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SAMMENDRAG 

Formålet med planarbeidet er å regulere et skianlegg i området. Området skal tilrettelegges for 

både vinter- og sommeraktiviteter. Planområdet ligger ca. 6 km sørvest for Sand sentrum i Nord-

Odal kommune. Området ligger i all hovedsak på østsiden av Sandbekkvegen. 

 

Det er utarbeidet planprogram for tiltaket i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. 

Planprogrammet ble fastsatt av Nord-Odal kommune 16.06.2021 sak. 44/21.   

 

Planforslaget legger til rette for utbygging av et tidsmessig langrenns- og skiskytingsanlegg som 

kan være arena for skirenn på internasjonalt rekruttnivå, samt tilby gode treningsmuligheter for 

både langrenn og skiskyting. Skiparken skal også tilby område for skileik og en liten hoppbakke. 

Anlegget er beregnet for både lokale idrettslag og for tilreisende. Det planlegges også mulighet 

for asfalterte arealer til rulleski i sommersesongen, samt andre aktiviteter som disc-golf. Planen 

omfatter også arealer til nødvendig parkering og adkomst, samt nødvendige bygninger tilhørende 

skiparken.  

 

Adkomstvegen til Odal skipark er Sandbekkvegen, som går fra fylkesvegen 181, Eidsvollvegen. 

 

Tiltaket er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. 

Konsekvensutredningens hovedalternativ vurderes opp mot 0-alternativet. 

 

Sammenstilling av konsekvensene for utredningstemaene: 

 

Utredningstema - ikke prissatte 0-alternativet Hovedalternativ 

Landskap 0 - 

Naturmangfold 0 0/- 

Naturressurser 0 0/- 

 

Øvrige utredningstema 

Transport 

og trafikk 

Tiltaket vil føre til økt trafikk, men den opprustede Sandbekkvegen anses å ha god 

standard som adkomstveg til skianlegget, med god oversikt og god bredde. 

Vegadkomsten anses trafikksikker med de trafikkmengdene som forventes. 

  

Ved etablering av et skianlegg i et uberørt skogsområde, er det naturlig at dette får negative 

konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenser som landskap og naturmangfold ved at det gjøres 

inngrep i området. Selv om det er negative konsekvenser for de temaene som er 

konsekvensutredet, anses planforslaget i sin helhet å være mer positivt for samfunnet enn 

negativt. Størst utslag gir de positive virkningene for friluftsliv og barn og unge ved at området 

har en økt tilrettelegging for nye aktiviteter. 

 

En samlet vurdering av planforslaget er avhengig av vekting av forskjellige interesser mot 

hverandre. Selv om det er noen negative konsekvenser av tiltaket, vil de mange positive 

effektene tiltaket har måtte tillegges stor vekt. Forslagstiller anser at den konsekvensutredningen 

som er gjennomført har belyst alle beslutningsrelevante forhold for interesser knyttet til miljø og 

samfunn som kan bli berørt av tiltaket. Forslagstiller mener at de positive virkningene av tiltaket 

er større enn ulempene, og at tiltaket dermed bør gjennomføres. 
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1. INNLEDNING

Formålet med planarbeidet
På vegne av Odal Skipark AS fremmer Rambøll Norge AS forslag om regulering av et skianlegg.
Hensikten med planarbeidet er å regulere et skianlegg i området. Området skal tilrettelegges for
både vinter- og sommeraktiviteter med tilhørende funksjoner.

Forslagsstiller og plankonsulent
Forslagsstiller:
Tiltakshaver: Odal Skipark AS, Kontaktperson: Odd Jarle Berger
Telefon: 905 65 892, E-post: bergeroj@online.bo

Plankonsulent:
Rambøll Norge AS, med kontaktperson: Bente Moringen

Utredningsplikt – krav om konsekvensutredning.
Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om
konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal
vurderes om bør konsekvensutredes.

Jf. forskrift om konsekvensutredninger, § 8 bokstav a skal tiltaket konsekvensutredes hvis det
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10. Tiltaket faller inn under Vedlegg II,
pkt. 12a – hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging. Tiltak som faller
inn under vedlegg II skal vurderes etter KU-forskriftens §10, Kriterier for vurderingen av om en
plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn,
skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket. Det skal også i nødvendig grad ses hen til
egenskaper ved virkninger. Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: a) størrelse,
planområde og utforming, b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser,
vann og biologiske ressurser, c) avfallsproduksjon og utslipp, d) risiko for alvorlige ulykker

og/eller katastrofer.

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan
medføre eller komme i konflikt med:
a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder

og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer,

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i
medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser

eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr.
77.

d) 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

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet
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f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning
g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp
h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.

Det er vurdert at skianlegget faller innenfor kravene til konsekvensutredning på bakgrunn av at
tiltaket medfører en større omdisponering av områder avsatt til LNF (punkt d). Det er registrert
en art av stor forvaltningsinteresse i området (gubbeskjegg), mens det ikke er registrert
kulturminner innenfor planområdet. Det foreslås av det utføres en kartlegging av naturmangfold i
forbindelse med planarbeidet, samt at fylkeskommunen gjennomfører en kulturminneregistrering.

Planprogrammet
I forbindelse med varsel om oppstart ble det utarbeidet et planprogram. Planprogrammet avklarer
formålet med planen samt hvilke problemstillinger som anses om viktige i forhold til miljø og
samfunn. Det gir en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det

innebærer at planprogrammet skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke
utredninger som anses som nødvendige for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for
miljø, naturressurser og samfunn. Planprogrammet redegjør også for planprosessen med frister
og opplegg for medvirkning. Se også Forskrift om for konsekvensutredninger.

Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant

for de beslutningene som skal fattes. Konsekvensutredningen skal ikke omfatte alle mulige
effekter av aktuelle tiltak, men begrenses til tema der en venter vesentlige virkninger.
Detaljeringen skal ligge på et nivå som er tilstrekkelig til å fatte en beslutning.
Konsekvensutredningen skal være del av planbeskrivelsen. Som eget vedlegg er det utarbeidet en
ROS-analyse.

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker fra 22.03.2021.
Planprogrammet ble vedtatt 16.06.2021. Se kapitel 2 Planprosess vedrørende merknader og
behandling.

2. PLANPROSESS

Oversikt over planprosessen
Diagrammet under viser planprosess for detaljreguleringsplan, i henhold til plan- og
bygningsloven.

Figur 1 Oversikt over planprosess for detaljreguleringsplan.
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Varsel om oppstart og høring av planprogram

Oppstartmøte

Planinitiativet ble sendt Nord-Odal kommune 13.01.2021. Oppstartmøte med kommunen ble
avhold den 28. januar 2021.

Varsel om oppstart og høring av planprogram
Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet og høring ble annonser i avisa Glåmdalen 22.3.2021 og
samtidig lagt ut på Nord-Odal kommune sine nettsider.

Det ble sendt ut varsel til berørte eiere og naboer, samt regionale myndigheter. Frist for uttalelse
var 07.05.2021.

Det kom inn 12 skriftlige høringsuttalelser. Alle høringsuttalelsene ligger vedlagt planbeskrivelsen.
Høringsinnspillene er oppsummert i vedlegget merknadsbehandling, sammen med forslagsstillers

kommentarer.

Vedlegg 1: Alle innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram
Vedlegg 2: Merknadsbehandlig av innkomne innspill

Fastsetting av planprogram

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Nord-Odal kommune 16.06.2021 sak. 44/21.

Medvirkning
Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning oppfylles gjennom planprosessen med
høringsperiodene (offentlig ettersyn), varsling med brev til berørte parter, annonsering for

allmennheten, og ved behandlingen av planen. Innspill og kommentarer som kom inn ved varsel
om oppstart er referert og kommentert i eget vedlegg, og eventuelt innarbeidet i planforslaget.
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1.1 Nasjonale og regionale føringer

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.
september 2014).

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023.
• T-1442/2021 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. Angir krav til hvordan

støyforhold skal behandles i ulike arealplaner.

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging (28.09.2018). «Kommunene,
fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og
tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).»

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08,

vedtatt 01.09.1998
• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (fastsatt av MD 25.05.2009)
• Den europeiske landskapskonvensjonen.
• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, Hedmark fylke
• Regional samferdselsplan 2012-2021
• Innlandsstrategien 2020-2024

Planforslaget skal også ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder ROS og utbygging
godt tilpasset landskapet. I tillegg til oppfylt utredningsplikt (KU) er det nødvendig med vedtatt
reguleringsplan.

Kommuneplanens arealdel, Nord-Odal kommune

I kommuneplanens arealdel for Nord-Odal kommune 2006-2018, vedtatt 30.8.2006, er området
avsatt til LNF-formål. Området vest for Sandbekkvegen inneholder også egne retningslinjer for
LNF N-områder med særskilte biologisk mangfold-, friluftsliv- og naturverninteresser.
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Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Nord-Odal kommune, med forslag til plangrense vist som rød 

linje.  

Aktuelle bestemmelser og retningslinjer hentet fra kommuneplanens arealdel:  

 

Pkt. 5.1. 

«I LNF-områder er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har 

tilknytning til stedbunden næring, natur- eller friluftstiltak for allmennheten. Denne bestemmelsen 

gjelder de LNF-områder som det ikke er åpnet for spredt bebyggelse etter § 20-4, annet ledd, 

bokst. c.  

 

Begrepet ”stedbunden næring” er knyttet til bygninger/anlegg som det av hensyn til driften av 

primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. For at stedbunden næring skal være aktuelt, 

må det være tale om en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. 

Bygge- og anleggsvirksomhet utover det som er knyttet til stedbunden næring er ikke tillatt...» 

 

Vest for Sandbekkevegen er det knyttet egne retningslinjer for LNF-N områder med særskilte 
biologisk mangfold-, friluftsliv – og naturverninteresser.  
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«LNF N Områder er LNF-områder som er relativt uberørte og sammenhengende skog- og
utmarksarealer. Disse arealene er særs viktig med tanke på skogbruk, biologisk mangfold, friluftsliv
og naturvern. Det er ikke ønskelig å etablere bebyggelse av noen art innenfor disse områdene. Det
er også ønskelig å begrense antall skogsbilveger og andre tekniske inngrep i disse områdene. LNF
restriksjonen skal på denne bakgrunn generelt håndheves strengt.»

Gjeldende reguleringsplaner og planer under arbeid.

Det er ingen vedtatte reguleringsplaner eller reguleringsplaner under arbeidet i området.

Tilstøtende planer/tiltak i nærområdet

Odal Vindkraft anlegg
Det ble i 2016 gitt konsesjon for vindkraftverk i Nord-Odal. Det var byggestart i 2020 og anlegges
skal stå ferdig i 2022. I forbindelse med utbyggingen av vindkraftanlegget er Sandbekkvegen
utbedret.

Figur 3 Turkart for Nord-Odal med avmerket planområde for Sognkjølen vindkraftverk. Planlagt nytt skianlegg
ligger nord-øst for vindkraftverket. Området for skianlegget avmerket med rød sirkel.
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Forholdet til annet lovverk

Plan - og bygningsloven
Det skal utarbeides en reguleringsplan i henhold til plan – og bygningslovens bestemmelser blant

annet basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette.

Planen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger (av 21.06.2017) jf. kap.4.

Naturmangfoldloven
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Tiltaket skal vurderes ut fra
naturmangfoldloven av 19. juni 2009 § 7 og §§ 8-12.

Kulturminneloven
Virkninger tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og kulturmiljøer.

Planarbeidet forutsetter å avklare eventuelle konflikter med kulturminner og kulturmiljøer.
Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner, må
kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen.
Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjennom konsekvensutredningen.

Vannressursloven

Tiltakshaver vurderer det slik at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forholdene i vassdraget i en
slik grad at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) med
hjemmel i vannressursloven.

Folkehelseloven
Tiltaket skal belyses ut fra Folkehelseloven kap. 3 om miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern

omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på
helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Øvrig lovverk
Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk.
Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av konsekvensutredningen i så fall

vil informere tiltakshaver om dette.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Beliggenhet
Planområdet ligger ca. 6 km sørvest for Sand sentrum i Nord-Odal kommune. Området ligger i all
hovedsak på østsiden av Sandbekkvegen.

Figur 4 Beliggenhet på planområdet (varslet plangrense)
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Figur 5 Varslet planområde 

 

Varslet planområde omfatter deler av eiendommene med gårds- og bruksnr.  11/1, 11/4, 11/7, 

11/11 og 11/12 i Nord-Odal kommune.  
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Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planavgrensningen ved varslet om oppstart dekket et areal på ca. 990 daa, og består i hovedsak
av skog med lav til middels bonitet, samt Bjønnmyra sørøst i planområdet. Tilgrensede arealer er
tilsvarende planområdet. Selve planforslaget er redusert noe og dekket et areal på ca. 589 daa.

Vest for planområdet ligger Odal Vindkraft anlegg. Det ble i 2016 gitt konsesjon for vindkraftverk i
Nord-Odal. Det var byggestart i 2020 og anlegges skal stå ferdig i 2022. I forbindelse med
utbyggingen av vindkraftanlegget er Sandbekkvegen utbedret.

Figur 6 Ortofoto over varslet planområdet. Kilde: www.innlandsgis.no
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Eiendomsforhold
Planområdet ligger på gnr/bnr. 11/4, 11/7, 11/11 og 11/12.

Tabell 1 Eiendommer og hjemmelshavere

Gnr/bnr Hjemmelshaver

11/4 Ola Haukerud

11/7 June Olstad Grinden

11/11 Nord-Odal kommune

11/12 Alexander Andres Lervik

Figur 7 Grov skisse av planområdet som reguleres.
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Stedets karakter og landskap
Regionens karakter og landskap er av NIBIO (2005) beskrevet som Landskapsregion 7 –
Skogtraktene på Østlandet og underregion 07.23 Solør/ Odalskjølen.

Planområdet ligger i sin helhet innenfor underregion 07.23 Solør/ Odalskjølen. Terrengform består
av avrunda åser og stedvis kraftig småkupert terreng formet av myrer, bekker, tjern, småknauser
og berg.

Området er dekket av skog med hovedvekt på bartrær. Det varierer mellom nylige hogstområder

med stedvis tett og ny tilvekst, til gammel skog med hovedvekt av store trær som står spredt og
danner åpent terreng.

Tabell 2 Registreringskategorier for fagtema landskapsbilde jfr. V712

Registrerings-
kategorier

Vurdering av landskapsområdet
Betydning for
landskapsbildets
karakter

Topografiske
hovedformer

Hovedformen på landskapet er store, avrunda åser og slake
lisider. Stedvis er terrenget sterk kupert. Myrflater,
bekkedrag og små innsjøer definerer terrengformasjonene.
Hyppige overganger fra skrinne furukoller til mørke
granrenner.

Svært viktig

Romlige
egenskaper

De romlige egenskapene er knyttet til det flatere partiet
langs Sandbekkvegen, som tegner ei linje i landskapet
lavest i terrenget. Åsene og lisidene med barskog
representerer en større ubrutt sammenheng.

Svært viktig

Naturskapte
visuelle egenskaper

Myrer, tjern og bekker er sentrale landskapselementer og
gir en fin variasjon i landskapet.

Svært viktig

Naturskapte
nøkkelelementer

Myrer, bekker og tjern og noen spesielle enkelttrær og
furuknauser.

Viktig

Vegetasjon
Blandingsskog med hovedvekt på gran og furu. Det veksler
mellom tett granskog til mer åpent terreng der det er
furuknauser og ved myrområder.

Viktig

Arealbruk Skogbruk og friluftsliv Uvesentlig

Byform og
arkitektur

Området har ingen tettstedsstruktur. Kommunekoia er
eneste bygning innenfor planområdet

Uvesentlig

Menneskapte
visuelle egenskaper

Sandbekkvegen.
Uvesentlig

Menneskapte
nøkkelelementer

Ingen menneskeskapte nøkkelelementer inngår i
delområdet.

Uvesentlig

Fastsatt karakter for landskapsbildet

Det er de barskogkledte åsene som i første rekke definerer landskapsbildet. Myrer, bekker og tjern er
sentrale formdannende komponenter som utgjør visuelle sammenhenger. Vegetasjonen gir skiftende
visuelt inntrykk fra den unge og tette granskogen, til mer åpent terreng over myrer og furukoller i
sammenheng med det småkuperte terrenget.
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Figur 8 Foto viser Sandbekkvegen sett fra Kommunekoia og sørover. Foto Rambøll 

Figur 9 Foto viser område rett sør for Kommunekoia, der skistadion, skiskytteranlegg og skileikområde er 

planlagt. Foto til venstre viser sti fra Kommunekoia som strekker seg videre nordover på østsiden av Strutmyra. 

I dette området er skiskytteranlegget planlagt. Foto til høyre viser terrengformasjon rett nord for koia, der 

område for skileik er planlagt. Foto Rambøll. 
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Figur 10 Foto viser skogkant langs Bjønnmyra og del av myra. Foto er tatt omtrent fra planlagt skitrasé og sett 

fra sør mot nord og Bjønnlihaugen. Foto Rambøll. 

 

 

Figur 11 Foto viser parti nær planlagt skitrasé mellom Bjønnmyra og Den hemre Sætermyra, sett mot vest og 

mot Høymyråsen/Sæterberget. Foto Rambøll 
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Figur 12 Foto til venstre viser parti i planlagt skitrasé langs Sandbekken, sør for Bjønnmyra. Sandbekken til 

høyre. Foto sett mot nord. Foto Rambøll. 

 

Figur 13 Foto viser parti av planlagt skitrasé langs Sandbekkvegen og rett nord for Den hemre Sætermyra. Sett 

mot vest. Foto Rambøll. 
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Kulturminner og kulturmiljø

4.5.1 Kulturminner

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, men det er tre SEFRAK-bygninger i
forbindelse med adkomst til skianlegget.

SEFRAK-bygninger: Adkomst til Odal skipark planlegges fra Sandbekkvegen via Eidsvollvegen.
Ved krysset Eidsvollvegen/Sandbekkvegen finnes i dag to SEFRAK-registrerte bygg, samt et bygg

som har meldeplikt iht. kulturminnelovens §25. Alternativt kan du kjøre inn i området fra Neset.
Da vil du også passere tre bygg på Nordre Tjernet som har meldeplikt etter kulturminnelovens §
25.Det samme gjelder et bygg på Bjørnlihaugen, som du også vil passere med denne
adkomstvegen. Der finnes det i tillegg et SEFRAK-registrert bygg.

Alle disse bygningene ligger i nær tilknytning til vegen, men likevel med noe avstand.

Konsekvensen av økt trafikk vil derfor være liten, da trafikkøkningen her vil være moderat og
avstanden til vegen gjør at de negative konsekvensene av økt trafikk vil være liten for
bygningene som kulturminner og kulturmiljøet som sådan.

I Sandbekkvegen, der trafikken trolig får størst økning, ligger det nærmeste bygget ca. 15 m fra
vegskulder. Mellom veg og bygg er det vegetasjon. Endringer i ÅDT på Sandbekkvegen vil trolig

ha svært liten betydning for byggets(kulturminnets) tekniske tilstand i fremtiden. Økt trafikk vil
heller ikke påvirke kulturmiljøet i området i nevneverdig grad. Bebyggelsen er knyttet til et
gårdsbruk som også har adkomst fra Sandbekkvegen. Kulturlandskapet rundt består av spredt
bebyggelse, hovedsakelig tilknyttet gårdsdrift. Sandbekkvegen er en naturlig del av dette
kulturlandskapet.

Det gjøres ingen endringer på vegadkomst i denne reguleringsplanen, verken fra Sandbakkvegen
eller fra Neset, da Sandbekkvegen allerede er utvidet som følge av vindkraftanlegget.

Naturmangfold

4.6.1 Registrerte arter
På kartene til Artsdatabanken er det registrert to observasjoner av rødlistede arter innenfor
planområdet. Gaupe (EN- truet) er registrert i 2016 ved Sandbekkvegen. Gubbeskjegg (NT- nær
truet) er registrert i 2008 rett utenfor planområdet, på kanten av Den hemre Sætermyra (Se figur
13). Det er ikke registrert fremmede arter i området.
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Figur 14 Registrerte observasjoner av rødlistede arter. Kartet er hentet fra Artsdatabanken. 

 

4.6.2 Befaring 

Under befaring og kartlegging av planområdet ble det hverken observert rødlistede eller 

fremmede arter innenfor planområdet. Det er likevel trolig at gubbeskjegg finnes i området, selv 

om den ikke ble gjenfunnet. Dette begrunnes med at skogen i planområdet er en del av en større 

sammenhengende skog, og at den ikke har gjennomgått store forandringer siden gubbeskjegg ble 

funnet i 2008. 

 

Skogen var hovedsakelig blåbærskog med barskogdominans, og noe bjørk og andre løvtrær 

innimellom. De mindre myrene er i gjengroingsfase med fastmark og tilgroing i busk- og 

tresjiktet. 

 

Det er ingen utvalgte naturtyper etter Miljødirektoratets instruks i planområdet. 

 

Kartlegger støkte opp en tiur under kartleggingen. Det ble sett mye spor etter elg i skogen.  
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Naturresurser

Det er i all hovedsak skog innenfor planområdet. Søk i NIBIOs database Kilden og Innlandsgis,

tema AR5, viser bonitetsinformasjon for området. Skogen innenfor planområdet er registrert med
lav og middels bonitet. Noen mindre arealer er registrert med særs høg bonitet eller uproduktiv
skog.

Figur 15 Bonitetskart for varslet området. Kilde: www.innlandsgis.no

Bonitet Areal varslet planområde

Skog, særs høg bonitet 67 daa

Skog, middels bonitet 346 daa

Skog, lav bonitet 530 daa

Uproduktiv skog 18 daa

Myr 23 daa

Området som er registrert med særs høg bonitet er delvis hogd i forbindelse med omleggingen av
Sandbekkvegen og etablering av vindkraftanlegget. Området mellom gammel vegtrase og omlagt
veg blir benyttet til lagerområde for vindkraftanlegget i etableringsfasen. Det er ikke registrert

http://www.innlandsgis.no/
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beitebruk i området ifølge Kilden.no. Reduksjon av planområdet påvirker i størst grad uproduktiv
og skog med lav bonitet.

Flom- og skredfare

4.8.1 Flomfare
Høymyrbekken renner vest i planområdet. Bekken renner delvis på vestsiden og østsiden av
Sandbekkvegen. Høymyrbekken renner ut i Sandbekken sør for kommunekoia. Sandbekken følger
Sandbekkvegen nord og nedover og har sitt utløp i Råsen, nord-vest for Sand sentrum (Figur 16).

I InnlandsGIS, i kartet over flomveger og aktsomhetsområder for flom, vises også Sandbekken
øst for Høymyrbekken, innenfor planområdet (Figur 17).

Figur 16 Utklipp fra NVEs elvenettsdatabase ELVIS 1

1 https://temakart.nve.no/link/?link=elvenett
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Figur 17 Utklipp fra InnlandsGIS, flomveger og aktsomhetsområder for flom, samt varslet planområde. 
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4.8.2 Snøskred
Det er ikke registrert aktsomhetsområder for skred innenfor planområdet. Sør for Svarttjern er

det registrert tre aktsomhetsområder for snøskred. Disse har ingen betydning for dette
planarbeidet (Feil! Fant ikke referansekilden.).

Figur 18 Utklipp fra InnlandsGIS, aktsomhetskart for snøskred, samt varslet planområde.

Trafikkforhold

Odal skipark vil få adkomst fra fv. 181, Eidsvollvegen via Sandbekkvegen.

I dag er Sandbekkvegen rustet opp for å kunne ivareta transporten i forbindelse med utbyggingen
av vindkraftverket i området. Vegen har nå god standard som lokalveg, med god bredde, gode

stigningsforhold og god sikt. Vegen er rustet opp for å ha tilstrekkelig bæreevne, og har
grusdekke av god kvalitet. I 2021 er trafikken på Sandbekkvegen preget av anleggsdriften for
vindkraftanlegget, med relativt stor trafikk og mye tungtrafikk. Konsekvensutredningen for
vindkraftverket inneholder ikke informasjon om trafikken knyttet til utbyggingen, men vi har
mottatt et anslag på at det er 200-250 ansatte knyttet til utbyggingen, og at utbyggingen av
turbinene innebærer 120-240 biler (vi antar lastebiler/vogntog) pr turbin. Basert på dette kan det

anslås at vegen i dag har en trafikk på 500-1000 biler pr døgn, knyttet til utbyggingen.

Vegtraseen forbi skiparken er endret ved kommunekoia ved at den er lagt i en rettere kurve.
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Figur 19 Illustrasjon av vegendring, datert 1.9.2020.

Fv.1851 Eidsvollvegen er en gjennomgående veg mellom Sand og Eidsvoll. Avstanden fra Sand til
Sandbekkvegen er ca. 2 km. Vegbredde varierer med i hovedsak 6-6,3 m dekkebredde.
Kurvaturen på vegen har varierende standard, med enkelte krappe kurver. På strekningen mellom
Sand (fv. 24) og Sandbekkvegen er det fartsgrense 80 km/t på enkelte deler, mens det forbi
krysset med Sandbekkvegen er 60 km/t. Det er ikke gang- og sykkelveg på strekningen.
Årsdøgntrafikken er ca. 1400, med 12% lange kjøretøy. Det er grunnlag for å regne med at

trafikken i 2021 er høyere på grunn av anleggstrafikken til vindkraftverket.

Siden 1984 er det registrert to personskadeulykker ved kryssområdet mellom Sandbekkvegen og
Eidsvollvegen, en utforkjøring /singelulykke og en møteulykke i kurve. På strekningen mellom
Sand og Sandbekkvegen er det registrert 4 personskadeulykker i samme periode.

Friluftsliv
Det ligger flere stier innenfor planområdet, blant annet en sti over Bjønnlihaugen. På Ut.no/kart
er det registrert en turløype fra Kommunekoia til Ekkornholsætra og videre til Viksætra og
Granmyra. Den aktuelle løypa ligger også i InnlandsGIS, tema friluftsliv. Nord-Odal kommune har
kartlagt og verdsatt friluftsområder i kommunen. Et stort område er kartlagt som svært viktig
friluftsområde, Sognkjølen. Sognkjølen er et stort friluftsområde vest for Sand sentrum og

planområdet. Området er tilrettelagt med omfattende stinett og et omfattende skiløypenett, og
har gode jaktmuligheter. Skisporet.no viser oppkjørte skispor og langrennsløyper i området (Figur
21). På deler av dette området bygges det i dag vindkraftverk.
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Figur 20 Utsnitt fra InnlandsGIS, temadata friluftsliv med varslet planområde 

 

Figur 21 Skiløyper i området. Kilde: Skiporet.no 
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Barn og unges interesser
Barn og unge bruker området innenfor plangrensen i svært liten grad i dag utover tilrettelagte
turruter nevnt i kap. 4.10.

Grunnforhold
Figur 22 viser grunnforholdene i planområdet. Innenfor planområdet er det morenemateriale,
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

Figur 22 Løsmassekart for varslet planområdet

Støyforhold

Ca. 660 daa av det varslede planområdet ligger innenfor gul støysone fra vindturbinene. Dette er
områder som har en støy mellom 45-55 dB. Dette er lavere enn fra vegstøy. I henhold til
konsesjonsvilkår til Vindkraftverket skal støynivået ved bebyggelse med støyfølsom bruk ikke

overstige Lden 45 dB. Det er ikke registrert vegtrafikkstøy på adkomstvegene til skiparken, men
gul og rød støysone langs fylkesvegene.

LØSMASSER:
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Figur 23  Eksisterende støysoner i området, samt varslet planområde. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket.
Bakgrunnen for tiltaket er at i forbindelse med utbyggingen av vindkraftverk på Sognkjølen og
Engerfjellet fikk Nord-Odal Idrettslag kompensasjon for tap av skiløyper. Kompensasjonen skal
blant annet benyttes til et nytt skianlegg, kalt Odal skipark. Vindkraftverket er nå under
utbygging og Odal skipark/Nord-Odal idrettslag ønsker å realisere planene for et nytt skianlegg.

Alternativer

5.2.1 O-alternativ
0-alternativet innebærer at det ikke etableres en skipark i området og at planområdet blir
værende slik det er i dag.

5.2.2 Hovedalternativet

Det valgte alternativet, hovedalternativet, ligger til grunn for utarbeidet reguleringsplan med
konsekvensutredning. Det er bare utarbeidet ett alternativ for skiparken.

Planens hensikt og avgrensning
Hensikten med planarbeidet er å regulere et skianlegg i området. Området skal tilrettelegges for
både vinter- og sommeraktiviteter med tilhørende funksjoner.

Planområdet er avgrenset til å ligge mellom Bjørnhaugen i øst og veien inn til Kommunehytta i
vest. Planområdet strekker seg i tillegg til dalsøkket nord for Bjønnlikollen.

Mer detaljer om tiltaket er omtalt i kap. 0.
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Arealformål
Det er utarbeidet plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket. Reguleringsplanen
viser fordelingen mellom ulike arealbruksformål innenfor planområdet. Prosjektets totale areal er

på 588,8 daa og fordeler seg som vist i tabell.

Figur 24 Utklipp av reguleringsplankart

Tabell 3 Arealtabell for formålene i reguleringsplanen

AREALFORMÅL - VERTIKALNIVÅ 2 Areal i daa

§12-5 nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 167,4

Idrettsanlegg - BIA 167,2

Kombinert bebyggelse og anlegg: Energianlegg og
vannforsyningsanlegg

0,2

§12-5 nr.2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 14,7

Kjøreveg 4,4

Annen veggrunn 6,4

Parkering 3,9

§12-5. Nr.3 Grønnstruktur 406,8

Blågrønnstruktur 5,1

Friområde 401,6

Tabell 4 Arealtabell for hensynssoner i reguleringsplanen

Hensynssone Areal i daa

PBL § 12-6 20,6

Frisikt 0,8

Flomfare 10,2

Skytebane 6,8

Bevaring naturmiljø 2,8
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Beskrivelse av tiltaket – Odal Skipark
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av et tidsmessig langrenns- og
skiskytteranlegg som kan være arena for skirenn på alt fra internasjonalt nivå tilrekruttnivå, samt
tilby gode treningsmuligheter for både langrenn og skiskyting sommer og vinter. Skiparken skal
også tilby område for skileik og en liten hoppbakke. Anlegget er tenkt for både lokale idrettslag og
for tilreisende. Det planlegges også for at det skal gå an å etablere asfalterte arealer for rulleski i
sommersesongen, samt andre aktiviteter som discgolf og terrengsykling. Planen omfatter også

arealer til nødvendig parkering og adkomst, samt nødvendige bygninger tilhørende skiparken.

5.5.1 Idrettsanlegg
Selve skiarealene reguleres til idrettsanlegg. Dette omfatter løypene, stadionflate for start / mål,
skytebanen for skiskyting, samt skileik og en liten hoppbakke. Totalt ca. 167 daa. Resterende
areal reguleres til ulik formål for grønnstruktur eller samferdselsanlegg.

Områdene er inndelt i 6 delområder, BIA 1-4, jf. plankartet:

BIA1 gjelder selve stadionflaten og de sentrale løypeområdene. Innenfor disse områdene
tilrettelegges det også for områder for skiskytebane, skileik og hoppbakke, samt tilhørende
bygninger til skistadion, som garasjer, service- og publikumsbygg og evt. smøreboder.

Innenfor dette området er det også plass for en «Tufte-park»
BIA 2-3 gjelder arealer til skiløyper som ikke ligger direkte i tilknytning til stadionflaten.
BIA4 Aktivitetsområder vest for Sandbekkvegen. På dette området skal det tilrettelegges for
mer uorganiserte aktiviteter, som sti for terrengsykling, discgolf og gapahuk. Området har et
åpent skogspreg som skal beholdes, men det tillates hogst i områdene for å kunne
tilrettelegge for de nevnte aktivitetene.



Rambøll - Planbeskrivelse for Odal Skipark 

 

  

 

32/71 

 

Figur 25 Tegning O001 illustrasjonsplan, utarbeidet av Rambøll.  
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Planforslaget består av én skiløypeslynge nord for stadion og én sør for stadion. Stadionområdet, 

samt slyngen i sør tilrettelegges også for rulleski. Stadionområdet består av stadion med 

publikumsområde/tribune, samt klubbhus med ulike fasiliteter for brukere og publikum. Bygninger 

i tilknytning til skianlegget kan være på totalt 350 m2 BRA. I tilknytning til stadion finnes også 

skiskytteranlegg med skytebane og strafferunde samt parkeringsplass for brukere og tilreisende. 

Mellom skiløypesløyfene etableres områder for skileik/skicross, samt aktivitetsområde som blant 

annet vil benyttes til terrengsykkelløype, discgolf og gapahuk på sommerstid.   

 

 

Figur 26 Illustrasjoner av skianlegget, se også vedlegg illustrasjonsplan (O002).  
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Skiløyper 

Gjennom forslaget til regulering kan man oppnå ulike skiløyper og distanser innenfor 

planområdet. Iht. illustrasjonen nedenfor kan det legges opp til sløyfer på 5 km (blå), 3 km (lilla), 

2,5 km (grønn) og 1,5 km (lys blå). I tillegg planlegges det løyper for sit-ski (gul), rulleskitrasé 

(rød) og traseer i forbindelse med skiskyting (grønn).  

 

 

Figur 27 Tegning: O003_Illustrasjoner av ulike traséer. 
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Figur 28 Tegning (O004) - Illustrasjoner av ulike traséer. 
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Figur 29 Z09, Detaljert oversikt over skiløypene, se også Z-tegninger 01-09. 

 

Bebyggelse 

Det legges opp til oppføring av bygninger som service- og publikumsbygg, garasjebygg, samt 

mindre bygg for utøvere og ledere innenfor område BIA3. Samlet bruksareal for bebyggelsen er 

satt til 350 m2 (BRA).  Mønehøyde skal ikke overstige 9 m. Gesimshøyden kan maks være 7 m. 

Bebyggelsen skal etableres med saltak, samt at tre skal være det fremtredende materialet på 

fasade. 

 

5.5.2 Adkomst og parkering 

 

Hovedadkomst 

Adkomstvegen til Odal skipark er via Sandbekkvegen, som går fra fylkesvegen 181, 

Eidsvollvegen. Vegstrekningen er ikke regulert med unntak av strekningen forbi Odal Skipark, 

som er vist i planforslaget (formål SKV). 

 

Vegen er utbedret i forbindelse med vindkraftutbyggingen. Dette innebærer en normalbredde på 

6,-6,3 meter dekkbredde. Traseen forbi skiparken er endret, ved at den er lagt i en rettere kurve. 

Adkomst til parkeringsplassen skal gå via SKV2.  

 

Parkering 

Planen regulerer en parkeringsplass mellom ny og gammel beliggenhet på Sandbekkvegen. I 

forbindelse med etableringen av vindkraftanlegget er området brukt til lagerområde.  
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Området er regulert til parkering (SPA) og ligger inntil stadionområdet. Det er satt av 3,9 daa til
dette formålet. Normalt ville dette arealet gi plass for 114 biler. Ved et skistadion trengs imidlertid
ekstra plass til eksempelvis oppsetting av utstyr for skipreparering inkludert provisoriske telt mv,

slik at det reelt er plass til 90-100 biler. I tillegg kan busser og andre større kjøretøy være
aktuelle.

Ved større arrangement kan en også benytte områdene på motsatt side av Sandbekkevegen til
parkering.

Ved brøyting av parkeringsplassen kan GF6 benyttes til snøopplag, men med forutsetning om at
det er den søndre delen som benyttes. Videre må det sørges for at det er fritt inn- og utløp fra
stikkrenner/kulverter og sandfang lengre nord i området.
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Figur 30 Avkjørsel og parkeringsplass til Odal skipark. Rød ring markerer grovt område for snøopplag.  

 

5.5.3 Snøproduksjon 

Det tillates etablert anlegg for snøproduksjon. Vannet skal føres i rør fra Svarttjernet ca. 600 m 

sør for det planlagte skianlegget. Snøproduksjonen vil foregå over maksimalt 4 dager (maks. 10 

000 m³) for å legge grunnsålen i skianlegget, primært lagt til oktober/november med mulighet for 

påfylling i perioder med slitasje.  

 

 

Figur 31  Tegningen viser infrastrukturen for snøproduksjonsanlegget. Linje 1 (Totalt 570 m) går nordover på 

stadion og inneholder 7 uttakspunkter. 4 punkter prosjektert med viftekanoner på tårn og 3 punkter for 

lanser(Automatiske eller manuelle). Linje 2 (Totalt 606 m)går sørover fra stadion og inneholder 11 

uttakspunkter. Alle 11 punktene prosjektert med lanser(automatiske eller manuelle) 

 
Innenfor BKB, skal det etableres pumpestasjon i tilknytning til snøproduksjonsanlegget inkl. 

kjøletårn.  
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Figur 32 Tegninger av pumpestasjonen. 

 

5.5.4 Terrengforming 

Det er planlagt for at skianlegget i minst mulig grad skal gi terrenginngrep.  

Skistadion er plassert delvis på et forholdsvis plant areal, og delvis på et areal med sterk helning 

og mindre koller. Stadion vil gi terrenginngrep ved at området planeres og påfylles, og det er lagt 

vekt på å oppnå størst mulig grad av massebalanse. Berg som sprenges eller pigges er tenkt 

gjenbrukt som fyllmasser og i overbygningen til stadion og løypenettet. Stadion får helning på 

mellom 1:2 og 1:3 mot Sandbekkvegen og Sandbekken.  

 

Løypene er plassert på terreng i stor grad, men det blir skjæringer i enkelte strekninger, særlig 

der inngående og utgående spor ligger side om side og også ved anleggelse av grøfter på innsiden 

av løypetraseene. Løypene er planlagt med en varierende overbygning avhengig om de skal 

asfaltere eller ikke. Samtidig er krav til stigningsforhold i løyper lagt til grunn, slik at det i enkelte 

strekninger må påfylles noe tykkere lag med masser, mens det i andre strekninger må fjernes 

noe av eksisterende terreng. Vedlagte lengdeprofiler for løypene viser påfylling og skjæring sett i 

midtlinja til løypene.  

 

For stadionområdet er det planlagt for et publikumsområde. Dette er tenkt lagt på dagens 

terreng, uten inngrep i berg og med enkel tilrettelegging i form av rensk av vegetasjon og mulig 

noe påfylling. Det kan også bli aktuelt å bygge enkle benker eller enkelt tribuneanlegg.   

 

Vest for Sandbekken er det planlagt for et aktivitetsområde. Det er tenkt etablert en enkel sti som 

legges på dagens terreng. Opparbeidelse blir i form av hogst og rydding av vegetasjon og stein i 

traseen. Det kan også bli aktuelt med noe gruslegging og klopper i partier. I dette området er det 

også planlagt for discgolf, der skog tynnes ut og det anlegges et plant område for utkast.  

Veg og parkeringsplass anlegges på arealer som i dag i stor grad er planert og opparbeidet som 

kjørearealer og grusplass for lagring av elementer til Odal vindpark. Det kan bli aktuelt med noe 

restaurering av landskap i randsoner i dette området.  
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For å unngå at området skal oppleves som svært åpent og avskoget, er det i områder mellom
veg, parkering, skistadion og skiløyper planlagt å sette av mindre skogsholt, og etablert terreng
med noe overhøyde.

5.5.5 Jord- og skogbruk
Gjennomføring av planforslaget vil ikke hverken beslaglegge dyrket mark eller dyrkbar mark.
Størstedelen av området planlegges brukt til skiløyper som anlegges med hogst og mindre
terrengtilpasninger. Mellomliggende områder vil i utgangspunktet ikke berøres annet enn ved

normal hogst og skogsdrift i den grad dette vil være hensiktsmessig. Disse arealene foreslås
regulert til friluftsområde. Totalt er det beregnet at ca. 182 daa innenfor planområdet settes av til
idrettsanlegg eller samferdselsanlegg. Disse områdene er i dag i all hovedsak skogsområder.

Langs deler av løypenettet legges det opp til oppsetting av belysningsanlegg og legging av
rørsystemer for snøproduksjon. Deler av løypenettet skal asfalteres som rulleskianlegg. Det vil

imidlertid bli vurdert om disse arealene på sommerstid skal gjerdes inn for å unngå konflikt/fare
for liv og helse (kollisjon mellom rulleskigåere og andre brukere av området).

De øvrige arealene innenfor skiarenaen vil bli ryddet og til dels gjensådd.

For øvrig vil de planlagte løypene kunne krysses på sommerstid i forbindelse med uttak av

tømmer, etter avtale med drivere/eiere av skistadion.

Bekkeløp og overvannshåndtering

5.6.1 Bekkeløp

Det er flere bekkeløp innenfor planområdet. Det største bekkeløpet som ligger langs
Sandbekkevegen er regulert inn som blågrønnstruktur med en hensynssone flomfare på 10
meter. De mindre bekkeløpene innenfor planområdet er avsatt til LNF-formål eller idrettsanlegg,
men det er regulert en 5 meters hensynssone flomfare gjennom enkelte av traseene.
Hensynssone flomfare regulerer tiltak/inngrep i bekkestrengen. Kulvert/stikkrenner 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.
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Figur 33 Utklipp av plankartet som viser hensynssoner for bekkeløpene innenfor planområdet.  

 

 

5.6.2 Overvannshåndtering 

I forbindelse med planlegging av skianlegget er det utarbeidet en plan for overvannshåndtering. 

Overvannshåndteringen er løst ut fra et todelt dreneringsprinsipp:  

1. For skiløyper ute i skogsområdene   

2. For stadionområdet og parkeringsarealet.  

 

H320_1 

H320_2 

H320_3 
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Figur 34 G03, Nedfotografert illustrasjon av overvannshåndteringen, se også vedlegg G01 og G02 

 

5.6.2.1 For skiløypene som ligger ute i skogsområdene  

I forbindelse med overvannshåndteringen rundt skiløypene etableres det dype grøfter og 

stikkrenner under skiløypene ved lavpunktene for å lede vannet mot terrenget og de eksisterende 

bekkedragene. Disse grøftene er såpass dype at vegens planum blir drenert, samtidig som de 

bidrar til overvannsinfiltrasjon i grøftene. Dette bidrar også til forsinket avrenning mot bekkene. 

Overvannsledninger/stikkrenner i forbindelse med kryssing av skiløyper skal plastres ved inntak 

og utløp for å hindre erosjon, samt drepe oppstått energi i vannet.  

 

Figur 35 Illustrasjon av grøft og stikkrenner i forbindelse med skiløyper 

5.6.2.2 Stadionområdet 

Overvannshåndteringen i og rundt stadionområdet løses med såkalte grunne grøfter, sammen 

med sandfang i grøftene. Grunne grøfter er ikke dype nok for drenering av vegens planum, derfor 

kompenseres det med drensledninger i grøfteprofilene som påkobles sandfangene. Det etableres 

stikkrenne/kulvert som leder vannet under parkeringsplassen og ut i friområdet (GF6) der det 
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renner nedover mot bekken. Parkeringsplassen skal være gruslagt, noe som gir bedre lokal
infiltrasjon i grunnen, enn ved en asfaltert flate. Avrenning fra parkeringsplassen ledes ut i grøfter
med sandfang, før overvannet fra sandfangene påkobles ny bekkelukking som leder videre ut mot

bekken. Ved kryssing av veger legges overvannet i stikkrenne/kulvert.

Område GF6 kan benyttes som snølopplag for brøyting av parkeringsplassen SPA, dette er sikret
gjennom planbestemmelsene. Dette skal ikke medføre problemer for bekken, så fremt det ikke
fylles snø helt ned i selve bekkedraget som kan medføre oppdemming av bekken.

Det etableres drenering rundt skiskytterstadion, hvor vannet samles i lukket drensanlegg før det
ledes i åpen grøft nord for anlegget som heller ned mot Sandbekken.

Rekkefølgebestemmelser

Det er foreslått som rekkefølgebestemmelse at terrengforming og evt. beplantning av annet
vegareal og sideareal til skiløyper skal være ferdig istandsatt samtidig med resten av anlegget.
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6. KONSEKVENSUTREDNING

Konsekvensutredning – formål og behandling
Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkningene av tiltaket som helhet.
Konsekvensutredningen skal gi en redegjørelse for hva som kan gjøres for best mulig å tilpasse
tiltaket til omgivelsene og for å avbøte negative konsekvenser for omgivelsene.

Foreliggende planforslag med konsekvensutredning (KU) er utarbeidet i henhold til fastsatt
planprogram og i henhold til forskrift om konsekvensutredninger fastsatt 19.desember 2014.

Tema for konsekvensutredningen er fastlagt i planprogrammet. Høringsuttalelsene skal
dermed gå på om kravet i planprogrammet er oppfylt gjennom konsekvensutredningen.
Utarbeidet planforslag med konsekvensutredning skal sendes på offentlig ettersyn til berørte
myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut på offentlig høring.

Metode for ikke-prissatte konsekvenser

Konsekvensutredningen og planforslaget omhandler kun et hovedalternativ. Alternativet vurderes
opp mot 0-alternativet.

I konsekvensutredningen er det benyttet en forenklet metodikk, for vurdering av ikke prissatte
konsekvenser, med utgangspunkt i håndbok V712 fra Statens vegvesen. Utredningen av ikke-
prissatte konsekvenser bygger på en systematisk tre-trinns prosedyre som følger håndbok V712:

• Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet.
Verdi angis på en femdelt skala: uten betydning – noe – middels – stor – svært stor. Det er
utarbeidet kriterier for fastsettelse av verdi innenfor hvert fagtema, med utgangspunkt i en felles
verditabell for å sikre en ensartet bruk av verdiskalaen.

• Trinn 2 omfatter en vurdering av hvilken type og grad av påvirkning (positivt eller negativt) et
tiltak medfører for de enkelte fagtema. Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle
tiltaket vil medføre på et delområde, og angis på en femdelt skala: sterkt forringet – forringet –
noe forringet – ubetydelig endring – forbedret.

• Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens basert på en syntese av verdi og påvirkning.
Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et
område.

Konsekvensskalaen er glidende. Etter at verdi og påvirkning av hvert miljø er bestemt, blir
konsekvensen fastlagt ved bruk av matrisen som er vist på figur 3. Konsekvensen er et uttrykk
for om tiltaket medfører fordeler eller ulemper i forhold til referansesituasjonen.

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til
en verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en
verdiøkning, etter at tiltaket er realisert. Det er kun mulig å oppnå de mest negative
konsekvensgradene for områder med stor og svært stor verdi.

6.2.1 Vurderinger av verdi
Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv, og
gjennom verdivurderingen skiller en mellom verdifulle og mindre verdifulle delområder. Status og
forutsetninger for det aktuelle utredningstema innenfor planområdet blir beskrevet og vurdert. I
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verdivurderingene er det verdiene i sammenligningsåret (referansesituasjonen) som legges til
grunn. Verdivurderingene angis på en glidende skala fra «uten betydning» til «svært stor».
Vurderingen skal vises på en figur der verdien markeres med en pil på en linjal som vist i Figur 36

under. Linjalen er sammenfallende med x-aksen i konsekvensvifta i Figur 38. Skalaen er glidende,
og pilen skal flyttes oppover eller nedover for å nyansere verdivurderingen.

Figur 36 Skala for vurdering av verdi.

6.2.2 Vurdering av omfang
Med vurdering av omfang menes hvordan og i hvilken grad interesser i reguleringsområdet vil bli
påvirket av tiltaket. Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen.

Inngrep som utføres i anleggsperioden, inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir
varige endringer. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen, som er dagens situasjon
inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert vedtatte planer).

Vurderingene av påvirkning angis på en skala fra sterkt forringet til forbedret. Ingen endring
utgjør nullpunktet på skalaen. Ubetydelig endring representerer påvirkning nær null.

Vurderingen vises som i Figur 37. Skalaen på negativ side (forringelse), er mer finmasket enn
skalaen på positiv side (forbedringer), fordi viktige forskjeller i påvirkning av ikke-prissatte
verdier krever høy presisjon i beskrivelse av skaden. Positive påvirkninger vil i stor grad avhenge
av detaljutforming og er mer prisgitt usikre forutsetninger. Skalaen er glidende og pilen flyttes
oppover eller nedover for å nyansere vurderingen av påvirkning. Linjalen er sammenfallende med
y-aksen i konsekvensvifta i Figur 38.

Figur 37 Skala for vurdering av påvirkning.
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6.2.3 Vurdering av konsekvens
I vurdering av konsekvensgrad blir verdiene sammenstilt med tiltakets påvirkning. Konsekvensen
er de fordeler og ulemper tiltaket medfører i forhold til referansesituasjonen.

Tiltakets konsekvens vurdert opp mot referansesituasjonen er en vurdering gjort før eventuelle
avbøtende tiltak. For de tema der det er beskrevet avbøtende tiltak, vil tiltakets negative
konsekvenser bli redusert etter gjennomføring av avbøtende tiltak.

Figur 38 Konsekvensvifte - viser hva konsekvensen blir på bakgrunn av vurdering av verdi og påvirkning (fra SVV
sin V712).

Metode for øvrige KU-tema.
I henhold til planprogrammet skal temaene trafikk konsekvensutredes i tillegg. Trafikk faller ikke
inn under de ikke-prissatte konsekvensene og vurderes tekstlig ut fra fastsatte forutsetninger, der
vurderingen skal gir et tydelig bilde av dagens situasjon, forventet fremtidig situasjon og behov
for avbøtende tiltak.

Transport og trafikk vurderes etter kjent kunnskap, samt SVV håndbok N100.

Vurderingene skal gi et tydelig bilde av dagens situasjon, fremtidig situasjon og behov for
avbøtende tiltak.

Alternativer
6.4.1 0- alternativet

Alternativ 0 er konsekvensutredningens referanse. 0-alternativet innebærer at området forblir slik
det er i dag, inkludert forventete endringer uten tiltaket i analyseperioden. Analyseperioden settes
til 20 år.

0-alternativet innebærer at området fortsatt benyttes til LNF-formål, der området består av skog.
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6.4.2 Hovedalternativet 

Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av Odal skipark. Tiltaket er beskrevet i kap. 5.6. 

 

 

 

Figur 39 Illustrasjon som viser skiparken.  
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Miljø

6.5.1 Landskap
Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan
landskapet oppleves som fysisk form og vurderer hvordan den visuelle karakteren endres som
følge av tiltaket.

Ved vurdering av verdi legges landskapsbildets karakter til grunn. Kriteriene for verdisetting av
tema landskapsbilde er angitt i tabell 5. For dette fagtemaet vil middels verdi for eksempel
tilsvare et delområde som har gode visuelle kvaliteter, som har god balanse mellom helhet og
variasjon, eller som har et særpreg.

Tabell 5 Verdikriterier for tema landskapsbilde (Kilde: SVV sin håndbok V712)
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Verdivurdering for landskapsbilde 

Innenfor planområdet er hovedtrekkene i landskapsform i nordre del av planområdet slake åssider 

opp mot høyde eller åsrygg. Søndre del av planområdet preges av småkupert terrengform. Myrer, 

bekker, berg og vegetasjon gir god balanse mellom helhet og variasjon. Se kap. 4.4 om 

eksisterende situasjon.  

 

Det overordna naturpregede landskapet vurderes å være representativt og vanlig, med noen 

visuelle kvaliteter. Det er størrelsesordenen og det enhetlig sammenhengende området med den 

representative landskapskarakteren for landskapsregion 7 (NIBIO) som skaper god visuell 

sammenheng og verdi for området. Landskapsområdet gis på dette grunnlaget Middels verdi. 

 

 

Figur 40 Skala for vurdering av verdi på landskapet. 

 

 

Figur 41 Illustrasjon av overordna landskapstrekk som varierer mellom nordre område og søndre del av 

planområdet. 

 

Omfang av hovedalternativet 

Tiltaket er godt forankret i landskapet, med god tilpasning av løypetrasé i terrenget. 

Det er noen større terrengendringer i forbindelse med bygging av lagerområde for 

vindmølleturbiner, som for dette tiltaket vil bli område for parkeringsplasser og stadionområde. 
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Disse terrengendringene vil på grunn av plassering lavt i terrenget, kun bli synlig fra de nære
omgivelsene. Løypene er godt tilpassede terrengformasjoner og skogsvegetasjonen rundt vil
skjule store deler av løypetraseen. Tiltaket vurderes som noe forringet med tanke på landskaps-

og terrenginngrep.

Figur 42 Veiledning for vurdering av påvirkning (V712)

Figur 43 Skala for vurdering av påvirkning av landskapet.
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Figur 44 Bilde fra 3D-modell 

 

Omfang av 0-alternativet 

Det er ikke planlagt tiltak i området i analyseperioden, ut over vanlig forvaltning og skjøtsel av 

LNF- og skogsområder. Det antas at enkelte områder vil bli preget av noe gjengroing, mens andre 

områder blir påvirket av hogst. Det antas ikke snauhogst av områder. På bakgrunn av dette 

vurderes det at 0-alternativet ikke vil gi påvirkning på verdier knyttet til fagtemaet.  

 

Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet 

Konsekvensen av tiltaket er vist i konsekvensvifta: 
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Figur 45 Konsekvensvifte - viser hva konsekvensen blir på bakgrunn av vurdering av verdi og påvirkning. 

 

Noe forringet konsekvens med tanke på temaet landskap, på bakgrunn av 

landskaps- og terrenginngrep. 

 

Avbøtende tiltak 

• Bevare vegetasjon. I størst mulig grad bevare eksisterende trær langs ny løype. 

• Revegetering. Det bør tas vare på eksisterende jordmasser, som tilbakeføres som topplag 

på skjæring og fylling for rask revegetering. 
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6.5.2 Naturmangfold 

 

Metode 

Det er utført feltregistreringer i området i forbindelse med utredningen. Feltregistreringer ble 

utført av naturforvalter Christine Reenskaug 1. og 7. juli 2021. Feltregisteringene ble utført etter 

Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for 2021 (NiN). Dette innebærer en utvalgskartlegging 

hvor rødlistede naturtyper og/eller naturtyper med spesiell økosystemfunksjon blir registrert og 

kvalitetsvurdert. For mer informasjon om kartleggingsmetoden, henvises det til instruksen som 

finnes her: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/februar-

2021/kartleggingsinstruks---kartlegging-av-terrestriske-naturtyper-etter-nin2/  

 

Registreringene ble utført ved hjelp av applikasjonen ESRI ArcGIS Collector via iPad. Denne typen 

applikasjon bruker innebygd GPS i iPad, og har en nøyaktighet på +/- 4 til 5 meter i områder med 

god dekning.   

 

Eksisterende situasjon 

Området består i dag hovedsakelig av produksjonsskog i hogstklasse 3 som er dominert av 

bartrær, samt noen mindre myrer i gjengroingsfase. Det drives aktiv skogsdrift i området, og et 

område innenfor planområdet, vest for Kommunekoia, er nylig hogd. 

 

Naturtyper 

Det ble ikke påvist naturtypelokaliteter etter kartleggingsinstruksen i området. Det er heller ikke 

registrert naturtypelokaliteter etter metodikken i DN Håndbok 13 i området tidligere. 

 

Arter og deres funksjonsområder 

Det er tidligere observert en rødlistet lav (Gubbeskjegg, NT) i området. Siste registrering er fra 

2008. Dette er en art som er relativt vanlig i eldre barskog, men som har svært reduserte 

populasjoner i områder med intensiv skogsdrift (Artsdatabanken, u.å). 

 

I tillegg er Gaupe, (EN) registrert i planområdet, sist i 2016 (Figur 46). Både gubbeskjegg og 

gaupe er registrert en rekke ganger i skogsområdene rundt planområdet. Det ble ikke registrert 

rødlistearter i området i forbindelse med feltregistreringen. Gubbeskjegg ble ikke gjenfunnet, men 

det anses som sannsynlig at den fortsatt finnes i området. 

 

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/februar-2021/kartleggingsinstruks---kartlegging-av-terrestriske-naturtyper-etter-nin2/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/februar-2021/kartleggingsinstruks---kartlegging-av-terrestriske-naturtyper-etter-nin2/
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Figur 46 Utsnitt fra Artsdatabankens artskart med registrerte rødlistearter. Planområdet ved varsel om oppstart  

er kun omtrentlig skissert. 

 

Det er også registrert en spillplass for tiur innenfor området. Nøyaktig plassering av spillplassen 

er unntatt offentlig informasjon, og det er derfor ikke vist i kart i foreliggende rapport. Rambøll 

har lagt spillplassens nøyaktige posisjon til grunn i vurderingsarbeidet. 

 

Verdivurdering 

Det er ingen naturtypelokaliteter i henhold til miljødirektoratets kartleggingsinstruks (NiN) i det 

aktuelle planområdet. Og det ble ikke påvist rødlistearter i forbindelse med kartleggingen. Likevel 

er det sannsynlig at det fremdeles finnes gubbeskjegg (NT) i området, og det finnes viktige 

funksjonsområder for arter med livskraftig bestand (spillplass for tiur) i området. I tillegg er 

området en del av et større, sammenhengende skogsområde, som i seg selv er verdifullt med 

tanke på biologisk mangfold i et større perspektiv. Dette gjør at områdets verdi for naturmangfold 

vurderes som «noe verdi». 
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Figur 47 Det aktuelle området er funksjonsområde for vanlige arter og har derfor "noe verdi" for naturmangfold. 

 

 

 

 

Figur 48 Verdivurdering av naturmangfoldet i planområdet 
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Omfang av hovedalternativet 

Skianlegget legges i en del av skogen som i all hovedsak er lik skogen rundt. Det planlagte 

skianlegget vil sannsynligvis medføre mer aktivitet i området, og dette kan påvirke særlig dyr og 

fugler som lever der. Det er likevel snakk om et relativt begrenset fysisk inngrep, og det antas at 

påvirkningen vil innebære noe endret områdebruk lokalt for vilt og fugl. Det planlagte anlegget vil 

medføre et arealtap av deler av et større funksjonsområde, men utover det konkrete arealtapet 

anses påvirkningen som liten. Forringelsen er derfor av mindre alvorlig art. Løypenettet legges 

utenfor en spillplass for tiur, som allerede har forflyttet seg nordover etter hogst i skogen for noen 

år siden. Det påpekes at selv om selve løypenettet legges utenom spillplassen, vil økt aktivitet i 

området (kanskje særlig helt på tampen av skisesongen, når tiuren starter spillperioden) være 

negativt og i verste fall vil denne spillplassen forlates. Dette gjør at det planlagte tiltaket vurderes 

å føre til «noe forringelse» for tema naturmangfold (). 

 

 

Figur 49 Skala for vurdering av påvirkning av naturmangfoldet i planområdet. 

 

Omfang av 0-alternativet 

Det er ikke planlagt tiltak i området i analyseperioden, utover vanlig forvaltning og skjøtsel av 

LNF- og skogsområder, slik området drives i dag. Noen områder vil kunne gro mer igjen, for 

eksempel områder rundt myrene, mens andre kan tynnes ut eller hogges. Det vurderes derfor at 

0-alterativet vil ha ubetydelig påvirkning for naturmangfold. 

 

 

Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet 

Konsekvensen av tiltaket er vist i konsekvensvifta:  
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Figur 50 Konsekvensvifte - viser hva konsekvensen blir på bakgrunn av vurdering av verdi og påvirkning. 

 

Tiltaket vil medføre «noe forringelse» av naturmangfoldet. De viktigste negative konsekvensene 

er tap av potensielt leveområde for gubbeskjegg (NT) og negativ påvirkning av spillplassen til 

tiur, samt andre arter som har planområdet som deler av sitt funksjonsområde.  

 

 

Vurdering etter naturmangfoldlovens § 8-12:  

 
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)  
 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» 
 

Utredningen er basert på vitenskapelig kunnskap innhentet etter gjeldende metodikk, både fra 
offentlig tilgjengelige databaser, utredninger av tilgrensende planer og prosjektspesifikk 
kartlegging. Virkningen av tiltaket er vurdert etter anerkjent metodikk for konsekvensutredninger 
og kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig.  
 
Føre-var-prinsippet (§ 9)  
 

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade 
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på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.» 
 
Kunnskapsgrunnlaget er ansett som tilstrekkelig for å kunne vurdere tiltakets konsekvenser for 
områdets naturmangfold. Den største usikkerheten er knyttet til i hvor stor grad tiltaket vil 
påvirke spillplassen til tiur. Her er føre-var-prinsippet ilagt noe vekt, og dette har påvirket 

vurderingen av tiltakets påvirkning. Det anbefales at det gjøres en vurdering av hvorvidt man bør 
stenge (deler av) løypa i de mest sårbare periodene for å minke risikoen for at spillplassen mister 
sin funksjon. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)  
 
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for.» 
 
Tiltaket sees i sammenheng med andre belastninger på gubbeskjegg og spillplasser. Det er flere 

observasjoner av gubbeskjegg i kommunen, også i nærheten av der tiltaket er planlagt. Tiltaket 
er vurdert å ha en begrenset negativ effekt på gubbeskjegg da skogen uansett drives 
kommersielt, og mest sannsynlig vil hogges på et eller annet tidspunkt med 0-alternaltivet. For 

Tiur og spillplasser, er det ikke nok informasjon om eventuelle nærliggende potensielle 
spillplasser, og det er derfor anbefalt å ivareta denne lokaliteten så godt det lar seg gjøre.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11)  
 
«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.» 

 

Det bør vurderes om (deler av) anlegget skal stenges for ferdsel i de mest sårbare periodene med 

tanke på tiurens spill (omtrent midten av mars til midten av april). 

 

Det ble ikke funnet fremmede arter i skogen. Dersom anleggsmaskiner sprer fremmede arter inn 

til området, må tiltakshaver bære kostnaden for å få fjernet/bekjempet artene. 

 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)  
 
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.» 
 

Det forventes at man benytter seg av miljøforsvarlige og sikre driftsmetoder som ikke innfører 

fremmede arter. Det må vurderes om anleggsperioden skal legges utenom tiden for tiurleik, for å 

unngå negativ påvirkning av støy og menneskelig aktivitet. Også hekketiden for storfugl er 

sårbar, så det anbefales å vurdere å legge arbeidene utenom tiden fra midten av mars til juni. 

 

 

Avbøtende tiltak 

Løypenettet er lagt slik at det tar hensyn til spillplassen for tiur, men det er likevel fare for at 

både anleggsarbeidene og økt menneskelig aktivitet i området vil påvirke spillplassen og dermed 

også hekkinga for storfugl. Det anbefales derfor å vurdere om anleggsperioden skal legges 

utenom tiden for tiurleik og hekking, for å unngå negativ påvirkning av støy og menneskelig 

aktivitet. Dette innebærer å legge arbeidene utenom tiden fra midten av mars til juni. 

 

Det bør også vurderes om (deler av) løypenettet som er nærmest spillplassen skal stenges for 

ferdsel i spillperioden fra midten av mars til midten av april. 
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6.5.3 Naturressurser 

 

Eksisterende situasjon 

Det er i all hovedsak skog innenfor planområdet. Søk i NIBIOs database Kilden og InnlandsGIS, 

tema AR5, viser bonitetsinformasjon for området. Skogen innenfor planområdet er registrert med 

lav og middels bonitet. Noen mindre arealer er registrert med særs høg bonitet eller uproduktiv 

skog. 

 

Av varslet planområdets 990 daa eier Nord-Odal kommune/kommuneskogen 518 daa. 

Kommuneskogen er nordre del av planområdet og det er der skistadion og aktivitetsområdene er 

planlagt. Nord-Odal kommuneskoger har som sin primære oppgave å forvalte Nord-Odal 

kommunes skog- og utmarksarealer. Dette er i hovedsak jakt og fiske, langtidsutleie av koier og 

salg av ved.   

 

 

Figur 51 Utsnitt av bonitetskart med oversikt over kommuneskogen og private grunneiere 

Kommuneskogen 

Private grunneiere 
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Det utøves ikke jordbruksaktivitet i planområdet av de private grunneierne, slik at landbruket som 

drives i reguleringsområdene består hovedsakelig av skogsdrift. Det er ikke registrert beitebruk i 

området.  

 

 

Figur 52 Registrert beitebruk i området (Kilden.no) 

 

Iht. versjon av V712 (2018 og 2021) inngår ikke skogbruk lenger i det ikke-prissatte temaet 

«naturressurser» Denne reguleringsplanen omfattes av KU-temaene jordbruk og utmark (beite, 

jakt og fiske) innenfor temaet naturressurser, men vi har like vel valgt å omtale skogbruk under 

temaet.  

 

 

Verdivurdering 

Området vurderes å ha noe verdi for utmark/beite, jakt og fiske, mens det er uten verdi for 

landbruk.  

 

 

Figur 53 Verdikriterier for fagtemaet - utmark, naturressurser (V712) 
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Figur 54 Skala for vurdering av verdi for naturressurser. 

 

 

Omfang av hovedalternativet 

Etableringen av skiparken med tilhørende funksjoner legger beslag på utmarksområder som 

benyttes til jakt og fiske. Fiske blir ikke påvirket, men jaktressursene blir noe forringet ved at 

arealer for leie av jaktterreng vil bli redusert.  

 

Når det gjelder skogsdrift vil etableringen av skiparken med tilhørende funksjoner legge beslag på 

skog av både høg, middels og lav bonitet. Beslaglegningen av skog av høg bonitet i forbindelse 

med etablering av kjøreveg, annen veggrunn og parkering er et inngrep i området som allerede er 

utført i forbindelse med etableringen av vindkraftanlegget. Resterende del av skogen med høg 

bonitet blir berørt i forbindelse med etableringen av aktivitetsparken, men her kan deler av 

skogen beholdes. Av totalt 564 daa med av skog fra lav til svært høg bonitet blir totalt blir ca. 

152,5 daa berørt av tiltaket med skiparken, løyper og parkering. Nedenfor er en oversikt over 

arealbeslaget kategorisert på bonitet og arealbruk. Skogsdriften i de øvrige områdene kan 

opprettholdes etter at skiparken er etablert.  

Tabell 6 Arealbeslag landbruk  

 

 Skog svært 

høg bonitet 

Skog 

middels 

bonitet 

Skog lav 

bonitet 

Myr Uproduktiv 

skog 

Ikke 

klassifisert 

Skipark/idrettsanlegg 

(BIA) 

31,8 daa 73,7 daa 43 daa  
 

0,8 daa 

Trafo/pumpestasjon 

(BKB) 

 0,06 daa 0,11 daa    

Kjøreveg /SKV) 5,6 daa 2,9 daa 
 

  14 daa 

Annen veggrunn – 

grøntareal (SVG) 

2,4 daa 2,5 daa 1,2 daa   0,4 daa 

Parkering (SPA) 4 daa      

Blå/grønnstruktur 

(GBG)) 

 

1,7 daa 

    0,05 daa 

Friområde (GF) 10,4 186,6 daa 198 daa 4,2 daa 15,9 daa  

Totalt 55,9 daa 265,8 daa 242,3 daa 4,2 daa 15,9 daa 2,7 daa 
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Figur 55 Skala for vurdering av påvirkning på naturressurser. 

 

Omfang av ved 0-alternativet 

Areal for skogbruk og eksisterende myrer vil ikke bli berørt. 0-alternativet sin konsekvens 

vurderes til å være ubetydelig.  

 

 

Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet 

Konsekvensen av tiltaket er vist i konsekvensvifta:  

 

 

Figur 56 Konsekvensvifte - viser hva konsekvensen blir på bakgrunn av vurdering av verdi og påvirkning. 
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Tiltaket vil medføre «noe forringelse» av utmark. De viktigste negative konsekvensene er 

redusering av utmark med tanke på reduserte arealer for jakt. På bakgrunn av at skogsdrift ikke 

er omfattet av teamet naturressurser, samt at det er registrert utmarksbeite i området, er det 

«ubetydelige» endringer for landbruk, da det verken er dyrket jord, dyrkbar jord eller 

innmarksbeite i området.  

 

 

Avbøtende tiltak 

Det anses ikke behov for avbøtende tiltak knyttet til naturresurser, men det er lagt inn en 

bestemmelse om at området BIA4 kan benyttes til utkjøring av tømmer/landbruksdrift.   

 

 

6.5.4 Trafikk og transport 

 

Eksisterende situasjon 

Odal skipark vil få adkomst fra fv. 181, Eidsvollvegen via Sandbekkvegen. I dag er 

Sandbekkvegen rustet opp for å kunne ivareta transporten i forbindelse med utbyggingen av 

vindkraftverket i området. Vegen har nå god standard som lokalveg, med god bredde, gode 

stigningsforhold og god sikt. Vegen er rustet opp for å ha tilstrekkelig bæreevne, og har 

grusdekke av god kvalitet.  Mer omtale av dagens situasjon ligger under kap. 4.9. 

 

Trafikk til/fra skiparken 

Det er lite erfaringstall for trafikk til/fra lokale ski- og treningsanlegg, så vurderingene som gjøres 

her vil være beheftet med stor usikkerhet. Vi har basert anslag på trafikk til/fra anlegget på noen 

vurderinger av deltagelse ved ulike aktiviteter i anlegget. Idrettslaget har antydet et mål om 

deltagelse på vanlige treningskvelder/ karusellrenn med lokal deltagelse på ca. 100 løpere. Som 

et anslag har vi antatt at alle deltagere kommer i bil, og at det er gjennomsnittlig er 1,5 deltagere 

pr bil. Vi antar også at om lag halvparten av bilene er foreldre som kjører barn til renn, returnerer 

og kommer tilbake for å hente når rennet er slutt, mens den andre halvparten av bilene blir 

værende til rennet er over. Med noen funksjonærer i tillegg kan vi anslå at et slikt arrangement 

vil generere noe over 200 bilturer (sum begge veger). Dette er en type arrangement som antas å 

skje jevnlig i løpet av vinteren – med én til to ukers mellomrom. Ved et slikt arrangement på 

lokalt nivå vil mesteparten av trafikken komme fra fv. 24 ved Sand. 

 

Som et annet eksempel har vi også regnet på et noe større arrangement, for eksempel et skirenn 

på kretsnivå med anslagsvis 250 deltagere. Hvis vi antar at noen flere av foreldrene som kjører 

blir værende i anlegget under rennet og ellers bruker samme forutsetninger som over kan vi anslå 

at et slik større arrangement genererer ca. 400-450 bilturer. Ved et slik arrangement med noe 

større deltagelse kan vi forvente at noe mer av trafikken vil komme fra Eidsvoll-sida av 

Eidsvollvegen, men fortsatt vil nok hoveddelen komme fra Sand-sida. 

 

Vegstandard 

Planforslaget som legges fram innebærer ingen endringer i vegnettet. Det er tenkt at adkomsten 

til skianlegget skal skje langs dagens vegnett. 

 

Trafikksikkerhet 
Den opprustede Sandbekkvegen anses å ha god standard som adkomst til skianlegget, med god 

oversikt og god bredde. Vegadkomsten anses trafikksikker med de trafikkmengdene som 

forventes. 
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Langs fv. 1851, Eidsvollvegen er det registrert noen trafikkulykker de siste 40 årene, men
ulykkesfrekvensen er lav. Det anses ikke at trafikken til/fra skianlegget vil påvirke
ulykkesrisikoen eller antall trafikkulykker i vesentlig grad.

Avbøtende tiltak

Ingen av disse tenkte situasjonene skaper trafikk som gir forsinkelser, avviklingsproblemer eller
endret ulykkesrisiko på vegnettet. Trafikkmengdene på arrangementsdagene vil antageligvis ikke
være større enn den som oppleves daglig i tilknytning til anleggsarbeidene i 2021. Det er derfor
grunn til å anta at de utbedringsarbeidene som er gjort for å legge til rette for anleggstrafikken
også vil ivareta behovene for trafikken til/fra skianlegget. Det anses på denne bakgrunn ikke at
det er behov for avbøtende tiltak knyttet til trafikken til/fra skianlegget.

7. SAMMENSTILLING AV KU-TEMAER

Ikke-prissatte konsekvenser
Utredningstema

0-alternativet Hovedalternativ

Landskap 0 -

Naturmangfold 0 0/-

Naturressurser 0 0/-

Positive konsekvenser
Planen har ingen positive konsekvenser knyttet til de ikke-prissatte konsekvensene tilknyttet KU-

temaene. De positive virkningene er omtalt under kap. 8. Øvrige virkninger av planen.

Negative konsekvenser
Planen har noe negative konsekvenser tilknyttet til de temaene som er vurdert under ikke-
prissatte konsekvenser; landskap, naturmangfold og naturressurser.

Øvrige konsekvenser
Utredningstema

Transport og trafikk Tiltaket vil føre til økt trafikk, men den opprustede
Sandbekkvegen anses å ha god standard som adkomst

til skianlegget, med god oversikt og god bredde.
Vegadkomsten anses trafikksikker med de
trafikkmengdene som forventes.

Sammenstilling av konsekvensene
Ved etablering av et skianlegg i et uberørt skogsområde, er det naturlig at dette får negative
konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenser som landskap og naturmangfold ved at det gjøres
inngrep i området. Selv om det er negative konsekvenser for de temaene som er
konsekvensutredet, anses planforslaget i sin helhet å være mer positivt for samfunnet enn
negativt. Størst utslag gir de positive virkningene for friluftsliv og barn og unge, som er omtalt

under kap. 8.

For 0-alternativet vil konsekvensen være ubetydelig for de aller temaene.
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8. ØVRIGE VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

Friluftsliv
Etableringen av skiløypene er en kompensasjon for de skiløypene som blir fjernet i forbindelse
med anleggelsen av vindkraftanlegget. Oppgradert veg til området, samt etablering av en større
parkeringsplass vil gi en lettere tilgjengelighet til friluftsområder og til skiløypene som reguleres. I
og omkring området finnes det også stier og turveger som kan benyttes med parkeringsplassen
som et utfartssted. Videre vil bygging av nye skistadion med sommerskiløyper, samt etablering av
sti for terrengsykling, discgolf og gapahuk medføre at mulighetene for bruk i sommersesongen
også for turgåere og syklister styrkes.

Barn- og unge
Utbyggingen av skistadion med tilhørende skiløyper og aktivitetsområdet vil å ha en positiv effekt
for barn og unges interesser i form av bedre tilrettelegging for større grøntområder sommerstid
og skiaktiviteter vinterstid. Med det brede aktivitetstilbudet vil anlegget være et positivt tilskudd i
området uavhengig av alder og nivå. Området tilrettelegges for både uorganiserte og organiserte
aktiviteter som har betydning ut over egen kommune/tettsted.

Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, men dersom det under anleggsarbeider
treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og kulturarv i
fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, annet ledd. Dette er sikret gjennom
reguleringsbestemmelsene til reguleringsplanen.

Flomfare
Høymyrbekken og Sandbekken ligger innfor planområdet og i tilknytning til skiparken. For disse
bekkene er det registrert aktsomhetsområde for flom. Planforslaget tilrettelegger ikke for
bebyggelse i nærheten av disse to bekkene, men det vil være behov for kryssing av disse. I
forbindelse med bekkekryssing er det gjennom hensynssoner satt krav til at bekkekryssinger 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. Ved en flomsituasjon vil flomvannet følge naturlige
flomveier og ledes videre ut av planområdet. I forbindelse med tilrettelegging av skiløyper og
aktivitetsområder er det i overvannsplanen prosjektert for at en evt. flomsituasjon ikke skal
medføre skader på det tilrettelagte området.

Vassdrag og overvannshåndtering
Alle tiltak skal dimensjoneres i forhold til 200-årsflom med 40% klimapåslag, iht. TEK17 § 7-2.
Eksisterende avrenning skal ikke endres som følge av tiltaket. Økt overvann/avrenning pga.
snøproduksjonsanlegget skal søkes håndtert lokalt innenfor planområdet, via infiltrasjonsgrøfter
eller tilsvarende som sørger for minimalt påslipp mot bekkedrag. Alle inngrep skal istandsettes og
revegeteres med stedegen vegetasjon. Overvann fra veg og skiløyper, føres i åpne grøfter og

ledes ut i eksisterende bekkedrag, med mest mulig infiltrasjon oppstrøms bekkedragene.
Avrenning av overvann fra snøopplag fra parkeringsplassen skal ledes ut i lavpunkt i terreng og
fordrøyes innenfor planområdet.

8.5.1 Snøproduksjon
Vannet skal føres i rør fra Svarttjernet ca. 600 m sør for det planlagte skianlegget.

Snøproduksjonen vil foregå over maksimalt 4 dager (maks. 10 000 m³) for å legge
grunnsålen i skianlegget. Dette er et vannuttak inntil 30 l/s, primært lagt til
oktober/november med mulighet for påfylling i perioder med slitasje. Under normale
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værforhold vil vannuttaket variere mellom 10 og 30 l/s.
Den aktuell vannmengde blir avgjort ved detaljprosjektering av snøproduksjonsanlegget, i
samarbeid med Djuptjern Vannverk SA for å sikre deres behov for forbruksvann til sine

abonnenter.

Det er gjennom reguleringsbestemmelsene satt krav til at uttak av vann til snøproduksjon fra
vassdrag skal avklares etter vannressurslovens §§ 8, 10 og 18.

Støy

8.6.1 Vegtrafikkstøy
Støynivå er vurdert iht. veileder T-1442-2021. Det forventes en trafikk på opp til anslagsvis 200
kjøretøy pr. døgn et par helger i måneden og opp mot 450 i et par helger i vinterhalvåret. Større
arrangement som en håper å kunne få tildelt vil kunne utløse betydelig større trafikk, men dette
vil sannsynligvis være i korte perioder med flere år imellom, i den grad det er aktuelt. Slike korte

perioder og mulige hendelser kan ikke legges til grunn for vurdering av økning i vegtrafikkstøy.
Retningslinjene tilsier at gjennomsnittlig trafikk i døgnet fordelt over året skal legges til grunn
(årsdøgntrafikk, ÅDT).

Ut fra dette er det lagt til grunn en generering av ny trafikk ikke gir grunnlag for noen økning av
vegtrafikkstøy som har betydning ift. gjeldende retningslinjer. Aktuelle trafikkmengder og
hastigheter utløser derfor ikke behov for spesielle tiltak mot vegtrafikkstøy mtp. driften av
skianlegget.

8.6.2 Støy fra vindturbiner
Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone til vindturbinene. Det kan ikke settes opp
støyfølsom bebyggelse innenfor gul støysone uten at det gjøres tiltak. Støyfølsom bebyggelse er
f.eks. boliger, skoler og barnehager. Støysonen er dermed ikke relevant for skiparken, som ikke
tilrettelegger for slike funksjoner.

8.6.3 Støy fra skiskytterarenaen
I henhold til T-1442-2021 retningslinje for støy i arealplanlegging, skal det for anlegg av denne
størrelse og bruk beregnes maksimalnivå støy fra skiskytterarenaen. Gulsone for skytebaner
ligger på 65dB og rød sone på 75dB. For skytebaner med begrenset aktivitet kan grenseverdiene
for maksimalstøy i gul og rød sone heves som følgende:

• aktivitet inntil 2 dager eller kvelder pr uke og mindre enn 20 000 skudd pr år:
grenseverdien for maksimalstøy kan heves med 5 dB, til hhv 70 dB LAFmax og 80 dB
LAFmax

Innenfor gul sone gjelder følgende restriksjoner for utendørs støynivå: Bygging av boliger,
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager bør i utgangspunktet bare tillates,
dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene tilsvarende nedre grense for
gul sone. I rød sone bør det ikke bygges boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler
og barnehager. Det bør også vises varsomhet ved annen ny bebyggelse eller arealbruk med
støyfølsomt bruksformål.

Med planlagt beliggenheten på skytebanen, samt anleggelse av støyvoll/skjerm bak
skiskytterarenaen for å skjerme mot støy, antas det at tiltak voll/skjerm er tilstrekkelig for
skjerming av støy.
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Det er utført en støyberegning som har tatt utgangspunkt i at det kan skytes mellom 150-

200 000 skudd i året, fordelt på ulike tidspunkt, samt om det er liggende eller stående skyting. Se 

vedlegg 4 - Støyberegning.  

Støysonekartene viser støyen fra skytebanen med beregningshøyder på 4 meter over terreng. 

Beregningene viser at det ikke er noen bebyggelse innenfor støysonene. Når det ikke er 

bebyggelse innenfor støysonene, vil også kravene i NS 8175 overholdes. Støysonenes utbredelse 

er dimensjonert av ekvivalentnivået i skyteretningen og bakover, og dimensjonert av 

maksimalnivået til sidene.  

 

Støyutredningen er gjort i henhold til T-1442, og viser at det ikke er noen bebyggelse innenfor 

støysonene rundt skiskytterbanen. Det er derfor ikke behov for noen støyavbøtende tiltak. 

 

 

 

Figur 57 Støysoner basert på støygrenser for maksimalnivået. Standplasser brukt i beregningene er 

markert med rosa stjerner.  

 

 

 

 

VEDLEGG 4: STØYBEREGNING, DATERT 25.02.2022 
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9. RISIKO OG SÅRBARHET 

Risiko og sårbarhetsanalysen har tatt utgangspunkt i DSB veileder for om utarbeidelse av ROS. 

Det er vurdert 10 aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre 

konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 

kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 

oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens 

ID-nummer i parentes): 

▪ Flom fra vassdrag (1) 

▪ Flom fra nedbørshendelser (overvann) (2) 

▪ Radongass (3) 

▪ Akuttutslipp til sjø/vassdrag (anleggsperiode) (4) 

▪ Akuttutslipp til grunn (anleggsperiode) (5) 

▪ Støy og støv fra trafikk (også i anleggsperioden)(6) 

▪ Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter (7) 

▪ Ulykke under lek/fritid (8) 

▪ Hendelser under større arrangementer/terrormål (9) 

▪ Hendelser under aktivitet på skytebanen (10) 
 

 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 

ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 

slik løsninger er foreslått og foreligger. 

 

Risikomatrisen under viser en sammenstilling av resultatene fra ROS-analysen. Numrene i 

matrisen under viser til numrene på de uønskede hendelsene i lista under.  

 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 

sannsynlig 
     

Meget 

sannsynlig 
     

Sannsynlig 

Liv og helse: 1, 2, 

5 

Stabilitet: 1, 2, 5, 

7, 8, 10 

Miljø: 1, 2, 7, 8, 

10 

Liv og helse: 8, 

10 

Miljø: 5 

Liv og helse: 7   

Mindre 

sannsynlig 

Liv og helse: 3, 4 

Stabilitet: 3, 4, 6 

Miljø: 3, 6 

Liv og helse: 6, 9 

Stabilitet: 9 

Miljø: 4, 9 

 Liv og helse: 9  

Usannsynlig      
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Figur 58: Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser 

 

ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  

1 Flom fra vassdrag 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

2 
Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i 

avløpshåndtering/overvannshåndtering 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

3 Radongass 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

4 Akuttutslipp til sjø/vassdrag (anleggsperiode) 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

5 Akuttutslipp til grunn (anleggsperiode) 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

6 Støv og støy fra trafikk (også anleggstrafikk) 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

7 Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

8 Ulykke under lek/fritid 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

9 Hendelser under større arrangementer/terrormål 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

10 Hendelser under aktivitet på skytebanen 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

Tabell 7: Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

ID 

Tilknyttet uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 Flom i vassdrag • Prosjektering av veger, 

skiløyper/aktivitetsområder og 

etablering av bebyggelse i henhold 

til forskrifter.  

• Overvannshåndtering 

implementeres i bestemmelsene, 

samt krav om utarbeiding av plan 

for overvannshåndtering. 

I forbindelse med 

utarbeidelsen av 

reguleringsplanen 

2 Flom fra nedbørshendelser 

(overvann) 

• Prosjektering av veger, 

skiløyper/aktivitetsområder og 

etablering av bebyggelse i henhold 

til forskrifter.  

I forbindelse med 

utarbeidelsen av 

reguleringsplanen 
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ID 

Tilknyttet uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

• Overvannshåndtering 

implementeres i bestemmelsene, 

samt krav om utarbeiding av plan 

for overvannshåndtering.   

• Eksisterende drenslinjer ivaretas. 

3 Radongass • Krav til tiltak gitt i byggteknisk 

forskrift.   

I forbindelse med 

bygging av ny 

bebyggelse. 

4 Akuttutslipp til sjø/vassdrag 

(anleggsperiode) 

• Det vurderes ikke nødvendig med 

tiltak utover vanlige tiltak ved 

anleggsarbeid. (Beredskapsplan 

med eventuelle tiltak) 

 

5 Akuttutslipp til grunn 

(anleggsperiode) 

• Det vurderes ikke nødvendig med 

tiltak utover vanlige tiltak ved 

anleggsarbeid. (Beredskapsplan 

med eventuelle tiltak) 

 

6 Støv og støy fra trafikk (også 

anleggstrafikk) 

• Støyskjerm/voll bak skytebane for 

å ta imot skudd vil også fungere 

som en støyskjerm. 

• Bestemmelser vedrørende støy iht. 

T-1442 sikres i bestemmelsene. 

• Det sikres etablering av 

støyskjerm i bestemmelsene 

• I forbindelse med 

utarbeidelsen av 

reguleringsplanen og 

etablering av 

støyvoll ved bygging 

av skytebane. 

7 Trafikkulykker: påkjørsel av 

myke trafikanter 

 

• Frisiktsoner og nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak vil legges 

inn i reguleringsplanen med 

bestemmelser.  

• Avsatt snøopplag for å sikre frisikt 

i forbindelse med parkeringsplass 

sikres i bestemmelsene 

 

• Avkjørsel til 

skiparken tegnes inn 

på plankart i tråd 

med håndbok N100 

og med siktsoner. 

8 Ulykke under lek/fritid 

 

• Hogst av trær rundt skiløype for å 

sikre tilstrekkelig frisone i tilfelle 

fall 

•  

• Gjennom plan og 

bygging av anlegget.  

9 Hendelser under større 

arrangementer/terrormål 

• Beredskapsplan for større 

arrangementer 

 

10 Hendelser under aktivitet på 

skytebanen 

• Støyskjerm/voll bak skytebane for 

å ta imot skudd  

• Bestemmelser /hensynssone for å 

sikre nødvendige sikkerhetstiltak i 

tilknytning til skytebane 

• Utarbeide en sikkerhetsinstruks for 

bruken av skytebanen. 

Gjennom plan, bygging 

og bruk av anlegget.  

Tabell 10: Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging.  

 

Viser også til vedlegg 3; Risiko- og sårbarhetsanalyse for Odal Skipark 
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10. TILTAK FOR Å REDUSERE KONSEKVENSENE AV 

TILTAKET  

Avbøtende tiltak er beskrevet under kapitel 6. De avbøtende tiltak som er foreslått vurderes å 

være tilfredsstillende til, i nødvendig grad, å forhindre eller redusere negative konsekvenser for 

miljø og samfunn. 

 

 

 

11. KONKLUSJON 

En samlet vurdering av planforslaget er avhengig av vekting av forskjellige interesser mot 

hverandre. Selv om det er negative konsekvenser av tiltaket, vil de positive effektene tiltaket har 

for både lokalmiljøet og regionen måtte tillegges stor vekt.  

Tiltakshaver anser at den konsekvensutredningen som er gjennomført har belyst alle 

beslutningsrelevante forhold for interesser knyttet til miljø og samfunn som kan bli berørt av 

tiltaket. Tiltakshaver mener at de positive virkningene av tiltaket er større enn ulempene, og at 

tiltaket dermed bør gjennomføres. 

 

 

 

12. VEDLEGG 

 

1. Alle innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram 

2. Merknadsbehandling av innkomne innspill, datert 26.08.2021 

3. ROS-analyse, datert 08.02.2022, rev. 05.10.2022 

4. Støyberegning, datert 25.02.2022 

5. Tegningshefte:   

a. F02 - FO3- Normalprofil - hovedtrasé 

b. G01 - Plantegning geometri og overvannshåndtering, nord 

c. G02 - Plantegning geometri og overvannshåndtering, sør 

d. G03 - Plantegning geometri og overvannshåndtering, hele området 

e. O001_Illustrasjonsplan, oversikt  

f. O002_Illustrasjonsplan, stadion 

g. O003 Forprosjekt løyper, ulike distanser 

h. O004 Forprosjekt løyper, ulike distanser 

i. Z01-Z09: Tegninger/plan og profil - adkomstveger og skiløyper 

 

Plankart, datert 20.01.2022, rev. 5.10.2022 

Planbestemmelser, datert 08.02.2022, rev. okt. 2022 
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