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Forord 
 

Asplan Viak AS har vært engasjert av Bardøla Høyfjellshotell AS til å revidere gjeldende 
reguleringsplanen for Bardøla Høyfjellshotell på Geilo i Hol kommune. Guttorm E. Jørgensen 
etterfulgt av Mark O Hare og Ingrid Tormodsgard har vært Hol kommunes kontaktperson for 
oppdraget.   

Eirik Øen har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS. 

 

 

Kommunestyret vedtok denne planen i møtet 31.03.2022 - PS 33/22 i tråd med UPU sitt vedtak. 

 

 

 

Utvalg for plan og utvikling (UPU) 2.gangsbehandlet planforslaget i møtet 17.02.2022, PS 10/22. UPU 
vedtok at følgende endringer gjøres før planen sendes kommunestyret for sluttbehandling: 

 

Reguleringsbestemmelser 

Det settes inn et nytt punkt under 3.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg: 

«3.1.1.6 Fritids- og turistformål og hotell/overnatting – presisering av bruk 

Enhetene innenfor planområdet regulert til næring med arealformål «bebyggelse og anlegg» 

med underformål «fritids- og turistformål» og «hotell/overnatting» er underlagt uteleieplikt. 

Enhetene må være tilgjengelig for utleie i minst ni måneder av året.» 

 

3.1.10.1 Utnytting 

Det settes inn følgende bestemmelse: «Det tillates inntil 50 fritidsenheter innenfor felt BKB1.» 

 

3.1.10.2 endres til: 

«Maks tillatt mønehøyde for næring/tjenesteyting innenfor felt BKB1 er 15 meter målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng. Maks mønehøyde for fritidsbebyggelse innenfor felt BKB1 er 

9 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.» 

 

6 Rekkefølgebestemmelser 

Nytt punkt under Før igangsettingstillatelse: 

«Før det gis igangsettingstillatelse til nye enheter innenfor planområdet skal tilpasset 

kryssing av Nye Havsdalsvegen mot Timrehaugvegen, samt tilpasset kryssing av Nye 

Havsdalsvegen ved innkjøring til Bardøla Høyfjellshotell være sikret etablert. Kryssing skal 

etableres og utformes med grunnlag i teknisk krav for bygging av kommunale veger, samt 
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Statens vegvesen gjeldende håndbok 017 Veg- og gateutforming, Håndbok V128 

fartsdempende tiltak og Veiledning V127 gangfeltkriterier.» 

 

VA-plan 

VA-planen oppdateres i henhold til endringene i planforslaget, og det som faktisk er gjennomført i 

forbindelse med omlegging av vann og drensrør rundt hotellet i sommer. 

 

Planbeskrivelse 

Planbeskrivelsen oppdateres med resultatene fra kartleggingen av naturtyper i området. 

Utvalg for plan og utvikling sin innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Hol kommunestyre revidering av 

detaljreguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell (planID 3044_4227). 

 

Detaljreguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell (PlanID 620_4192) oppheves.  

 

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og VA-plan er rettet opp iht vedtaket. 

 

 

Planforslaget lå ute til off. ettersyn i perioden 31.05.2021-21.08.2021. Med bakgrunn i innkomne 
merknader og administrasjonens kommentarer ble følgende endringer innarbeidet av planfremmer 
før 2.gangsbehandlingen i UPU: 

▪ Utbyggingskonseptet for BFT-områdene nedskaleres og spisses til vertikalt delte bygg med 2 
enheter/bygg. Marktrykk inntil 120 m2 pr. bygg, og leiligheter over 2 plan m/mulighet for 
hems. Det betyr at utnyttingsgraden reduseres til 30% BYA for BFT-områdene, og 
mønehøyden reduseres til 9 meter for BFT1, dvs lik takhøyde for alle BFT-områdene. Maks 
antall enheter kan settes til 36 enheter, som også inkluderer muligheten til 2 nye bygg som 
erstatning for de 2 gamle byggene sør på BFT2 og 3. Vedlagt følger illustrasjonsmateriale 
basert på maksutbygging, vist som prinsippskisser i 3D GIS. 

▪ Flomgrøftene er regulert til grøntstruktur (friluftsformål), #1 og #10 
▪ Sikker skoleveg utdypes i planbeskrivelsen, men temaet vurderes ivaretatt. Reg.bestemmelse 

3.1.10.3 tydeliggjøres mtp å sikre gangforbindelsen gjennom BKB1 til SGS4. 
▪ Bestemmelsene endres til krav om helårs brukryssing 
▪ Trafo har fått ny plassering. 
▪ Trasé for eksisterende skiløype gjennom området opprettholdes uendret som i gjeldende 

reguleringsplan, men det er gjort en liten justert i kurva over BFT3 (på planfremmers grunn). 
▪ I tillegg ble det gjort noen mindre suppleringer og presiseringer etter administrativ 

tilbakemelding. 

 

Ål, 04.04.2022 

Eirik Øen  
Oppdragsleder   
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1. INNLEDNING  

 

1.1. Formål 

Planområdet ligger sentralt plassert på Geilo ved Bardøla Høyfjellshotell.  Planområdet ligger like 
nord for Riksveg 7 og jernbanen. Planområdet omfatter arealet i gjeldene plan, samt tilleggsareal 
nord for eksisterende hotell hvor det skal legges til rette for ny bebyggelse for fritids- og turistformål.  

 

Figur 1: Utsnittet viser planområdets beliggenhet på Geilo. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen.  

 

Formålet med planarbeidet har vært å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Bardøla 
Høyfjellshotell og legge til rette for videreutvikling av Bardøla Høyfjellshotell med tilhørende 
områder. Planen gir føringer for arealbruk, omfang og utforming av ny bebyggelse, sikrer uteområder 
og sikrer at området fremstår helhetlig med tilpassing til eksisterende bebyggelse og landskap. 
Planen legger også til rette for etablering av skolebygg og annen næring/tjenesteyting.  

1.2. Oppdragsgiver  

Oppdragsgiver er Bardøla Høyfjellshotell AS.  

1.3. Planlegger 

Asplan Viak AS er at av Norges største rådgivende konsulentfirma med ca. 900 tilsatt fordelt på over 
30 kontorer spredt utover hele landet. Asplan Viak eies av en stiftelse med formål om å utvikle 
selskapet og medarbeiderne. Internasjonalt jobber Asplan Viak gjennom Nordplan. Besøk 
www.asplanviak.no for å lese mer om selskapet. Lokalt i Hallingdal er Asplan Viak lokalisert på Ål og 
har 9 tilsatte.    

Arealplanlegger er Asplan Viak AS ved cand.agric Eirik Øen. Andre medarbeidere som har bidratt er 
Vidar Diseth (teknisk tegner) og Rannveig Brattegard (medarbeider plan og KS).   
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2. PLANOMRÅDET OG EKSISTERENDE FORHOLD 

 

2.1. Beliggenhet og størrelse 

Planområdet ligger sentralt plassert på Geilo ved Bardøla Høyfjellshotell. Planområdet omfatter 
tidligere planområdet for Bardøla Høyfjellshotell, samt et nytt område i nord.  

Planområdet har en størrelse på i underkant av 70 daa.   

 

Figur 2: Utsnittet viser planområdets beliggenhet.  

  

2.2. Grunneierforhold 

Planområdet omfatter arealene i gjeldende plan, samt nye arealer nord for eksisterende hotell. Det 
er her gjort en avtale mellom Bardøla Høyfjellshotell AS og grunneier Bardølsgård og familien 
Tragethon. Arealene vist med gult i utsnittet under er kjøpt av Bardøla, mens arealene vist med blått 
i utsnittet under er kjøpt av Tragethon.   
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Figur 3: Utsnittet illustrere tomteareal fra Bardølsgård til Bardøla og Tragethon.  

 

 
Figur 4: Utsnittet illustrere tomteareal fra Bardølsgård til Bardøla og Tragethon. 
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2.3. Forhold til gjeldende planer 

Føringer for planområdet finner man i kommunedelplan for Geilo sentrum, PlanID 4001-2010 
(ikraftsettelsesdato 24.06.2010). Området er i denne planen avsatt til tettbebyggelse.  

 

Figur 5: Utsnitt Kommunedelplan for Geilo sentrum. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen og er vist 
med rød markering. 

 

Planområdet omfatter arealet i eksisterende reguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell, PlanID 
620_4192 (ikraftsettelsesdato 24.02.2016).  

 

Figur 6: Utsnitt detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell.  
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3. PROSESS 

 

3.1. Historikk 

Det ble den 24.04.2018 holdt et oppstartsmøte med Hol kommune hvor aktuelle hovedpunkter og 
problemstilling i planarbeidet ble gjennomgått. Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut til 
berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert 04.05.2018. På samme tid ble det 
satt annonse i lokalavisen «Hallingdølen». Frist for merknader var 04.06.2018.  

Av ulike grunner ble planarbeidet etter varslingen satt på vent til arbeidet igjen ble tatt opp igjen i 
2020. Planområdet er nå utvidet og rammene for planarbeidet har endret seg. Ny varsling ble derfor 
sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert 06.05.2020. På 
samme tid ble det satt annonse i lokalavisen Hallingdølen. Frist for merknader var 05.06.2020. 

3.2. Innkomne merknader 

Innkomne merknader til varsling både i 2018 og 2020 er oppsummert og kommentert under.  

3.2.1. Varsling 2018 
 

Avsender Resymé av innholdet Vurdering  

Bane NOR 

Datert 
10.05.2018 

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i 
nærheten av jernbanen. Forventer at forslagsstiller 
setter seg inn i dette materialet før det utarbeides 
forslag til reguleringsplan.  

Det er regulert 30 meters 
byggegrense til jernbane og 
forholdet til støy er utredet i 
planprosessen og 
reguleringsbestemmelsene sikrer 
at hensynet til støy blir ivaretatt.  

NVE 

Datert 
22.05.2018 

God arealplanlegging er det viktigste virkemidlet for 
å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. på 
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utreding av faren. Hensynet til 
klimaendringer skal også vurderes. Dersom planen 
berører NVEs saksområder skal NVE ha tilsendt 
planen ved offentlig ettersyn.  

For forhold knyttet til flom og 
skred vises til avsnittet «skred og 
flom».  

 

Buskerud 
fylkeskommune 

Datert 
28.05.2018 

Planområdet er tidligere registrert. Det ble ikke 
funnet automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. Fylkeskommunen har derfor ingen 
merknader. Har heller ingen merknader når det 
gjelder bygningsvern og etterreformatoriske 
kulturminner.  

Ingen merknader.  

Fylkesmannen i 
Buskerud 

Datert 
04.06.2018 

Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til støy, 
trafikksikkerhet, klima og energi, landskap, friluftsliv, 
grønnstruktur, naturmangfold, barn og unge og 
universell utforming blir ivaretatt i tråd med 
nasjonale føringer. Fylkesmannen mener planen ikke 
er i tråd med overordnet plan og viser til at området i 
kommuneplan for Hol er avsatt til bolig. Ber Hol 
kommune vurdere om planarbeidet medfører krav til 
konsekvensutredning. Viktig at trafikksituasjonen og 
støy fra jernbanen og riksveg 7 blir utredet. Ber om 
at støyutredning følger planforslaget ved offentlig 

Temaene fylkesmannen tar opp 
er beskrevet i egne kapitler i 
planbeskrivelsen. Området er i 
overordnet plan, 
kommunedelplan for Geilo 
sentrum, avsatt til 
tettstedsbebyggelse og ikke 
boligformål. Det er utarbeidet en 
støyvurdering. For ytterligere 
informasjon vises det til avsnittet 
støy og vedlagt rapport. 
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ettersyn og at nødvendige støytiltak blir innarbeidet i 
planen. Ber om at ROS-analyse følger planforslaget 
ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige 
tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i 
planen.  

Nødvendige tiltak er innarbeidet i 
planen. ROS-analysen er 
oppsummert i egent kapittel i 
planbeskrivelsen og fullstendig 
ROS-analyse ligger vedlagt.  

3.2.2. Varsling 2020 
 

Avsender Merknad Kommentar 

NVE 

Datert 
06.05.2020 

Vesleåne krysser planområdet i nord-øst. Det er store 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant 
de mest artsrike og bevaringsverdige med 
hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold, 
samt i friluftssammenheng. Bør gjøres en konkret 
vurdering av og begrunnelse for byggeavstand 
mot vassdrag. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsonen 
og i selve vannstrengen må beskrives nærmere. Ved 
plassering av bygningene i terrenget bør det tas hensyn 
til vassdragselementene. I forbindelse med kryssing av 
vannveier bør dette skje slik at det berører vassdraget 
minst mulig.  
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for 
å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon og 
skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for 
disse faretypene. På reguleringsplannivå vil det ofte 
være behov for en detaljert fagkyndig utredning av 
faren. Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette 
flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 
mengder vann på terrengoverflaten. Økosystem som 
eks. flomskog, myrer og våtmarker har en 
flomdempende funksjon som bør bevares i størst mulig 
grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har 
kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges 
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes 
påvirkning på avrenningen i byggeområdene må også 
avklares.  

Det er i planprosessen 
gjennomført en formvurdering. 
Det vises til avsnittet skred og 
flom og til vedlagt 
flomvurdering.  

Sikringstiltak er fulgt opp i 
planen.  

BANE NOR 

25.05.2020 

Viser til tidligere brev i anledning oppstart av 
planarbeid datert 10.05.2018 og har ingen ytterligere 
merknader. 

Viser til kommentar til Bane 
NOR sin merknad ved varsel om 
oppstart i 2018.  

Fylkesmannen i 
Oslo og Viken 

Datert 
02.06.2020 

Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til støy, barn 
og unges interesser, landskap, estetikk, friluftsliv, 
naturmangfold, vassdrag, klima- og energiplanlegging, 
klimatilpasning og universell utforming blir tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Det må som en 
del av planarbeidet redegjøres for hvordan de 
miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp. Ber om at ROS-analysen følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir 
innarbeidet i planen. 

Temaene fylkesmannen tar opp 
er beskrevet i egne kapitler i 
planbeskrivelsen. Området er i 
overordnet plan, 
kommunedelplan for Geilo 
sentrum, avsatt til 
tettstedsbebyggelse og ikke 
boligformål. Det er utarbeidet 
en støyvurdering. For 
ytterligere informasjon vises 
det til avsnittet støy og vedlagt 
rapport. Nødvendige tiltak er 
innarbeidet i planen. ROS-
analysen er oppsummert i 
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egent kapittel i 
planbeskrivelsen og fullstendig 
ROS-analyse ligger vedlagt.  

Viken 
fylkeskommune 

Datert 
26.05.2020 

Fylkeskommunen viser til Regional plan for areal og 
transport i Buskerud 2018-2035 hvor det lagt til grunn 
en kompakt tettstedsutviking som fremmer 
miljøvennlige og folkehelsefremmende 
transportformer og bygger oppunder 
sentrumsutvikling. For å bygge oppunder 
sentrumsutvikling skulle de gjerne sett en mer sentral 
lokalisering av reiselivsfagskolen. Med hensyn til 
reiselivsfagskolens behov og samvirke mellom hotellet 
og reiselivsfagskolen ser de samtidig verdien av 
foreslått lokalisering. Viser i den sammenheng til 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i 
Buskerud og Regional plan for Kunnskapssamfunnet. 
Viser ellers til Regional plan for vannforvaltning i 
vannregion Vest-Viken 2016-2021 og Forskrift om 
rammer for vannforvaltningen, som skal bidra til 
bærekraftig forvaltning av vannressurser lokalt. Ber om 
at bekkedrag ivaretas med kantsone. Viser til at 
Fylkeskommunen har stilte krav om arkeologisk 
registrering, jamfør kulturminnelovens § 9 i brev av 
02.04.20. Kan ikke se krav om registrering er akseptert, 
og minner om at undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven må være oppfylt for at de kan ha 
tilstrekkelig grunnlag til å uttale seg til planen. Innenfor 
planområdet, nordøst for Bardøla Høyfjellshotell ligger 
et tun med i alt 5 tømmerbygninger. Dette er ei stue, et 
loft, en låve, ei stølsbu og en stall. Alle bygningene er 
SEFRAK-registrert, og tre av dem er oppført først på 
1800-tallet, en på slutten av 1800-tallet og en på 1900-
tallet. Det er oppgitt at bygningene er flyttet til stedet; 
en fra Hemsedal og de øvrige fra andre steder i Hol. Vi 
anbefaler at det legges inn hensynssone c) kulturmiljø 
for dette tunet. 

Planområdet og en evt. 
reiselivsskole innenfor 
planområdet er sentrumsnært 
med gangavstand til sentrum.  

Kulturminneregistrering er 
gjennomført i området. De 
registrerte kulturminnene 
ønskes søkt frigitt. For 
ytterliggere beskrivelse vises 
det til avsnittet kulturminner.   

De aktuelle SEFRAK registrerte 
bygningen ønskes flyttet til en 
mer egnet lokalisering.  

Statens 
Vegvesen  

Datert 
15.05.2020 

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny 
utbygging er vurdert i en større sammenheng med 
hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. 
Grunnlag bør være godkjent kommune(del)plan. 
Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt 
trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de 
trafikkmessige virkningene av planen må 
dokumenteres nærmere. Forholdet til kollektivtrafikk 
og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder 
skoleveger) må avklares. I den grad planarbeidet 
medfører nødvendige endringer av veg- og 
trafikkforhold på riksveger må planområdet utvides og 
dette tas vare på i planarbeidet. Det må sørges for 
tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, 
inklusive nødvendige kryssinger av riksveg. Normal 
byggegrense for riksveger er nå 50 m. Byggegrensen 
skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen 
i det aktuelle området. For regulering av støyømfintlige 
formål nær riksveg kreves støyforholdene dokumentert 
og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Skole stiller 

For vurderinger av de trafikale 
forholdene vises det til 
avsnittet «trafikale forhold».  

For forhold knyttet til støy vises 
det til avsnittet «støy».  
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strenge krav til tilfredsstillende støyforhold. Viktig å 
ivareta skoleveger og atkomst til busslommer m.m. i 
planarbeidet.  

Mattilsynet 

Datert 
08.05.2020 

Bardøla høyfjellshotell er i dag tilknyttet offentlig vann 
og avløp dvs. Geilo kommunale vannverk. Mattilsynet 
forutsetter at det planarbeidet det varsles oppstart om 
ikke endres ved dette. 

Det endres ikke ved vann- og 
avløpsforholdene i området.  

Ole Gunnar 
Bardålsgård 

Datert 
13.05.2020 

Gjør oppmerksom på at størrelsen på arealet det er 
gjort avtale om salg på er noe mindre enn slik det er 
stiplet på kartet. Dette bør korrigeres til riktig størrelse 
før videre planlegging. 

Det har i planprosessen vært en 
dialog.  

Malin og 
Anders 
Tragethon og 
Else og Steinar 
Tragethon 

Datert 
27.05.2020 

Viser til at det i varsel om oppstart er tatt med et areal 
som ligger inntil eiendom 62/94, 62/95 og 62/96. Det 
blir ikke gjort rede for hva området skal reguleres til og 
ønsker at det opplyses om dette. De har skrevet 
kontrakt kjøp av et areal (se bilde i vedlagt merknad). 
Det er ønskelig at dette området blir utelatt fra 
detaljreguleringen eller at det blir omregulert til 
boligformål. 

Det aktuelle området er i 
planforslaget satt av til 
boligformål. Deler som 
tilleggsareal til eiendommen 
62/94, 62/95 og 62/96 og deler 
til en ny boligtomt.  

Bjørn Tore 
Larsen 

Prosjektleder 
Geilomo 

Datert 
25.05.2020 

Norges Astma- og Allergiforbund vurderer flere 
alternativer for å innkvartere foreldre til barn som er 
innlagt på Geilomo Barnesykehus. Ett vurdert alternativ 
er å sette opp et hybelbygg som skissert på vedlagte 
kartutsnitt. Ideen ble lagt fram i 
møte/forhåndskonferanse med Hol Kommune den 
05.02.2020. Kommunen hadde ingen prinsipielle 
innvendinger bortsett fra at adkomstvei "Alt. A" ikke er 
aktuell. 

Det har i planprosessen vært en 
dialog.  

Christian Grahl-
Madsen 

Datert 
05.06.2020 

Opplyser om at innenfor planområdet ligger 
realsameiet Ragnhildgjøtu. Forutsetter at gjeldende 
regulering for gnr/bnr 59/40 videreføres. Dialog er 
ønskelig. Mener at tilleggsareal som er kjøpt bør tas ut 
av flere grunner: 

-området hører ikke naturlig sammen med resten av 
planområdet hverken når det gjelder infrastruktur eller 
ønsket formål. 

-mange hensyn som må tas innenfor dette området, 
må kartlegges og registreres 

→høyspentledning 

→vassdrag 

→kulturminner 

→naturmangfold 

Dersom området skal inngå i planens omregulering bør 
det bør det være klare føringer på at det bør settes av 
til grønt - LNF, evt. med særskilte hensynsoner. Dersom 
gnr/bnr 62/1 skal inngå i planområdet bør det 
gjennomføres konsekvensutredning for kulturminner 
og kulturmiljø og naturmangfold og naturverdier. 

Det har i planprosessen vært en 
dialog.  
 
Konsekvensene av 
planforslaget er vurdert og 
kommer fram av dette 
planmaterialet. Forholdet til 
vassdrag, kulturminner og 
naturmangfold er beskrevet i 
egne avsnitt.  
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3.3. Utredningskrav i forhold til «forskrift om konsekvensutredninger»  

Plangrepet og utviklingspotensialet i planområdet er vurdert i forhold til «Forskrift om 
konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854».  

Foreslått arealbruk er vurdert opp mot omfangskriterien i forskriftens §§6-8.  

Forskriftens §6 «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding». 
Bokstav b) omfatter reguleringsplaner etter plan og bygningsloven for tiltak i vedlegg 1. Forskriftens 
vedlegg I angir tiltak som alltid skal konsekvensutredes. I vedlegg I er det punkt 24, «Næringsbygg, 
bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer 
enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11 j)», som ville vært aktuelt for tiltaket. 
Utvidelse av bebyggelsen i tilknytting til hotellet vil ikke ha et bruksareal på over 15 000 m2. Et evt. 
nytt skolebygg vil heller ikke ha et bruksareal som gjør det totale bruksarealet på ny bebyggelse som 
kan komme inn under dette punktet vil overstige 15 000m2. Et evt. nytt skolebygg vil komme 
innenfor feltet BKB1. Feltet har fått et kombinert formål og det er åpnet opp for etablering av 
fritidsboliger tilrettelagt for utleie (som i gjeldende plan), og/eller annen næring/tjenesteyting 
herunder skole. Området er gitt en utnyttelsesgrad på 40 % BYA. Et nytt skolebygg vil imidlertid ikke 
oppta hele denne utnyttelsen, og øvrig bebyggelse innenfor feltet vil være fritidsbebyggelse 
tilrettelagt for utleie. Området avsatt til fritids- og turistformål vurderes til å ikke omfattes av punktet 
da det her vil etableres fritidsboliger for salg, med avtale om tilbakeleie.  

Forskriftens vedlegg II angir tiltak der det skal vurderes nærmere om tiltaket utløser krav om 
konsekvensutredning. Tiltakene omfattes av punkt 11 j i vedlegg II: «Næringsbygg, herunder 
kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål». For reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II sier forskriftens § 8 at disse skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller 
melding.   

§ 10 i forskrift om konsekvensutredning omhandler kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak 
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Paragrafen lister opp en rekke punker som 
planen eller tiltaket skal vurderes opp imot. Etter en helhetlig vurdering vurderes det dit hen at 
reguleringsplanen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette blant annet fordi 
området i overordnet plan er avsatt til utbyggingsformål. Deler av planområdet er i overordnet plan 
avsatt til LNF. Det er i planforslaget et lite avvik fra grenser i kommunedelplanen, dette gjelder både 
areal avsatt til LNF og areal avsatt til byggeområde. Grensen i overordnet plan er grovt tegnet og det 
er i reguleringsplanen gjort en konkret vurdering.  Det er i planforslaget satt av et grøntområde langs 
Vesleåne på 20 meter. Det vil si at byggeområdet noen steder vil ligge nærmere Vesleåni, mens det 
ander steder vil ligge lenger unna. Avvikene fra overordnet plan er små. Det vurderes også dit hen at 
planen ikke kommer i konflink med punktene listet opp i forskriftens § 10. Dette være seg 
verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, vernede vassdrag, truede arter eller naturtyper, 
verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer og områder som er særlig viktige for 
friluftsliv. Planen legger ikke opp til større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning 
for landbruksvirksomhet. Planen medfører ikke i noe vesentlig grad til økt risiko for alvorlige ulykker 
og /eller katastrofer. Planen fører heller ikke til vesentlig forurensing eller klimagassutslipp og vil ikke 
ha noen negative konsekvenser for befolkningens helse. 

Med bakgrunn av det som er nevnt over vurderes det dit hen at planen ikke omfattes av 
omfangkritereine i §6-8. Planens virkninger og konsekvenser er likevel gjennom planarbeidet blitt 
vurdert og dette synliggjøres gjennom planmaterialet. Det er gjennom planprosessen blitt gjort 
planfaglige vurderinger og det er utarbeidet planmateriale med ROS-analyse.  

 



side 17 av 42 

4. PLANFORSLAG 

 

4.1.  Planløsning  

Planforslaget legger til rette for videreutvikling av Bardøla høyfjellshotell og i områdene tilknyttet 
hotellet.  

Bardøla høyfjellshotell er et hotell som er i kontinuerlig utvikling og som også i framtiden vil trenge 
rammer for å kunne utvikle seg og følge etterspørselen i markedet. Det er pt. igangsatt prosess for en 
ny byggesøknad for utvidelse av eksisterende hotell. Omsøkte endringer vil gå parallelt med 
plansaken, og har ingen konsekvenser for det nye planforslaget.  

 

Figur 7: Skisse nye Bardøla. MI AS Arkitekt og konsulent. 

 

Da planarbeidet startet i 2018 var hovedformålet å tilrettelegge for etablering av en fagskole for 
reiseliv innenfor planområdet. Utgangspunktet var at man skulle bygge et nytt, separat skolebygg. 
Det ble imidlertid besluttet at reiselivsskolen skulle starte opp i midlertidige lokaler på Bardøla 
Høyfjellshotell, og behovet for nytt skolebygg ble skissert noen år frem i tid. Planarbeidet ble da satt 
på vent for å se overordnet på behov og utviklingspotensialet for hele hotellområdet.  

Skolevirksomheten ble startet opp august 2020, og undervisningen foregår i dag i lokaler i hotellet.  

For den videre utviklingen av fagskolen er det flere lokaliseringer som er aktuelle. Et av de er å 
etablere et nytt skolebygg innenfor planområdet, eller videreutvikle skoleaktiviteten innenfor 
eksisterende hotell. Andre lokaliteter sentralt på Geilo kan også være aktuelt. Det sees derfor på som 
mest hensiktsmessig å åpne opp for etablering av et nytt skolebygg innenfor planområdet, samtidig 
som planen åpner opp for videre utvikling med fritidsboliger tilrettelagt for utleie innenfor det 
aktuelle området hvis en annen lokalisering viser seg mer aktuell.  
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Etableringen av reiselivsskolen på Geilo sees på som noe utelukkende positivt. Dette bidrar til å 
skape arbeidsplasser. Utdanning av reiselivsfaglig kompetanse på Geilo er viktig med tanke på 
videreutvikling av Geilo som destinasjon. 

 

 

Figur 8: Plankart. 

 

Planen legger til rette for etablering av et skolebygg innenfor felt BKB1 i planområdet, og området 
har fått et kombinert formål. Det er åpnet opp for etablering av fritidsboliger tilrettelagt for utleie 
(som i gjeldende plan), og/eller annen næring/tjenesteyting herunder skole. Bestemmelsene sikrer 
videre at adkomst til nye bebyggelse og gangforbindelse igjennom området skal sikres. Eksisterende 
bebyggelse innenfor feltet forutsettes fjernet. 

Området er primært tenkt til skoletomt, men det skjer stadige prosesser som kan medføre at 
skolebygget blir flyttet til annet sted i Geilo sentrum. I dag er området regulert til ren 
fritidsbebyggelse, men det er ønskelig å opprettholde et fleksibel reguleringsformål som omfatter 
mulighetene til både skole, fritid og annet næringsformål. Foreløpig er det ingen andre planer enn 
skolebygg på tomta, supplert med noen boenheter. BKB1 ligger sentralt og uten konflikter ift 
omgivelsene, så fleksibiliteten til videre konseptuering ifm utbygging ønskes opprettholdt av 
planfremmer. 

For å illustrer maks utbyggingspotensiale for BKB1 har vi laget noen prinsippløsninger. Utnyttingen er 
40% BYA og 15 m mønehøyde. Vi har tatt utgangspunkt et skolebygg, et tilhørende bygg for 
boenheter og 50 p-plasser. Illustrert løsning viser et maksimalpotensiale ift utnyttingsgrad satt i 
reguleringsbestemmelsene. «Monopolbyggene» er lagt inn i 3D modellen med riktig volum og 
høyder. Vegetasjonen som fremkommer på av utsnittene baserer seg på laserdata for eksiterende 
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vegetasjon. For å se byggene er eksisterende vegetasjon på de nye utbyggingsområdene «klippet» 
bort. Andre utsnitt kan tas ut dersom ønskelig. 

 

 

Utsnitt sett fra sør, Bardøla Hotell til venstre i bilde 

 

 

Utsnitt sett fra sør, Bardøla Hotell til venstre i bilde 
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Utsnitt sett fra nordvest, Bardøla Hotell til venstre i front 

 

 

 

Utsnitt sett fra nord, Bardøla Hotell til høyre i front 
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Planen legger også til rette for videreføring og videreutvikling av hotellet innenfor felt BH1. 
Utnyttelsesgrad (%-BYA) og byggehøyder er lik som eksisterende bygg, men hotelltomta er utvidet 
med ca. 3,4 daa. Dette er primært på grunn av at eksisterende tennisbane nå inngår i hotelltomtas 
utbyggingsområde. Regulert hotelltomt er utvidet noe. Dette for bedre rammevilkår ifm 
videreutvikling av hotellet, og tilpasninger til ny vegstruktur. Hotellområdet er også utvidet med 1,3 
daa på øst siden av SKV2. I dette området ser man for seg at hotellet kan utvides med en fløy som går 
over SKV2 og videre ned på BH1 (1,3 daa). Prinsippsnittet under illustrer hvordan dette er tenkt. 
Prinsippsnittet ligger også vedlagt. 

 

 

Figur 9: Prinsippsnitt 

 

 

Planen legger til rette for etableringa av et nytt område til fritids- og turistformål nord for 
eksisterende hotell, felt BFT1, BFT2 og BFT3. Området er gitt en utnyttelsesgrad på 30% BYA og 
byggehøyder på 9 meter. Det er satt en maks antallsbegrensning på 36 enheter samlet innenfor 
BFT1-3. Området ligger imellom eksisterende hotell og Vesleåni. Det er i planen gitt en byggegrense 
på 20 meter til Vesleåni, samt at det er stilt krav til etablering av flomgrøft, jf. utarbeidet 
flomvurdering for å sikre tilstrekkelig sikkerhet mot flom. 

 

Utbyggingskonseptet for BFT-områdene er nedskalert og spisset til vertikalt delte bygg med 2 
enheter/bygg. Marktrykk inntil 120 m2 pr. bygg, og leiligheter over 2 plan m/mulighet for hems. Det 
betyr at utnyttingsgraden reduseres til 30% BYA for BFT-områdene, og mønehøyden reduseres til 9 
meter for BFT1, dvs lik takhøyde for alle BFT-områdene. Maks antall enheter settes til 36 enheter, 
som også inkluderer muligheten til 2 nye bygg som erstatning for de 2 gamle byggene sør på BFT2 og 
3. Vedlagt følger illustrasjonsmateriale basert på maksutbygging, vist som prinsippskisser i 3D GIS.  

Det kan enkelt tas ut andre standplasser for illustrasjon ved behov. 
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Utsnitt mot nord, Bardøla Hotell til venstre i bilde 

 

 

Utsnitt mot nord, Bardøla Hotell til venstre i bilde 
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Utsnitt mot øst, Bardøla Hotell og Øyo fabrikk til høyre i bilde 

 

 

Utsnitt mot nordvest, i fugleperspektiv over skiløypa 
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Utsnitt mot vest, Bardøla Hotell til venstre i bilde. Øyo fabrikk til høyre i bildet 

 

 

Utsnitt mot sør, Bardøla Hotell til høyre i bilde 
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Det er i området etablert en del fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, innenfor feltene BFK. Dette er 
i ny plan i stor grad videreført. Bestemmelsene knyttet til de ulike feltene er en videreføring fra 
gjeldende plan.  

Det er i planen satt av noe nytt boligareal, og avgrenset i tråd med privat avtale mellom partene. 
Arealet er satt av som tilleggsareal til eiendommene 62/94, 62/95 og 62/96, samt at deler av arealet 
er satt av til en ny boligtomt. Adkomst til ny boligtomt skal være via dagens adkomst til 
eiendommene 62/94, 62/95 og 62/96 og videre i ytterkant av eiendom 62/96. Bestemmelsene sikrer 
at adkomst må være på plass før det kan gis igangsettingstillatelse til ny bolig. 

Det er regulert inn to nærlekeplasser på til sammen 1,5 daa. Lekeplass BLK1 ligger sentralt i området 
nord for hotellet, og er på ca. 1,15 daa. BLK2 ligger nær inngangspartiet til hotellet og eksisterende 
hyttetun (BFK1/BFK2), og er på ca. 0,35 daa. Områdene har tilfredsstillende sol- og støyforhold, ref. 
kap. 4.5 og 4.10. 

Skiløypa igjennom planområdet legges noe om for å unngå kryssing av veg. Løypa er lagt om etter 
dialog med løypelaget og løypekjører. Videre er det et ønske og planer om å legge skiløpa (utenfor 
planområdet) mot Budalen og Havsdalen om. Dette er slik løypa er tenkt ifølge «Skiglede for Alle» 
som er forankret i «Sti- og Løypeplanen for Geilo». Ifølge løypekjører er dette også den løsningen 
som gir best trafikksikkerhet og beste løypeprofil/ brukbarhet. Dagens løsning kommer i konflikt med 
mange forhold, og er svært midlertidig. Skiløpa er derfor regulert slik at det samsvarer med ønsket 
framtidig løsning. Grunnen til at løypa er lagt på østsiden av bekken er at eier av 62/78 har signalisert 
til løypekjører at de ikke vil godta skiløype vest for bekken, men er positiv til å legge den på østsiden.  

Helårs kryssing av Vesleåne er sikret med et eget bestemmelsesområde, og i bestemmelsene. Sti- og 
løypelaget har god erfaring med etablering, drift og vedlikehold av ulike løsninger over bekkeløp ifm 
drift av løypenettet. 

Ettersom man på nåværende tidspunkt ikke er helt i mål med avtaler med grunneiere om realisering 
av skiløypa slik den ideelt sett skulle gått er eksisterende løype tatt inn i planen som en midlertidig 
løype, dette for å ikke stenge for dagens sammenhengende skiløyper i området. Bestemmelsene 
sikrer at ny skiløype mot Budalen og Havsdalen skal være etablert før igangsettingstillatelse til ny 
bebyggelse på BFS1 og BFT1 kan gis. For BFT1 er det i bestemmelsene sagt at igangsettingstillatelse 
til ny bebyggelse kan gis før midlertid skiløype er lagt om så sant det kan dokumenteres at skiløpa 
ikke berøres. Dette fordi det meste av den midlertidige skiløypa uansett ligger innenfor byggegrense 
mot flomgrøft. 
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Figur 10: Skisse over framtidig skiløypenett. Skiløypa igjennom planområdet er justert og optimalisert i forhold 
til skissen over.  

 

4.2. Anslag utbyggingsomfang 

Planforslaget legger til rette for utvidelse av hotellet, fritidsleiligheter for utleie og etablering av et 
skolebygg. 

Området består i dag av hotell med 128 hotellrom, 25 utleiehytter og 6 boliger tilgjengelig for 
ansatte. 

Planforslaget åpner for inntil 36 leiligheter i BFT-områdene og anslagsvis 50 nye hotellrom. I BKB 
området kan det bygges skolebygg, annen næring/tjenesteyting og/eller i kombinasjon med 
fritidsleiligheter. Dersom kun fritidsleiligheter vil en kunne bygge ca. 70-100 leiligheter med forslåtte 
rammevilkår. 
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4.3. Vann og avløp 

Bebyggelse innenfor planområdet er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett. For ytterliggere 
informasjon vises det til vedlagt vann- og avløpsplan. 

Det vises også til vedlagt flomfarevurdering som omhandler flom og overvann. 

4.4. Trafikale forhold 

Trafikken fra krysset Rv7/Nye Havsdalsvegen gir atkomst til ca. 1150 boenheter, i tillegg til nærings- 
og dagstrafikk til hotell, alpinanlegg og fjellområdet mot Prestholt mm. Det gir en eksisterende ÅDT 
på inntil 1000. Mertrafikken som planforslaget legger til rette for omfatter en trafikkøkning på inntil 
100 ÅDT. Til orientering genererer 100 hytter en ÅDT på ca.30. 

Krysset ved Bardølaundergangen/Rv.7 ble for noen år siden utbedret. I tillegg jobber kommunen med 
opprydding av eksisterende avkjørsler og etablering av nytt trafikkmønster på strekningen langs Rv.7. 
Eksiterende avkjøring til skole- og idrettsanlegget, som ligger på motsatt side av Rv7, skal stenges. 
Dette er tiltak som også vil bedre trafikksituasjonen ytterligere for trafikk til/fra Nye Havsdalsvegen. 

 

Figur 11: Kart over nedslagsfeltet for trafikk fra/til kryss Rv7/Nye Havsdalsvegen. 

Eksisterende avkjøring sørvest i planområdet vil stenges og kun benyttes som gangveg. Grunnen til 
dette er at regulert parkeringsplass er erstattet med byggeområde med adkomst fra eksisterende 
adkomst ved eksisterende hotell. Det anses som utelukkende positivt å stenge avkjøringen da 
forholden for myke trafikanter vil bedres betydelig.  

Ellers når det gjelder forholdet til myke trafikanter er det langs Nye Havsdalsvegen i dag fortau langs 
den ene siden, det er også en fotgjengerundergang under jernbanen i nærtilknytting til planområdet. 
Langs riksveg 7 er det etablert gangveg inn til Geilo sentrum. Hensynet til myke trafikanter anses for 
å være ivaretatt. 

Fra planområdet er det gangveg langs Nye Havsdalsvegen som fører fram til SGS4 som igjen leder til 
undergang under jernbanen og videre til gangfelt over Rv. 7. Det vil også være mulig å nå SGS4 via 
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gangvegen intern i planområdet. Det er også fortau langs Timrehaugvegen som leder til undergang 
under jernbanen og gangbru over rv. 7. Sikker skoleveg og trafikksikker adkomst til skole/idretts-
området anses for å være godt ivaretatt. 

Når det gjelder kollektivtilbudet er det kort og sikker tilkomst til kollektivtilbudet langs Riksveg 7 og i 
Geilo sentrum. Hensynet til kollektivtilbudet anses for å være ivaretatt.  

Parkeringskravet for hotellrom er videreført fra gjeldende plan. Det vil si at det er krav om 1 
parkeringsplass per hotellrom. Parkeringskravet for fritidsboliger er justert etter erfaringer fra 
reguleringsplanene for Highland og Geilo sentrum. 

Når det gjelder parkeringskrav ifm. nytt skolebygg er det i reguleringsbestemmelsene satt krav til 0.5 
parkeringsplass per ansatt og 0,3 parkeringsplass per elev. 

Parkeringskravet for BFK1-5 er sikret i reguleringsbestemmelsene, og kan dekkes inn på tvers av 
feltene og formålene. Regulert parkeringsplass, parkeringsgarasje under hotellbygg på den gamle 
tennisbanen og/eller innenfor BKB1 og BFK-området er aktuelle plasseringer for å ivareta behov og 
krav. Dette skal fremgå i situasjonsplaner ifm kommende byggesaker jf. pkt. 3.1.1.1 i 
reguleringsbestemmelsene. 

Plan- og profiltegninger for veger innen planområdet ligger vedlagt. 

 

Figur 12: Eksisterende avkjøring sørvest i planområdet stenges og erstattes av gangveg SGS4. 

 

4.5. Barn og unges interesser i planlegging  

Regulert lekeplass i gjeldende plan er erstattet med to nye nærlekeplasser på til sammen 1,5 daa. 
Eksisterende tennisbane er svært lite i brukt, og blir nå erstattet av de to nye lekeplassene med 
sentral beliggenhet. Barn og unges interesser innenfor planområdet sikres gjennom plangrepet og 
reguleringsbestemmelser. 

Det er utført en sol-/skyggeanalyse for lekeplassene for å kvalitetssikre at områdene har gode 
solforhold. I tillegg er kommunedelplanens bestemmelser knyttet til at lekearealene skal ha gode sol- 
og lysforhold med sol på minimum halvparten av arealet ved jevndøgn kl. 15 sikret i 
reguleringsbestemmelsene. 
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Figur 133: Sol-/skyggeanalyse. Lekeplassene BKL1 og BLK2 er markert med rød heltrukket linje. 

Regulerte lekeplasser ligger utenfor gul vurderingssone for jernbane-/vegtrafikkstøy, og er følgelig 
sikret støynivå lavere enn 55dBA. 

Det er også innarbeidet bestemmelse om at minste uteoppholdsareal MUA skal være 25m2 eller 
minimum 20% av BRA pr fritidsenhet (inkludert enheter innenfor areal avsatt til fritids- og 
turistformål) og boligenhet. Minst 4m2 av dette skal være privat eller i nærheten av 
uteoppholdsareal. 

Videre er det fra planområdet kort avstand til omkringliggende tur- og rekreasjonsområde. Det er 
også kort veg til Geilo sentrum, et sted med en rekke aktivitetstilbud for alle aldersgrupper, også 
barn og unge.  
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Hensynet til barn- og unges interesser i planlegging anses for å være ivaretatt.  

4.6. Universell utforming  

Reguleringsbestemmelsene sikrer at prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved 
utforming av bygninger, trafikkanlegg og utearealer. Reguleringsbestemmelsene sikrer videre at det 
ved byggesøknad skal redegjøres for hvordan prinsippene om universell utforming er ivaretatt.  

Hensynet til universell utforming anses for å være ivaretatt.  

4.7. Landskap og estetikk 

Med føringer innarbeidet i plankartet og reguleringsbestemmelsene er det lagt til rette for en 
helhetlig utvikling av området.  

Forholdet til eksisterende bebyggelse i området og omkringliggende områder har vært viktige i 
prosessen. Med føringer innarbeidet i plankartet og reguleringsbestemmelsene legger planen til 
rette for gode, helhetlige løsninger.  

Det er i reguleringsbestemmelsene gitt føringer som sikrer at bebyggelsen i området skal ha en 
arkitektur som tilpasser seg terrenget og omgivelsene.  

4.8. Friluftsliv og grønnstruktur  

Tilgrensende grønnstruktur gir fleksibel og god tilkomst til omkringliggende lokalt rekreasjonsområde 
og tur- og løypenett. Planområdet ligger sentralt plassert på Geilo, en populær destinasjon med korte 
avstand til alpinbakker og langrennsløyper på vinterstid og til turløper og stier sommerstid.  

Skiløypa som i dag går igjennom området legges i planen noe om. Dette for å optimalisere 
utbyggingsområdet og unngå kryssing av vinterbrøyta veg. Se mer detaljert beskrivelse under pkt. 
4.1.  

4.9. Renovasjon  

Utvidelse av hotellet og ny bebyggelse vil bli betjent som resten av hotellområdet. Det er i planen 
avsatt eget område for renovasjonshåndtering.  

4.10. Støy 

Planområdet ligger nær jernbanen og Riksveg 7 som begge er potensielle støykilder. Det er tidligere, 
både i 2015 (Akustikk-konsult) og 2018 (Multiconsult), gjennomført støyvurderinger i området. Det er 
i gjeldende plan også regulert inne støyskjerming. Begge rapportene viser at tilfredsstillende 
støynivåer i området kan oppnås.  

For å best mulig kunne tilpasse skjermingstiltakene det som faktisk bygges innenfor det aktuelle 
området er gul støysone innarbeidet i plankartet med tilhørende bestemmelse med krav til 
dokumentasjon av tilfredsstillende støynivåer før igangsettingstillatelse kan gis til ny bebyggelse 
innenfor sonen. Støysonen er beregnet av Multiconsult (2018) og viser uskjermet tilstand beregnet 
utfra kravet på 58 dB som grenseverdi fra jernbanestøy da denne er dimensjonerende. De endelige 
skjermingstiltakene vil avklares og baseres på plassering av bygg, uteområder og formål på 
bebyggelse osv.  

Innenfor felt BFK1 er støyskjerm fra gjeldene plan videreført.   

4.11. Høyspent 

Det går i dag en høyspent kable igjennom deler av planområdet i nord. Høyspentkablene med 
tilhørende sikringssone er vist med hensynssone i plankartet. Reguleringsbestemmelsene sikrer 



side 31 av 42 

videre at det innenfor sikkerhetssonen til høyspentkabelen ikke er tillatt med ny bebyggelse før 
høyspentkabelen som går igjennom området er lagt i bakken. 

4.12. Kulturminner  

Viken fylkeskommune har gjennomført en kulturminneregistrering i området sommeren 2020. Under 
registeringen ble det funnet til sammen 6 kulturminnelokaliteter. Det ble funnet 6 kullgroper og et 
jernvinneanlegg i vollen på den ene kullgropa.  
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Figur 144: Utsnittet over viser et oversiktskart etter kulturregistreringa med lokaliteter. 

 

Kullgroper og jernvinneanlegg er regna som automatisk freda kulturminner etter kulturminneloven § 
4. alle automatisk freda kulturminner har i tillegg en sikringssone på minimum 5 meter utenfor synlig 
ytterkant.  
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Viken fylkeskommune som kulturmyndighet har uttalt at kulturminnevernet sitt krav er at 
kulturminner ikke blir liggende inne i et byggeområde sånn at de blir skada. Videre er det uttalt 
dersom det er nødvendig for en utbygging, kan det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven for 
de kulturminnene som blir berørt.  

Gjennom planen søkes det om frigiving av de automatisk fredede kulturminnene. De berørte 
kulturminner, id 272404, id 272405, id 272406, id 272407, id 272408 og id 272409 er markert med 
Bestemmelsesområde #4-#9 i plankartet med tilhørende bestemmelsen: Før det gis 
igangsettingstillatelse innenfor felt BFT1-BFT3 må de automatisk fredete kulturminnene – Id 272404, 
Id 272405, Id 272406, Id 272407, Id 272408, og Id 272409 – være frigitt av riksantikvaren/Viken 
fylkeskommune. Kullgrop Id 272404 er markert med bestemmelsesområde # 4 i plankartet. Kullgrop 
Id 272405 er markert med bestemmelsesområde # 5 i plankartet. Kullgrop Id 272406 er markert med 
bestemmelsesområde # 6 i plankartet. Kullgrop Id 272407 er markert med bestemmelsesområde # 7 i 
plankartet. Kullgrop Id 272408 er markert med bestemmelsesområde # 8 i plankartet. Jernvinne Id 
272409 er markert med bestemmelsesområde # 9 i plankartet. 

Det er innenfor planområdet noen SEFRAK-registreret bygg. Disse ønskes flyttet til en mer egnet 
lokalisering.  

4.13. Skred og flom  

En utsjekk i NVEs database NVE atlas (tilgjengelig på: 
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas) viser at planområdet ikke er berørt 
av faresoner eller for skred eller flom. Planområdet er heller ikke berørt av aktsomhetssone for 
skred. Utsjekken viser imidlertid at deler av planområdet er berørt av aktsomhetssone for flom.  

 

Figur 155: Utsnittet over er hentet fra NVE sin database NVE atlas (tilgjengelig på: 
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#) og viser aktsomhetssone for flom. 

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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I forbindelse med reguleringsendring har Skred AS å utføre en flomfarevurdering av 
planområdet. For utfyllende informasjon vises det til vedlagt flomvurdering. Under følger en 
oppsummering av konklusjonen fra rapporten.  
 
Dimensjonerende 200-årsflom i Vesleåne, inkludert et klimapåslag på 20 %, er beregnet til 15,4 
m3/s. Det er etablert en hydraulisk modell av Vesleåne med omliggende områder. Modellen 
viser at flomvann vil dra ut av bekken oppstrøms planområdet. Flomvannet vil så følge 
flomlinjer/søkk inn i og gjennom planområdet.  
 
Dimensjonerende 200-årsflom i Budøla, inkludert et klimapåslag på 20 %, er beregnet til 51 m3/s. 
Hydraulisk modellering av Budøla med omliggende områder viser at 200-årsflom i Budøla ikke 
berører planområdet.  
 
Basert på resultater fra modelleringen og analysene er det tegnet opp faresone for flom for det 
vurderte området. Faresonen viser hvilke områder som vurderes utsatt for flom med en årlig 
sannsynlighet større enn 1/200 i år 2100, som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 i TEK17.  
 
Ny bebyggelse bør i utgangspunktet plasseres utenfor faresonen, men vil også kunne utformes 
for ikke å ta skade ved dimensjonerende flom. Det er foreslått noen aktuelle tiltak som kan 
samle flomvannet og dermed redusere flomsonene gjennom planområdet.  
 
For dagens situasjon vurderes erosjonssikkerheten tilstrekkelig etter kravene i TEK17. Dersom 
eksisterende vegetasjonsbelte langs Vesleåne fjernes må minimumsavstand på 20 m fra 
elveskråning overholdes, eventuelt må skråningen erosjonssikres. For å opprettholde 
tilstrekkelig erosjonssikkerhet over tid er det nødvendig med jevnlig tilsyn og eventuell utbedring 
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av erosjonssikring ved skader.

 
Figur 166: Faresone som viser områder utsatt for flom med en årlig sannsynlighet større enn 1/200 i år 2100 
(sikkerhetsklasse F2). Kart hentet fra flomvurdering, Skred AS.  
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Figur 17: Alternativer for etablering av flomveier gjennom planområdet. Kart hentet fra flomvurdering, Skred 
AS. 

 

Hensynsone for flom er innarbeidet i plankartet med tilhørende bestemmelser som sikrer at ny 
bebyggelse innenfor området ikke tillates før tilstrekkelig sikringstiltak er gjennomført. Planen legger 
videre til rette for gjennomføring av sikringstiltak.  

Planforslaget legger til rette for etablering av en flomgrøfter som vist i alternativ A2 og B. 
Flomgrøftene er vist med bestemmelsesområdet #1 og #10 plankartet og skal lede vannet til 
Vesleåne.  

Bestemmelsesområde #1 sikrer etablering av flomgrøft nord i planområdet som vil plukke opp evt. 
flomvann som kommer inn i nordre del av planområdet og lede det tilbake til Vesleåne.  

Bestemmelsesområde #10 sikrer etablering av flomgrøft nord på hotelltomta. Det forutsettes 
stikkrenne under atkomstveg SKV2 som videre leder vannet i en flomgrøft langs skitraseen og ut til 
Vesleåne. Man er således sikret at flomvannet vil kunne ledes trygt ut uten å gi økt ulempe for 
nabotomtene. Plan- og profil for flomgrøft #10 ligger vedlagt, og som viser at vi har tilstrekkelig fall 
for å få dette til å fungere helt ut i elva. Det er i bestemmelsen sikret krav til dimensjonering for å 
ivareta kravene ift flomsikkerhet, jf. kap. 8.1 i flomfarevurderingen (Skred AS, 11.03.2021). 
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Tiltakene vil sikre bebyggelse innenfor planområdet mot flom uten å gi økte ulemper for 
omkringliggende områder. 

 

Figur 178: Skissen viser sikrede flomveier gjennom planområdet til utløp i elva, bestemmelsesområde #1 og 
#10. 

 

Skred AS har vurdert NVE’s faglige råd og innspill (vedlagt) til planforslaget som har ligget ute til off. 
ettersyn. Nedenfor siteres deres vurderinger, mottatt i epost 30.09.2021: 

«Vi har sett gjennom NVEs faglige råd og innspill i saken. Planområdet er identifisert flomutsatt fra 
kritiske punkt i Vesleåne oppstrøms planområdet i et ovenforliggende hyttefelt. NVE mener at den 
beste måten å ivareta sikkerheten mot flom i området er å gjøre forbedringer i elveløpet til Vesleåne, 
og forhindre vann fra å renne ut. Vi er enige i at dette ville være den beste løsningen for å sikre hele 
området, men vi ser ikke grunnlag for at en påvirket utbygger nedstrøms problemområdet kan 
pålegges å påta seg ansvar for å gjennomføre et flomsikringsprosjekt høyere opp i vassdraget. 
Normal praksis er at om man kan vise at man oppnår tilfredsstillende flomsikkerhet iht. krav innenfor 
planområdet uten å påvirke omliggende områder negativt bør dette kunne aksepteres. NVE uttrykker 
bekymring for at konseptet med flomveier gjennom planområdet vil være sårbart for mindre 
endringer i terrenget gjennom hyttefeltet. Vi har definert et konsept vi mener vil være robust og gi 
tilfredsstillende sikkerhet mot flom iht. krav i TEK 17 §7-2. Dette kan sikkert underbygges ved å legge 
inn en ekstra oppsamlende grøft i overkant av bestemmelsesområde #1. Videre vil NVEs bekymring 
om endringer i terrengforhold gjennom hyttefeltet som vil gi økt flomulempe kunne håndteres av 
kommunen gjennom krav i PBL og Grannelova. Området er ikke inntegnet på NVEs aktsomhetskart 
for flom, men identifisert med flomveier i vår farekartlegging. Kommunen burde derfor her kunne 
håndheve en begrensning i inngrep som påvirker flomveier til ulempe for andre, som de gjør i øvrige 
aktsomhetssoner og faresoner for flom. Vi ser absolutt nytten i å gjennomføre et flomsikringsprosjekt 
i Vesleåne for å bedre flomsikkerheten for hyttefeltet. Vi finner det derimot mer naturlig at dette er 
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noe kommunen gjennomfører, eventuelt med støtte fra NVE. Det er flere grunneiere langs det 
aktuelle strekket, og det er mange private kryssinger og bruer som utgjør flomproblem. Et 
sikringsprosjekt her vil av flere grunner kunne være komplisert». 

4.14. Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven  

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøvelse av 
offentlig myndighet.  

Det er gjort en utsjekk i naturbasen til Miljødirektoratet på www.naturbase.no og i artsdatabanken 
på https://www.artsdatabanken.no/ ved planoppstart. Se oppdatert kunnskapsnivå etter ny 
kartlegging sommer 2021 i kap. 4.15. 

Utsjekken i naturbasen til Miljødirektoratet ved planoppstart viste at det ikke var register 
naturtypelokaliteter, arter av særlig stor forvaltningsinteresse o.l. som kan defineres som spesielt 
viktig for det biologiske mangfoldet ut fra gjeldende kriterier.   

Utsjekken i artsdatabanken viste at det var to punktregistrering innenfor området. Den ene 
registeringene vises oppå Bardøla Høyfjellshotell. Registeringen viser stær og den er registrert i 
aktivitetskategorien «forflytting». Nær truet. Registrering er gjort 26.09.2016. Ettersom registeringen 
er registrert i aktivitetskategorien «forflytting» og i et område som allerede er utbygd vil ikke 
registeringen direkte berøres av nye tiltak innenfor planområdet.  

Det en andre registreringen er gjort i Vesleåne og viser alger. Registreringen er kategorisert som 
livskraftig og observasjonen er gjort 20.09.2019. Planen legger opp til et 20 meters bredt 
grøntområde langs Vesleåne. Dette blant annet for å sikre tilstrekkelig erosjonssikkerhet langs 
Vesleåni ref. flomvurderingen. Innenfor denne sonen skal vegetasjon og naturlig terreng bevares. Et 
20 meters bredt grøntområde ivaretar sikkerhet mot flom/erosjon og er positivt for det biologiske 
mangfoldet i randsonen til Vesleåni. Planforslaget legger opp til framføring av flomgrøfter med utløp 
i Vesleåni. Dette vil si at ved en evt. flomsituasjon vil det framføres med vann til Vesleåne. Store deler 
av vannet ved en evt. flom situasjon ville uavhengig av planen rent ut i Vesleåne. Flomgrøften er bare 
med på å styreretningen. Flomvannet som evt. vil komme inn i planområdet i sør og videre ledes ut i 
Vesleåne, vil uten tiltak som flomrør og flomgrøft flyte ut i området øst for planområdet. Tilførselen 
av evt. flomvann til Vesleåni vurderes til å ved normale situasjoner være liten. Flomsituasjoner 
oppstår sjeldent og vil derfor i liten grad påvirke vanntilstanden i Vesleåne. Med bakgrunn i det som 
er beskrevet over vurderes tiltakene som reguleringsplanen legger opp til vil ikke berøre Vesleåne og 
vil dermed ikke berøre registreringen. 

Videre er store deler av planområdet i dag allerede bebygd, og de områder som ikke er bebygd 
grenser inntil allerede bebygde områder. De ubebygde områdene ligger innimellom allerede bebygde 
områder og fremstår ikke som urørte. 

4.15. Naturmiljø – ny kartlegging av naturtyper sommer 2021  

Resultatet fra kartleggingen av naturtyper i området utført av Statsforvalteren i Oslo og Viken 
sommeren 2021 er nå tilgjengelig i Naturbase. Kartleggingen har registrert to ulike naturtyper i 
området. 

http://www.naturbase.no/
https://www.artsdatabanken.no/
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Figur 189: Geilomoen SV1 – Boreal hei 

 

I området nord for hotellet, mot Vesleåne og elva er det registrert et større område med naturtypen 
boreal hei, som er sårbar (VU) på norsk rødliste for naturtyper. Naturtypen berører de foreslåtte 
byggeområdene BFT1-3. Boreal hei er i utgangspunktet et åpen naturtype uten dominerende tresjikt, 
dominert av dvergbusker/lyng. Naturtypen er skjøtselavhengig og oppstår med at skogmark går over 
til heivegetasjon som følge av hogst, beiting, og rydding av trær/busker. Naturtypen er avhengig av 
moderat sommerbeite og rydding for å ikke gro igjen. 

Det registrerte området er vurdert å være svært redusert som følge av at den allerede er relativt 
gjengrodd med einer, bjørk, furu og at det ikke beites. Deler av området er i dag brukt til skiløype og 
sti, og er betydelig påvirket. Uten at område skjøttes og beites, vil denne naturtypen over tid gå over 
til skog som følge av gjengroing. 

Med unntak av en mindre kantsone mot Vesleåne og dammen i nord er hele denne registrerte 
naturtypen foreslått regulert til fritids- og turistformål, boligbebyggelse og kjøreveg. Denne 
registrerte naturtypen vil derfor forsvinne ved gjennomføring av planen slik den er foreslått. 
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Figur 20: Geilomoen S1 

 

Oppstrøms samleløpet mellom Vesleåne og Budøla, mellom vassdragene og ned til Øyovegen er det 
registrert et område med naturtypen flomskogmark, som er sårbar (VU) på norsk rødliste for 
naturtyper. Naturtypen berører den foreslåtte traséen for helårs turveg/løype mot Havsdalen og 
Budalen. 

Flomskogmark er områder hvor påvirkningen fra vannet former skogen, uten at påvirkningen er så 
stor at ikke trær og busker kan vokse der. Naturtypen er avhengig av flompåvirkning i ulik styrke og 
frekvens. Det er ofte snakk om små og fragmenterte områder. De viktigste påvirkningene er 
utbygging av vannkraft og flomforebygging, drenering og oppdyrkning, utfylling og nedbygging. 

Den registrerte naturtypen er vurdert å være intakt, men er i dårlig stand med bakgrunn i at det er 
yngre produksjonsskog i området. Naturmangfoldet i området er vurdert som moderat med 
bakgrunn i områdets størrelse. Det er ikke registrert rødlistearter i området. Foreslått turdrag med 
brukryssing i bestemmelsesområde #12 vil berøre den vestre delen av naturtypen. Med grunnarbeid, 
fundamentering av bru og rydding av trase med tilstrekkelig bredde for tråkkemaskin må en legge til 
grunn at denne delen av naturtypen vil forsvinne ved full realisering av planen og dersom skiløype fra 
planområdet og nordover mot Havsdalen/Budalen etableres. 

Oppsummert: I området er det registrert to naturtyper, boreal hei og flomskogmark. Naturtypene er 
registrert med dårlig og svært redusert tilstand i kartleggingen. Kartleggingen har ikke registrert noen 
rødlistearter i området, og naturmangfoldet der det er vurdert (flomskogmark) er vurdert å være 
moderat. 

4.16. ROS-analyse 

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Bardøla Høyfjellshotell i Hol kommune er det 
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- 
og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).   
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Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert: 

- Flom  
- Radon i grunnen  
- Større ulykker på jernbane 
- Brann på jernbanen 
- Brann i skole- eller hotellbygning  
- Flom  
- Høyspent 
- Støy  

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og 
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 
innebærer en akseptabel risiko.  

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak. 

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet 
• Materielle 

verdier 

 

Flom     En utsjekk i NVEs database NVE Atlas viser 
at deler av planområdet er berørt av 
aktsomhetssone for flom. Det er i 
planprosessen gjennomført en 
flomvurdering og risikoreduserende tiltak 
som etablering av flomgrøfter og legging 
av flomrør i tråd med flomvurdering 
dokument nummer 20326-01-02 
utarbeidet av Skred AS er fulgt opp i 
planforslaget. 

Radon i grunnen    Tiltak som radonduk, ventilasjon og andre 
tiltak vil kunne hindre/redusere risikoen 
for høye radonverdier. Eventuelle tiltak 
vurderes i forbindelse med byggesak.   

Større ulykker på 
jernbanen 

   Det forutsettes at alle krav til sikkerhet og 
forebyggende tiltak på jernbane følges. 
Byggegrense på 30 meter fra 
jernbanelinjen. 

Brann på jernbanen    Det forutsettes at aller krav til sikkerhet 
og forebyggende tiltak vedrørende fare 
for brann på jernbanen følges. 
Byggegrense på 30 meter fra 
jernbanelinjen. 

Brann i skole- eller 
hotellbygg 

   Det forutsettes at alle krav til sikkerhet og 
forebyggende tiltak i forbindelse med 
brann følges både i hotellbygg og 
skolebygg. 

Høyspent     Reguleringsbestemmelsene sikrer at det 
innenfor en sikkerhetssone til 
høyspentkablene ikke er tillatt med ny 
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bebyggelse før høyspentkabelen som går 
igjennom området er lagt i bakken. 

Støy     Gul støysone er innarbeidet i plankartet 
med tilhørende bestemmelse som sikrer 
at det innenfor sonen ikke kan det gis 
igangsettingstillatelse til ny bebyggelse 
før det er dokumentert tilfredsstillende 
støynivå utenfor rom med støyømfintlig 
bruk, og at det kan etableres uteareal 
med tilfredsstillende støynivå iht. 
støyretningslinjene T-1442. 

 

Risikoen vurderes på bakgrunn av det som er beskrevet over å være akseptabel.  

Fullstendig ROS-analyse ligger vedlagt.  


