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Kommunedelplan for Tyinkrysset - referat fra Regionalt planforum
Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr
1.

Sakstittel/referat
Ansvar
Kommunen innledet:
Kort om historikk og prosess i forbindelse med revisjon av kommunedelplan for
Tyinkrysset.
Revisjon av masterplan for området ble igangsatt i 2016, og da ble det gjort noen
endringer av inndeling i utbyggingsetapper. Det er etappe 1 som nå ligger til grunn
for kommunedelplanrevisjonen. ROS og KU for etappe 1 er på plass. NGI-rapport fra
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2012 ligger til grunn for ROS, dvs jord/flom, snø og steinsprang er utredet og reelle
faresoner ligger inne i plankartet.
Utbygging av området innebærer et betydelig investeringsbehov. Det er behov for
nye boligområder pga økningen i antall arbeidsplasser. Det er gjort juridiske
avklaringer om bruk av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler (se notat til møtet).
Framdrift: Legges fram for snarlig politisk behandling.
Oppland fylkeskommune: Foreligger det markedsanalyser som grunnlag for
ønskene om utvikling av området?
Svar fra kommunen: Næringslivet i området er involvert i prosessen. Området har
en sentral beliggenhet mellom Oslo og Bergen, og er snøsikkert. Det gjøres store
investeringer i infrastruktur (E16). Reiseliv er et viktig mulighetsområde for
næringsutvikling i kommunen.
Fylkesmannen i Oppland: Naturfare er et viktig tema i ROS-analysen, reelle
faresoner legges til grunn. Det må innarbeides plankrav for byggeområdene, med
krav om videre undersøkelser på reguleringsplannivå.
Minner om ny veileder for ROS, viktig med god beskrivelse av planområdet og
utbyggingsformål. Viser også til gjeldende TEK, hvor det er absolutte krav når det
gjelder skred og flom (egne krav ved over 10 boenheter/25 personer).
Overvannshåndtering er et stadig viktigere tema, som må ivaretas i videre
planlegging.
NVE: Presiserer betydningen av å vurdere overvann, også i skitraseer. Her vil det
være utfordringer knyttet til raske nedbørhendelser.
Flomfare i hovedvassdraget må vurderes. Dette er et verna vassdrag, med strenge
krav til bevaring av kantvegetasjon.
Nytt vassverk - her er det behov for avklaringer i forhold til vannressursloven.
Grunnvannsbrønner er konsesjonspliktig. En søknad om konsesjon kan innarbeides i
planmaterialet, og dermed erstatte ordinær konsesjonsbehandling. Dokumentasjon
av kapasitet og av vannkilde må omtales.
Fylkesmannen i Oppland: Viser til tidligere avgjørelse i Miljøverndept. ang utbygging
i snaufjell. Blir dette området berørt?
Landskapshensyn er et viktig tema i planarbeidet, og ny bebyggelse må vurderes
konkret i forhold til landskapshensyn. Terrenget er bratt, og utbygging gir derfor
begrensede fjernvirkninger. Skitrekk mot nordvest (Skørsnøse) utfordrer
landskapshensynet mest, plassering av gondol og restaurant på toppen. Utforming
av bygg blir viktig, fjernvirkning, belysning m.m. må vurderes ut fra
landskapshensyn, og innarbeides i detaljplanleggingen.
Svar fra kommunen: De nye utbyggingsområdene vil ikke komme høyere i terrenget
enn dagens utbygging.

Eidsbugarden er også et attraktivt område, men er ikke vurdert i denne omgangen.
Dette området er mer sårbart, og har ikke vintervei.
Fylkesmannen i Oppland: Beredskap, brann m.m. må tilpasses økningen i antall
besøkende.
Svar fra kommunen: Utbygging av området vil gi en kapasitet på 6200 gjester pr dag
i alpinanlegget.
Fylkesmannen i Oppland: Utvikling av Tyinkrysset må sees i sammenheng med
andre tilsvarende destinasjoner, hvem konkurrerer man mot?
Utvikling av en helårsdestinasjon stiller andre krav til tilrettelegging, eks sykkel i
alpintraseer. Tilrettelegging for helårsdrift må også innarbeides i
konsekvensutredningen. Erfaringer viser økt fare for erosjon i sykkeltraseer.
Hvordan området framstår om sommeren må vektlegges. Parkering under bakken
er da et aktuelt tema.
Hva ligger i landsbybegrepet? Bymessige hensyn bør innarbeides, tilrettelegging for
alle (UU), barn/unge og eldre.
Svar fra kommunen: I landsbyen skal det legges til rette for hotell og leilighetsbygg,
boliger til ansatte og forretninger. Aktiviteter på sommer er også lagt inn, gondol til
Skørsnøse, via ferrata, sykkel m.m. Denne aktiviteten er en forutsetning for
hotelldrift. Alpinanlegg på Skørsnøse sikrer en lang skisesong.
Det er stor sommertrafikk allerede i dag. Kongeveien har gitt et stort bidrag til
lokale bedrifter, og det er nyetablerte bedrifter som er sommerbasert. Kommunen
samarbeider med Lærdal om kongeveien. Samarbeid med andre kommuner gir mer
varierte opplevelser for de besøkende.
Fylkesmannen i Oppland: Planforslaget medfører fortetting av allerede bebygde
områder, fortetting skaper ofte strid. Medvirkning er svært viktig, for å skape
forståelse for langsiktige planer, for best mulig utnytting av byggeområdene, og for
fortetting med kvalitet.
Statens vegvesen: Viser til innspill til planarbeidet fra august 2016. Viktige tema er
kryssing av både E16 og fv 53, og plassering av gondoltrase i forhold til ny
tunnelmunning.
Svar fra kommunen: Begge heiser er justert, og ligger nå vinkelrett på vei.
Fylkesmannen i Oppland: Klima er et nytt perspektiv, nye løsninger er tilgjengelig og
det er mulig å utvikle klimavennlige destinasjoner. Aktuelle tema er energibruk,
materialbruk, klimanøytralitet, bruk av fornybar energi, tilrettelegging for
klimavennlige transportløsninger. Dette kan gi konkurransefortrinn.
Tilskuddsordninger finnes.

Landbruk - dyrka og dyrkbar mark innenfor planområdet skal hensyntas, det må
utarbeides et utfyllende arealregnskap.
Oppland fylkeskommune, kulturarvenheten: Det ligger store kvaliteter i området,
spesielt i forhold til ferdsel. Det er svært tett med kulturminner, og noe av dette bør
ligge uberørt. Det må gjøres en gjennomgang for å sjekke ut enkeltminner
(dispensasjon). Små bevaringsområder kan være uheldig, det bør heller fokuseres
på å beholde de store bevaringsområdene.
Det mangler kulturminnekartlegging for flere av utbyggingsområdene, blant annet
landsbyområdet. Vi anbefaler en innledende vurdering av byggeområdene.
Barneheisen i landsbyområdet ligger over en helleristninglokaliet. Nedfart fra
Skørsnøse krysser kongeveien, gravminner m.m. Det kan også være aktuelt å befare
gamle regulerte områder.
Oppland fylkeskommune, regionalenheten: Utbyggingsavtaler må hjemles i
prinsippvedtak i kommunestyret. Anbefaler at også kostnader knyttet til
kulturminneregistrering omtales i utbyggingsavtalene der det er aktuelt.
Fylkesmannen i Oppland: Viser til kommunebildene, og merknader om
kommunenes bruk av overordna planer som styringsdokument.
Det ligger store tomtereserver i kommuneplanen gjennom avsatte områder som
ikke er tatt i bruk. Dette må sees i sammenheng med revisjon av
kommunedelplanen.
Oppland fylkeskommune: Viser til ny fylkesstatistikk som offentliggjøres denne uka.
Denne viser store demografiske utfordringer i de fleste kommuner.
Sysselsettingstall for Vang viser at reiseliv er drivende. Det blir stadig viktigere med
en helhetlig styring av utviklingen, der blant annet estetiske hensyn vektlegges, og
det legges til rette for helårsaktiviteter. Det finnes mange konkurrerende
destinasjoner, og det er i dag stort trykk i alle hyttekommuner. Det er fortsatt et
potensiale i markedet, hvordan kan de ulike destinasjonene utfylle hverandre?
Anbefaler å ta kontakt med andre kommuner og utveksle erfaringer.

