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BAKGRUNN 
MULIGHETSSTUDIE

Mulighetsstudiet illustrerer hvordan 
deler av eiendom 186/7  som ligger ved 
Håggåløkkja i Oppdal, kan utvikles med 
fritidsboliger. Bakgrunnen for studiet er et 
ønske fra grunneier om å utvikle delen av 
eiendommen som i kommuneplanen er satt 
av til fritidsbebyggelse.

Mulighetsstudiet har blitt utformet som et 
resultat av befaring og kartlegging i tett 
samarbeid med grunneier, arealplanlegger 
og naturforvalter. Det har gjennom 
prosessen vært flere møter og avklaringer 
med plan avdelingen i Oppdal kommune. 
Dokumentet er utarbeidet på et overordnet 
nivå og skal være til inspirasjon for videre 
arbeid i detalj.
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PROSESS

PROSESS  
MULIGHETSSTUDIE

Prosessen med utforming av mulighetsstudie 
har vært en langsgående prosess i tett 
dialog med grunneier, arealplanlegger, 
planavdelingen i Oppdal kommune og 
naturforvalter. For en helhetlig tilnærming 
der ønsket er at grunneier kan sitte igjen med 
en leveranse som gjenspeiler en overordnet 
tilnærming til en fremtidsrettet og realistisk 
utbyggings situasjon har det vært viktig å 
hente inn et godt kunnskapsgrunnlag i tidlig 
fase. Det har gjennom tverrfaglig samarbeid 

OPPSTARTSMØTE
Oppdal kommune, 
grunneier, arkitekt og 
landskapsarkitekt fra 
Troll 

UTARBEIDING 
SKISSEFORSLAG 
MULIGHETSSTUDIE
Landskapsarkitekt i 
Troll

Møte: Drøfting med 
kommunen skisseforslag

KARTLEGGING AV 
NATURFORVALTER
Naturforvalter 
(Norconsult)

Møte: Drøfting med 
kommunen skisseforslag på 
bagrunn av rapportf ra 
naturforvalter

JUSTERING 
MULIGHETSSTUDIE

LEVERANSE
MULIGHETSSTUDIE

TVERRFAGLIG 
SAMMARBEID
Landskapsarkitekt (Troll), 
og arealplanlegger 
(Norconsult)

planfaglig kompetanselandskap og 

blitt synliggjort funn som har formet arbeidet, 
deriblant en rapport fra naturforvalter 
som synliggjorde områder med svært høy 
verdi i det aktuelle utbyggingsområdet. 
Gjennom systematisk kartlegging, tverrfaglig 
samarbeid og møter med kommunen har 
prosessen ført frem til et mulighetsstudie 
som fremmer et forslag til justeringer som 
i stor grad ivaretar sammenhengende natur 
areal med høy kvalitet.



I rapporten for vurdering av naturmangfold 
for tomt 186/7 gjennomført av Norconsult 
ble det kartlagt at det finnes flere naturty-
pelokaliteter med verdifull natur på eiendom-
mene. Særlig gjelder det lokaliteter med slåt-
temark og naturbeitemark. Disse områdene  
har begge variert grad av gjengroing. Det 
er to lokaliteter på eiendommen som har et 
sterkt slåttemarks preg, disse har «høy kva-
litet» av naturtypelokaliteter, og kan tilegnes 

Vurdering av 
naturmangfold

Høy kvalitet

Lav kvalitet
Svært lav kvalitet
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På bakgrunn av befaring på stedet og vurde-
ring av naturmangfold blir det gjennom pro-
sessen tydelig at den delen av tomten som i 
dag er satt til fritidsbebyggelse i liten grad 
egner seg til utbygging. Det vil bli utfordren-
de å ivareta naturkvalitetene på tomta med 
ny veg og bebyggelse på eiendommen. Med 
et sårbart terreng og naturmangfold blir 
det derfor besluttet å gå vekk fra alterna-
tiver som innebærer inngrep i disse sårbare 

Planområde 
fritidsbebyggelse

Område 1

Område  2

delene av tomten, da utbygging her i liten 
grad gjenspeiler en fremtidsrettet og realis-
tisk utbyggings situasjon. Det blir derfor be-
stemt å skissere ut en mulig løsning for deler 
av eiendommen markert som område 1 og 2 
der naturmangfoldet har svært lav kvalitet. I 
tillegg illustreres det en løsning for forlengel-
se av feltet som går over i nåværende LNFR 
område, men da i deler av området som også 
har naturmangfold av svært lav kvalitet.

«svært stor verdi». Illustrasjonen viser i plan 
hvordan eiendommene i ulik grad har blitt 
vurdert.
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PERSPEKTIV 2

OMRÅDE 1

OMRÅDE 2

Planområde

Sætmorkvegen

Planområdet består av deler av eiendom 
186/7 og beskrives som område 1 og 2. Områ-
dene ligger i østvendt hellende terreng med 
veirett fra Sætermorkvegen. Områdene er 
preget av skog med overvekt av bjørk i sen 
gjengroingsfase. Helningen er noe slakere 
mot øst og brattere mot vest. Feltet har en 
terrengform som gjør det mulig å etablere 

en enkel adkomstvei som slynger seg i ter-
renget til mulige fremtidige hytter uten å 
endre landskapet for markant. Naturen og 
landskapet kan gjennom nøye planlegging og 
skånsom tilnærming formes slik at de stedli-
ge kvalitetene i stor grad ivaretas. Områdene 
kan ses separat eller samlet.

Nåværende arealformål: 
fritidsbebyggelse

Nåværende arealformål: LNFR 
Fremtidig formål: fritidsbebyggelse



KONSEPT

Konsept 
tomte utvikling

For en god terrengtilpasning og helhet der 
målet er å skape et felt som i størst mulig 
grad ivaretar den stedegne naturen og 
minimere inngrepene til det nødvendige 
skisseres det her et konsept for tilnærming 
til tomteutvikling. Dette konseptet bør gå 
igjen i hele feltet og skal sikre at fremtidige 
hytteeiere får en tomt med eksisterende og 
veletablert natur.

HYTTE: 
Terrengtilpasset hytte

PARKERING: 
En biloppstillingsplass per tomt

INNGREPSFRI SONE:  
Sone med eksisterende 
uberørt natur

4 meters grense

tomtegrense

REVEGETERING:  
Revegetering i inngrepssone

HYTTE: 
Med terrengtilpassede hytter menes 
hytter som minimerer inngrep i 
eksisterende terreng. Det kan være hytter 
med en sokkel løsning i bratt terreng, eller 
hytter på påler.

PARKERING: 
En biloppstillingsplass per tomt for å 
minimere inngrep og legge til rette for 
mindre tomter.

INNGREPSFRI SONE: 
En inngrepsfri sone mellom tomtegrense 
og 4 meters grense for å sikre at stedegen 
vegetasjon i stor grad ivaretas. Der 
nødvendige inngrep som adkomstveg, 
vann og adløp må kobles på tomten bør 
det lages egne bestemmelser for hvordan 
disse sonene f.eks. skal revegeteres med 
stedegen vegetasjon.

REVEGETERING: 
I inngrepssone som følge av plassering 
av bygg og etablering av parkeringsflate 
skal det etter inngrep revegeteres med 
stedegen vegetasjon.



ILLUSTRASJONSPLAN

Planen viser hvordan tomter med tomtegrenser kan 
utformes slik at hytter i ulik størrelse kan plasseres 
fint i terrenget innenfor 4 meters grensen. Område 
1  har fem tomter med noe variert tomtestørrelse og 
adkomstveg fra Sætmorkvegen. Vegen kan avsluttes i 
overgangen til eksisterende LNFR område eller forlen-
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Sætmorkvegen

område med 
naturmangfold 
av høy kvalitet 
ivaretatt

OMRÅDE 1 

adkomstveg

ges inn i område 2 dersom dette området omreguleres 
til fritidsbebyggelse. Feltet kan ses i en helhet der det 
samme konseptet går igjen i begge områdene. Totalt 
har begge feltene til sammen 17 tomter.

M. 1:600 (A3)

OMRÅDE 2 



PERSPEKTIV

Illustrasjon hyttefelt

Illustrasjonen viser hvordan nye hytter, veg og tomter 
kan plasseres i terrenget. Vegetasjonen viser hvordan 
konseptet med den inngrepsfrie sonen skal sikre en 
god buffersone med eksisterende vegetasjon mellom 
tomtene og skjerming til omkringliggende områder. 
Adkomstvegen kan plasseres med en jevn stigning 
fra de nederste hyttene til de som ligger øverst. 
Hyttemodellene bør tilpasses den aktuelle tomten den 

skal stå på. Noen tomter har et brattere terreng å 
forholde seg til og egner seg f.eks. best med møne på 
tvers av terrenget og sokkel. Andre tomter er slakere 
og kan tilpasses med en modell på påler eller flate. Riktig 
valg av hytte til de ulike tomtene vil være viktig for å 
oppnå en god terrengtilpasning og unngå unødvendige 
skjæringer og fyllinger samt holde inngrepet innenfor 4 
meters grensen.

arealformålsgrense

5 tomter

område med naturmangfold 
av høy kvalitet ivaretatt

adkomstveg

OMRÅDE 1 

12 tomter
OMRÅDE 2 



PRINSIPPSNITT

Terrengsnittet viser prinsippet for hvordan hytter kan 
plasseres i terrenget i område 1. Det vil være egnet med 
sokkelhytter i øvre del der terrenget er brattest og la-
vere hytter på flate eller påler der terrenget er slakere. 
Mellom hyttene legges det til rette for stedegen vege-
tasjon og ny adkomstveg.

Prinsippsnitt 
område 1

ny terrenglinje

eksisterende 
terrenglinje M: 1:200 (A3)

700 moh

705 moh

695 moh

4 m grense

tomtegrense

4 m grense

tomtegrense

sokkeletasje

ADKOMSTVEG

HYTTE

HYTTE



PRINSIPPSNITT

Terrengsnittet viser prinsippet med plassering av hyt-
ter i tre nivå i område 2. I bratt terreng kan en sokkel-
hytte egne seg og i slakere terreng hytter på flate eller 
påler for best mulig terrengtilpasning. Mellom de tre 
nivåene er det illustrert hvordan vegetasjon og ny ad-
komstveg kan plasseres. 

Prinsippsnitt 
område 2

4 m grense

4 m grense

tomtegrense

tomtegrense

tomtegrense

4 m grense

ADKOMSTVEG

ADKOMSTVEG

HYTTE

HYTTE

HYTTE700 moh

705 moh

710 moh

695 moh

ny terrenglinje

eksisterende 
terrenglinje

sokkeletasje

sokkeletasje

ny terrenglinje

eksisterende 
terrenglinje M: 1:300 (A3)



DIAGRAM

Diagrammet viser tomter med omtrent størrelse, samt 
mulig avtrykk og plassering av hytter. Adkomstveg med 
inngrepssone kan plasseres gjennom feltet med en jevn 
stigning fra start til slutt. Det er foreslått plassering 
av et mulig friområde for hyttefeltet dersom dette er 
noe man ønsker å legge til rette for. Tomter og hytter 
er skissert på et overordet nivå og bør ses mer på i en 
videre detaljeringsfase.

Tomter og hytter 
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adkomstveg 
- skissert 3,5 m bred 
inkl. vegskulder

inngrepssone veg
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Tomt: ca. 587 m2 
Hytte: ca. 68 m2

Tomt: ca. 595 m2 
Hytte: ca. 73 m2

Tomt: ca. 689 m2 
Hytte: ca. 95 m2

Tomt: ca. 569 m2 
Hytte: ca. 68 m2

Tomt: ca. 602 m2 
Hytte: ca. 73 m2

Tomt: ca. 600 m2 
Hytte: ca. 95 m2

Tomt: ca. 579 m2 
Hytte: ca. 68 m2

Tomt: ca. 640 m2 
Hytte: ca. 68 m2

Tomt: ca. 594 m2 
Hytte: ca. 68 m2

10 Tomt: ca. 450 m2 
Hytte: ca. 43 m2

11 Tomt: ca. 480 m2 
Hytte: ca. 43 m2

14 Tomt: ca. 750 m2 
Hytte: ca. 68 m2

13 Tomt: ca. 747 m2 
Hytte: ca. 95 m2

12 Tomt: ca. 750 m2 
Hytte: ca. 95 m2

15 Tomt: ca. 700 m2 
Hytte: ca. 68 m2

Mulig friområde

16 Tomt: ca. 650 m2 
Hytte: ca. 68 m2

17 Tomt: ca. 720 m2 
Hytte: ca. 68 m2

OMRÅDE 1 

OMRÅDE 2

OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 



ILLUSTRASJON PERSPEKTIV

For videre arbeid med planområdet og for å i størst mu-
lig grad sikre en utvikling av områdene i ønsket retning 
vil det være lurt å sikre gode og spesifikke bestemmel-
ser. Bestemmelsene kan i stor grad knyttes til tomte-
størrelse og utforming, bebyggelse avtrykk og høyde, 
inngrepsfri sone, plassering av adkomstveg og reve-
getering i inngrepsområder med stedegen vegetasjon. 
Illustrasjonen synliggjør disse satsningsområdene.

Anbefalinger til videre arbeidPARKERING: 
En biloppstillingsplass per tomt

INNGREPSFRI SONE:  
Sone med eksisterende 
urørt natur

HYTTE: 
Terrengtilpasset hytte

REVEGETERING:  
Revegetering i inngrepssone


