt ivareta 
sikkerheten/beskyttelsen av disse. 
Det er vanlig å etablere krav til 
bygge - avstand i slike tilfeller. 
 
Skjørdøla vassverk kan ha 
distribusjonssystem / tekniske 
installasjoner for drikkevann i området. 
Dette bør undersøkes før graving tar til. 

Innspill til planarbeidet 
 

Innspill til momenter som er viktig å ivareta eller 
vurdere i det videre VA-arbeidet: 
 
Nye bygg i planområdet må sikres 
tilfredsstillende løsning for sikring 
mot tilbakeslag. Mattilsynet forventer 
at dette blir ivaretatt ved å følgen 
kommunens VA-norm. 
 

Nye vannledninger må ha tilstrekkelig dimensjon for å 
sikre tilstrekkelig leveringssikkerhet. 
 

Oppdal kommune må ivareta sin plikt når 
det gjelder å ta drikkevannshensyn i 
forbindelse med arbeid med 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunalt vann og avløpsnett går igjennom 
områder hvor man skal bygge nye 
parkeringsplasser. 
I forbindelse med dette tiltaket må man vurdere 
dybde/beliggenhet på kommunale rørledninger. 
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reguleringsplaner, jf. 
drikkevannsforskriften § 26. Det må settes 
av nødvendig areal for å sikre offentlig 
høydebasseng og pumpestasjon. Ledninger 
for distribusjon av drikkevann må være 
tilgjengelig for vannverkseier etter 
utbyggingen. Eventuelle omlegginger av 
ledningsnett eller liknende må medføre 
minst mulig avbrudd i vannforsyningen. 
 

Eventuell eksisterende privat vannforsyning 
i området som ikke er registrert må 
kartlegges. Det må foretas en vurdering om 
disse kan påvirkes negativt av tiltaket. 
 

 
Dette tas til følge. Det vil bli innregulert 
sikringssoner rundt pumpestasjon og 
høydebasseng. 

Innspill: 
 
Trøndelag brann – og redningstjeneste IKS. 
Dato: 01.10. 2019 
 

Detaljreguleringsplan for Vangsløkkja 
hytteområde og parkeringsplass for Oppdal 
Skiheiser AS - Høringsuttalelse 
 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 
viser til ovennevnte sak. 

 
Hensikten med planen er å etablere 
parkeringsplass på parsell nedenfor 
Prestløkkja hytteområde. I tilknytning til 
arealet vil det bli rundkjøring som gir lett 
adkomst for skiturister til den nye 
dalstasjonen. 

 

Brann- og redningstjenesten minner om 
at det må tas hensyn til følgende: 

• Det må legges til rette 
for at brann- og 
redningstjenesten skal 
kunne utføre effektiv 
rednings- og 

Kommentarer: 
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slokkeinnsats, uansett 
årstid, også i 
anleggsperioder. 

• Under og etter anleggsperioder 
skal også tilgjengelighet for 
innsatsmannskaper til 
omkringliggende bygninger 
opprettholdes. Det må sikres at 
sprinkleranlegg og 
slokkevannsforsyningen 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 viser 
videre til retningslinjer som gjelder 
Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap i TBRT's kommuner. Disse 
beskriver blant annet veiens minste kjørebredde, 
maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, 
svingradius og akseltrykk. Det vises også til TEK 
17 § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap med veiledning. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastruktur bygges etter en standard som 
ivaretar tilgjengeligheten til hytteområdet for 
rednings og slokkemannskap. 
 
Uttak for slokkevann vil bli passert sentralt i 
planområdet. Tilgang til slokkevann både med 
hensyn til mengde og trykk er vurdert til å 
være meget gode etter etablering av nytt 
høydebasseng i Vangslia Fjellandsby. 

Innspill: 
 
Fra NVE. 
 
Fra: Finn Herje  
Sendt: torsdag 7. november 2019 12:25 
Til: Bente Lervold Werkland <belw@nve.no> 
Emne: SV: 201802128-5  
 
Hei 
 
Nei. vi har ingen kommentarer til denne og vil 
ikke komme med svarbrev til saken 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:belw@nve.no
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Fra: Bente Lervold Werkland  
Sendt: torsdag 7. november 2019 11:04 
Til: Finn Herje <fhe@nve.no> 
Emne: 201802128-5  
 
Hei 
Ola Fjøsne lurer på om det kommer noe svar på 
dette. 
 
Bente 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill:  
 
Fra:   

 
Prestløkka Hytteforening 
Vangslia 
7340 Oppdal     
    22. oktober 2019 
 
Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297 
7340 Oppdal      
 
INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERINGSPLAN I VANGSLIA 
 
Prestløkka Hytteforening kommer her med innspill 
til: 
Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan Vangsløkkja hytteområde og 
parkeringsplass for Oppdal Skiheiser AS, del av 
gnr/bnr. 271/132, 271/8 og 271/19, datert 20. 
september 2019. 
 
 
Innledning 
Prestløkkja Hytteforening har i brev av 22. februar 
2019 kommet med høringsinnspill vedrørende 
«Alternativt forslag til arealbruk i Vangslia 
Oppdal» datert 18. januar 2019. Videre så vedtok 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fhe@nve.no
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Kommunestyret den 7.3.2019, sak 19/24 at nytt 
planforslag til Kommuneplanens arealdel 2019-
2030 innenfor et område i Vangslia sendes på 
begrensa på høring iht. Pbl § 11-14. Begrensa 
høring i Vangslia. Prestløkka Hytteforening kom 
med høringsinnspill med tittel: BEGRENSA 
HØRING I VANGSLIA – HØRINGSINNSPILL, 
datert 3. mai 2019. 
 
Fredag 4. oktober 2019 ble det avholdt en befaring 
mellom Prestløkka Hytteforening v/Trond 
Kvamsdal, Oppdal Kommune v/Arild Hoel og 
Arita Eline Stene samt tiltakshaverne v/Ola Fjøsne 
og Agnar Dørum.  
 
Vedlagte innspill oppsummerer det som er kommet 
frem gjennom de ovenfornevnte brev og befaring. 
 
Skitrafikk av besøkende til Oppdal Skiheiser 
gjennom Prestløkka Hyttefelt 
Parkeringsplass kan forventes å gi økt skitrafikk fra 
besøkende til Oppdal Skiheiser gjennom Prestløkka 
Hyttefelt. Da Prestløkka Hyttefelt ble etablert var 
skiområdet hovedsakelig øst for hyttefeltet, mens 
det etter utbygging av Håkerekspressen og 
eventuell parkeringsplass vil Oppdal Skiheiser sine 
områder omkranse hyttefeltet på alle kanter. Det er 
særlig tre forhold vi vil påpeke i denne 
sammenheng: 

a) Det foregår i dag en livsfarlig 
gjennomkjøring av barn som skal ned til 
Håkerekspressen fra bunnstasjonen til T-
krokheisene, se traséne 1 og 2 angitt med 
rød piler på vedlagte kartutsnitt. En 
påkjørsel samt flere nesten-ulykker og 
farlige situasjoner er rapportert i Nedre 
Prestløkkja. De kommer kjørende og 
hoppende (sågar fra garasjetak) utover 
veien i stor fart. Skianlegget må pålegges å 
forhindre denne mulighet med stengsel på 
vinterstid i overkant av hyttefeltet.  

b) Etter opparbeiding av veien til Vangslia 
Fjellandsby med tilhørende fjerning av skog 
og andre stengsler har det en i vinter vært 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter bygging av jordvoll (ovenfor Øvre 
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farlige situasjoner med barn og ungdom 
som bruker vestre del av Prestløkka 
Hytteområde (se traséen 3 angitt med rød 
pil) som skipark. De kommer tett opp til 
hyttebebyggelsen hoppende og i stor fart til 
risiko for beboere (spesielt barn) som 
oppholder seg hyttenes uteområder. En del 
av disse ungdommene kommer fra 
skiløypene i Håkerekspressen og svinger 
innom dette området og så tilbake igjen til 
skibakken. 

c) Det er viktig at det blir tilrettelagt skitrasé 
til parkeringsplassene ifra 
Håkerekspressen, se forslag anvist med blå 
pil og merket 4. Det angitte eksemplet viser 
plassering av en naturlig overgang fra 
nedfartene i Håkerekspressen og de 
planlagte parkeringsplassene.  

 
Oppdal Skiheiser må iverksette nødvendige tiltak 
for å forhindre den omtalte skigjennomkjøringen! 

 
Trafikksituasjonen i Kjerkvegen 
Med den foreslåtte betydelige økningen av antall 
parkeringsplasser for gjester til Oppdal Skiheiser i 
Vangslia vil vi forvente at problemer med 
parkering langsetter Kjerkvegen opphører da en 
forventer at politiet vil håndheve det eksisterende 
parkeringsforbudet langsetter Kjervegen. Dette vil 
være positivt i forhold til dagens situasjon som ved 

Prestløkkja) i ca. 1 m høyde med etablering 
(kommende vinter) av sperregjerde (helt inn 
imot stabbesteinene ved bekken) på toppen av 
dette forventes problemet med gjennomkjøring i 
dette området for løst. 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsket kanalisering av skitrafikk fra vest er 
igjennom arealformål idrettsanlegg som grenser 
til parkeringsflatene. Å hindre bruk av 
bekkdalen/privatisert areal ved hytterekkene 
vest for Prestløkkja til frikjøring er en 
utfordring. Sperregjerde fra nyvegen langs 
bekkdalen kan være en løsning. Dette vist på 
fig. A. 
Skiheisen kan legge til rette skitrase (ved bruk 
av tråkkemaskin) som fører skitrafikken mot 
parkeringsplassen. 
 
Skiatkomst kan videre tilrettelegges ved bort 
taking av vegetasjon i en korridor over bekken. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. A 



Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og parkeringsplass for Oppdal 
Skiheiser AS nedenfor Prestløkkja hytteområde, gnr/bnr. 271/308, del av gnr/bnr. 271/8, 271/19 
og 271/132. 
 
______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Siv. Agric. Ola Fjøsne 
Dovrevegen 297, 7340 Oppdal 
Dato 16.12. 2019 

 

22

stort besøk i heisene er kjennetegnet med kun en 
kjørebane fra kirken og opp til bunnstasjonen for 
Solheisen.  
 
På den annen side vil det bli økt trafikkbelastning i 
området for påstigning til Solheisen, som i dag er 
meget uoversiktlig med fare for påkjørsler (spesielt 
av barn som uforvarende krysser veien). Med den 
foreslåtte plassering av de nye parkeringsplassene 
må en utvide og regulere Kjerkvegen i dette 
området. Det må spesielt legges til rette for at 
kryssing av Kjerkvegen mellom parkeringsplassen 
og Solheisen skjer ovenfor innkjøringen til 
parkerinsplassen. I helger og vinterferie/påske ved 
stort besøk må det organiseres manuell dirigering i 
dette området. 
 
Vi vil videre påpeke at de må gjøres noe med 
svingen ovenfor kirken som også uten parkering 
langs Kjerkvegen er et uholdbart svakt punkt som 
vil komme under forsterket press med den 
påregnelige trafikkøkningen av besøkende til 
skiheisene i Vangslia. Den planlagte 
innkjøring/utkjøring fra Vangsløkkja Hytteområde 
vil også forverre forholdene ovenfor svingen. 
Spesielt innkjøring til hyttefeltet vil medføre 
kryssing av motgående trafikk, som igjen vil tilsi 
stans i trafikken oppover Kjerkvegen. Kjerkvegen 
bør utvides til tre felt i dette området. 
 

Landskapsmessig utforming  
Den eksisterende innmarken mellom Prestløkka 
Hyttefelt og kirken kan sies å være den 
"landskapsmessige indrefileten" i Vangslia og den 
vil bli vesentlig endret ved utbygging av store areal 
for parkeringsplasser. Det bør bestrebes å utforme 
parkeringsplassene på en måte som gjør inngrepet 
minst mulig skjemmende på Vangslia og det bør 
kreves bruk av kompetente landskapsarkitekter. Vi 
forventer at parkeringsplassene vil bli senket i 
forhold til dagens terreng siden matjorden skal 
brukes ved oppdyrking av et tilsvarende areal ved 
Ålma. Videre vil vi anse bruk av 

 
Når det gjelder lysten til gjennomkjøring fra 
kommunal veg – pilene 1 og 2 er vurderingen at 
dette vil avta ved at det etableres et 
sikkerhetsgjerde på en ca. 2,5 m høy mur 
nedenfor Prestløkkja. Dette vil ikke være en lett 
atkomst til parkeringsplassen.  
 
 
 
 
Man vil utvide Kjerkvegen i bredden, etablere 
gangvei, rundkjøring, sone med redusert 
hastighet ved opphøyet fotgjengerovergang vest 
for den nye dalstasjonen. 
Dette er beskrevet i denne planbeskrivelsen 
under pkt. 5.9 trafikkforhold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det som visuelt blir mest synlig vedr. 
parkeringsplassen er støttemuren mot bakken 
nedenfor Prestløkkja. Utformingen/materievalg  
vil avgjøre det visuelle inntrykket. En 
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vegetasjonsskjermer mellom hvert av nivåene som 
et positivt tiltak for å avdempe den 
landskapsmessige innvirkningen fra tiltaket. 
 
Det må etableres en vegetasjonsskjerm (2 meter 
høy) i grensen mellom skikorridor og øverste 
parkeringsplass som kan bestå av lauvtrær og 
vintergrønne trær i et omfang som er tilstrekkelig 
for å dempe innsyn vinterstid samt støvplage 
sommerstid.  Skikorridoren mellom 
vegetasjonsskjerm og parkeringsplass må være 
minst 8 meter bred, og det må være Oppdal 
Skiheiser sin plikt å vedlikeholde denne korridoren 
dvs. preparering av skiløype samt rydding og stell 
av gress og vegetasjonsskjerm. 
 
Det må anlegges et (fast) dekke som ikke medfører 
støvplager i den snøfrie delen av året. 
 
Bruksbegrensninger av parkeringsplassene 
Det må reguleres inn at parkeringsplassene er 
tiltenkt parkering på dagtid og ikke tillate 
langtidsparkering, overnatting med bobiler, 
campingvogner, telt eller lignende. Videre bør det 
tilstrebes at busser får tildelt bestemte områder. 
Eksempelvis at det for det øverste feltet kun lov for 
bussparkering nær Kjerkvegen og ikke rett 
nedenfor Prestløkka Hyttefelt. Forurensing fra 
busser/biler må minimeres og det bør være forbudt 
å la busser og biler å gå på tomgang. Videre skal 
ikke parkeringsområdet brukes til tilstelninger med 
messe-telt, musikk og annen støy. 
 
 
Oppsummering 
Prestløkka Hytteforening ber om at 
detaljreguleringsplanen tilrettelegger med gode 
løsninger for sikker skikjøring til og fra 
parkeringsplassene. Sikker tilgang for fotgjengere 
må også løses knyttet til deres kryssing av 
Kirkeveien samt sikring av overgangen ned mot 
parkeringsplassene fra Nedre Prestløkka. Samtidig 
må områdets landskapsmessige og estetiske 

vegetasjonsskjerm over tid (vokser seg stor) kan 
være til hinder for snøbrøyting og drifting av 
skikorridoren. 
 
Nivåene mellom hver av parkeringsflatene vil 
bli tilsådd og vil være lite synlig nedenfra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er foreslått bruksbegrensninger planens 
bestemmelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette ivaretas gjennom plankart og planens 
bestemmelser. 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
(med vekt på avvik fra overordnet plan) 

kvaliteter bli ivaretatt.  
 
 
På vegne av Prestløkkja hytteforening 
 
 

 
Torbjørn Stølan 
Styreleder Prestløkka Hytteforening 
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4.1 Overordnede planer (Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel) 
 
Sikringssone nedslagsfelt drikkevann er vist i kommuneplanens arealdel. Denne sonen er ikke 
videreført på forslag til nytt plankart på grunn av at planområdet vil være tilkoblet kommunalt 
vann- og avløpsnett og vil ikke ha innvirkning på hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Planforslaget er ellers i tråd med overordnet plan. 
 
Nye tomter og parkeringsplass planlegges i byggeområde fritid og byggeområde parkering vist i 
kommuneplanens areal.

 
Fig.1: Planomriss/byggeområde vist i kommuneplanens arealdel 2019 – 2030. 
 
4.2 Gjeldende reguleringsplan, og ev. andre juridiske forhold 
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Den nye detaljreguleringsplanen erstatter deler av Vangslia - endelig vedtatt reguleringsplan, 
ikrafttredelsesdato 30.05. 2007, plan-ID 2006011, del av eldre reguleringsplan Vangslia – 
Gardåa – delområde Vangslia, ikrafttredelsesdato 05.02. 1985, plan-ID 1985005 og del av eldre 
reguleringsplan Vangslia – Gardåa – endring, ikrafttredelsesdato 25.02. 1988, plan-ID 1985004. 
 

 
Fig. 2: Viser tilgrensende planer, Vangslia – Gardåa delområde Vangslia, Vangslia – Gardåa endring og Vangslia. 
 
 
4.3 Tilgrensende planer 
 
Planområde for Vangsløkkja hytteområde og parkeringsplass for Oppdal Skiheiser AS omkranses 
av 3 tilgrensende reguleringsplaner. 
Vurderingen er at ingen av disse har avgjørende betydning for hverken atkomst eller plassering 
av ny bebyggelse/parkeringplasser i det nye planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold) 
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5.1 Beliggenhet og størrelse 
 
Området ligger i Vangslia ca. 3,3 km nordvest for Oppdal sentrum. 
Planområdet er ca. 43 da.  
 
 

Fig. 3: Oversiktskart 
 
 
5.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk  
 
Området som omfattes av den nye detaljreguleringsplanen består av parkeringsplasser, 
kommunalt høydebasseng og pumpestasjon for vannforsyning, i tillegg fulldyrket mark og noen 
randsoner med bekker og lauvskog. 
 Det grenser mot Prestløkkja hytteområde i nord, mot oppdyrket mark i vest og sør og mot 
bolig/fritidsbebyggelse og skiheis i sør og øst.    
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Fig. 4: Viser planområdets innhold. 
 
 
5.3 Stedets karakter,  

 bebyggelsens struktur.  
 estetikk, kvalitet og verneverdig bebyggelse. 

 
Bebyggelsen i området består av, gårdsbebyggelse frittliggende bygninger (bolig/fritid) 
hovedbygninger med anneks/garasje/uthus. 
 
Vurderinger er at bebyggelsen i Vangslia er eksponert ovenfor omgivelsene og det er viktig  
med mest mulig (planting av busker og trær) vegetasjon for å bryte opp noe av synsinntrykket  
fra en konsentrert bygningsmasse. 
Bygningene i området har en jevn god byggeteknisk og estetisk utførelse. 
Oppdal kirke og Raulåna registrert som verneverdig bebyggelse i nærheten av planområdet. 
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Fig. 5: Viser planområdet. 
 
5.4 Landskap 

 Topografi og vegetasjon  
 Solforhold 
 lokalklima, klimavern 
 Estetisk og kulturell verdi 

 
Hoved-fallretningen i planområdet er mot sør, terrenget er jevnt fallende, noe brattere i midtre 
del. Planområdet inneholder 2 bekkedrag hvor begge er delvis lagt i rør. Planområdet er vegetert 
med noe glissen kantvegetasjon og består ellers av dyrkamark. 

Planområdet strekker seg fra høydekote 665 i nedre del og opp til høydekote 690 ved Prestløkkja 
hytteområde. 

Planområdet har meget gode solforhold. 

Fremherskende vindretninger er fra vest/nord og nordvest. Storparten av nedbøren i form av snø 
vil komme med vindretninger fra nord/nordvest. 
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Lokal-klimaet er veldig bra, i kuldeperioder kan det være 10 grader varmere i Vangslia området 
enn f.eks. i Oppdal sentrum. Ellers avviker ikke klimaet mye fra det generelle klimaet i Oppdal. 
Området er ikke spesielt vindutsatt. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området. 

I området ligger Oppdal kirke og Raulåna som er registrert med spesielle estetiske og kulturelle 
verdier. Ved planlegging av ny bebyggelse og parkeringsanlegg må disse ivaretas så godt som det 
lar seg gjøre. 
   

     5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Trøndelag fylkeskommunene skriver i brev av 21.10. 2019: 
 
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. Det vises til den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. 
 
Sametinget skriver: Vi viser til deres brev av 20.09. 2019. 
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige 
innvendinger til planforslaget. 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene.  
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5.6 Naturverdier  
 
Naturmangfoldloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som faller 
utenfor områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven som er sentrale. 
  
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gå igjennom sjekkliste 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle sentrale punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. 
Det er funnet treff i databasene i planområdet. I artsdatakart er det registrert stær i plan- 
området, den er vurdert som NT – nær truet. Det er en enkelt observasjon og vurderingen er at  
utbyggingen ikke får konsekvenser for denne arten. 
 

 
Fig. 6: Artskart. 
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Fig. 7: Viser treff i naturbasekart. 
 
Fig. 7 viser at planområdet ligger i nærheten av flere viktige naturtypeområder.  
 
Etter søk i artskart og naturbase er konklusjonen at man ikke finner treff som vil påvirkes i større 
grad av utbyggingen.  
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Fig. 8: Sjekkliste naturmangfold. 
 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
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 disse databasene tyder 
det på at området er grundig undersøkt med tanke på naturmangfold, og det er derfor ikke 
foretatt ytterligere undersøkelser utover det som kommer fram i databasene. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig jf. § 8 i naturmangfoldloven. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet  
Detaljreguleringsplanen medfører i hovedsak inngrep på fulldyrket mark og vurderingen er at det 
ikke er behov for innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det vurderes som lite sannsynlig at 
tiltaket vil ha og konsekvenser for naturmangfoldet. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Den samlede belastning ved Utbygging av Vangslia hytteområde og P-plass for Oppdal Skiheiser AS 
vurderes til å være akseptabel. 
 
§ 9 og § 12 vurderes som hensyntatt i utformingen planforslaget.  
 
Vurderingen er at etablering av planlagt bebyggelse og etablering av ny parkeringsplass i dette 
området ikke vil påvirke funnet kjente registreringer knyttet til utvalgte naturtyper og prioriterte 
arter i eller i nærheten av planområdet.  Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig for å 
fremme forslag til plan. 
 
 
§ 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. 
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5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk og uteområder 

 
Området ligger like i nærheten av 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. 
  

 
Fig. 9: Viser svært viktig område for friluftsliv. 
 
Planområdet ligger like i nærheten av det preparerte skiløypenettet i Oppdal. 
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Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og vinter som også er positivt 
for folkehelsen, barn og unge. Planforslaget vil også vise område for annet uteopphold som kan 
opparbeides med gapahuk, benker, bålplass eller lignende. Utbyggingen med en kraftig økning i 
antall parkeringsplasser vil bedre atkomsten til friluftsområder. 
 

 
5.8 Landbruk/reindrift 
 
Området er i arealdel kommuneplan for Oppdal 2019 - 2030 vist som byggeområde for 
fritidsbebyggelse, parkering og idrettsanlegg.  
Vurderingen ar at dette arealet ligger i et utbyggingsområde for turisme som er et stort satsingsområde 
for Oppdal.  
Planområdet vil ikke komme i konflikt med reindriftsinteresser da det i utgangspunktet er inngjerdet 
innmark og ligger langt fra hensynsone reindrift. 
Vurderingen er at arealbruken er avklart i overordnet plan (arealdel kommuneplan 2019-2030). 
 
 
 
5.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 
 Vegsystem/parkering 
 Trafikkmengde 
 Ulykkessituasjon 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
 

 
Som hovedatkomst til det nye hytteområdet (Vangsløkkja) og parkeringsarealet P1 er det planlagt 
utvidet bruk av (eksisterende atkomst) Kjerkvegen. Det skal bygges ny internveg til Vangsløkkja 
hytteområde.  
Det skal være vinterbrøytet veg med 1,5 parkeringsplass/boenhet.  
 
Trafikkmengden i planområdet langs Kjerkvegen vurderes periodevis til å være stor. 
 
Risikoen for ulykker vurderes i utgangspunktet til å være liten. Men dette betinger god strøing 
ved isete forhold. 
 
Planen som innbefatter flere hytte enheter vil føre til en generell trafikkøkning i området. 
Planforslaget vil vise avbøtende tiltak i forhold til trafikksikkerhet for myke trafikanter ved at det 
etableres gang- og sykkelveg fra avkjøringen til Vangsløkkja hytteområde og opp til fotgjengerfelt 
ved den nye dalstasjonen i Vangslia Skisenter. I områder for kryssing av Kjerkvegen vil man 
innføre sone med redusert fartsgrense og opphøyete gangfelt. 
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I tillegg vil man foreslå å øke bredden av Kjerkvegen fra nedre del av svingen (gnr/bnr. 271/19) 
til avkjøringen til Vangsløkkja hytteområde. Dette vil føre til en bedre flyt i trafikken til 
skisenteret, spesielt ved glatte/isete forhold.  

 
5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Det er ikke krav om universell utforming/tilgjengelighet for fritidsbebyggelse. 
 
5.11 Teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 
 Trafo 
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
 Renovasjon 

 
Vann- og avløp er planlagt tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. 
VA- plankart leveres Oppdal kommune sammen med forslag til detaljreguleringsplan for området.  
 
Vangsløkkja hytteområde vil bli tilkoblet offentlig vann- og avløpsanlegg.  
Offentlig avløpsledning går langs Kjerkvegen og det er naturlig å koble seg til dette. 
Etter opplysninger fra kommunen har vann- og avløpsnettet god kapasitet. 
Uttak for slokkevann er plassert i nærheten av planområdet. 
 
 
Nytt areal for energianlegg EA1 (trafo) foreslås lagt av ny avkjøring til Vangsløkkja hytteområde. 
 
Energiforsyningen er fra Oppdal Everk. Alternativ energi kan produseres evt. ved etablering av 
solceller på tak og energibrønn/varmepumpe på hver enkelt tomt. 
 
Når det gjelder renovasjon vil det bli lagt opp til at hver enkelt hytteeier leverer avfall til 
kommunalt renovasjonsområde som er foreslått lagt i planområdet. Man må ellers innrette seg 
etter de til enhver tid gjeldende regler Oppdal kommunen har for avfallshåndtering. 
 
5.12 Grunnforhold 

 Grunnens sammensetning 
 Stabilitetsforhold 
 Ledninger 
 Evt. rasfare 

 
Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet.  
Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig 
sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m 
til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området. 
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Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt 

      grunn - undersøkelser. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av 
      hverken kommunen eller grunneier. 
  
      Kommunale/private vann- og avløpsledninger vil bli vist på VA – plankart. 
      Kabelnett tilhørende Oppdal E- verk og Vitnett er vist på fig. 10. 
      Ved igangsetting av tiltak må jordkabler peiles. 
 

Fig. 10: Viser ledninger i grunnen. 
 
Aktsomhetskart tilgjengelige på http://atlas.nve.no viser planområdet er potensielt utsatt for 
jord/flomskred og snø/steinskred. Aktsomhetskartene er ikke nøyaktige kart og derfor er det 
gjort en skredfaglig vurdering som avklarer om det er tilstrekkelig sikkerhet mot flom og skred i 
henhold til krav gitt i Plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK 10 § 7-3. 
 
I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby ble det av 

http://atlas.nve.no/
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NGI utarbeidet en skredrapport. 
Vurderingen omfatter alle typer flom/skredhendelser. Følgende er sakset fra NGI rapport 
20150490-01-R kapittel 7: 
"Snøskred er den skredtypen som er dimensjonerende i forhold til utstrekning av faresonene i 
utbyggingsområdet. De topografiske og klimatiske forholdene tilsier at andre skredtyper som 
steinskred, jord- og flomskred samt sørpeskred ikke når inn i det planlagte utbyggingsområdet." 
NGI kan derfor konkludere med at faresonekartet (Kart nr. 03) tar hensyn til alle skredtyper, inkl. 
jord- og flomskred.  
Vurderingen fra kommunen i oppstartsmøtet 27.08. 19 er følgende: Planområdet ligger i et 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Dette må avklares ved utarbeiding av ny skredrapport, 
eller at det innhentes tillatelse til å benytte NGI-rapport datert 22.09.15. (Vangslia Fjellandsby). 

Man har innhentet tillatelse til å bruke rapporten fra NGI som er vurdert til også å gjelde for 
Vangsløkkja hytteområde/P-plass for Oppdal skiheiser AS, denne vedlegges dette planforslaget. 
 
5.13 Støyforhold 
 
Vurderingen er at området ikke er spesielt støyutsatt.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støy i anleggstiden. 
 
5.14 Luftforurensing 
 
Vurderingen at området ikke er spesielt påvirket av støv fra biltrafikk eller forurensning fra ander 
kilder.  
Det er aktuelt å innføre en bestemmelse angående støv i anleggstiden. 
 
5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

 Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 
• Rasfare 
• Flomfare 
• Vind 
• Støy 
• Luftforurensing og forurensing i grunnen 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Andre relevante ROS tema 

 
 
1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
Skredfare (stein, jord, leire, snø) www.skrednett.no OK 29.09.2019 OF 
Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK 29.09.2019 OF 
Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred OK 29.09.2019 OF 
Radon http://radon.nrpa.no OK 29.09.2019 OF 
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Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK 29.09.2019 OF 
Fare i forhold til skogbrann OK 29.09.2019 OF 
Regulerte vassdrag med fare for usikker is OK           29.09.2019 OF 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) OK 29.09.2019 OF 

 
 
2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. 
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) Klatrefare i master.  
Planens innvirkning på kraftforsyning                                            

IA 29.09.2019 OF 

Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

IA 29.09.2019 OF 

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

OK 29.09.2019 OF 

Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK 29.09.2019 OF 
 
 
3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Utbyggingsrekkefølge OK 29.09.2019 OF 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) 

OK 29.09.2019 OF 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 29.09.2019 OF 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) SK 29.09.2019 OF 
e) Reguleringsbestemmelser OK 29.09.2019 OF 
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning–ajourføring 
av beredskapskart – veistandard. 

OK 29.09.2019 OF 

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

OK 29.09.2019 OF 

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

UN 29.09.2019 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. 
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5.16 Analyser/utredninger 

 
 Økt avrenning på grunn av framtidige endrete klimaforhold 
 Brannsikkerhet 
 Klimafaglig vurdering 

 
Økt avrenning: 
Ved utbygging av Vangslia Fjellandsby som ligger i lia ovenfor Prestløkkja hytteområde er det 
bygget et dreneringssystem for overflatevann. (ARC rådgivning) 
Dette systemet i tillegg til eksisterende drenering i Prestløkkja vil direkte avlaste  
vanntrykket på P-plass Oppdal skiheiser AS og Vangsløkkja hytteområde. 
I forhold til klimatilpasningstiltak og økt mengde overvann er vurderingen at man knytter  
takvann til kommunens overvanns nett og infiltrerer vannet på den enkelte tomt i grunnen. 
Løsmassekart i NGUs database beskriver grunnen til å ha middels gode infiltrasjonsegenskaper. 
Nedslagsfeltet blir ikke vesentlig endret som følge av utbyggingen. Det er i første rekke takflatene 
(høgt krav til utnytting fører til store takflater i forhold til tomtestørrelse) som vil føre til en 
hurtigere avrenning ved store nedbørsmengder. Torvtak vil bremse avrenningshastigheten. 
 
Det er planlagt minst mulig endringer i naturlige avrenningsveier i området. 
Det nye planområdet er påvirket av et begrenset nedslagsfelt, dette på grunn av utbyggingen (som 
før nevnt) av Vangslia fjellandsby som drenerer mye av overvannet ut i bekkdrag vest for 
planområdet. Ved større nedbørsmengder og rask snøsmelting er vurderingen at bekkedraget (se 
fig. 11) i østre del av planområdet har nok kapasitet til å ta imot overvann drenert fra ny 
parkeringsplass P1. 
Flaskehalsen i denne dreneringsveien vil være stikkrenne gjennom Kjerkvegen i «storsvingen» på 
oversiden av Prestgarden, fra dette området er bekken lagt i rør (se fig. 12) og ført i stikkrenne 
gjennom Rv70. Dersom dette systemet blir overbelastet er vurderingen at vannet vil følge 
veigrøften på østsiden av Kjerkvegen og fordrøye seg utover større arealer lengre (dyrka mark) 
nede uten å gjøre større skade. I den forbindelse anbefales grøftrensk på østsiden av Kjerkvegen. 
Det anbefales også å etablere drenskassetter slik at avrenning fra store parkeringsflater (ny P-
plass) kan fordrøyes i disse. 
Vurderingene som er gjort er at bekkeløpet tåler et klimapåslag på 20 %. 
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Fig.11: Viser dreneringsveier for overflatevann – bekkeløp mot stikkrenne i Kjerkvegen og bekkeløp i østre del av 
planområdet.  
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Fig.12: Viser dreneringsveier for overvann. 
 
Brannsikkerhet: 
Vedr. brannsikkerhet så er det etablert 2 brannhydranter (fra kommunalt nett) i nærheten av 
Vangsløkkja hytteområde. 
 
Klimafaglig vurdering:  
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 
45 % innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og 
energiplanen forpliktet oss på å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 
 
Det er ikke i denne planbeskrivelsen gjort noen utredninger vedr. utslipp og opptak av 
klimagasser. En utregning av dette ved bruk av de modeller som foreligger vil sannsynligvis vise 
et netto utslipp av klimagasser. 
Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i vekst tar opp og lagrer 
karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen forbrennes, brytes ned 
naturlig, eller ved endret arealbruk. Konklusjonen av dette ut ifra et klimaregnskap er at man ved 
en utbygging må ta vare på så mye av vegetasjonen som mulig, og om mulig plante trær og busker.   
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Areal som brukes til bygninger, parkering, veier og andre anlegg virker negativt i et 
klimaregnskap. 
 
6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
Fig. 13: Plankart lagt på ortofoto. 
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Formålet med planen er å etablere ny stor parkeringsplass (P1) og område for fritidsbebyggelse 
på parseller nedenfor Prestløkkja hytteområde. Dette er vist i kommuneplanens arealdel som 
byggeomåde parkering og fritidsbebyggelse. Ny stor parkeringsplass vest for den nye 
dalstasjonen i Vangslia vil virke avlastende på vegnettet høyere oppe i skisenteret. I forbindelse 
med denne parkeringsplassen vil det bli etablert rundkjøring for busser/personbiler. Det tas sikte 
på å etablere trafikksikre løsninger, dette innebærer gang- og sykkelveg, opphøyete gangfelt og 
sone med fartsbegrensning for kryssing av Kjerkvegen. I tillegg foreslås breddeutvidelse 
(øst/sørside) av Kjerkvegen fra nedre del av «storsvingen» og opp til avkjøring til Vangsløkkja 
hyttefelt. Dette vil forbedre avkjøringen til Vangsløkkja hytteområde betraktelig. Generelt ved 
glatt føre stopper trafikken ofte opp i dette området og mange biler havner i veggrøfta – spesielt 
ved innersvingen i «storsvingen» på tur opp. 
 
Når det gjelder Vangsløkkja hytteområde er intensjonen tilnærmet samme arealutnyttelse som 
Nedre Prestløkkja hytteområde. 
Man vil i denne planen foreslå en flateregulering, dele inn byggeområdet i 4 flater H1 – H4. 
Flateregulering gir mer fleksibilitet når det gjelder hyttetyper, leiligheter, tomtestørrelse mv. Det 
settes da krav i planens bestemmelser at det i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse 
skal sendes inn en situasjonsplan som viser tomteinndeling, dette gir også grunnlag for fradeling 
av tomter. 
 
Utbyggingsarealet er langt og smalt, og for å få den beste løsningen med hensyn til arealutnyttelse, 
planlegges to rekker med forholdsvis små fritidstomter med atkomstveg mellom rekkene. Dette 
ivaretar kommunenes og fylkesmannens krav om en høy utnyttelse av området. For videre å 
ivareta kommunens krav om en høy utnyttelse av området settes byggegrense mot dyrket mark 
til 5 meter, den samme som i Vangshaug hyttegrend. 
I dette området (ved dalstasjonene i skiheisene) er det satt høye krav til utnytting av arealene 
(min BRA er satt til 40 %). Vurderingen er at innføring av 10 m byggegrense mot dyrkamark i 
dette området vil være uheldig i forhold til dette høye kravet til arealutnytting.  
I planområdet ved kommunal pumpestasjon vil det bli vist nytt areal energianlegg (trafo). 
Vangsløkkja hytteområde skal tilkobles kommunalt vann – og avløpsnett. 
 
Arealformål idrettsanlegg skal tilrettelegges som skikorridor - atkomst til alpinanlegg og 
preparert langrennsløyper. 
 
Renovasjon R1 er foreslått lagt ved kommunalt høydebasseng. Ny type avfallscontainere kan 
plasseres i rekke og heises opp på siden renovasjonsbil for å tømmes, disse er ikke like 
plasskrevende som de som heies opp bakfra. Renovasjonsområdet er felles hyttebebyggelsen i 
Vangslia 
 
På vestsiden av byggeområdet skrår bekken mot vest før den går i bakken. Den er herfra lagt i rør 
og ført (ved stikkrenne) igjennom Rv70.  Det er ikke aktuelt å vise byggegrense i dette området. I 
det sørvestlige hjørnet av byggeområdet vil man forslå felles uteoppholdsområde.  
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Innenfor dette arealet kan det foretas enkel tilrettelegging med eksempelvis bord, benker og 
grillplass mv.   
 
Under arealformål tekniske bygg og konstruksjoner (TBK1) vil man etablere støttemur mot 
Prestløkkja hytteområde. På denne muren skal det etableres et sikringsgjerde (S1) i hele dens 
lengde. 
Når det gjelder parkeringsflaten P1 så legges det opp til at den etableres i 3 ulike nivåer. Den 
endelige utformingen av parkeringsflatene med interne atkomster seg imellom og den endelige 
plassering av rundkjøringen vil bli vist i situasjonsplan som er en del av byggesøknaden. 
Parkeringsflatene vil bli bygget med slakt fall. Hver flate skal ha drenering i øvre del som leder 
vannet ut i felles drenering og evt. ut i fordrøyingsbasseng (drenskasetter) som vil bremse 
avrenningshastigheten. 
 
Etter krav fra NVE er området utredet i forhold til naturfare, dette er beskrevet i pkt. 5.12 i denne 
planbeskrivelsen. 
 
Det vil i planens bestemmelser bli stilt krav om at atkomsten (brann og redning) til hytteområdet 
skal være iht. TEK 17 § 11-17. 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
 
Arealoppgave 
Hovedformål  Underformål Betegnelse Sosi-kode Areal 

m2 
Bebyggelse og anlegg:     
 Fritidsbebyggelse 

 
H1 – H4 
 

 1120 
  

 11384     

 Energianlegg EA1  1510          6 
 Renovasjon R1,   1550      209 
 Vann og avløpsanlegg VA1, VA2  1541        60 
 Idrettsanlegg (skikorridor) ID1  1400    3286 
 Annet uteopphold AU1,   1690      120 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur: 

    
 

   

 Parkering  P1  2018   18700 
 Veg - privat 

Veg - offentlig 
PV1, PV2 
OV1 

 2010 
 2010 

    1410 
    2659 

 Annen veggrunn, 
tekniske anlegg 

 
AVT1 

 
 2019 

    
    4518 
       

 Tekniske bygg og    
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 konstruksjoner TBK1 2027        487 
     
 Gang- og sykkelveg  GS1 2015        673 
Grønnstruktur:    3030          60 
 Turdrag  T1 3030  
SUM       43572 
Hensynssoner: § 11-8, 
jf. § 12-6 
(Inngår i andre 
arealformål) 

    
 

   

 § 11-8 a1. Sikringssone. 
Frisikt 

 
H140 

  
140 

 

 § 11-8 a1. Andre 
sikringssoner – sikring av 
kommunal infrastruktur.  
 

 
 
H190 

 
 
190 

 

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

 
 
 
H370 

 
 
 
370 

 

 
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og parkeringsplass for Oppdal Skiheiser AS 
nedenfor Prestløkkja gir følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Ny fritidsbebyggelse. 
 Energianlegg. 
 Renovasjon 
 Vann- og avløpsanlegg (pumpestasjon, høydebasseng for vannforsyning) 
 Idrettsanlegg (skikorridor) 
 Annet uteopphold 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Parkering (stor felles parkeringsplass) 
 Veg – privat/offentlig. 
 Annen veggrunn/tekniske anlegg.  
 Tekniske bygg og konstruksjoner. 
 Gang- og sykkelveg. 
 Opphøyete gangfelt. 
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Grønnstruktur 

 Turdrag 
 

 
Hensynssoner  

 Sikringssone frisikt a.1). 
 Andre sikringssoner – sikring av kommunal infrastruktur a.1). 
 Faresoner - høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler a.3).  

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Fritidsbebyggelse og anlegg: 
 
Området flate reguleres i 4 flater H1 – H4 og planlegges bebygd med frittliggende 
hovedbygninger, anneks, uthus/bod med tilhørende anlegg.  
Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler/tomt, 1,5 biler/ boenhet ved flere boenheter. 
Parkeringsplass kan plasseres utenfor byggegrense på egen tomt. Det tillates inntil 3 
boenheter/tomt. 
 
Vannforsyningsanlegg innbefatter kommunalt høydebasseng VA1 og pumpestasjon VA2. 
Ledningsnett for kommunalt vann og avløp blir vist på eget VA - plankart. 
 
Det er innregulert område for energianlegg EA1 (trafokosk) med atkomst internt vegnett. 
 
Det er avsatt eget areal R1 til renovasjon. Dette skal opparbeides på kommunal grunn med samme 
avkjørsel som til høydebasseng. Tomteeier er forpliktet til enhver tid å følge de regler Oppdal 
kommune har for avfallshåndtering. 
 
Innregulert areal ID1 med formål idrettsanlegg skal brukes til skikorridor om vinteren og turdrag 
om sommeren. Skikorridoren sees i sammenheng med skiløype, heisnedfarter og dalstasjon – 
Solheisen.  
Det er også innregulert område «annet uteopphold» AU1. Areal vist til annet uteoppholdsareal er 
felles for tomtene i planområdet. Innenfor dette arealet kan det foretas enkel tilrettelegging med 
eksempelvis bord, benker og grillplass mv. 
 
 
Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i 
geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
Hovedatkomst til området er Kjerkvegen. Det skal bygges ny internveg til Vangsløkkja 
hytteområde med avkjøring nedenfor kommunal pumpestasjon. Som nevnt under 
pkt. 6 (beskrivelse av planforslaget) legges det vekt på trafikksikringstiltak og tiltak for å bedre 
trafikkavviklingen rundt skisenteret, det innbefatter gang- og sykkelveg GS1, Opphøyete gangfelt 
OF1, OF2 samt atkomst til gangfelt OF2, og i tillegg rundkjøring og breddeutvidelse av Kjerkvegen. 
 
Hensynssoner:  
 
Sikringssone frisikt a.1). I hensynssone sikringssone (H140) frisikt må all vegetasjon holdes nede 
(maks 0,5m høyde) i områder som er markert som frisiktsoner på plankartet. 
Andre sikringssoner a.1). I hensynsone andre sikringssoner (H190) vil man ikke tillate tiltak som 
kan ha negativ påvirkning på kommunal infrastruktur. 
 
Faresone a.3) I faresoner, høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler tillates ikke utført andre 
byggetiltak enn oppføring av trafokiosk. 
 
Hensynssonene får egne bestemmelser. 

 
6.3 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 
 
6.3.1. Utnyttelsesgrad beregnet som % BRA (prosent bruksareal) benyttes i planen, samt 
høydeangivelse (møne-høyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 

 
 
6.4 Planens 
virkninger på 
miljø og samfunn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estetisk utforming og byggeskikk. 
 
Bygningene kan ha saltak eller to motstående takflater med takvinkel 
mellom 16 og 38 grader. Bod/carport kan ha pulttak med takvinkel 
mellom 10 og 36 grader. Taktekking skal være av tre, skifer eller torv.  
Fasader skal ha middels til mørke jordfarger som harmonerer med 
omgivelsene.  
 

Eksponering, for hold til nærmiljø 

Utbyggingen vil skje på dyrket mark og ny bebyggelse vil bli mye 
eksponert overfor omgivelsene. Det er viktig at man på lengre sikt vil 
etablere busker og trær mellom hyttene. 
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I forhold til parkering P1 er det mur mot Prestløkkja hytteområde 
som blir mest markant i forhold til innsyn. Tilsådde skråninger  
 
 
imellom parkeringsflatene og selve parkeringsflatene vil ikke være 
godt synlig nedenfra.  
 

 
Fig. 13: Viser planområde med planlagt bebyggelse. 
 
Forhold til landbruks/reindrifts interesser- beite/skog 
 
Deler av planområdet er i dag inngjerdet og er i bruk som fulldyrket 
mark. 
Området er i arealdel kommuneplan for Oppdal 2019 - 2030 vist som 
byggeområde fritid, parkering og idrettsanlegg.  
Vurderingen er at dette arealet ligger i et utbyggingsområde for 
turisme som er et stort satsingsområde for Oppdal. 
Men det er også et attraktivt landbruksområde, og for å kompensere 
tap av fulldyrka mark vil tiltakshavere forplikte seg til å dyrke opp et 
tilsvarende område som det som blir brukt (dyrka mark) ved 
utbyggingen. Man vil tilføre overskytende matjord fra 
utbyggingsområdet til denne nydyrkingen, evt. til 
jordforbedringstiltak på nærliggende landbruksareal. 
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Aktuelt område for oppdyrking kan være i nærheten av 
Ålma/miljøstasjonen. Endelig plassering av nydyrkingsfelt avklares i 
samråd med landbruksavdelingen i Oppdal kommune. 
 
Forhold til natur og friluftsliv, folkehelse, barn og unge.. 
 
Som før nevnt i denne planbeskrivelsen ligger området 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.  

 
Fig. 14: Oversikt over kartlagt friluftsområde – HOVDEN - VANGSLIA - STØLEN. 
 
Planområdet ligger heller ikke langt fra preparert skiløypenett. 
Vest i planområdet vil det bli etablert et felles uteoppholdsområde. I 
dette området kan det etableres bålplasser og gjøres andre tiltak for å 
fremme uteliv og sosial aktivitet. 
 
Naturen i dette området innbyr til allsidig friluftsliv både sommer og 
vinter som også er positivt for folkehelsen, barn og unge. 
 
Veger/trafikksikkerhet 
 
Atkomst til parkering blir avkjøring fra Kjerkvegen i område vest  
for den nye dalstasjonen. Atkomst til Vangsløkkja hytteområde blir 
ved ny avkjøring nedenfor kommunalt høydebasseng. Både atkomsten  
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til hytteområdet og til kommunal renovasjon R1 blir vist med 
frisiktsoner. På grunn av ønske om høy utnytting av området er ikke 
bebyggelse i Vangsløkkja hytteområde vist med byggegrense (15 m) 
mot Kjerkvegen.  
Atkomst (PV2) til gnr/bnr. 271/180 og vil kunne nyttes ved fremtidig 
utbygging av hytter på denne eiendommen. 
 
Risikoen for ulykker vurderes i utgangspunktet til å være liten. Men 
dette betinger god strøing av Kjerkvegen ved isete forhold. 
 
Planen som innbefatter flere hytte enheter vil føre til en generell 
trafikkøkning i området. Planforslaget vil vise avbøtende tiltak i 
forhold til trafikksikkerhet for myke trafikanter ved at det etableres 
gang- og sykkelveg fra avkjøringen til Vangsløkkja hytteområde opp 
til opphøyet fotgjengerfelt ved den nye dalstasjonen i Vangslia 
Skisenter. I område for kryssing av Kjerkvegen fra rundkjøring/nye 
parkeringsplasser vil man innføre sone med redusert fartsgrense. 
 
I tillegg vil man foreslå å øke bredden av Kjerkvegen fra nedre del av 
svingen (gnr/bnr. 271/19) til avkjøringen til Vangsløkkja 
hytteområde. Dette vil føre til bedre flyt i trafikken til skisenteret, 
spesielt ved glatte/isete forhold.  
Nødvendig avtaler om bruk av kommunal grunn forutsettes inngått 
mellom kommune og tiltakshavere. 
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Fig. 15: Viser trafikksikringstiltak. 
 
 
Trafikksikkerhet innen planområdet er i varetatt.  
Veien har liten stigning og farten er lav. 
Kjerkvegen er tilknyttet gang- og sykkelveg og gjør atkomsten til 
Oppdal sentrum sikker for myke trafikanter. 
 
Støy, støv og luftkvalitet 
 
Vurderingen er at støy fra biltrafikk ikke er noe tema 

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. 

 
 
Naturfare 
 
Søk i atlas.nve.no viser ingen aktsomhetsområder for ras- og skred 
eller andre naturfarer. 
Vurderingen er at det er ingen kjente naturfarer i planområdet 
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Naturmiljø og biologisk mangfold 
 
Dette er omtalt under pkt. 5.6 i denne planbeskrivelsen. 
Man har sett på naturmangfoldet i området ved å gå igjennom 
sjekkliste naturmangfoldloven §§ 8 – 12, der alle sentrale punkt i 
forhold til naturmangfoldet er vurdert. 
Det er funnet treff i databasene i planområdet. I artsdatakart er det 
registrert Stær i planområdet, den er vurdert som NT – nær truet. Det 
er en enkelt observasjon og vurderingen er at  
utbyggingen ikke får konsekvenser for denne arten. 
 
 
Etter § 10 i Naturmangfoldloven er den samlede belastning ved 
etablering av ny bebyggelse i Vangsløkkja hytteområde og ny 
parkering i forbindelse med skiheisen vurdert til å være akseptabel. 
 
 
Kulturminner i utmark. 
 
Som før nevnt under punkt 5.5 kulturminner og kulturmiljø 
er det ikke registrert automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 
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Brannsikring/tilgang på slokkevann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17: Viser tilgang på slokkevann. 
 
Trykkforholdene og tilgang på slokkevann er vurdert som gode. Dette 
ikke minst på grunn av det nye kommunale høydebassenget som ble 
bygget i Vangslia Fjellandsby. 2 brannkummer (kommunalt nett) 
ligger i nærområdet. 
Vurderingen er at krav til slokkevann både med hensyn til mengde og 
trykk vil være oppfylt. 
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7. 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 pkt. (5.15 
Risiko- og sårbarhet - eksisterende situasjon). 
e 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 trafikksikkerhet og støy. 

 

7.1. Forhold som er vurdert 

 
7.1.1. Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
Trafikkbildet ved Kjerkvegen er beskrevet/vurdert  

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

 

7.1.3. Støv i driftsperiode. 

 
7.2 Avbøtende tiltak. 
 
7.2.1. Trafikksikkerhet/trafikksikringstiltak. 
 
Risikoen for ulykker vurderes i utgangspunktet til å være liten. Men dette betinger god strøing av 
Kjerkvegen ved isete forhold. Siktforhold er i varetatt ved avkjørsel fra Kjerkvegen til renovasjon, 
til Vangsløkkja hytteområde og til parkering/rundkjøring. Det er gode siktforhold ved avkjørsler 
fra Kjerkvegen. Ny gang- og sykkelveg vil bedre sikkerheten for myke trafikkanter. 
Oversiktlig sone med begrenset hastighet i forbindelse med rundkjøring og opphøyet gangfelt 
over til dalstasjonen i skiheisen vil bedre sikkerheten for fotgjengere. 
Trafikksikkerheten internt i Vangsløkkja hytteområde ivaretas ved at det er lite trafikk og farten 
er lav på de interne vegene.  
Gang- og sykkelveg fra Kjerkvegen langs Rv 70 gir sikker atkomst til Oppdal sentrum 
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7.2.2. Trafikkstøy/støv, anleggsstøy/støv og støy fra andre kilder.  
 
Vurderingen at støy/støvsituasjonen forblir som før planen og det er biltrafikken som forårsaker 
støyen/støvet. Ingen tiltak påkrevd. 
  
Avbøtende tiltak når det gjelder anleggsstøy/støv er at anleggsdriften begrenses med ant. timer i 
døgnet og tillates ikke på helligdager. Og i tillegg at anleggsområdet vannes/saltes ved behov. 
 
7.2.3. Støv i driftsperioden. 
 
Støv fra parkeringsflatene på den nye parkeringsplassen kan være et problem i perioder med 
langvarig tørke. 
Salting/bruk støvbindende midler (Dustex) er da en mulig løsning. Evt. på lengre sikt er 
asfaltering av parkeringsflatene en mulig løsning. 
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8. PLANKART 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


