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1. Bakgrunn
1.1. Forslagsstiller og plankonsulent
På vegne av tiltakshaver Frank Åseli har Plan og Ressurs AS v/ landskapsarkitekt Joar-André Halling og
AR Plan & Landskap AS v / landskapsarkitekt Anne Ribberud fått i oppdrag å utarbeide detaljreguleringplan for adkomstveg Bjøråsen.

1.2. Hensikt
Hensikten med planarbeidet er tilretteleggelse for adkomstveg til 9 fritidsboliger. Tiltakshaver har
tidligere søkt om dispensasjon for bygging av adkomstveg, men fikk avslag på søknaden. Vedtaket ble
senere påklaget, men førte ikke frem, og det er derfor valgt å gjennomføre en reguleringsplanprosess for å sikre at vesentlige interesser blir utredet, vurdert og ivaretatt.

1.3. Konsekvensutredning og planprogram

Detaljreguleringsplanen samsvarer ikke med arealformålet LNFR-sone 3 i kommunedelplan for
Blefjell hvor det ikke tillates annet enn landbruksveger. Det er i samråd med Flesberg kommune
vurdert at planen likevel ikke omfattes av krav til planprogram og konsekvensutredning. Planen
kommer heller ikke kommer i konflikt ikke med statlige og/eller regionale planer og retningslinjer.
Det er likevel foretatt en kvalitativ vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og
samfunn. Blant annet er det gjennomført en egen naturfaglig vurdering med feltarbeid våren 2020,
og naturmangfoldloven kap. II §8-§12 er særskilt vurdert. I tillegg hjemler plan- og bygningsloven § 43 krav til risiko- og sårbarhetsanalyse for alle planer som legger til rette for utbygging.
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2. Planstatus og føringer
Overordnede føringer for arealdisponeringer hjemles i Kommunedelplan for Blefjell (ikrafttredelsdato 27.06.2005) hvor arealformålet er vist som «LNF- sone 3». Det finnes ingen eldre
bebyggelses- / reguleringsplaner innenfor reguleringsplanen, og det er heller ikke annet pågående
planarbeid i området. Planen grenser til reguleringsplan Nordre Undeberget (planid 2010004,
ikrafttredelsesdato 24.06.2010).

Figur 1. Utsnitt fra kommuneplan hvor reguleringsplan er innlagt som bakgrunn. Planområdet er markert med tykk
blå linje.

Figur 2. Reguleringsplaner i nærområdet. Planområdet er markert med tykk blå linje. Nærmeste reguleringsplan er
Nedre Undeberget mot øst.
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Nedenfor er det henvist til bestemmelser i Kommundelplan for Blefjell;

Figur 3. Utsnitt av reguleringsbestemmelser i kommundelplan for Blefjell som omhandler LNF Sone 3.

Figur 4. Nærmere bestemmelser om bebyggelse og anlegg i kommunedelplan for Blefjell.
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3. Planprosessen
3.1 Prosessen
Planarbeidet startet høsten 2019 og
oppstartmøte med Flesberg kommune ble
gjennomført 01.11.2019. Kunngjøring av
planarbeid i Flesberg kommune, Laagendalsposten (papiravis / nett) og nabovarsler ble
utsendt desember 2019 og frist for å komme med
merknader ble satt til 06.01.2020

3.2 Merknader til oppstart
Innkommende merknader og forhåndsuttalelser
blir sendt direkte til Flesberg kommune. Under er
det gjengitt et kort resymé med kommentarer
hvor det har blitt beskrevet hvordan merknadene
har blitt hensynstatt videre i planarbeidet.

Figur 5. Annonse publisert i medier.
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Adressat

Buskerud
Fylkeskommune,
16.12.2019

Merknader

Planleggers
kommentarer

Utdrag fra mail:
«Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner
innenfor området der adkomstveien er planlagt. Vi anser at
det er et lavt potensial for slike kulturminner innenfor det
arealet som blir berørt av tiltaket. Vi har derfor ingen
merknader til detaljreguleringsplanen for adkomstveien.»
«Vi ber likevel om at følgende bestemmelse innarbeides
ved planforslag til offentlig ettersyn: «Dersom det under
anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet dukker
opp automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks
stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen
varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, annet ledd. Det er viktig
at de som utfører arbeid i marken gjøres kjent med denne
bestemmelse.»

Ivaretatt i planbestemmelsene.

Vi kan ikke se at verneverdige bygninger eller andre
etterreformatoriske kulturminner vil bli berørt av planen og
har følgelig ingen merknader til planarbeidet. Vi har tillit til
at kommunen vurderer å sette krav til nye tiltak i området
for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og
de naturgitte.

Mette Haanæs,
22.12.2019
Gnr./15 bnr./ 1
fnr. 19

Utdrag fra mail:
«Planarbeidet berører mine interesser (…) Både mine
verdier og trivsel blir vesentlig redusert ved eventuell vei
foran hytta. Finnes det ikke andre muligheter? Hva med å
fortsette den nye veistumpen som går opp ved trafoanlegget i svingen? Tidligere har grunneier snakket om
muligheten for å legge en stikkvei opp nord for min hytte.
Er dette vurdert?»

Det er i samråd med oppdragsgiver
vurdert andre alternativer, men pga.
konsekvenser for terreng og natur, samt
total distanse på veg, er det valgt å gå
videre med vegen som vist på plankart.

«Avstanden til veien er viktig. Vinterbrøytingen med fres i
Bjørstuguveien kaster grus og småstein langt oppover mot
hytta mi. Jeg forventer at en evt. ny vei blir lagt så langt
som mulig bort fra hytta. Den bua som sto nærmere
Blestua fikk vinduer knust av slik brøyting, men denne er
revet og borte nå. Hvem har i tilfelle erstatningsansvaret
om slik brøyting knuser et vindu med påfølgende
temperaturfall i hytta med frost og mulige vannskader?»

Avstanden fra hytten til senterlinje på
ny veg er ca. 35 m, og planlegger mener
avstanden er stor nok for å unngå
negativ konsekvenser, f. eks at grus og
småsten berører eiendommen ved
vinterbrøyting. Spørsmål om
erstatningsansvar og lignende må stilles
direkte til grunneier.

«I 2008 rapporterte vi til Asplan i forbindelse med en ny
reguleringsplan de skulle utarbeide at vi har observert
salamandre ved den lille dammen vi har på eiendommen.
Hvor langt fra tomtegrensen er veien planlagt? Og hvor
høyt i terrenget vil veibanen ligge?»

Det utføres en egen naturfaglig
undersøkelse i felt. Som tidligere
beskrevet vil vegen ligger ca. 35 meter
fra hytten.

«På oversiden av tomten er det lagt en ny maskinpreparert
hovedløype. Denne er såvidt vi forstår ønsket forbedret til
sykkelvei.»

Planlegger er ikke kjent med planene
for at hovedløypen skal oppgraderes til
sykkelveg. Spørsmål må stilles til
grunneier.

«Vi forstår ønsket om enklere tilgang til hytta, men hvor
blir det da av LNF statusen?»
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Planen vil være i tråd med
kommuneplanens arealdel. (LNF- sone
3). Planen legger ikke til rette for nye
tomter for fritidsbebyggelse, men bidrar
til adkomst for eksisterende hytter.
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Fylkesmannen i
Oslo og Viken,
06.01.2020

Utdrag fra mail:
«Det er i varslingsbrevet bedt om Fylkesmannens vurdering
av kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet i området, og
om dette vurderes som godt nok. Vi vil her bemerke at det
ikke er redegjort hva plankonsulent mener er kunnskapsgrunnlaget i området. Det fremgår heller ikke om det
tidligere er gjennomført registreringer i området som
kunne vært lagt inn i de databasene som nevnes. Det er
kommunen som er plan- og bygningsmyndighet og som har
best kjennskap til kunnskapsgrunnlaget i området.»
«I det videre planarbeidet må det redegjøres for hvordan
de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking
i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. § 18 i plan og bygningsloven slår fast at det i 100-metersbeltet
langs vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. St.
meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og
rikets miljøtilstand gir tilsvarende arealpolitiske føringer for
ivaretakelse av vassdragslandskap og vassdragsbelter.»
«Videre må friluftsinteressene i området og natur- og
landskapsforhold ivaretas ved planleggingen av adkomstveien. I oversendelsen fremgår det at adkomstveien er
foreslått å krysse en sti som går opp til Strutåsen fjellstue,
det bør her redegjøres for om stien i større grad bør
ivaretas for å sikre dagens bruk og kvalitet som stien
representerer. Videre bør vassdrag, skiløyper og turstier
avmerkes på plankartet med egne arealformål, og det bør
fastsettes nødvendige byggegrenser for å ivareta de
allmenne natur- og friluftsinteressene. Vi viser til Den
europeiske landskapskonvensjonen og Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging.»

«Fylkesmannen ber om at et tilstrekkelig grøntbelte langs
vassdrag og eventuelle myrområder reguleres til
grønnstruktur med bredde som ivaretar vegetasjon,
naturmangfold og allment friluftsliv. Eventuelle
eksisterende skiløyper må vurderes ut fra tilgjengeligheten
og allmenn tilgang. Vi viser her til St. meld. nr 18. (20152016) Friluftsliv. Her fremkommer det at traséer til
skiløyper bør legges og utformes slik at vinteraktiviteter
kan utøves med mindre snødekke, samt i perioder med
usikker is på vannene. Tilpasninger og omlegginger av
skiløypenett og aktivitetsområder må gjøres slik at de blir
mindre sårbare for avsmelting.»
«Vi anbefaler videre at planlegging vektlegger prinsippene
om universell utforming. Dette er forhold som det må
redegjøres for i planutkastet og som bør sikres fulgt opp
gjennom egne planbestemmelser. Vi viser til Lov om forbud
mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for
personer med nedsatt funksjonsevne.»
«Vi viser også til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er
krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt
utbygging. Vi viser til DSB sin nye veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 som
nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-analysen følger
planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet
i planen.»
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Det gis en beskrivelse om disse
temaene i dette dokumentet.

Planen kommer ikke i konflikt med
vassdrag og / eller våtmarksområder.
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«Til slutt vil vi vise til Fylkesmannens forventninger til
kommunal planlegging av 14.11.2019. Der finnes også en
oversikt med overordnede føringer for kommunal
planlegging innenfor Fylkesmannens ansvarsområde.»

Dag Åsmund
Bilstad,
Gnr./14 bnr./ 3
27.01.2020

Utdrag fra mail:

«(…) jeg varslet overfor grunneier Bjøråsen at vi kan ønske
å benytte første del [av vegen] også for deler av planlagt
hytteområde hos oss. Dette for å unngå unødig kryssing av
stier/skiløyper».
«I den forbindelse bør avstikker i retning mot de to
ubebygde og godkjente festetomtene (eiet av grunneier
Bjøråsen) reguleres inn nå, og antar at også disse to
tomtene bør få veg, og fram til vår grense. Det vises til vår
gjeldende reguleringsplan på 14/3.»
«Vi har ikke blitt nabovarslet, så derfor kommer denne
merknaden noe etter varslingsfrist. Vi anmoder likevel om
at dette hensyntas ifm planlagt regulering.»
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Det er avhold møte med Bilstad og
bestem at vi likevel ikke regulerer inn
veg til nabogrense gnr. 14 / bnr. 3.
Dette vil eventuelt utføres i en annen
reguleringsplanprosess.
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4. Beskrivelse av planområde, eksisterende forhold
4.1 Områdeavgrensning og lokalisering
Planen ligger i nærheten av Blestua på Blefjell og innenfor del av eiendom gnr./bnr. 15 / 1, i Flesberg
kommune, med hjemmelshavere Ingunn Bjøråsen og Kristian Vatnebryn. Adkomstveg anlegges frem
til 9 fritidsboliger på gnr./ 15 / bnr. 1 og fnr 2,3,8,9,10,12,21, 30 og 42.

Planområdet følger vegens kurvatur med regulerte sidearealer. Planområdets størrelse er på 6391
m2.

Figur 6. Beliggenhet i regionen.

4.2 Bebyggelse, anlegg og infrastruktur
Størstedelen av influensområdet rundt planlagt adkomstveg består av spredt fritidsbebyggelse med
minimum 50 meters mellomrom mellom bebyggelsen, og større uberørte områder med
friluftsområder.

I traseen for adkomstveg er det i dag hovedsakelig uberørt naturmark, men deler av traseen berører
også eksisterende vann- og avløpsledninger og en sti som fører til Strutåsen (populært turmål) mot
vest. Ny adkomstveg kopler seg på eksisterende Bjørstuguvegen i øst, som er en av flere større
samleveger i Blefjellområdet.
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Figur 7. Eksisterende forhold; bebyggelse og anlegg med inntegnet regulert adkomstveg. Ny adkomstveg kopler seg
på Bjørstuguvegen i øst. Bygninger er markert med gult. Hovedsti mot Strutåsen er uthevet med tekst.

4.3 Landskap, vegetasjon og geologi
Planområdet er beliggende i et sørvestlig-nordøstlig landskapsrom med utsikt mot Numedal i øst.
Området er karakterisert av det nasjonale referansesystemet til Norsk Institutt for Bioøkonomi
(NIBIO) som «Fjellskogen i sørnorge» og oppfattes som et middel til stor skala landskapsrom hva som
angår utstrekning, og persepsjonen av landskapet omkring. Terrenget ligger i et lett skrånet terreng
hvorav planområdet er beliggende innenfor kote C+ 636 og C+ 673. Vegetasjonen består av en
kombinasjon av bar- og løvtrær (gran, furu, fjellbjørk, vier etc.). Bunnsjiktet er variert, og består for
det meste av lyng, mose og lav.

Figur 8. Landskapsregion.
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De geologiske forekomstene er foliert granitt. Løsmassene er en kombinasjon av morenemateriale
med tynt dekke og / eller usammenhengende og noe torv / våtmarksområder i nærliggende deler av
planområdet (vegen berør ikke våtmarksområdene). Tykkelsen på løsmasseavsetningene er normalt
mindre enn 0,5 m, men kan lokalt være noe mer. Noe fjell er synlig i dagen.

Figur 8. Geologi er foliert granitt over det meste av Blefjell.

Figur 9. Kvartærgeologiske forekomster (løsmasser) er morenemateriale med tynt dekke / og eller
usammenhengende.
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4.4 Naturverdier og biologisk mangfold
Planen omfattes ikke av beite- og / eller landbruksområder med dyrket mark innenfor områdets
avgrensning. Det er gjennomført undersøkelse i tilgjengelige databaser angående naturverdier og
biologisk mangfold, og det er ingen registrert informasjon om miljøkartlegging i skog (MiS), viktige
biotoper, verdifull vegetasjon og naturtyper og/eller sårbare/fremmede arter på henholdsvis rød- og
svarteliste innenfor planområde eller i umiddelbar nærhet. Reguleringsområde ligger innenfor
forvaltningsområde for gaupe (artsdatabankens artskart, Miljødirektoratets naturbase, miljøstatus
med flere). Våren 2020 er det også gjennomført en naturfaglig vurdering ved feltarbeid.

4.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke gjennomført arkeologiske undersøkelser innenfor planområdet og det er heller ingen
kjente kulturminner eller kulturmiljøer beliggende i umiddelbar nærhet til planområdet.

4.6 Rekreasjonsverdi og daglig bruk av området
Det finnes en rekke mindre stier i tilknytning til planområdet, men de fleste av disse leder fra
Bjørstuguvegen og direkte frem til respektive fritidsboligene.

Figur 10. Stier i nærområde. Sti markert som «A» fører til Strutåsen ca. 2 km mot vest.
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En av stiene fører til Strutåsen ca 2 km lenger mot vest, men stien har en mindre brukerfrekvens
enne hovedstien fra Blestua litt lenger sørøst for planområdet. En skiløype som fører til Blestua
krysser også planområde. Daglig bruk av området knytter seg først og fremst til friluftsliv. Feltet er
en del av et større, kartlagt friluftsområde (Blefjell hytteområde) og kategorisert som «Viktig
friluftsområde».

Figur 11. Registrerte sommerstier og vinterløyper i nærområdet. Stien som går fra Blestua til Strutåsen er mer brukt
enn stiplet sti som går gjennom planområdet (inntegnet av planlegger). (ut.no).

Figur 12. Vinterløype nr. «A» og «B» som er registrert på ut.no viser seg å være feil. I virkeligheten har skiløypen ca.
en trasé som er vist med rød linje, og med kun én forbindelse til Blestua.
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Figur 13. Informasjon om kartlagt friluftsområde for Blefjell hytteområde.
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5. Beskrivelse av planforslaget
5.1 Arealformål og arealoppgave
•

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2).
-

•

Sosi 2011 Kjøreveg (SKV1_SKV3) (3697.583 m2)
Sosi 2019 Annen veggrunn – grøntareal (2693.049 m2)

Hensynssoner (§12-6).
-

Bestemmelsesområder (#1) – funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og
utearealer

5.2 Planløsning
5.2.1 Samferdselssanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg og annen veggrunn
Planen legger opp til ny adkomstveg for 9
fritidsboliger. Veglengde på samleveg A og B
er henholdsvis 277 meter og 176 meter. I
tillegg kommer de mindre stikkvegene frem til
fritidsbebyggelse.

Det er gjennomført 2 befaringer sammen med
oppdragsgivere høsten 2019, og vegtraseene
er innmålt med GPS, og justert for å ta vare
verdifull vegetasjon (f. eks solitære trær),
eksisterende stier, og terreng-formasjoner /
landskap og hensyn til våtmarksområdene
mot sør.

Normaler i landbruksveg klasse 3 er benyttet
som mal for planlegging av vegtraseer, men
det har forekommet avvik i forhold til
standard, hovedsakelig for å ivareta terreng og Figur 14. Plantegning viser terrengutslag.
landskap slik at man ungår tunge terrenginngrep,
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spesielt skjæringer da det er forholdsvis lite løsmasser og det er ønskelig å sprenge for mye (mer om
virkningen på landskaps-bilde beskrives i kapittel 8). Vegbredde (kjørebane + grusskulder) er satt til
3,0 meter og er i tråd med kommunedelplan for Blefjell, men samsvarer ikke med normalene i
landbruksveg 3 hvor vegbredden minimum skal være minimum 4 meter. Planlegger mener at dette
ikke har stor betydning da vegen betjener bare et fåtall fritidsboliger, og har dessuten en
horisontalkurvatur med få krappe svinger hvor ytterligere bredde(utvidelse) anses unødvendig.

Det er også visse avvik i forhold til vertikalkurvatur. Veg «A» har stigning fra ca. 1:10 og til 1:7.5 frem
til kryss der hvor «A» og «B» møtes. Deretter er det et brattere parti på ca. 1:7-1:7.5 frem til tomt
gnr.15 bnr.1 fnr. 12. I normalene tillates det at partier på inntil 60 meter på rette strekninger kan ha
en stigning på inntil 12 % (tilsvarer ca. 1:8,333). Veg A har ingen rett strekning i dette området, men
fordi vegen kun har en slak «S» kurvatur mener planlegger at stigningen på 1:7-1.7,5 likevel er
akseptable i dette området. Dessuten er begynnelse av veg «A» (før krysset «A / B») slakere hvor
man f. eks vinterstid kan få tilstrekkelig fart opp bakken. Den siste del av adkomstveg «A» betjener
også kun tre fritidsboliger, og som tidligere beskrevet har planlegger vurdert det viktigere at
terrenget hensyntas enn at vegen legges tyngre i terrenget med store terrengutslag (spesielt
skjæringer). Vegene er derfor bevisst lagt på en fylling de fleste steder med en brattere stigning.

Figur 15. Lengdeprofil A. Også vedlagt som pdf-fil.
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De mindre avstikker vegene frem til fritidsboligene ligger langsmed kotene og har nesten ikke
stigning. Veg «B» har en slakere profil, og hvor det bratteste parti er ca. 1:8,5 på en rett strekning.
Også her vegen bevisst lagt på en fylling for å hindre skjæringer og sprengning.

Det er laget lengde- og tverrprofiler for veg «A» og «B», og en 3D-modell som kan benyttes i
maskinstyring til gravemaskin. Som plankartet viser i figur 14 vil utslag på skjæring- og fylling ligge
innenfor arealformål «annen veggrunn- grøntareal».

Da alle eiendommene er festetomter, ikke består av oppmålte eiendomsgrenser, er vegene regulert
frem til der hvor det er naturlig å anlegge parkeringsplasser for de respektive fritidsboligene.
Parkeringsplasser for ca. 2 biloppstillingsplasser er ikke innregulert, og må tilpasses på stedet, i
tilknytning til vegenes avslutning. Det er ikke hensiktsmessig å regulere inn slike mindre detaljer i
tilknytning til denne planen da det sannsynligvis vil bli ønske om justeringer av parkeringsarealer i
ettertid. Planlegger forutsetter at det i forbindelse med en byggesøknad om veg senere i perioden
kan anlegg parkeringsplasser lovlig i tilknytning til vegenes avslutning uten nye utredninger.

Vegene vil være privat eiet. Det planlegges å sette opp bom nederst i krysset «SKV1-SKV2».

Figur 16. Lengdeprofil B. Også vedlagt som pdf-fil.
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5.2.2 Bestemmelsesområder (#1) – funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og
utearealer
I forbindelse med vegtraseen SKV2 finnes det én kryssende skiløype. Dagens krysningspunkt for
skiløypen vil kunne måtte justeres i fremtiden, og det er derfor inntegnet et bestemmelsesområde på
ca. 75 meter som muliggjør fleksibilitet for eventuelle justeringer. I tilknytning til hensynssonen er
det også hjemlet at skiløpere skal ha en prioritet fremkommelighet, dvs. at man unngår f. eks å strø /
gruse vegen i dette området vinterstid. Området har for øvrig gode frisikt både for kjøretøy og
skigåere.

Figur 17. Bestemmelsesområde #1.
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6. Plankart

Figur 18. Plankart.
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7. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
7.1 Metode og begrepsavklaring
I følge plan- og bygningsloven § 4-3 skal det i alle
reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse).
Hensikten er å ivareta samfunnssikkerhet, og
samtidig få en oversikt over planens egnethet
som utbyggingsformål, og hvilken risiko det
eventuelt innebærer at planen blir gjennomført.
Metoden som brukes er hentet fra direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin
temaveileder «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging – Metode for risiko og
sårbarhetsanalyse i planleggingen» (2017).

ROS-analysen bygger på det foreliggende
kunnskapsgrunnlaget, f. eks fra databaser,
tidligere utredninger og komme(del)planer, men
suppleres med ny kunnskap ved behov.
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Figur 19 (over). Begreper som benyttes i ROS-analysen.
Figur 20 (under) Trinnene i ROS-analysen.
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7.2 Beskrive planområdet og utbyggingsformålet
Beskrivelse av planområdet
Utbyggingsformål
Hensikten med planarbeidet er tilretteleggelse for adkomstveg til 9 fritidsboliger.

Foreliggende informasjon / kunnskapsgrunnlag av betydning for ROS (tilgjengelig før utarbeidelse av
plan)
•

Tilgjengelige kart i NVE atlas med aksomhetskart

•

Informasjon fra diverse andre databaser, blant annet miljostatus.no, nibio.no, f. eks radonkart.

•

Diverse opplysninger om eksisterende vegnett – herunder vegstandard og kapasitet.

7.3 Identifisere mulige uønskede hendelser
Utover å kartlegge risiko og sårbarhetsforhold vil også en identifisering av mulig uønskede hendelser
også skje ved å vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger og vurderer om sikkerhetskrav i
byggteknisk forskrift (TEK 17 kapittel 7) er relevante.

Figur 21. Identifisering av mulige uønskede hendelser skjer gjennom kartlegging av risiko- og
sårbarhetsforhold, funn fra fagspesifikke risikovurderinger og relevante sikkerhetskrav i TEK17 kap. 7.

Mulig uønskede hendelser kan grupperes i «naturhendelser» og «andre uønskede hendelser». Under
vises en «ikke-uttømmende» liste over ulike hendelser som gjennomgås i forbindelse med ROSanalysen (flere temaer på listen suppleres hvis dette viser seg å være relevant).
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I følge veilederen anbefales det at konsekvenser for natur- og miljø (herunder landskapsvirkninger) blir vurdert gjennom andre metoder
enn denne ROS-analysen. I kapittelet «virkninger av planforslaget» senere vil disse temaene tas opp særskilt. Unntakene gjelder f.eks.
forurensning og utslipp fra farlig industri som kan rettes mot konsekvenstypene / kategoriene «Liv og helse», «Stabilitet» og / eller
«Materielle verdier» som vist i skjema under delkapittel 2.4.)

Figur 22. Liste som er gjennomgått i forbindelse med ROS-analyse.

Hendelsestyper

Kategorier

Naturhendelser

Naturgitte forhold

Andre uønskede hendelser

Kritiske samfunns-

Eksempler på uønskede hendelser
------------------------------------------------------------•

Hendelser med behov for nødetater (ved f. eks

funksjoner og kritiske

brann (skog- og lyngbrann / brann i bebyggelse),

infrastrukturer

sykdom etc.).

Figur 23. Eksempler på risiko- og sårbarhetsforhold som benyttes ved identifisering av mulig uønskede
hendelser. Hendelsene som listet opp ovenfor er vurdert særskilt i analysen.

7.4 Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser, og identifisering av
tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet
Den potensiell uønskede hendelsen som er kartlagt i 7.3 vurderes her med hensyn til årsaker,
eksisterende barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. Det benyttes
analyseskjema pr. uønskede hendelse.
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7.5 Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget
Hendelse nr. 1:

God tilgjengelighet for nødetater vil i visse situasjon være avgjørende, f. eks kan skog- og lyngbrann,
og / eller brann i tilknytning til bebyggelsen være er en alvorlig trussel mot liv og helse hvis det sprer
seg raskt. Derfor er vegene planlagt med akseptable stigning og det vil ikke medfører barrierer for
nødetater under normale forhold. Frem til planområdet er også vegene av en god standard. Ved en
kritisk situasjon vil sannsynligvis også brann- og luftambulanse rekvireres til området, og da har
vegens tilgjengelighet mindre betydning.
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8. Virkninger av planforslaget
Iht. plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift for konsekvensanalyser, er det vurdert at planen
ikke skal konsekvensutredes, men det er likevel gjennomført en vurdering, og spesielt en særskilt
vurdering av naturmangfoldloven.

8.1 Virkninger på landskapsbildet
Planlegger vurderer at vegene har en god forankring til terrenget, og det er tatt hensyn til
plasseringen med ønske om å bevare landskapets karakter. Det vil si at spesielle terrengformasjoner,
fjell i dagen, betydningsfull vegetasjon og natur som er karakteristisk for området har blitt bevart ved
at vegene i disse tilfellene blitt lagt utenfor. Dette har blitt kvalitetssikret ved bruk av GPS i befaring.
Dessuten berører ikke vegene våtmarksområder, og hindrer dermed drenering, og eventuell andre
negative endrede biotiske - og økologiske konsekvenser.

Figur 24. Landskapstrekk i nærområdet. Nye veger er markert ca. midt på modellen.

Som tidligere beskrevet et noen av vegstrekningene brattere enn angitt i normalene for
landbruksveger klasse 3, men vegene kan på den måten bedre tilpasses terrenget, og gi mindre
utslag fjellskjæringer. Dette anses spesielt positivt da det er lite løsmasser i området og tiltaket
bidrar til å hindre unødig sprenging. Vegene er også planlagt i et område hvor det fortsatt er en del
spredt vegetasjon og mindre bart fjell i dagen, i motsetning til lien utenfor planområdet i vest. Det er
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derfor valgt og ikke medta veg frem til fritidsbolig gnr.15 / bnr. 1 / fnr. 22 da landskap og natur
endrer karakter ganske mye over en liten distanse, og i kombinasjon med terrengets bratthet ville
tiltaket anses som uheldig. Det er vurdert at planlagt veger med sin beskjedne vegbredde på 3 meter,
i kombinasjon med sideareal, ikke vil gi negative fjernvirkninger og eksponering til omgivelsene.

Figur 25. Landskapstrekk i nærområdet. Nye veger er markert ca. midt på modellen.

Figur 26. De større adkomstvegene er markert ca. midt på modellen.
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Figur 27. Kjøreveg SKV2 er vist midt i bildet og går oppover i lien mot vest.

Figur 28. Modellen viser de større adkomstvegene. Veg SKV2 nærmest.

Figur 29. Modellen viser de større adkomstvegene.
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8.2 Virkninger på naturverdier og biologisk mangfold
Det er satt krav i naturmangfoldloven kapittel II om redegjørelse for naturmangfoldet (§8-12), og at
eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.
Naturmangfoldlovens §8, kunnskapsgrunnlaget.
I følge Nml. § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap
om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet. I denne planen er kunnskapsgrunnlaget og feltarbeid benyttet, og det er

ikke funnet opplysninger i databaser om naturverdier og biologisk mangfold, herunder arter som er
rød- og svartlistet innenfor og / eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det vurderes at tiltaket
ikke vil ha noen negative konsekvenser.
Naturmangfoldlovens §9, føre-var-prinsippet.
Under planleggingen er det tatt hensyn til «føre-var prinsippet» i NML § 9. Dette vil være synlig i

vegens linjeføring og minimale terrenginngrep, ved at naturmarken i stor grad bevares omkring
vegene, og at terrengendringer istandsettes så skånsomt som mulig (jf. planbestemmelsene om
naturlig revegetering). Sett i et landskapsøkologisk perspektiv vil dette kunne bidra til mindre
fragmentering av potensielt viktige biotoper som ikke er dokumentert, men som kan eksistere, og
derfor større sannsynlighet for at disse opprettholdes i fremtiden (NML § 4 og § 5).

Våtmarksområder er spesielt hensyntatt, og det er ikke planlagt veger som berører slike arealer.
Spesielle hensyn til denne naturtypen vil også være i tråd med føringene i St. Meld. 14 (2015-2016)
Natur for Livet hvor det viser til at myrer i skogområder er en naturtype på tilbakegang.

Naturmangfoldlovens §10, økosystemtilnærming og samlet belastning.
Det er store uberørte friluftsarealer i tilknytning utenfor vegen. Den planlagte utbyggingen vil ikke

ødelegge leveområder for truede eller nær truede arter og prinsippet om samlet belastning ihht § 10,
og blir derfor ikke vurdert nærmere. Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig negativ virkning på
økosystemet, og samlet belastning av utbyggingen vurderes å være liten. Planlegger mener også at
dette er en tilstrekkelig undersøkelse for at den generelle aktsomhetsplikten i NML § 6 er overholdt.

Side 31 av 33

Planbeskrivelse

Naturmangfoldlovens §11, kostandene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Ifølge Nml §11 skal «Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens
karakter.»
Naturmangfoldlovens §12, økosystemtilnærming og samlet belastning.
De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset, utbyggingsmetodene er utprøvde og

skadeomfanget ansees å være lite.

8.3 Virkninger på landbruksinteresser; jord- og skogbruk
Planforslaget kommer ikke i konflikt med jord og skogbruksinteresser.

8.4 Virkninger på trafikkforhold
Som tidligere beskrevet vil nye adkomstveger tilkoples eksisterende veg (Bjørstuguvegen) i øst.
Planes beskjedne omfang har ikke innvirkning på eksisterende vegnett og da planen ikke fremmer ny
fritidsbebyggelse vil heller ikke turproduksjon med bil øke. Krysningen av skiløypetraseen er
oversiktlig, med akseptabel frisikt både for skiløpere og biler. I området er det også avsatt et
bestemmelsesområde (#1) hvor skiløpere prioriteres fremfor biler med tanke på tilgjengelighet og
trafikksikkerhet. Vegens beskjedne årsdøgntrafikk i kombinasjon med at skiløypen er å karakterisere
som en tilbringerløype (med lavere brukerfrekvens) frem til hovednettet av skiløyper, bidrar til at det
ikke anses nødvendig med bro / kulvert eller lignende ved krysningspunktet. Dette er heller ikke tiltak
som har vært gjennomført i tilsvarende reguleringsplaner og situasjoner i nærområdet.

8.5 Virkninger på barn og unges interesser
Planen kommer ikke i konflikt med barn og unges interesser.

8.6 Virkninger på daglig bruk av området
Planen berører ca. 35 meter av stien som går mot Strutåsen, og noen av de mindre stiene frem til
fritidsboligene. Vegen vil ikke inneha barrierefunksjon for stien mot Strutåsen, og begrenser heller
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ikke tilgjengeligheten til videre tur mot Strutåsen. Som tidligere beskrevet er dette ikke hovedstien
som de fleste benyttet til Strutåsen, men planlegger har forståelse for at vegen allikevel kan oppleves
negativ for noen da den naturlige stifunksjonen og naturmark bli endret i en del av traseen. Vegens
fremførsel vil ikke ha negative konsekvenser for de mindre stiene frem til fritidsboligene da de kun
har vært benyttet til beboere som nå får ny adkomstveg.

Ny regulert veg krysser eksisterende skiløype, men planlegger vurderer at det er akseptabelt da ny
veg kun betjener et fåtall fritidsboliger, og strekning er meget oversiktlig hvor trafikksikkerhet og
synlighet både for bilfører og skiløper er ivaretatt. Tilhørende bestemmelsesområde #1 har også
bestemmelser som gir skiløpere prioritet fremkommelighet fremfor kjøretøy ved at strø / grusing på
vegen ikke skal gjennomføres der hvor skiløypen krysser. Det vil derfor være større sannsynlighet for
at skiløperne kan gå hele strekningen uten å måtte stoppe og ta av seg skiene for å krysse vegen.
Som tidligere beskrevet anes bro / kulvert ikke nødvendig basert på vurdering av turproduksjon for
biler og frekvens av skigåere.

8.7 Virkninger på kulturmiljø - / landskap og kulturminner
Det er ikke registret automatiske fredede kulturminner innenfor området. Det vurderes at en
planlagte veger ikke har betydning for lokalhistoriske forhold.
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