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Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av

Odal Skipark

PlanID: 2021001
Bestemmelsene er datert: 08.02.2022, sist revidert:05.10.2022
Vedtatt av kommunestyret (dato) i sak (saksnummer)

Kulturminner (PBL §12-7 nr. 6)
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres
kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens
kulturvernseksjon, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 1 HENSIKT
1.1 Hensikten med reguleringsplanen er å tilretteleggefor Odal skipark

1.2 Disse bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsformål og
begrensning på plankartet, datert 20.01.2022, rev 05.10.2022.

Innenfor området er arealet detaljregulert iht. PBL§ 12-3 til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg § 12-5 2.ledd nr.1
Idrettsanlegg, BIA
Energianlegg/Vannforsyningsanlegg, BKB

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur § 12-5 2.ledd nr.2
Veg, SV
Annen veggrunn – grøntareal, SVG
Parkering, SPP

Grønnstruktur §12-5 2. ledd nr. 4
Blågrønnstruktur, GBG
Vegetasjonsskjerm, GV
Friområde, GF

Hensynssoner § 12-6 jfr. § 11-8 bokstav a
Frisikt



Side  2/6  Reguleringsplan  2021001  Reguleringsplan  for  Odal  skipark  

Flomfare  
Skytebane  
Bevaring  av  naturmiljø  

FELLESBESTEMMELSER

§  1.1 Bygninger  og  anlegg
Bygninger,  anlegg  og  terrenginngrep  skal  tilpasses  landskapet.  Ved  byggesaksbehandling  
skal  kommunen  påse  at  bebyggelsen  får  god  form.  Det  skal  legges  vekt  på  materialbruk,  
terrengtilpasning  og  terrengbehandling,  og  at  anlegget  får  et  helhetlig  preg.  

Nødvendige  inngrep  i  forbindelse  med  opparbeidelse  skal  utføres  så  skånsomt  som  mulig.  
Etter  at  anleggsarbeidene  er  sluttført  skal  skjæringer  og  fyllinger  påføres  stedegne  masser.  
Der  dette  er  formålstjenlig  mht.  områdets  bruk  skal  skjæringer/fyllinger  tilsåes  eller  
tilplantes  med  stedegne  planter.  

Det  tillates  oppsatt  lysanlegg  innenfor  planområdet.  Lysmastene  skal  være   mørke  og  ha  
naturfarger.  Lysmastene  innenfor  BIA3-4  skal  ikke  være  høyre  enn  8  meter.  Lyset  i  lysløypa  
slås  av  senest  kl.  22.00.  

§  1.2 Universell  utforming  (PBL  12-7  nr.  4)
Universell  utforming  skal  være  et  bærende  element  i  utformingen  av  anlegget.  Det  skal  ved  
søknad  om  tiltak  redegjøres  for  hvordan  kravet  til  universell  utforming  er  ivaretatt

§  1.3 Energiforsyning  og  miljø  (PBL  §12-7  nr.8)   
I  området  tillates  ikke  nye  luftstrekk.  Anlegg  i  forbindelse  med  strømforsyning  og  
kommunikasjon  skal  legges  i  bakken.   

§  1.4 Tekniske  planer
Før  utbygging  settes  i  verk,  skal  tekniske  planer  for  skiløyper,  veg,  vann,  avløp  og  overvann  
være  godkjent  etter  bestemmelsene  i  plan-  og  bygningsloven.  Planene  skal  omfatte  hele  
planområdet.  

§  1.5 Vann  og  avløpsnett og  overvannshåndtering
Anlegg  for  vannforsyning  og  avløp  kan  plasseres  i  området.  

Det  skal  redegjøres  for  lokal  overvannshåndtering  og  sikring  av  flomveger.  
Overvannshåndtering  og  flomveger  skal  primært  baseres  på  overflatebaserte  løsninger.   
Alle  vassdragskryssinger  (veger,  stier  og  skiløyper)  må  dimensjoneres  til  å  kunne  ta  unna  for  
en  200  års  flom  +  klimapåslag  (40%  på  vannføring).  Utforming  og  plassering  må  ikke  føre  til  
uheldige  vassdragstekniske  konsekvenser  slik  som  erosjon  og  flom.   

Det  samme  gjelder  dimensjonering  og  utforming  av  stikkrenner,  kulverter  og  evt.  
bekkelukkinger/omlegginger  ved  kryssing  av  skiløyper  og  stadionanlegg.»  
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§  1.6 Illustrasjonsplan
Før  utbygging  kan  settes  i  verk  skal  det  utarbeides  en  helhetlig  illustrasjonsplan  for  
planområdet.  Hvilke  forhold  som  skal  redegjøres  for  i  illustrasjonsplanen  avklares  i  
forbindelse  med  forhåndskonferanse.

§  1.7 Snøproduksjon
Uttak  av  vann  til  snøproduksjon  fra  vassdrag  skal  avklares  etter  vannressurslovens  §§  8,  10  
og  18. Det  tillates  etablert  anlegg  for  snøproduksjon.

§  1.8 Støy  (PBL §  12-7,  nr.  3)
Retningslinjer  for  behandling  av  innen-  og  utendørs  støy  iht.  grenseverdier  i  
Miljøverndepartementets  rundskriv  T-1442/2021  og  Teknisk  forskrift  til  plan  -  og  
bygningsloven  NS  8175  eller  senere  vedtatte  forskrifter,  retningslinjer  eller  vedtekter  som  
erstatter  gjeldende  skriv,  skal  følges.  Retningslinjene  gjelder  for  både  bygge-  og  
anleggsperioden  og  driftsfasen.  

§  1.9 Skytetider  for  skiskyting
Skytebanen  kan  være  åpen  til  disse  tidene:   
Mandag-søndag  kl.  08.00-21.00.  

§  1.10 Gjerder
Det  kan  tillates  oppføring  av  gjerder  innenfor  skianlegget  der  dette  er  nødvendig  .  Dette  
gjelder  særlig  asfalterte  områder  der  det  kan  oppstå  farlige  situasjoner/konflikt  mellom  
rulleskigåere  og  andre  som  oppholder  seg  i  anlegget.  

§  1.11 Allmenn  ferdsel
Allmennhetens  frie  ferdsel  gjelder  innenfor  planområdet.  

§  1.12 Myr
Der  løypenettet  berører  myr,  skal  opparbeiding/tilrettelegging  skje  på  en  skånsom  måte  
slik  at  myras  funksjoner  ikke  forringes.  Det  skal  i  forbindelse  med  søknad  om  byggetiltak  
redegjøres  for  valg  av  løsning.

§  1.13 Skogsdrift
Det  skal  i  prosjekteringen  og  i  anleggsarbeidet  sikres  korridorer  for  uttak  av  tømmer  
gjennom  planområdet  og  frem  til  Sandbekkvegen.  Det  skal  minimum  være  en  korridor  fra  
bakenforliggende  arealer  i  øst.  Eksisterende  korridor  gjennom  område  BIA4  skal  benyttes  
for  utkjøring  av  tømmer  fra  bakenforliggende  arealer  i  vest.  

§  1.14 Fremmede  arter
Det  skal  ikke  innføres  eller  spres  fremmede  arter  ved  opparbeiding  og  beplantning  av  
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arealer.  Dersom  fremmede  arter  oppdages  i  anleggsperioden,  skal  tiltak  for  å  hindre  
spredning  ved  masseforflytning  iverksettes.

§  1.15 Tiurleik
Anleggsperioden  skal  legges  utenom  sårbarhetsperioden  for  tiur,  fra  1.  mars  til  20.  mai.

§  2 BESTEMMELSER  TIL  AREALFORMÅL
§  2.1 BEBYGGELSE  OG  ANLEGG  (PBL  §12-5  NR.  1)

§2.1.1 Idrettsanlegg  (BIA1-4)
Område  BIA1  skal  benyttes  til  utbygging  av  skistadion  med  tilhørende  løyper  for  langrenn  
og  skiskyting,  samt  skibru,  tribuner,  skileik,  mini  hoppbakke  og  bebyggelse  i  tilknytning  til  
skistadion,  samt  sommeraktiviteter  med  mindre  tilrettelegging.  Nødvendig  rydding  av  
vegetasjon  og  terrenginngrep  kan  utføres  for  å  tilrettelegge  området  til  formålet.  Løypene  
kan  asfalteres.  Bygninger  og  anlegg  skal  utformes  med  tanke  på  helhet  og  gode  
arkitektoniske  kvaliteter.  Oppføring  av  bygg  som  service-  og  publikumsbygg,  garasjebygg,  
samt  mindre  bygg  for  utøvere  og  ledere  kan  ha  en  samlet  bruksareal  (BYA)  for  området  skal  
ikke  overstige  500  m2.  Taktekking  skal  være  mørk  ikke-reflekterende  overfalte.  
Materialbruk  på  vegger  skal  være  tre  og  males  i  jordfarger.   

Området  BIA2-3omfatter  arealer  til  skiløyper  inkl.  skibruer.  Innenfor  formålet  kan  
nødvendig  terrengutslag  for  skiløyper  plasseres.  Nødvendig  rydding  av  vegetasjon  og  
terrenginngrep  for  etablering  av  skiløyper  er  tillatt.  Skråninger  skal  tilpasses/avrundes  mot  
eksisterende  terreng,  planeres  og  revegeteres  slik  at  det  inngår  i  skogsarealet  etter  
ferdigstilling  av  anlegg.  Skråninger  skal  ikke  være  brattere  enn  1:2.  Løypene  kan  asfalteres.  
Anlagte  skiløyper  kan  benyttes  som  sykkeltraseer  i  sommerhalvåret.   

Innenfor  område  BIA4  tillates  det  etablert  område  for  skicross,  sti  for  terrengsykling,  
diskgolf  og  andre  aktiviteter  med  mindre  tilrettelegging.  I  forbindelse  med  disse  
aktivitetene  kan  det  utføres  mindre  terrengendringer.  Utkast-  og  kurvområde  for  diskgolf,  
samt  sti  kan  gruses.  Området  skal  fortrinnsvis  ha  et  åpent  skogspreg  og  det  tillates  hogst  i  
områdene. Det  kan  tillates  bebyggelse  som  fremmer  formålet.

§  2.2 Energianlegg/vannforsyning  (o_BKB)
Innenfor  området  BE  tillates  det  oppført  trafo  og  pumpestasjon  for  vannforsyningsanlegg.    

§  3 SAMFERDSELSANLEGG  OG  TEKNISK  INFRASTRUKTUR  (PBL  §  12-5  NR.  2)
§  3.1 Kjøreveg (SV1-SV2),  annen  veggrunn,  grøntareal  (SVG1) og  parkeringsplass  (SPA)

Arealer  regulert  til  samferdsel  og  teknisk  infrastruktur  er  private.  Det  kan  legges  
ledningstraseer  for  vann,  avløp  og  kabler  innenfor  planformålene.»  
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Det  skal  legges  til  rette  for  nødvendige  parkeringsplasser  for  skistadion  innenfor  formålet,  
SPA.   

§  4 GRØNNSTRUKTUR
§  4.1 Blågrønnstruktur  (GBG1-2)

Innenfor  områdene  GBG1  skal  vegetasjonen  bevares  og  det  er  ikke  tillatt  å  gjøre  
terrengendringer  som  kan  påvirke  vann-  og  dreneringslinjer.  

§  4.2 Friområde (GF)
Områdene  kan  tilrettelegges  for  friluftsliv  og  løypenett.   
Arealene  innenfor  områder  skal  være  skogkledde.  Parkmessig  skjøtsel  gjennom  
tynning/rydding  er  tillatt.  

Område  GF6  tillates  brukt  som  snøopplag  for  brøyting  av  parkeringsplassen  SPA.  Ved  bruk  
av  området  må  en  sørge  for  at  det  er  fritt  inn-  og  utløp  fra  stikkrenner/kulverter  og  
sandfang.   

§  5 HENSYNSSONER (§§12-6,  12-7  og  11-8)
§  5.1 Sikringssone  frisikt  (H140)

I  frisiktsoner  som  er  vist  på  plankartet  skal  det  være  frisikt  0,5m  over  nivå  på  tilstøtende  
vegbaner.  Bygg,  anlegg  eller  vegetasjon  som  kan  hindre  sikten  er  ikke  tillatt.  Terreng  skal  
ikke  planeres  høyere  enn  nivå  på  tilstøtende  vegbaner.  

§  5.2 Flomfare  (H320)
Innenfor  H320_1  skal  vegetasjonen  bevares  og  det  skal  ikke  bygges  eller  foretas  andre  
typer  terrenginngrep  innenfor  hensynssonen  på  hver  side  av  vassdraget  med  unntak  av  
etablering  av  bru/kulvert/rør  som  er  nødvendig  for  kryssing  av  bekken  for  adkomst  til  BIA4  
og  kryssing  av  SKV1.  Kulvert/rør  skal  dimensjoneres  for  200-års  flom  med  klimapåslag  på  
40%  iht.  TEK17  §  7-2.  Det  tillates  ikke  tiltak  i  vannstrengen  som  kan  hindre  fritt  bekkeløp.  

Innenfor  Hensynssone  H320_2  og  3  skal  kulvert/stikkrenner  i  forbindelse  med  skianlegget  
og  SKV1  dimensjoneres  for  200-års  flom  med  klimapåslag  på  40%  iht.  TEK17  §  7-2.  Det  
tillates  ikke  tiltak  i  vannstrengen  som  kan  hindre  fritt  bekkeløp.  

§  5.3 Skytebane  (H360)
Standplass  og  skytebane  for  skiskyting  inkludert  terrengvoll/skjerm  er  regulert  til  faresone  
skytebane.  Banen  kan  ikke  tas  i  bruk  før  den  er  sikkerhetsmessig  godkjent  av  politiet.  Bruk  
av  skytebanen  skal  skje  etter  de  bestemmelser  som  er  fastsatt  i  politiets  godkjente  
sikkerhetsinstruks.  
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§  5.4 Bevaring  av  naturmiljø  (H560)  
Innenfor  hensynsonen  skal  eksisterende  skog  og  vegetasjon  stå  urørt.   

§  6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  OG  VILKÅR  FOR  TILTAK  (PBL  §12-7  NR.  10)

§  6.1 Terrengforming  og  evt.  beplantning  av  annet  veiareal  og  sideareal  til  skiløyper  skal  være  
ferdig  istandsatt  samtidig  med  resten  av  anlegget.


