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FORORD 
 

 

Asplan Viak AS har vært engasjert av Bergheim AS til å gjennomføre et reguleringsplanarbeid for 
område B3 og FeL1 i reguleringsplan for Geilo sentrum i Hol kommune. 

Planområdet omfatter deler av eiendom 64/8 i Geilo sentrum. Gjeldene føringer for planområdet 
finner man i reguleringsplan for Geilo sentrum, PlanID 062004088 (ikraftsettelsesdato 29.01.2009). 
Område B3 er i planen satt av til boligbebyggelse, mens område FeL1 er satt av til felles lekeareal. 
Formålet med planen er å legge til rette for nye boliger innenfor området. 

Ingrid Olsen Tormodsgard etterfulgt av Mark O´Hare har vært Hol kommune sine kontaktpersoner 
for oppdraget. 

Rannveig Brattegard har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS. 
 
 
 
 
 

Ål, 03.09.2021 
 
 
 
 
 

Rannveig Brattegard Judith Aakre 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 

 

 
Planen var opp til sluttbehandling i Hol kommunestyre 02.09.21, saknr 62/21. Følgende ble 

vedtatt: 
 

 
 
 

Vedtaket ble påklaget, og klagesaken var oppe til behandling i Hol kommunestyre 04.11.2021, sak 
86/21. Følgende ble vedtatt: 
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1. INNLEDNING 
 

 
1.1. Formål 

Formålet med planarbeidet har vært å legge til rette for ny boligbebyggelse. Det har igjennom 
planarbeidet vært ønskelig å justere grensen mellom område B3 og FeL1 slik at boligbebyggelsen blir 
liggende nord på tomten, mens grøntarealet blir liggende sør på tomten. 

Planområdet ligger sentralt plassert i Geilo sentrum i Hol kommune. 
 
 

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

 
1.2. Oppdragsgiver og eiendomsforhold 

Oppdragsgiver er Bergheim AS. Planområdet ligger på eiendom 64/8. 

 
1.3. Planlegger 

Asplan Viak AS er at av Norges største rådgivende konsulentfirma med ca. 1200 tilsatte fordelt på 
over 30 kontorer spredt utover hele landet. Asplan Viak eies av en stiftelse med formål om å utvikle 
selskapet og medarbeiderne. Internasjonalt jobber Asplan Viak gjennom Nordplan. Besøk 
www.asplanviak.no for å lese mer om selskapet. Lokalt i Hallingdal er Asplan Viak lokalisert på Ål og 
har 9 tilsatte. 

Arealplanlegger er Asplan Viak AS ved arealplanlegger Rannveig Brattegard. Andre medarbeidere 
som har bidratt er Stian Heid (teknisk tegner) og Judith Aakre (KS). 

http://www.asplanviak.no/
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2. PLANOMRÅDET OG EKSISTERENDE FORHOLD 
 

 
2.1. Beliggenhet og størrelse 

Planområdet ligger sentralt plassert i Geilo sentrum med kort veg til butikker, skole, barnehager, 
lege, bank og andre servicetilbud. Den sentrale plasseringen gjør at området sees på som godt egnet 
for utvikling av boliger. 

Planområdet har en størrelse på i underkant av 3,5 daa. 

 
2.2. Forholdet til gjeldende planer 

Planområdet er i kommunedelplan for Geilo, PlanID 4001_2010 (ikraftsettelsesdato 24.06.2010) satt 
av til nåværende sentrumsområde. 

Ellers finner man gjeldene føringer for planområdet i reguleringsplan for Geilo sentrum, PlanID 
062004088 (ikraftsettelsesdato 29.01.2009). 

Område B3 er i planen satt av til boligbebyggelse med en utnyttelsesgrad på 40 % BYA og maks tillatt 
mønehøyde på 9 meter. 

Område FeL1 er satt av til felles lekeareal og skal være felles for eiendommene i felt B1, B2, B3, 
TB1ag og HBTF3. 

 

Figur 2: Utsnitt reguleringsplan for Geilo sentrum. Planområdet omfatter område B3 og FeL1. 
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3. PROSESS 
 

 
3.1. Historikk 

Det ble 09.07.2020 holdt oppstartsmøte med Hol kommune hvor aktuelle hovedpunkter og 
problemstillinger i planarbeidet ble gjennomgått. Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut til 
berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert 14.07.2020. På samme tid ble det 
satt annonse i lokalavisen «Hallingdølen». Frist for merknader var 31.08.2020. 

Det har i forbindelse med nabovarsling for fradeling av eiendom innenfor planområdet kommet inn 
merknader som vurderes til å være relevante for reguleringsplanen. Disse er derfor også 
oppsummert og kommentert under. 

 
3.2. Innkomne merknader 

 

Avsender Innhold Resymé 

NVE 

Datert 
25.08.2020 

NVE understreker at god arealplanlegging er det 
viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra 
flom, overvann, erosjon og skred. Pågående 
klimaendringer vil øke risikoen for disse faretyper og 
hensynet til disse må vurderes i reguleringsplanen. 

For vurderinger knyttet til flom 
og skred vises det til avsnittet 
«flom og skred». 
Reguleringsbestemmelsenes 
sikrer at hvordan 
overvannshåndtering løses skal 
framkomme av situasjonsplan i 
forbindelse med byggesak. 

Viken 
Fylkeskommune 

Datert 
11.09.2020 

Planområdet er tidligere registrert av 
fylkeskommunen tilbake i 2003. Det ble ikke påvist 
automatisk fredete kulturminner som har behov for 
særlig vern i planområdet. Vi har følgelig ingen 
merknader når det kommer til dette. Vi ber om at 
følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser: 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på 
automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form 
av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper 
med trekull og/eller brent stein, slagg etter 
jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(kulturminneloven) § 8. 

Bestemmelsen det vises til er 
innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene. 

Mattilsynet 

Datert 
27.08.2020 

Forutsetter at det skal skje tilkobling til offentlig 
vann og avløp (Geilo kommunale vannverk og Geilo 
renseanlegg). Hvis det er tilfellet har de ingen 
merknader. 

Feltet skal tilkobles kommunalt 
vann og avløp. 
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Fylkesmannen i 
Oslo og Viken 

Datert 

14.07.2020 

Fylkesmannen understreker viktigheten av at støy 
blir utredet og ivaretatt i tråd med Klima- og 
miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. 
Ber om at støyutredningen følger planforslaget ved 
offentlig ettersyn og at nødvendige støytiltak blir 
innarbeidet i planen. Understreker at planleggingen 
også må ta hensyn til grønnstruktur og barn- og 
unges interesser. Videre må det legges vekt på 
trafikksikre løsninger og trygg skoleveg. Med 
bakgrunn i at dagens regulerte lekeareal ønskes 
flyttet ber fylkesmannen spesielt om at det nye 
områder blir vurdert og at lekeplassen blir sikret 
opparbeidet i form av rekkefølgekrav i 
bestemmelsene. 

Det er i planprosessen 
gjennomført en støyanalyse. For 
ytterliggere beskrivelse vises det 
til avsnittet «støy» og vedlagt 
støyrapport. 

Planområdet ligger 
sentralplassert ift. 
grønnstrukturen på Geilo. For 
ytterliggere beskrivelse vises det 
til avsnittet «grønnstruktur». 

Når det gjelder barn og unges 
interesser anses disse for å være 
godt i varetatt med planområdets 
sentrale beliggenhet på Geilo, 
nærhet til regulert lekeområde. 
For ytterligger beskrivelse vises 
det til avsnittet «barn og unges 
interesser i planlegging». 

Bane NOR 

Datert 
26.08.2020 

Planområdet ligger 30 meter fra nærmeste 
jernbanespor og berører ikke jernbanens interesser. 
Har derfor ingen merknader. 

Ingen merknader. 

Rita Juulh 

Datert 
21.07.2020 

Ønsker at FeL1 beholdes som i eksisterende 
regulering og motsetter seg endringen da det vil 
forringe hennes leilighet i Gjeilegutu 1 både ift. 
innsyn og utsikt til skibakken. 

En justering av grensen imellom 
FeL1 og B3 vil for deler av 
bebyggelse sør for planområdet 
føre til noe dårligere utsikt til 
alpinbakken. Det vil likevel 
bemerkes at det eksisterende 
bygg forholder seg sørover. 

Når det gjelder innsyn vil det for 
leiligheten sør for planområdet 
det bli bedre forhold ved å 
justere grensen da bebyggelse vil 
ligge lenger unna. 

Øyvind 
Kristiansen 

Datert 
30.08.2020 

Svar på 
nabovarsel 
Datert 
10.11.2020 

Ved utbygging av berørte områder, vil det forringe 
utsikt betydelig for alle leiligheter i Geilogaarden. 
I dag er friarealet helt opp til veien av stor 
betydning, både i forhold til utsikt og i forhold til 
bruk som akebakke om vinteren, og friareal om 
sommeren. Høyden på eventuell ny bebyggelse, vil 
også være av stor betydning for utsyn nordover fra 
Geilogaarden. 

 
Ønsker at disse elementer tas i betraktning i 
planarbeidet, ved eventuell endring av grøntarealet 
Fel1, og plassering av bygg på B3. 

En justering av grensen imellom 
FeL1 og B3 vil for deler av 
bebyggelse sør for planområdet 
føre til noe dårligere utsikt til 
alpinbakken. Det vil likevel 
bemerkes at det eksisterende 
bygg forholder seg sørover. 

Friarealet vil ha ca. samme 
størrelse som i gjeldende plan og 
funksjonen på arealet vil være 
den samme. 

Svar på 
nabovarsel 

Wenche Linnea 
Skaro 

Datert 
16.11.2020 

Mener utbyggingen vil medføre store konsekvenser 
for sameiet Haugstomta som er basert på 
boligenheter for eldre mennesker. Mener 
Geilovegen forbi her er trang og uoversiktlig og 
belastet med mye trafikk. Mener nytt bygg vil føre 
med seg nye utkjøringer som vil svekke 
trafikksikkerheten videre på Geilovegen. 

Nytt boligbygg vil fa ny adkomst 
frå Gjeilegutu og ikkje 
Geilovegen. Avkjøringen vil være 
oversiktlig og vil ikke svekke 
trafikksikkerheten i området. 
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Svar på 
nabovarsel 

Monica Lilledal 

Datert 
11.11.2020 

Opplyser om at de benytter grøntområde nord på 
Geilogaarden betydelig og dette har en vesentlig 
bruksverdi for barn og beboere i og omkring 
Geilogaarden. Alle leiligheter med utsikt mot 
skibakken mot nord får et betydelig verditap ved 
eventuell utbygging av dette området. 

En justering av grensen imellom 
FeL1 og B3 vil for deler av 
bebyggelse sør for planområdet 
føre til noe dårligere utsikt til 
alpinbakken. Det vil likevel 
bemerkes at det eksisterende 
bygg forholder seg sørover. 

  Friarealet vil ha ca. samme 
størrelse som i gjeldende plan og 
funksjonen på arealet vil være 
den samme. 

 

3.3. Utredningskrav i forhold til «forskrift om konsekvensutredning» 

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

Foreslått arealbruk er vurdert til å være i tråd med overordna plan, og omfattes derfor ikke av 
omfangskriteriene etter forskriftens §§6-8. Reguleringsplanen forholder seg i all vesentlig grad til de 
føringer som er gitt i gjeldene reguleringsplan for Geilo sentrum. 
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4. PLANFORSLAG 
 

 
4.1. Planløsning 

Planforslaget legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse og felles lekeareal innenfor område 
B3 og FeL1 i reguleringsplan for Geilo sentrum. 

Det har igjennom planarbeidet vært ønskelig å justere grensen for boligområdet (B3) og grøntarealet 
(FeL1) slik at boligområdet blir liggende nord på tomten og grøntarealet sør på tomten. Dette fordi 
eksisterende bebyggelse sør for planområdet er høy og vil ta en del utsikt og sol fra bakenforliggende 
bebyggelse. Det sees derfor på som mest hensiktsmessig, for å legge til rette for best mulig forhold 
for nye boliger, å plassere boligen så langt nord på tomten som mulig, langs med Geilovegen. Det 
ligger ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet til planområdet på nordsiden. Funksjonen til 
grøntarealet vil ved en justering ikke endres, tilgangen til området vil fremdeles være god og 
størrelsen vil være omtrent som i gjeldende plan. 

Plankartet forholder seg til regulert gangveg/fortau i vest og nord. Det er etter vedtak i 
kommunestyret innarbeidet en bestemmelse som sier at fortau langs planområdet mot 
Geilovegen skal være opparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye 
enheter innenfor planområdet.  

Opparbeidelse av overvannsmagasin og flomgrøft i forbindelse med håndtering av overvann er 
innarbeidet i planen. For ytterliggere informasjon vises det til vedlagt vann- og avløpsplan. 

 

Figur 3: Plankart. 
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Det er utarbeidet et foreløpig utbyggingskonsept for området viste etablering av et bygg med til 
sammen 20 nye boligenheter. I konseptet blir det lagt opp til parkeringskjeller under bebyggelsen.  

Illustrasjonene under viser tenkt bebyggelse i foreløpig utbyggingskonsept. 

 

Figur 4: Illustrasjon foreløpig utbyggingskonsept. Illustrasjon Geilo Ark. 
 
 
 
 

Figur 5: Illustrasjon foreløpig utbyggingskonsept. Illustrasjon Geilo Ark. 

 

Figur 6: Illustrasjon foreløpig utbyggingskonsept. Illustrasjon Geilo Ark. 
 

Bebyggelse i foreløpig utbyggingskonsept for området er på de kommende sidene vist i 3Dmodell 
for å synliggjøreforholdet til omkringliggende områder og bebyggelse. Illustrasjonene er ikke 
bindende, men illustrerer hvordan planområdet kan bygges ut innenfor rammene i 
reguleringsplanen. 
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Figur 7: Oversiktsbilde sett fra sør. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
 
 

Figur 8: Oversiktsbilde sett fra vest. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
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Figur 9: Oversiktsbilde sett fra nord. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 

 

Figur 10: Oversiktsbilde sett fra øst. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
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Figur 11: Området sett fra øst. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
 
 

Figur 12: Området sett fra øst, fra Haugstomta. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
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Figur 13: Området sett fra sørøst, fra Haugstomta . Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
 
 

Figur 14: Området sett fra sør ved vestre hjørne av bebyggelse sør for planområdet. Illustrasjon Asplan Viak 
AS/Geiloark. 
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Figur 15: Området sett fra sør. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
 
 

Figur 16: Området sett fra vest. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
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Figur 17: Området sett fra riksvegen i vest. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
 
 
 

Figur 18: Området sett fra riksvegen i øst. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 



side 19 av 17 
 

 

 

Figur 19: Området sett fra vest. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 
 

Figur 20: Området sett fra sør. Ny bebyggelse ligger bak ekssirende bebyggelse sør for planområdet og er 
ikke synlig. Illustrasjon Asplan Viak AS/Geiloark. 

Plangrepet, planomfang og utforming er blitt særskilt vurdert i planprosessen. Nødvendige føringer 
er innarbeidet i plankart og reguleringsbestemmelser. 

Det er i reguleringsplanen gitt en utnyttelsesgrad på 60 % BYA. Maks tillatt utnyttelse for hovedbygg 
inkl. overflateparkering er 50 % BYA. Resterende 10 % BYA kan benyttes til fellesanlegg for boder, 
sykkelparkering, rømningstrapp, pergola/skjerming ol. Dersom det ikke etableres boder, 
sykkelparkering, pergola/skjerming ol. økes likevel ikke utnyttelsesgraden for hovedbygget inkl. 
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overflateparkering. 

Utnyttelsesgraden er noe høyere sett i forhold til gjeldende plan hvor utnyttelsen er 40 % BYA. Det 
sees på som naturlig å utnytte et så sentrumsnært område med en høy utnyttelsesgrad. En liten 
økning i utnyttelsesgraden vurderes til å ikke gå utover hensynet til omkringliggende områder og 
bebyggelse. Det anses som framtidsrettet å utnytte sentrumsnære områder godt med en høy 
utnyttelse uten at det går på bekostning av viktige kvaliteter som utsiktsforhold, solforhold, uterom 
og tilpasning til omkringliggende omgivelser. 

Kravet til minste uteoppholdsareal i gjeldende plan satt til minimum 25 m2 per boenhet opp til 2 
enheter, og 10 m2 per boenhet fra og med 3 enheter. Dette er krav som i gjeldende plan gjelder for 
bebyggelse innenfor handelssentrum. Planområdet ligger utenfor det som er definert som 
handelssentrum i gjeldende plan, men dette kravet vurderes likevel å være tilstrekkelig her. 
Planområdet er sentrumsnært og har direkte tilknytting til lekeplass. Videre presiserer bestemmelsen 
at minimum 4 m2 av uteoppholdsarealet skal være privat eller nært uteoppholdsareal. 
 

Det er i reguleringsplanen stilt krav om 1 parkeringsplass per boenhet. Området er sentrumsnært 
med gangavstand til butikk, barnehager, skole, legekontor, kollektivtilbud, bank osv.. 1 
parkeringsplass pr. enhet vurderes derfor til å være tilstrekkelig. 
 
Det er i reguleringsplanen gitt en tillatt mønehøyde på 12 metemr ålt fra gjennomsnittlig planert 
terreng.. Dette er noe høyere enn i gjeldende plan der mønehøyden er satt til 9 meter målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. En økt mønehøyde vurderes til å ikke gi vesentlige negative 
konsekvenser for omkringliggende bebyggelse og omgivelser. Det ligger ingen bygg i umiddelbar 
nærhet nord for planområdet og sol og hoved utsikt er sør over slik at bygg sør for planområdet i 
vesentlig grad ikke blir berørt. Eksisterende bygg sør for planområdet vil miste noe av sin utsikt til 
alpinbakken i nord, men hovedorienteringen til bygget er sørover.  
 

4.2. Trafikale forhold 

Det vil etableres ny adkomst til planområdet fra Gjeilegutu. Adkomsten er gitt en myk linjeføring og 
bredden er satt til 6 meter slik at to biler kan møtes uten å måtte stoppe og potensielt skape kø ut på 
Gjeilegutu. 

Det er fra planområdet sikker adkomst for myke trafikanter blant annet til skole og barnehage med 
etabler gangvegnett. 

Det er etter vedtak i kommunestyret innarbeidet en bestemmelse som sier at fortau langs 
planområdet mot Geilovegen skal være opparbeidet før det kan gis midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest for nye enheter innenfor planområdet.   

 
4.3. Vann- og avløp 

For forhold knyttet til vann og avløp vises det til vedlagt vann- og avløpsplan. 
 

4.4. Landskap og estetikk 

Med føringer innarbeidet i plankartet og reguleringsbestemmelsene er det lagt til rette for en 
helhetlig planløsning tilpasset terrenget og omgivelsene. 

Hensynet til landskap og estetikk anses for å være ivaretatt. 
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4.5. Naturmiljø 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 skal legges til grunn ved utøvelse av 
offentlig myndighet. Det er gjort en utsjekk i naturbasen til miljødirektoratet på www.naturbase.no 
og i artsdatabanken på www.artsdatabanken.no. 

Utsjekken i miljødirektoratets database og artsdatabanken viser at det ikke er registrert 
naturtypelokaliteter, arter av særlig stor forvaltningsinteresse o.l. som kan defineres som spesielt 
viktige områder for det biologiske mangfoldet ut fra gjeldende kriterier. 

Deler av planområdet er i miljødirektoratets database kategorisert som fulldyrka jord. Arealet vil 
igjennom reguleringsplanen omdisponeres til enten boligområde eller uteoppholdsareal og dermed 
miste sin verdi som fylldyrka jord. Dette sees imidlertid på som uproblematisk da arealet som 
omdisponeres er lite, i overkant av 1,7 daa. Arealet er i seg selv ikke inntektsgivende for 
eiendommen som nå omdisponeres. Videre er arealbruken avklart i overordnet plan og den sentrale 
beliggenheten til området gjør at det sees på som naturlig å videreutvikle området. 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven anses for å være ivaretatt. 
 

4.6. Friluftsliv og grønnstruktur 

Tilgrensende grønnstruktur gir fleksible og god tilkomst til omkringliggende lokalt rekreasjonsområde 
og tur- og løypenett. Planområdet ligger sentralt plassert på Geilo med og tilgjengelighet til en rekke 
friluftsområder. 

Felles lekeareal i gjeldende plan er videreført. Grensen for området er noe justert, men størrelse og 
funksjon vil være den samme. 

 

4.7. Barn og unges interesser i planlegging 

Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 presiserer kommunens ansvar for at all plan- og 
byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn- og unges behov for gode oppvekstsvilkår og 
nærmiljø. 

Det er fra planområdet kort avstand til omkringliggende tur- og rekreasjonsområde både sommer- og 
vinterstid, og Hol kommune er generelt et sted med en rekke aktivitetstilbud for alle aldersgrupper, 
også barn og unge. 

Felles lekeareal i gjeldene plan er videreført, og det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om 
minste uteoppholdsareal pr. boenhet. Kravet til minste uteoppholdsareal skal dekke innenfor 
boligformålet og går således ikke utover det felles lekearealet. 

 

4.8. Kulturminner 

Det er ikke registrer kulturminner i området og Viken fylkeskommune hadde ved varsel om oppstart 
ingen merknader til planarbeidet. Det ba imidlertid om at følgende bestemmelse ble innarbeidet i 
bestemmelsene: 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, slagg etter 
jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) § 8. 

Bestemmelsen er innarbeidet. 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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4.9. Støy 

Planområdet er berørt av støy fra både veg og jernbane og uten tiltak er hele området berørt av gul 
støysone. Det er i planprosessen gjennomført en støyvurdering for å se hvordan tilfredsstillende 
støynivåer kan oppnås. Det er i støyvurderingen tatt utgangspunkt i foreløpig tenkt 
utbyggingskonsept med etablering av et leilighetsbygg. 

Det er beregnet støy fra vegtrafikk og jernbanetrafikk iht. T-1442/2016; støysonekart og fasadenivåer 
for planlagt leilighetsbygg i på felt B3 og FeL1 i Geilo kommune. Planområdet ligger innenfor 
kommunens sentrumsområde med tilhørende avviksbestemmelser for støy. Det er foreslått 
støybestemmelser for planen basert på sentrumsbestemmelsene og på eksempel på 
avviksbestemmelser i retningslinje T-1442/2016. Det er foreslått følgende reguleringsbestemmelser 
for planområdet: 

Dersom boligene ligger i en støysone: 
 

• Alle boenheter med støyutsatt fasade skal være gjennomgående og ha en stille side der 
støynivå er mindre eller lik grensene gjengitt i T-1442/2016, tabell 3. 

• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål (stue og soverom) i hver boenhet 
skal ha minst ett åpningsbart vindu mot stille side, herunder minimum 1 soverom. 

• Hver boenhet skal ha tilgang til stille uteoppholdsareal med støynivå under grenseverdi i T- 
1442/2016, tabell 3. Minimum 4 m2 skal være privat eller nært uteoppholdsareal. 

I tillegg gis det av teknisk forskrift at innendørs støynivå fra utendørs lydkilder skal innfri krav som 
finnes til de ulike typer rom i NS 8175:2012, dette gjelder for alle oppholdsrom i boliger inkludert 
kjøkken. 

Beregningene viser at leilighetsbygget vil ha fasade med støynivå over nedre grense for gul sone mot 
vest, nord og øst. Det er foreslått støytiltak for å sikre at forslag til reguleringsbestemmelser innfris. 
Etter tiltak vil minst 50% av sove- og oppholdsrom, herunder minst ett soverom, ha mulighet til å 
åpne vindu mot et støynivå lavere enn nedre grense for gul sone. Støy på utearealer på bakkeplan på 
sørsiden av leilighetsbygget vil ha støynivå under grenseverdien. Alle vinterhagene vendt mot sør vil 
også ha støynivå under grenseverdien. 
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Figur 7: Utsnitt hentet fra vedlagt støyvurdering. 
 

Det er satt lydkrav til vindu og fasade for å sikre at innendørs støynivå iht. lydklasse C i NS 8175:2012 
vil tilfredsstilles. Lydkravene til vindu og fasade for oppholdsrom mot svalgang vil derimot overstyres 
av et strengere krav som må fanges opp i videre akustisk detaljprosjektering av innvendige forhold i 
bygget. 

Støyskjerm er innarbeidet i planen og det er stilt krav om dokumentasjon av tilfredsstillende 
støynivåer i bestemmelsene. 

For ytterliggere informasjon vises til vedlagt støyvurdering. 

 
4.10. Flom og skred 

En utsjekk i NVEs database NVE Atlas viser at planområdet hverken er flom- eller skredutsatt. 
Planområdet er heller ikke berørt av aktsomhetssone for flom. Deler av planområdet er berørt av 
aktsomhetssone for jord- og flomskred. Hol kommune har i 2020 foretatt en skredkartlegging i 
området, hvor faresonen overprøve aktsomhetssonen til NVE. 

Videre forventes det god planlegging og dimensjonering av overvannsystemer innenfor planområdet. 
For ytterligere informasjon knyttet til overvannshåndtering vises det til vedlagt vann- og avløpsplan. 
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Figur 8: Utsnittet viser deler av aktsomhetssone for jord- og flomskred i område. Planområdet ligger innenfor 
den røde sirkelen. Utsnitt er hentet fra NVE atlas tilgjengelig på 
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#. 

 
 
 
 

4.11. ROS-analyse 

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Bergheim i Geilo sentrum er det gjennomført en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og 
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3). 

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert: 

• Skred 

• Støy 

• Radon i grunnen 

• Større ulykker på jernbanen 

• Brann på jernbanen 

• Overvann 

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

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

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak 

  
Liv/ helse 

 
Stabilitet 

Materielle 

verdier 

 

Skred    En utsjekk i NVEs database NVE Atlas viser 
at planområdet er berørt av 
aktsomhetssone for jord- og flomskred. 
Det er ikke registrert faresone for skred i 
området og det er heller ikke registrert 
skredtilfeller i området. Hol kommune har 
i 2020 foretatt en skredkartlegging i 
området, hvor faresonen overprøve 
aktsomhetssonen til NVE. Planområdet er 
i denne kartleggingen utenfor faresonen. 
Videre forutsettes det god planlegging og 
dimensjonering av overvannsystemer 
innenfor planområdet. 

Støy    Det er i planprosessen gjennomført en 
støyvurdering som viser at 
tilfredsstillende støynivåer kan oppnås. 
Støyskjerm er innarbeidet i planen og 
dokumentasjon av tilfredsstillende 
støynivåer er sikret gjennom 
reguleringsbestemmelsene. 

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

Større ulykker på 
jernbane 

   Større ulykker på jernbanen kan 
forekomme, men det forekommer svært 
sjeldent. Det forutsettes at alle krav til 
sikkerhet og forebyggende tiltak på 
jernbane følges. Planområdet ligger fra 
ca. 30 meter unna jernbanen. Ny 
bebyggelse vil ligger over 30 meter unna 
jernbanen. 

Brann på jernbane    Brann på jernbanen kan forekomme, men 
forekommer sjeldent. Det forutsettes at 
alle krav til sikkerhet og forebyggende 
tiltak vedrørende fare for brann på 
jernbanen følges. Planområdet ligger fra 
ca. 30 meter unna jernbanen. Ny 
bebyggelse vil ligger over 30 meter unna 
jernbanen. 

Overvann    Ved store nedbørsmengder og 
snøsmelting kan område måtte håndtere 
større vannmengder, særlig fra 
alpinanlegg i nord. 

 
Risikoen vurderes til å være akseptabel. 

Fullstendig ROS-analyse ligger vedlagt. 


