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1 INNLEDNING   
 

1.1 Bakgrunn  
Feste Kapp AS fremmer med dette forslag til detaljregulering for Thune skole og Eina sportsanlegg på 

vegne av Vestre Toten kommune.   

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt sportsanlegg med flerbrukshall og 

kunstgressbane for Eina Sportsklubb i tilknytning til Thune Skole, på Eina i Vestre Toten kommune. 

Eina Sportsklubb mangler i dag en egen idrettshall for sine aktiviteter. I tillegg er eksisterende gymsal 

ved Thune skole liten og i dårlig teknisk stand. Eksisterende gymsal er svært liten, og garderobene er i 

en gammel kjeller. 

Eina Sportsklubb og Vestre Toten kommune ønsker derfor å gå sammen om å bygge en flerbrukshall, 

som vil ha synergieffekter både for skolen og sportsklubben. Intensjonen vil være at kommunen kan 

leie hallen på dagtid til bruk for sine elever, mens den disponeres av idrettslaget på kveldstid. 

Eina Sportsklubb tilbyr aktivitet innenfor idrettene fotball, ski, taekwondo og turn. I tillegg arrangeres 

det flere ulike tilbud som alle medlemmene kan delta på; korte og lange turer til fots eller på sykkel, 

stolpejakt og Eina-trippelen. En flerbrukshall skal kunne dekke et stort spekter av aktivitetene som 

idrettslaget har, i tillegg til å fungere som gymsal. 

 

1.2 Planprosess (så langt)  
Feste Kapp AS er engasjert på vegne av Vestre Toten kommune for å utarbeide reguleringsplan for 

tiltaket. Det er allerede gjennomført et relativt omfattende arbeid i saken, som strekker seg gjennom 

året 2021. Planforslaget bygger på vedtatt planprogram, som ble utarbeidet i 2021. Det ble kunngjort 

oppstart av planarbeid 01.11.2021. Frist for innspill til planprogrammet var 16.11.2021. Etter 

høringsfristen utløp ble planprogrammet komplementert. Planutvalget vedtok revidert planprogram i 

sak 30/2022 den 02.05.2022. 

For en helhetlig forståelse av saken gjengis kort viktige milepæler i den innledende delen av 

planprosessen:  

• 17.02.2021 Beslutning om prosjektoppstart: 

Det ble avholdt et felles prosjektmøte mellom Vestre Toten kommune, Eina Sportsklubb og 

Feste Kapp AS den 17.02.2021 (vedlegg 1). I møtet redegjorde Vestre Toten kommune 

v/planavdelingen for bakgrunnen for samarbeidsprosjektet mellom Eina Sportsklubb og 

skolen.  

• 12.03.2021 Oversendelse av planinitiativ: 

Planinitiativet redegjorde for de innledende planene, samt hvilke relevante utredningstema 

som ble vurdert som aktuelle i saken. Planinitiativet redegjorde for avvik i forhold til gjeldende 

plan, samt omtale av kjent naturmangfold i området.  

• 16.04.2021 Oppstartsmøte del 1: 

Det ble avholdt oppstartmøte del 1, men møtet ble ikke ferdig protokollert. Det ble enighet 

om at det vil være hensiktsmessig å innhente ytterligere kunnskap om naturmangfoldet i 
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området før det tas nærmere beslutning om oppstart av planarbeid kunne anbefales eller 

ikke.  

• 22.04.2021 Utarbeidelse av foreløpig konsekvensvurdering av naturmangfold: 

Det har gjennom hele den innledende prosjektperioden vært bevissthet rundt at tiltaket kan 

berøre sårbart naturmangfold. Detaljert og oppdatert kunnskapsgrunnlag i saken har derfor 

blitt prioritert, og som påpekt som en forutsetning for en videre planprosess. Selskapet 

Miljøfaglig Utredning AS ble engasjert for å gi en foreløpig vurdering av naturmangfold basert 

på løsningsforslag for plassering av nytt sportsanlegg slik det ble beskrevet i planinitiativet.  

• 18.05.2021 Orientering i Regionalt planforum 

Forslagstiller og Vestre Toten kommune har vært opptatt av samhandling og dialog med 

regionale myndigheter i en tidlig fase. Planinitiativet ble derfor lagt frem i Regionalt planforum 

den den 18.05.2021. Statsforvalteren ba da om at det skulle utredes alternative arealer for 

etablering av en flerbrukshall, slik at hensynet til verdifullt naturmangfold kan ivaretas på et 

opplyst grunnlag.  

• Mai – juni 2021: Utarbeidelse av alternativer: 

I perioden mai -juni 2021 utarbeidet Eina Sportsklubb på eget initiativ mulige prinsipielle 

alternativer, basert på Statsforvalteren og kommunens ønske om en synliggjøring og 

systematisk gjennomgang av ulike alternativer i saken.  

• Juni 2021 Supplerende vurdering av naturmangfold: 

Miljøfaglig Utredning AS gjennomfører en foreløpig vurdering av de ulike alternativene basert 

på ny befaring på området i vekstsesongen.  

• 14.10. 2021 Dialogmøte med Statsforvalteren: 

Det ble den 14.10.2021 avholdt et oppfølgende møte med Statsforvalteren, der 

representanter fra fagområdene Naturmangfold og Arealforvaltning deltok. Hensikten med 

møtet var å presentere utarbeidede alternativvurderinger i saken.  

Det ble kun utarbeidet interne notater fra møtet. I møtet ble det imidlertid gitt aksept for at 

det jobbes videre i plansaken med å finne en omforent løsning som både balanserer hensynet 

til sårbart naturmangfold, og legger til rette for sportsanlegget.  

• 27.10.2021 Oppstartsmøte del 2: 

Prosjektgruppa konkluderte i etterkant av møtet 14.10 med at den videre formelle plansaken 

gjenopptas, og at nødvendig grunnlag for en planoppstart påbegynnes. 

 

1.3 Konsekvensutredning 
Ca. halve planområdet er avsatt til LNF-formål, og planlagt arealbruk er ikke i tråd med overordnet 

plan. Som omtalt i planinitiativet og i punktet over, berører planområdet viktig naturmangfold.  

I forskrift om konsekvensvurderinger, kommer det frem at 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, samt planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene. Dette er nærmere 

beskrevet i KU- forskriftens kapittel 10. Det kommer videre frem at lokalisering og påvirkning på 

omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre, eller komme i konflikt 

med truede arter eller naturtyper, kulturminner og kulturminner (§ 10 b). Tiltaket vil berøre en svært 

viktig lokalitet med den utvalgte naturtypen slåttemark. 
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Planforslaget faller derfor inn under KU-forskriftens § 8, Planer og tiltak som skal konsekvensutredes 

hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For planer som faller inn under denne 

bestemmelsen er det ikke et krav om planprogram. Det er likevel valgt å utarbeide dette, da det vil 

bidra til god forutsigbarhet, medvirkning og avklarer tidlig i planprosessen hvilke temaer som skal 

utredes og hvilken metode som skal brukes i dette arbeidet. 

 

1.4 Medvirkning 
Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati, og gir befolkningen muligheten til å 

delta og medvirke til bedre planløsninger. Befolkningens aktive rolle i plan- og beslutningsprosessen 

fremheves som viktig for å ta vare på felles verdier og gode levekår for alle grupper, innen rammen av 

en bærekraftig utvikling.  

Hvordan medvirkningen i planleggingen tilrettelegges, er avgjørende for å sikre velfungerende og 

effektive planprosesser. 

Som del av høringen ble det 

annonsert et åpent møte ved Thune 

skole den 16. november kl. 18.00. 

Møtet ble gjennomført som oppsatt. 

Det var et godt oppmøte, til stede 

var ca. 30 stk. Blant de fremmøte var 

naboer, medlemmer av Eina 

sportsklubb, lokalpolitikere 

(medlemmer av planutvalget), 

skoleledelse ved Thune skole og 

foreldre. I tillegg deltok Vestre Toten 

kommune v/bygg og eiendom. 

Planavdelingen i Vestre Toten 

meldte frafall til møtet. 

Det var få spørsmål fra salen knyttet 

til prosjektet. Spørsmålene som ble reist dreide seg trafikale forhold og dato for bygging. Det ble 

uttrykt solid støtte og forsamlingen klappet avslutningsvis for prosjektet. 

 

Elevrådet har behandlet forslaget til nytt sportsanlegg i tilknytning til skolen på elevrådsmøte i april 

2021. Innspill fra dette møtet er oversendt Eina sportsklubb for videre vurdering.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Deltakere ved varsel om oppstart av planarbeid 
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET   
Utarbeidelse av reguleringsplaner skjer innenfor rammene av nasjonalt, regionalt og kommunalt 

rammeverk. Under gjengis noen av de mest sentrale overordnede premissene for planutarbeidelsen. 

Listen er ikke uttømmende, det er i tillegg gjennomført en gjennomgang av føringer og forventninger 

til planprosessen slik det kommer frem på planlegging.no.  

 

2.1 Nasjonale føringer  

2.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:  

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.  

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning. 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn. 

• Å skape et trygt samfunn for alle. 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske 

hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 

bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

Effektiv og gjennomføringsrettet planlegging sikres ved at avgjørelsene tas på riktig plannivå, med en 

detaljeringsgrad tilpasset behovet. 

Samtidig styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at fylkeskommunene og 
kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. 
 

2.1.2 DSB VEILEDER, Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, Metode for risiko- og 

sårbarhetsanalyse i planleggingen 

Kommunene er lokal planmyndighet og har ansvar for at det tas hensyn til samfunnssikkerhet i plan - 
legging etter plan- og bygningsloven. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 
fylkesmennene legger til rette for kommunenes oppfølging på dette området. 

Veilederen omhandler ROS-analyser som metode i arealplanleggingen og er brukt som metodisk 
rammeverk under utarbeidelsen av ROS-analysen. 
 

2.1.3 Oppdatert jordvernstrategi og forsterket jordvernmål 

Regjeringen legger fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. 
Årlig omdisponering av dyrka jord skal være redusert til 3 000 dekar innen 2025. 

Jordvernstrategien er delvis relevant som bakteppe ved vurdering av alternative lokaliseringer.  

2.1.4 Veileder om barn og unge i plan og byggesak 

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne 
veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstsvilkår for 
barn og unge. 
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2.2 Regionale føringer  

2.2.1 Innlandsstrategien, regional planstrategi for Innlandet 2020-2024 

Innlandsstrategien skal peke retning inn i fremtiden. Fylkeskommunens felles prosjekt er å bygge 

Innlandet og ta i bruk mulighetene på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer. 

Innlandsstrategien bygger på FNs 17 bærekraftsmål. De skal legges til grunn ved arbeidet med nye 

regionale planer, fylkesbudsjetter og øvrig utviklingsarbeid i fylket. 

Visjonen i strategien er: Innlandet – eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store 

drømmer, med mål om å ha en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv. 

Innlandsstrategien gir ingen direkte føringer for dette konkrete planarbeidet, men danner et 

bakteppe. Raufoss er et tettsted med ledende teknologi og industri, både av regional og nasjonal 

betydning. Et utdanningstilbud ved Raufoss som spiller på lag, og bygger opp under denne 

verdiskapningen er viktig. 
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2.3 Kommunale føringer  

2.3.1 Kommuneplanens arealdel  

Området er ikke tidligere regulert, slik at det er kommuneplanens arealdel som gjelder for området. 
Gnr./bnr. 147/18 er avsatt til offentlig tjenesteyting, mens øvrig del av planområdet er LNF-formål. 

Kommuneplanens arealdel i Vestre Toten kommune dekker perioden 2012-2023. Den gir ingen direkte 
bestemmelser for dette området, men det er en rekke generelle bestemmelser i kommuneplanen som 
det skal tas hensyn til og vurderes. De mest sentrale temaene er: 

• § 1-3 Utbyggingsrekkefølge  

• § 1-4 Universell utforming  

• § 1-5 Situasjonsplan mm.  

• § 1-6 Krav til parkering  

• § 1-7 Utendørs skilt og reklame  

• § 1-8 Utearealer for barn og unge § 1-9 Støy  

• § 1-11 Byggeskikk og estetikk 

• § 1-12 Funksjonsklasse riksveg – meget streng holdning  

 

2.3.2 Eksisterende reguleringsplaner 

Området er ikke i seg selv tidligere regulert, og det finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner.  

 

 

 

 

Figur 2, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel. 
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2.4 Øvrige planer 

2.4.1 Idretten skal! Flere og bedre idrettsanlegg 2019–2023 

Idrettsstyret vedtok 4. april 2019 en ny anleggspolitikk. Idretten skal – flere og bedre anlegg er 

idrettsorganisasjonens felles mål og strategidokument innenfor anleggsområdet. 

Anleggsstrategien gir retning og virkemidler for å få en mer fysisk aktiv befolkning, nye og flere 

ungdommer og barn inn i idretten og et større og mer mangfoldig idretts- og aktivitetstilbud i 

relevante anlegg. 

• Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og ha innflytelse ved 

utforming av alle anlegg. 

• Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres. Innenfor 

anleggsområdet skal det arbeides for at kommunene: 

o Bygger idrettsanlegg i forbindelse med bygging av skoler 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  
3.1 Planområdets beliggenhet 

Planområdet ligger ca. 2 kilometer sør for Eina sentrum, i tilknytning til Rv. 4. Pr. 22.08.16 hadde 
Thune skole 108 elever og 23 ansatte i ulike stillingsstørrelser og funksjoner. Elevtallet har vært svakt 
synkende de siste årene.  

Planområdet grenser i vest til dyrket mark, i sør til Rv. 4, og i nord til skogsarealer som omkranser 
Thunemyra. I øst grenser planområdet også til skogbruksarealer. Thune skole ligger for seg selv og er 
tilbaketrukket i kulturlandskapet. Det er gang- og sykkelveg fra Eina Sentrum i nord og langs Rv. 4 ved 
Thune skole. I tillegg er det gang og sykkelveg ut til Eina Kirke, ca. 5,5 lenger sør.  

3.2 Eierforhold  

Innenfor planområdet er det tre eiere: 

• 147/18 – Vestre Toten kommune, (Einavegen 915 (Thune skole) 

• Del av 147/2, Vegard Thune, (Einavegen 925) (arealer for utvidelse i øst) 

• Del av 200/18, Statens vegvesen (Rv4) (ingen adresse) 

Figur 4, Plangrense vist i grunnkartet. (PlanDialog) 

Figur 3, Planområdet vist ved ortofoto. (PlanDialog) 
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3.3 Dagens situasjon  
Thune skole: 

I dagens situasjon er det ingen samlokalisering av Thune skole og Eina Sportsklubb. Thune skole drifter 

sin skolevirksomhet ved etablert skoleanlegg. Thune skole er bygget i ulike byggetrinn av ulik alder og 

kvalitet. Skolen har blitt bygd i flere trinn. Den eldste delen er fra 1926, «kvitbygningen» er fra 1962 og 

«rødbygningen» er fra 1996. Gymsalen har som følge av alder et moderniseringsbehov. Dagens skole 

driftes innenfor egen eiendom. Tilgrensende areal til der det planlegges nytt sportsanlegg er ikke i 

bruk, og er skogkledde arealer. 

Utearealene ved skolen består an grusbane, fotballbane med naturgress og en større del med naturlig 

vegetasjon for uorganisert uteaktivitet.  

Figur 5, Dagens situasjon ved Thune Skole (1881.no). 
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Gymsalen ligger i en forlengelse av det første byggetrinnet 

ved Thune skole. Dagens gymsal utgjør det grønne lave 

tilbygget øst for den opprinnelige delen av Thune skole.  

Dagens gymsal har i seg selv en ok tilstand, men bærer preg 

av slitte overflater. Garderobeanlegget i tilknytning til 

gymsalen ligger i kjelleren på den opprinnelige delen, dvs., i 

kjelleren på den opprinnelige gule bebyggelsen fra 1926. 

Garderobeanleggene bærer synlig preg av høy alder, og det 

er kun gjennomført mindre oppgraderinger. Kjelleren er 

snart 100 år, og garderobeanlegget tilfredsstiller ikke 

dagens forventninger til standard på slike anlegg. Kjelleren 

oppleves som kald vinterstid og flere elver lar være å bruke 

anlegget på grunn av sin dårlige stand.  

 

Figur 7, Thune skole, med dagens gymsal synlig som grønt tilbygg. (Google Maps) 

Figur 8, Dagens garderobeanlegg/dusj.  

Figur 9, Dagens garderobeanlegg 

Figur 6, Dagens gymsal ved Thune skole 
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Eina sportsklubb: 

 

Figur 10, Områdebeskrivelse dagens idrettsanlegg (Basert på kart fra 1881.no). 

Eina sportsanlegg driver på sin side ingen virksomhet i tilknytning til skolen. I dag har idrettslaget både 

en idrettsplass på vestsiden av Einafjorden (Prestmarka) og ved Blilie.  

Sportsanleggene er i første rekke utendørs 

fotballbaner med tilhørende mindre klubblokaler.  

Thune skole - 

planområdet 

Blilie idrettsplass 

Prestmarka idrettsplass 

Figur 12, Dagens sportsanlegg ved Prestmarka. Figur 11, Dagens sportsanlegg ved Blilie. 
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Eina Sportsklubb har i dag ikke fullverdige innendørs lokaler for sine aktiviteter, men benytter en 

provisorisk hall i en garasje i Eina Sentrum som fotballbane. Her er det aktivitet hver kveld gjennom 

uka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14, Eksisterende sportsanlegg ved Prestmarka. (Google Maps) 

Figur 13, Dagens sportsanlegg ved Blilie. (Google Maps) 
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3.4 Kjente registreringer 
 

Trafikkforhold: 

Planområdet har i dag adkomst direkte via avkjørsel fra Einavegen (Rv 4), og har skiltet tidsbestemt 

fartsgrense 60 km/t i en lengde på ca. 300 meter til hver side av skolen, mellom kl. 07.00 og 18.00. Det 

er bygget busslomme på hver side av Rv 4. Det er dobbel sperrelinje på stedet.  

Rv. 4 har forbi Thune skole en ÅDT på 5502, samt en andel tunge kjøretøy på 15 %. 

Lokalisering av ny flerbrukshall ved Thune vil gi en noe økt bruk av eksisterende avkjørsel, men som 

følge av at flerbrukshallen skal erstatte dagens idrettsanlegg ved Billie, vil turproduksjonen som 

allerede skjer langs Rv 4 i retning Billie, reduseres og flyttes til Thune.  

En samlokalisering av idrettsanleggene ved Thune vil med stor sannsynlighet innebære at den samlede 

trafikkbelastningen av sportsklubbens aktivitet går ned.  

 

Figur 15, Dagens trafikksituasjon ved Thune skole. (Google Maps) 

Figur 16, Tidsbestemt 60 km/t-sone 300 meter fra Thune skole, (Google Maps) 
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Naturmangfold:  

Planområdet består av yngre lågurtgranskog (gjenvokst på tidligere beitemark), yngre, grøftet 

gransumpskog og naturbeitemark og slåttemark i ulike faser av gjengroing. Gran er dominerende 

treslag i skogområdene, men stedvis med et betydelig innslag av bjørk. Også rogn, selje, osp og furu 

finnes mer spredt i planområdet.  

Kunnskap om naturverdiene i området er oppsummert i et notat om vurdering av naturmangfold og 

avbøtende tiltak knyttet til planinitiativet i april 2021 (Larsen 2021). Her beskrives bl.a. en svært viktig 

lokalitet med den utvalgte naturtypen slåttemark, som også er beskrevet i Naturbase. 

Lokaliteten ble kartlagt i 2000 (Larsen 2001) og på nytt i 2011 (Larsen mfl. 2012) og i 2019 (Larsen 

2020), i tillegg til at det har blitt gjort registreringer av flere botanikere her de siste årene 

(Artsdatabanken 2022).  Kunnskapsgrunnlaget i saken er i tillegg utvidet gjennom en egen 

konsekvensutredning for tema Naturmangfold, jf. kapittel 5.6.  

Slåttemarkslokaliteten har en stor forekomst av solblom (EN) helt i nordvest. I 2018, samme år som 

den store forekomsten i nordvest ble oppdaget, ble det også registrert en liten forekomst i området 

sørøst for skolen. Denne forekomsten er ikke dokumentert og heller ikke gjenfunnet seinere, og mye 

tyder på at dette har vært en feilbestemmelse eller en feilplassering.  

Flere rødlistede karplanter har blitt funnet innenfor planområdet: 

 

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødliste-

status 
Forekomst 

Fugler 

Grønnfink Chloris chloris VU Mulig hekkefugl i planområdet  

Gulspurv Emberiza citrinella VU Hekker muligens i kanten av planområdet mot nordvest 

Granmeis Poecile montanus VU Mulig hekkefugl i barskogen øst for skolen 

Stær Sturnus vulgaris NT Mulig hekkefugl i planområdet 

Karplanter 

Figur 17, Planområdet vist i sammenstilt med hensynssone naturmangfold. (PlanDialog) 
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Norsk navn Vitenskapelig navn Rødliste-

status 
Forekomst 

Solblom Arnica montana EN Stor forekomst (480 individer i 2021) langs traktorvegen 

nord for skolens område 

Enghaukeskjegg  Crepis praemorsa VU Funnet i lysløypetraseen mellom g/s-vegen og 

granskogen øst for skolen i 2011, inne på skolens 

område i 2014 og langs traktorvegen nord for skolen i 

2011 og 2019 (kun ett individ) 

Hjertegras Briza media NT Registrert mellom g/s-vegen og granskogen øst for 

skolen, langs traktorvegen i nord og inne på skolens 

aktivitetsområde 

Flekkgrisøre Hypochaeris maculata NT Registrert mellom g/s-vegen og granskogen øst for 

skolen, langs traktorvegen i nord og inne på skolens 

aktivitetsområde 

Tabell 1, Kjente forekomster av rødlistearter i utredningsområdet. (Miljøfaglig Utredning AS)) 

 

Slåttemarkslokaliteten ved Thune skole består av 

tre områder, jf. skjøtselsplanen (se figur 13).  

• Område 1 går langs nordøstsida av 

skoleområdet og består av ei smal stripe 

med slåttemark i og langs nordsida av 

traktorvegen som går her.  

• Område 2 er små arealer med gammel 

slåttemark på begge sider av traktorvegen 

som går inn fra Rv.4 mot Thunetjernet.  

• Område 3 består av traktorvegen og 

kantsoner mot skog mellom disse to 

områdene. 

 

 

Område 1 er det klart mest verdifulle arealet innenfor lokaliteten, og særlig den vestre delen. Helt 

nordvest i delområdet vokser det en stor populasjon med solblom. I område 2 er det små 

slåttemarkrester, hvor det bl.a. tidligere er funnet enghaukeskjegg, muligens også solblom. Område 3 

er det minst verdifulle området, og fungerer hovedsakelig som en sammenbinding av de viktigere 

delene i område 1 og 2. Mindre rester av slåtteeng finnes også her, i tillegg til at det vokser bakkesøte 

langs traktorvegen. 

En fullstendig beskrivelse av naturmangfoldet innenfor og nært planområdet fremkommer kapittel 

5.6, der konsekvenser av å etablere et sportsanlegg i dette området drøftes opp mot disse kjente 

naturregistreringene.  

 

 

Figur 18, Inndelingen av slåttemarkslokaliteten i delområder 
(Miljøfaglig Utredning AS) 
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Støyforhold: 

Planorådet grenser til Rv.4 som en vesentlig støykilde, og skole er definert som støyfølsom bebyggelse. 
Predefinerte støysoner for området indikerer at området ligger i rød og gul sone.  

Det er derfor som del av planen utrarbeidet en støyanalyse for å kartlegge forholdene nærmere, og 
det vises til utarbeidet ROS-analyse for en nærmere redegjørelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19, Foreløpige støysoner (PlanDialog). 
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
4.1 Plangrepet 

Planforslaget bygger på målsetningen å oppnå to forhold: 

• Etablere ny gymsal ved Thune skole 

• Etablere ny flerbrukshall og kunstgressbane ved Thune skole for Eina sportsklubb, øst for 
dagens skoleanlegg.  

En sambruk av funksjonene og en samlokalisering sikrer synergieffekter mellom skolen og Eina 
Sportsklubb. Dette skjer først og fremst gjennom at Thune skole skal leie flerbrukshallen på dagtid, slik 
at skolen unngår å bygge ny separat gymsal. I tillegg oppnås det samlokaliseringseffekter i form av 
felles bruk av parkeringsplasser og utearealer. Det er prinsipielt stor samfunnsmessig nytteverdi å 
samlokalisere funksjoner og se arealbruk for ulike brukergrupper i sammenheng.  

Reguleringsplanen vil legge til rette for en ny flerbrukshall med dimensjonene 40x 60 meter og 
kunstgressbane på 72x110 meter. Flerbrukshallen er planlagt nærmest Rv4, mens kunstgressbanen 
planlegges anlagt i bakkant av dette.  

Det har gjennom hele planprosessen vært bevissthet rundt hvilke naturmangfoldsverdier som finnes i 
området, og at en fremtidig løsning for etablering av et nytt sportsanlegg vil måtte skje på måte som 
også tar hensyn til disse verdiene. I tillegg skjer etablering av nytt sportsanlegg på grunn som skal 
erverves av kommunen, dvs. at det må sikres løsninger som også vil være gode for dagens grunneier. 
Med andre ord forsøker planforslaget å balansere ut et stort knippe av hensyn. Slik løsningsforslaget 
er nå bygger dette på: 

Figur 20, Situasjonsplan for fremtidig situasjon 
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• Delpopulasjonsområde 1 og 2 skjermes for utbygging. Begge disse områdene vil ikke bli berørt 
av den nye bebyggelsen.  

• Sammenbindingskorridoren (delpopulasjonsområde 3) flyttes nærmere skolen i en ny, grønt 
korridor mellom skolen og idrettsanlegget.  

• Eksisterende adkomst til hytte (Thunevegen X) som går tapt som følge av etablering av 
sportsanlegget, kompenseres med å anlegge en ny driftsveg rundt den det nye anlegget, i øst.  

• Tidligere utarbeidet hjertesoneprosjekt ved Thune skole for å bedre trafikkforholdene ved 
skolen, har blitt bearbeidet videre og er innarbeidet i planen.  

 

 

4.2  Plankart 

Situasjonsplanen vist på forrige sider danner grunnlag for utformingen av plankartet, som vist over.  

Plankartet er delt inn i formål som skal bidra til å gjøre planen lesbar og forutsigbar som 

styringsverktøy. Naturverdiene i området gjør at det er lite rom for alternative plasseringer, noe som 

gjør at plankartet kan spisses i stor grad til å gjenspeile situasjonsplanen fullt ut. Det er valgt å vise 

parkering som egne formål, samt dele opp utbyggingsområdet i to formål, ett for flerbrukshallen og 

ett for kunstgressbanen.  

Viktige naturområder er skilt ut som egne formål.   

 

Figur 21, Forslag til plankart 
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4.2.1  Arealtabell: 

Planområdet har en utstrekning 46,9 dekar, og fordeler seg på følgende planformål: 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
1162 - Undervisning 17,6 
1400 - Idrettsanlegg (2) 12,3 
1550 - Renovasjonsanlegg 0,3 
1600 - Uteoppholdsareal 11,3 

Sum areal denne kategori: 30,2 

    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
2011 - Kjøreveg (4) 3,5 
2015 - Gang-/sykkelveg (3) 0,5 
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (6) 2 
2073 - Kollektivholdeplass (2) 0,2 
2080 - Parkering 2,8 

Sum areal denne kategori: 9 

    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur  
3020 - Naturområde 2,5 

Sum areal denne kategori: 2,5 

    
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  
5120 - Naturformål (3) 5,0 

Sum areal denne kategori: 4,3 

    

Totalt alle kategorier: 46,9 

 

4.3 Beskrivelse av de ulike arealformål  

4.3.1 Bebyggelse og anlegg 

 

Undervisning, o_BN 

Formålet regulerer eksisterende arealer for Thune skole, både skolebygg og utearealer.  Det 

planlegges ingen konkrete utbyggingstiltak innenfor dette arealet, og det er ikke kjente 

utvidelsesbehov ved skolen ut over ny gymsal, som nå reguleres som del av felles idrettsanlegg på 

eget formål. Planen tar allikevel høyde for at skolen skal kunne bygge egen gymsal innenfor dette 

området dersom det av ulike årsaker ikke kommer i mål med en felles flerbrukshall. 

 

Idrettsanlegg, BIA1-2 

Formålene regulerer henholdsvis ny flerbrukshall (BIA1) og ny kunstgressbane (BIA2).  

 

BIA1: 

Innenfor område BIA planlegges etablert ny flerbrukshall. Den nye hallen er under planlegging 
sammen med selskapet Green Advisors. Gjennom flere år med utvikling- og byggeprosjekter har 
selskapet tilegnet seg kunnskap om praktisk bruk av tre i store bygg.  
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Ny flerbrukshall planlegges derfor oppført med utstrakt bruk av tre i konstruksjon og kledning, og 

denne forutsetningen er også definert i planbestemmelsene. Flerbrukshallen planlegges videre 

oppført med saltak, noe som også er fulgt opp som bestemmelse. Kombinasjonen av bruk av tre og 

utforming med saltak bidrar til en tradisjonell og stedstilpasset bebyggelse som lett tilpasser seg 

kulturlandskapet.  

Hallen planlegges med en grunnflate på 40 x 60 meter. Mønehøyden planlegges til ca. 11 meter.  

Hallen vil innhold en aktivitetsflate på 20×32 meter (tilsvarende en basketballbane), 150 m2 for 
kampsport, 100 m2 klubblokale, kiosk, 4 garderober, 2 dommer garderober, styrkerom på  ca. 120 m2, 
2 squash-baner, samt ca. 110 m2 med lager. 

Over vises planlagt rominndeling. Kjernen i anlegget er en innendørs hall på ca. 643. kvm, for 
innendørs ballspill og aktiviteter. På hver side planlegges egne arealer for kampsport (taekwondo) og 
styrkerom. Garderobeanleggene planlegges mot nord, i korrespondanse med kunstgressbanen.  

Sportsklubben har engasjert GreenAdvisers, som tegnet Birihallen, og har sammen med dem jobbet 
igjennom en rekke konsepter, som ligger til grunn for visualiseringene av planlagt bygg. 
Flerbrukshallen planlegges bygd i samarbeid med Green Advisoers.  

Figur 22, Planløsning for fremtidig flerbrukshall 

Figur 23, Biri flerbrukshall 
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Figur 25, 3D visualiseringer av ny flerbrukshall (Green Advisors AS) 

Figur 24, 3D visualiseringer av ny flerbrukshall (Green Advisors AS) 
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BIA2 

Innenfor formålet planlegges det bygget en 11-er kunstgressbane. Kunstgressbanen planlegges ikke 

oppvarmet, men den vil utvide sesongen for spillerne på vår og høst, mot tradisjonell gressplen.  

Gjennom at områdene for flerbrukshall og kunstgressbane er delt i to formål, er den innbyrdes 

plasseringen mellom anleggene sikret. Den nye flerbrukshallen skal komme lengst mot sør, og 

gjennom dette skape en skjerm mot Rv, 4, mens fotballbanen blir liggende i bakkant av dette.  

 

Som del av sluttbehandlingen av planprogrammet vedtok kommunestyret den 19.05.2022 at: 

«Kommunestyret forutsetter at det ved anleggelse av kunstgressbane benyttes miljøvennlig 

banedekke/-fyll.». Denne føringen er innarbeidet som del av bestemmelsene knyttet til formålet.   

 

Renovasjonsanlegg, o_BRE 

Formålet reguler renovasjonsanlegget i tilknytning til skolen og flerbrukshallen.  

 

4.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 

Kjøreveg, offentlig og privat, o_SKV1-3, SKV4 

• o_SVK1: Formålet regulerer del av Einavegen.  

• o_SKV2: Formålet regulerer eksisterende adkomst og bussoppstilling. 

• o_SKV3: Formålet regulerer eksisterende adkomstveg til 147/24. 

• SKV4: Formålet regulerer ny kjørbar veg til tilstøtende landbruksarealer. Vegen skal ha en 
bredde på 3 meter. 

 
Gang og sykkelveg, offentlig, o_SGS1-3 
O_SGS1-3 regulerer etablert gang- og sykkelveg langs Einavegen. Formålet stadfester eksisterende 
situasjon, og det planlegges ikke tiltak på formålet. 
 
 
 

Figur 26, Prinsippløsning for nytt sportsanlegg (Geoplan 3D AS).  
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Annen veggrunn grøntareal, offentlig og felles, o_SVG1-6 
Formålene regulerer nødvendig sideareal i form av skråninger og skjæringer for offentlige og felles 
veger.  
 

Kollektivholdeplass, o_SKH1-2 

Reguleringsplanen viderefører to kollektivholdeplasser slik de er i bruk i dag, for både nordgående og 
sørgående trafikk på Einavegen. Reguleringsplanen legger ikke opp til endringer i plassering, utforming 
eller bruk av kollektivplassene ut over slik de brukes i dagens situasjon.  

Parkering, SPA1 

Formålet regulerer felles ny parkeringsplass for skolens ansatte og brukere av sportsanlegget. 
Parkeringsplassen er en videreføring av foreslått nytt parkeringskonsept «hjertesone» ved Thune 
skole.  

Parkeringsplassen vil ha en forventet kapasitet på ca. 60 biler. Som følge av at skolen i all hovedsak er i 
bruk på dagtid, mens idrettsanlegget benyttes av Eina sportsklubb på ettermiddag / kveld, er det store 
synergier i forhold til totalt arealbehov for parkering ved å samlokalisere funksjonene, og det er derfor 
ikke i planen angitt egne parkeringskrav for skolen og idrettsanlegget.  

 

4.3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

Naturområde, GN1 
Reguleringsplanen definerer to områder som reguleres til naturområde.  

GN2 regulerer sidearealer til sportsanlegget mellom selve fotballbanen og den omlagte traktorvegen 
SKV4. I samsvar med anbefalinger om avbøtende tiltak for å redusere konsekvensene for skader på 
naturmangfoldet forutsettes arealene planert med stedlige masser, som tilsås med naturengblanding. 
Dette arealet skal også skjøttes som slåttemark med seinsommerslått.  

Reguleringsplanen kan ikke i seg selv styre forhold som drift og vedlikehold av arealene, men for å 
sikre planene skjøttes som foreslått i konsekvensutredningen, forutsettes det at det utarbeides og 
signeres en egen avtale mellom Eina sportsklubb og Eina Sportklubb som definerer disse forholdene. 
Avtalen forutsettes inngått før området kan tas i bruk.  

 

4.3.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift § (12-5 nr. 5) 

LNF1-3 

Området LNF1 regulerer det som i konsekvensutredningen utgjør NM 1 Thune skole SØ. Området har 

er gitt svært stor verdi knyttet til biologisk mangfold. Innenfor området finnes en slåttemarksrest 

mellom rv. 4 og granskogen øst for Thune skole. Delområdet inkluderer også lysløypetraseen som går 

forbi skolen og et liten slåttemarksrest langs traktorvegen inn til Thunetjernet.  

Det har i planarbeidet blitt arbeidet aktivt med å skåne dette arealet så mye som mulig fra 

utbyggingen. En medvirkende årsak til at parkeringsplassene foreslås lagt mellom skolen og 

flerbrukshallen, er at dette bidrar til at området i svært stor grad kan forbli uberørt også etter 

utbyggingen. Avstanden mellom flerbrukshallen og fotballbanen er optimalisert slik at det ikke er 

behov for å beslaglegge disse arealene.  

Området LNF2 regulerer regulerer det som i konsekvensutredningen utgjør NM 2 Thune skole NØ . 

Innenfor området gammel slåttemark, som er en utvalgt naturtype. Delområdet omfatter selve 

traktorvegen, kantsona mot nord og en liten slåttemarksflekk som går litt inn i granskogen nord for 
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traktorvegen nordvest i delområdet. I dette området står det en stor populasjon med solblom (EN), 

som har økt i utbredelse etter at slått ble gjenopptatt i 2020 med bakgrunn i skjøtselsplan utarbeidet 

for området. 

Område LNF3 regulerer dagens skiløypetrase rett på utsiden av dagens skolegård. Planen skal sikre at 

dette arealet skal bli en ny sammenbindingskorridor for de to viktige naturtypelokalitetene i området, 

og forutsettes skjøttes som slåttemark. 

Det ligger innenfor en lokalitet som tidligere har fått verdi svært viktig (A) som naturtype etter DN-

håndbok 13 og utgjør den mest verdifulle delen av lokaliteten. Arealene forutsettes skjøttet i samsvar 

med tidligere utarbeidet skjøtselsplan.  

Området skal i hovedsak ikke berøres, men det planlegges satt opp et ballfangernett i nord, på den 

delen av LNF1 som grenser til BIA2.  

 

4.3.5 Hensynssoner  

Rød sone iht T-1442, H210_1 
Sonen viser hvilke deler av planområdet som berøres av støyverdier mellom over 65 dB. 

Gul sone iht T-1442, H220_1-4 
Sonen viser hvilke deler av planområdet som berøres av støyverdier mellom 55 dB. Og 65 dB.  
 
Eksisterende skolebygning og planlagt flerbrukshall får støybelastning over grenseverdien for rød og 
gul støysone på store deler av fasadene. Eksisterende og planlagte uteoppholdsområder, som er godt 
støyskjermet av eksisterende og planlagt bebyggelse, får støybelastning under grenseverdiene.  
 
Riksveg 4, Einavegen, som er støykilden i beregningene, har redusert hastighet på dagtid når skolen 
benyttes. Støybelastningen er da betydelig redusert og det er bare bebyggelsen nærmest riksvegen, 
som på dagtid får støybelastning over grenseverdiene for gul støysone. Dette gjelder også planlagt 
flerbrukshall. 
 

Eksisterende og planlagte uteoppholdsområder får støybelastning under grenseverdien hele døgnet. 

 

Bevaring naturmiljø, H560_1-3 
På plankartet finnes tre soner for bevaring av naturmiljø, henholdsvis H5601-3. Sonene må sees i 
sammenheng med formålene de er regulert over. Hensynssonene bidrar til å visuelt tydeliggjøre 
naturmangoldsverdiene på formålene. For sonene forutsettes det etablert plan for skjøtsel, før det 
kan gis brukstillatelse på sportsanlegget.  
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5 KONSEKVENSUTREDNING 
5.1 Generelt 
Planforslaget er ikke i samsvar med kommuneplanen, og tiltaket kan få vesentlige virkninger for natur.  

På bakgrunn av dette er det utarbeidet et planprogram, som denne konsekvensutredningen bygger 

på. Planprogrammet ble vedtatt i utvalgt for plansaker (PLU) den 05.02.2022, sak 30/2022. 

 

5.2 Formålet med konsekvensutredningen  
Konsekvensutredningens formål er iht. PBL § 33-1 “å klargjøre virkninger av et tiltak som kan ha 

vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn”. Det framgår videre at 

konsekvensutredningen skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av 

tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. 

Kravene til innholdet i konsekvensutredning framgår av kapittel 5 i KU-forskriften. Det generelle kravet 

som gjelder for alle konsekvensutredninger, står i § 17 i forskriften. § 17 første ledd siste punktum 

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

for de beslutninger som skal tas».  

 

5.3 Tema som skal konsekvensutredes 
Vedtatt planprogram definerer hvilke tema som skal konsekvensutredes. Disse er:  

1. Naturmangfold: Som følge av at deler av området er avsatt til LNF formål i dagens situasjon, 

skal alle virkninger for både landbruk, friluftsliv og naturmangfold konsekvensutredes. 

2. Transportbehov/ trafikkavvikling: Trafikkmessige konsekvenser av en samlokalisering av Thune 

skole og Eina sportsanlegg skal kartlegges gjennom utarbeidelsen av en trafikkanalyse. Det 

skal vurderes hvordan det trafikale samspillet mellom de ulike funksjonene vil bli, med vekt på 

trafikksikkerhet. Det må i tillegg gjøres vurderinger med utgangspunkt i en videreføring av 

«hjertesone»-prosjektet ved skolen.  

3. Virkninger som følge av klimaendringer. Det må gjøres vurdering av overvannsløsninger. 

Anleggelse av kunstgressbane og flerbrukshall kan gi økt andel tette flater i området, det må 

utredes løsninger for håndteringen av dette, samt tiltakets påvirkning på omgivelsene. 

4. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen: Tiltakets effekter på helsen skal 

vurderes.  

5. Barn og unges oppvekstsvilkår: Planforslaget forventes å ha store positive konsekvenser for 

barn og unges oppvekstsvilkår på Eina. Temaet skal belyse disse forholdene nærmere.  

 

5.4 Metode for konsekvensutredningen 
Det er ulik metodebruk til de ulike temaene. Utredningstema naturmangfold og friluftsliv er 

konsekvensutredet etter metodikk beskrevet i veileder M-1941 Konsekvensutredninger for klima og 

miljø, utgitt av Miljødirektoratet. Utredningstemaet vurderes å være det største og mest omfattende i 

denne plansaken.  
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Veilederen M-1941 er avgrenset til klima- og miljøtema som ligger under Klima- og 

miljødepartementet. Konsekvensutredning av andre tema, er derfor ikke inkludert i veilederen. Det 

fremkommer derfor at konsekvensutredninger gjennomført etter denne veilederen, må derfor 

suppleres med utredning av andre relevante temaer etter andre sektorers veiledere. 

Når det skal gjøres en helhetlig avveiing av fordeler og ulemper for samfunnet, må derfor 

vurderingene av konsekvenser for hvert klima- og miljøtema tas med i en sammenstilling med andre 

utredningstema. Dette skal bidra til et helhetlig beslutningsgrunnlag av samlede virkninger for 

samfunnet. 

Bakgrunnen for konsekvensutredningen er å på en systematisk gjennomgang synliggjøre hvordan flere 

ulike virkninger er vektet mot hverandre.  

Konsekvensvurderinger for miljø må derfor suppleres med prissetting og/eller kan inngå i en 

samfunnsøkonomisk analyse, der også andre momenter er relevante. Effekt på lokalsamfunn, 

attraktivitet og bosetting.  

For øvrige tema er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712, Konsekvensutredninger. 

Felles for alle deltema er derfor tre sentrale begreper: 

• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt 
perspektiv.  

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som 
følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen 
(referansealternativet).  

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til 
matrisen i Figur 6-6. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring 
eller forringelse i et område. 

 

 

Verdikategori Uten 
betyd
ning 

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

 

 

 

 
Figur 27, Skala for vurdering av verdi. Skalaen er glidende og markøren flyttes for nyansere verdivurderingen 

 ▲ 

 
Figur 28, Skala for vurdering av påvirkning. 
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Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 

påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta i Figur 4. I denne matrisen utgjør verdiskalaen x-aksen, 

og vurdering av påvirkning finnes på y-aksen. 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. 

 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 

- - - - 4 minus (- - - -) Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus (- - -) Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus (- -) Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1 pluss (+) 
2 pluss (++) 

Miljøgevinst for delområdet: 
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++) 

+++/++++ 3 pluss (+++) 
4 pluss (++++) 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 

 

  

 

 

Figur 29, Konsekvensvifta. Skalaene for verdi og påvirkning utgjør henholdsvis x-akse og y-akse i figuren. Kilde: Håndbok 
V712.  
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Sammenstilling 

Håndbok V712 bygger på prinsippet om at den samlede konsekvensen av et tiltak kan vurderes 

gjennom en sammenstilling av de ulike konsekvensene for hvert deltema. I prinsippet skal det være 

mulig å gjennomføre en oppsummering av verdier og konsekvenser i tabellform.  

I denne konsekvensutredningen er det tatt utgangspunkt i systemet i henhold til Statens vegvesens 

håndbok V712 Konsekvensanalyser, men systemet er forenklet og tilpasset denne reguleringsplanen. 

Den tabellariske oppsummeringen støttes derfor i stor grad av en verbal vurdering der negative og 

positive konsekvenser for området blir drøftet opp i mot hverandre.  

 

 

5.5 Alternativer 

5.5.1 0-alternativet (utredningsalternativet) 

0-alternativet kan defineres som eksisterende situasjon eller som utvikling i henhold til gjeldende 

føringer i kommunen. Dette vil innebære at det ikke bygges en ny flerbrukshall, og at Eina Sportsklubb 

opprettholder sin aktivitet på dagens idrettsplass ved Prestmarka, og Blili, samt at det finnes en 

separat løsning for utbedringer av gymsalen ved Thune skole, det vil i praksis si at eksisterende 

situasjon videreføres. 

5.5.2 Planalternativ 1  

Alternativ 1 er forslagsstillers alternativ, og innebærer at det oppnås en balansert løsning på området 

som ivaretar nødvendige hensyn til naturmangfold, samtidig som planforslaget åpner for bygging av 

sportsanlegg og gymsal med en slik intern beliggenhet at sambruk blir praktisk mulig. 
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5.5.3 Øvrige alternativer 

Som omtalt i planprogrammet har Eina Sportsklubb selv utarbeidet en prinsipiell vurdering av mulige 

ulike alternativer i saken. Disse ble oppsummert i planprogrammet og kan forenklet oppsummeres på 

følgende måte: 

• Planalternativ 2: Fragmentert utbygging med flerbrukshall og kunstgressbane på hver side av 

sammenbindingskorridoren. Det er en teoretisk mulighet å dele opp bebyggelsen slik at 

sammenbindingskorridoren bevarer sin nåværende form.  

• Planalternativ 3a-c: Integrering av sportsanlegget i skolegården: For å begrense mulig nytt 

arealbeslag, er det en teoretisk mulighet å ta i bruk deler av dagens skolegård. Thune skole 

selv foretrekker alternativ 1, som følge av at dette alternativet ikke beslaglegger eksisterende 

utearealer, samtidig som den nye hallen blir en naturlig del av skoleanlegget.  

• Planalternativ 4: Anleggelse av nytt sportsanlegg vest for Thune skole. Dette alternativet 

berører både dyrket mark og privat eiendom. Alternativet forutsetter gjennom dette både 

nedbygging av dyrket mark og mulig innløsning av privat bolig.  

Alle de tre øvrige prinsipielle alternativene ble vurdert innledningsvis å være lite realistiske: 

• Planalternativ 2 er vurdert til å være lite praktisk gjennomførbart og gi en svært dårlig 

driftsmessig situasjon. 

• Planalternativ 3b-c og 4 forutsetter helt eller delvis innløsning av tilstøtende bebyggelse. 

Vestre Toten kommune ønsker ikke å innløse tilstøtende bebyggelse for å realisere 

sportsanlegget, og alternativet er gjennom dette ikke realistisk. 

Figur 30, Prinsipielle alternative plasseringer for sportsanlegg (Eina Sportsklubb / GeoPlan 3D AS). 

Alt. 2 Alt. 3a 

Alt. 3b Alt. 3c Alt. 4 



Feste Kapp AS 

 

Detaljregulering for Thune skole og Eina sportsanlegg Side 33 av 58  
 

• Planalternativ 4 forutsetter i tillegg at grunneier på det aktuelle området er villig til å oppgi 

dyrket mark, og dette stiller ikke grunneier seg positiv til. Grunneier ønsker ikke å selge 

drivverdig landbruksjord til bruk for sportsanlegget. 

 

Konsekvensutredningen har derfor sin hovedtyngde i å optimalisere planalternativ 1 slik nødvendige 

hensyn til naturmangfoldet ivaretas. Ingen av de øvrige alternative er vurdert som så realistiske at det 

har vært grunnlag for å gjennomføre en nærmere konsekvensutredning av dem.  
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5.6 Utredningstema naturmangfold 
 

Fra planprogrammet: 

«Som følge av at deler av området er avsatt til LNF formål i dagens situasjon, skal alle virkninger for 

både landbruk, friluftsliv og naturmangfold konsekvensutredes.» 

 

Metode: 

Temaet naturmangfold er konsekvensutredet av Miljøfaglig Utredning AS, som en selvstendig rapport. 

I dette kapittelet gjengis hovedtrekkene av rapporten. Det anbefales for alle å lese den fullstendige 

konsekvensutredningen om deltema naturmangdold før denne oppsummeringen leses. Det er vurdert 

som uhensiktsmessig å gjengi rapporten i sin helhet her, derfor er kun hovedtrekkene innarbeidet. 

Den fullverdige rapporten inneholder imidlertid utfyllende informasjon og forklaringer som gjør at den 

bør leses i sin helhet av alle som skal ta stilling til konsekvensutredningen. 

 

0-alternativet  

0-alternativet vil innebære at det utøves ordinær skogsdrift i området øst for Thune skole, og at 

dagens situasjon på skolens arealer framskrives. Slåttemarka nordøst for skolens område vil fortsatt 

holdes i hevd med slått som i dag, mens slåttemarkrestene ellers i planområdet vil gro sakte igjen.  

 

Alternativ 1 

Det er bare ett alternativ som fremmes for det nye sportsanlegget, som baserer seg på prinsippene for 

arealdisponering slik som ble beskrevet i kapitel 4.2.  

 

 

5.6.1 Steg 1-2: Inndeling i delområder og vurdering av verdi 

Slåttemarklokaliteten ved Thune skole har store verdiforskjeller innad i avgrensningen. I henhold til 

metodikken i veileder M-1941 er den delt inni delområder, som ført vurderes hver for seg.  
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Tabellen under nedenfor gir en samlet oversikt over delområdene som er registrert innenfor 

planområdet. Vilttrekket gjennom området er ikke nærmere stedfestet på verdikartet, men det er 

antatt at både elg og rådyr beveger seg/trekker gjennom hele planområdet mellom de store 

skogområdene nord og øst for planområdet og kulturlandskapet ned mot Einafjorden i sør. 

Påvirkningen på trekket er derimot vurdert sammen med de andre delområdene i kapittel 6.2.  

Tabell 2. Delområder med registreringskategori og verdi etter V712. 

Delområde Registreringskategori (naturtype/arter) Verdi 

NM 1 Thune skole SØ Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (slåttemark) Svært stor 

NM 2 Thune skole NØ Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (slåttemark) Svært stor 

NM 3 Thune skole øst Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (rik gransumpskog) Stor 

NM 4 Thunetjernet sør Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (kalkgranskog) Stor 

NM 5 Thune skole Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (eng-aktig sterkt endret 

fastmark) 
Stor 

NM 6 Vilttrekk Landskapsøkologisk funksjonsområde (elg og rådyr) Middels 

 

Figur 31, Verdikart og inndeling i delområder for tema naturmangfold. 
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5.6.2 Steg 3: Verdi, Påvirkning og konsekvens for hvert delområde 

Veilederen beskriver at konsekvensutredningens skal gjøres i 6 trinn, der steg 2 skal innbefatte å sette 

verdi på hvert delområde, steg 3 vurderer påvirkningen på hvert delområde, mens trinn 4 skal vurdere 

konsekvens for hvert delområde. I den påfølgende oppsummeringen er dette gruppert samlet, slik at 

det for hvert delområde presenteres en samleside der alle disse tre begrepene er vurdert.  

NM 1 Thune skole SØ 

 

 
Verdivurdering: Delområde NM 1 Thune skole SØ 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                                 ▲  

Delområdet inneholder slåttemark, som er en utvalgt naturtype. Det ligger innenfor en lokalitet som tidligere har fått 

verdi svært viktig (A) som naturtype etter DN-håndbok 13. Denne delen av lokaliteten vurderes å ha lavere verdi enn 

delen i nord, men isolert sett vil den trolig oppnå verdi B. Alle A- og B-lokaliteter med slåttemark skal gis svært stor verdi 

etter kriteriene i V712. Som naturtype etter Miljødirektorats Kvaliteten gjør at delområdet plasseres i nedre del av 

skalaen for stor verdi. 

 
Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer gjengroing av deler av området. Tråkkslitasje i 

lysløypetraseen er positivt og vil kunne opprettholde artsrike enger i dette området over lang tid. 

Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                                                                                  ▲  

Mer enn 20 % av delområdet vil bli berørt av utbyggingen, men ikke den mest verdifulle delen 

(lysløypetraseen). Den lille slåttemarksresten langs østsida av traktorvegen inn mot Thunetjernet vil gå 

tapt. I planen er arealet mellom gang- og sykkelvegen og planlagt flerbrukshall avsatt til slåttemark, hvor 

det ikke skal gjøre terrenginngrep. Arealbeslaget Samlet sett tilsier at delområdet blir forringet, men i 

nedre del av skalaen for påvirkningen. 

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                                                                    ▲  

Betydelig miljøskade for delområdet (- -)  
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Delområde NM 2 Thune skole NØ 

 
 
Verdivurdering: Delområde NM 2 Thune skole NØ 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                                                  ▲  

Delområdet består av gammel slåttemark, som er en utvalgt naturtype. Det ligger innenfor en lokalitet som tidligere har 

fått verdi svært viktig (A) som naturtype etter DN-håndbok 13 og utgjør den mest verdifulle delen av lokaliteten. Alle A- og 

B-lokaliteter med slåttemark skal gis svært stor verdi etter kriteriene i V712. 

 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer gjengroing av deler av området. Tråkkslitasje i 

traktorvegen/lysløypetraseen er positivt og vil kunne opprettholde artsrike enger i dette området over lang 

tid. Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                                                    ▲  

Utbyggingen vil påvirke den helt østre delen av delområdet, inn mot dagens traktorveg inn til Thunetjernet. I 

dette området skal terrenginngrep unngås, jf. arealbrukskategori i det aktuelle området. Ingen rødlistearter 

er påvist i denne delen av delområdet, dvs. at solblomforekomsten ikke blir påvirket. Et ballfangernett skal 

settes opp her, og sammen med omleggingen av traktorvegen og tilbakeføringen av denne til grøntareal, må 

det allikevel påregnes noe negativ påvirkning av delområdet (under 5 % får negativ påvirkning, hovedsakelig i 

anleggsfasen, og ikke de mest verdifulle delene). Delområdet vurderes derfor å bli noe forringet.  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                              ▲  

Noe miljøskade for delområdet (-)  

 

 

 



Feste Kapp AS 

 

Detaljregulering for Thune skole og Eina sportsanlegg Side 38 av 58  
 

Delområde NM 3 Thune skole øst 

 

Verdivurdering: Delområde NM 3 Thune skole øst 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                      ▲  

Rik gransumpskog er rødlistet som sterkt truet (EN). Naturtypelokaliteten har antakelig lav kvalitet, vesentlig pga. et 

grøftingsinngrep. Men selv lokaliteter med lav kvalitet skal gis stor verdi etter kriteriene i V712. Kvaliteten gjør at 

delområdet plasseres i nedre del av skalaen for stor verdi. 

 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer ordinær skogdrift i området, med avvirkning når 

skogen kommer i hogstklasse 5. Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                                                                                                              ▲  

Utbyggingen vil ta den sørvestre delen av lokaliteten, og dette utgjør ca. halvparten av delområdets areal. 

Sannsynligvis fortsetter naturtypelokaliteten er stykke nord og østover (ikke undersøkt), og slik sett vil en 

noe mindre andel av delområdet bli beslaglagt. PÅ bakgrunn av dette vurderes delområdet å bli forringet.  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                                                               ▲  

Betydelig miljøskade for delområdet (- -)  
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Delområde NM 4 Thunetjernet sør 

 

Verdivurdering: Delområde NM 4 Thunetjernet sør 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                              ▲  

Kalkgranskog er rødlistet som sårbar, og lokaliteter med moderat kvalitet skal gis stor verdi etter kriteriene i V712. 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                       ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer en skånsom skogbruksbehandling av området, 

som er registrert som nøkkelbiotop med rik bakkevegetasjon i skog brukets MiS-registreringer. 

Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                                       ▲  

Planområdet grenser inn mot delområdet i nord, og en svært liten del blir berørt (omleggingen av 

traktorvegen inn til Thunetjernet). Delområdet vurderes å bli ubetydelig endret, men nær noe forringet. 

 

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                                                                 ▲  

Noe miljøskade for delområdet (-) 
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Delområde NM 5 Thune skole 

 

Verdivurdering: Delområde NM 5 Thune skole 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                ▲  

Eng-aktig sterkt endret fastmark har sentral økosystemfunksjon (jf. Fremstad mfl. 2019). Lokaliteter med høy kvalitet skal 

gis stor verdi etter kriteriene i V712. 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer noe gjengroing, men i liten grad. Tråkkslitasje 

med dagens bruk er positivt og vil kunne opprettholde artsrike enger i dette området over lang tid. 

Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                        ▲  

Delområdet ligger innenfor planområdet, men i et område som ikke vil omfattes av utbyggingen av 

sportsanlegget. Påvirkningen vil derfor bli ubetydelig.  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  
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Delområde NM 6 Vilttrekk 

Vilttrekket gjennom området er ikke nærmere stedfestet på verdikartet, men det er antatt at både elg 

og rådyr beveger seg/trekker gjennom hele planområdet mellom de store skogområdene nord og øst 

for planområdet og kulturlandskapet ned mot Einafjorden i sør. 

 

Verdivurdering: Delområde NM 6 Vilttrekk 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                              ▲  

Lokalt viktige vilttrekk skal gis noe verdi etter kriteriene i V712. 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som innebærer at vilttrekket vil foregå slik det har gjort fram til nå. 

Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                                                                ▲  

Med en utbygging i området vil det lokale vilttrekket i større grad konsentreres lenger sør langs rv. 4, 

omkring der Thunebekken går under vegen. Muligens vil også flere dyr gå nord for skoleområdet. Dette 

innebærer en mindre alvorlig svekking av trekkmulighetene (alternativer finnes), og delområdet vurderes å 

bli noe forringet (jf. kriteriene i tabell 3).  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                   ▲  

Noe miljøskade for delområdet (-)  
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5.6.3 Steg 5: Vurdere konsekvens for naturmangfold 

Samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og utbyggingsalternativene gjengis 

under. Miljøfaglig Utredning AS skriver at konsekvensene har framkommet ved å sammenholde 

områdets verdi og påvirkningen av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta er brukt som støtte for 

vurderingene. 

 Alt. 0 Alt. 1 

Delområde NM 1 0 - - 

Delområde NM 2 0 - 

Delområde NM 3 0 - 

Delområde NM 4 0 - - 

Delområde NM 5 0 0 

Delområde NM 6 0 - 

Avveining  Alternativet innebærer en framskriving 
av dagens situasjon, der gjengroing av 
slåttemark som ikke blir skjøttet er det 
mest negative.  

Utbyggingen medfører forringelse av fire 
naturtypelokaliteter og gir i tillegg noe negativ 
påvirkning på et vilttrekk. Delområder med en 
minus dominerer, mens det er to delområder 
som får betydelig miljøskade. Dette gjør at 
samlet vurdering ligger mellom noe negativ og 
middels negativ konsekvens. Konsekvensene for 
både delområde 1 og 4 ligger i øvre del av 
skalaen for betydelig miljøskade, og det gjør at 
vurderingen vipper i retning av middels negativ 
konsekvens. 

Samlet vurdering Ubetydelig konsekvens Middels negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

Forklaring til rangering  

 

Per definisjon gir 0-alternativet ingen 
endringer i miljøforholdene 
(referansealternativ) 

Utbyggingsalternativet er klart mer skadelig for 
naturmangfoldet enn 0-alternativet.  

Beslutningsrelevant 
usikkerhet 

Ingen Liten 

Tabell 3, Samlet vurdering av de ulike alternativenes konsekvens for naturmangfold. 

 

Avslutningsvis i konsekvensutredningen for deltema naturmangfold presenterer Miljøfaglig utredning 

AS vurderinger knyttet til skadereduserende og kompenserende tiltak.  

En målsetting ved gjennomføring av planen bør være å øke arealet med slåttemark i tilknytning til 

planområdet. Arealet bør økes, da kvaliteten på arealene som tilrettelegges for slått ikke vil oppnå 

samme kvalitet som arealene som går tapt – i hvert fall ikke på kort til mellomlang sikt. Følgende 

tiltak/aktiviteter foreslås:  

• Arealet mellom gang- og sykkelvegen langs rv. 4 og den nye traktorvegen inn til Thunetjernet 

ryddes for lauvoppslag og skjøttes med sein slått (første halvdel av august). Graset fjernes 

etter å ha bakketørket et par dager). Slåtten gjennomføres med kantklipper eller tohjuls 

slåmaskin. 

• Lysløypetraseen mellom skolens område og vestsida av ballbanen blir ny 

sammenbindingskorridor mellom de to slåttemarkene (delområde NM 1 og NM 2) og skjøttes 

også som slåttemark på samme måte. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/vurdere-miljokonsekvensene-av-planen-eller-tiltaket/naturmangfold/vurdere-konsekvens-for-naturmangfold/
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• Innenfor delområde 5 ryddes lauvoppslag jevnlig, og arealet skjøttes på samme måte som 

slåttemark.  

• Grøntarealene øst og nord for hallen og ballbanen planeres med bruk av stedlige masser, tilsås 

med naturengblanding (og frø fra stedlige slåttemarker) og skjøttes som slåttemark med 

seinsommerslått. Her kan også plenklipper benyttes. 

• Det anbefales at det utføres en detaljkartlegging av rødlistearter før utbygging, og at 

eventuelle forekomster flyttes til etablerte slåttemarkarealer før tiltak settes ut i livet.  

• For å hindre at fremmede arter sprer seg under og etter anleggsarbeidet foreslås det å lage en 

enkel plan for håndtering/kontroll av masser slik at fremmede arter ikke etablerer seg i 

området og spres videre. 

Ansvaret for gjennomføringen av tiltakene vil bli regulert i en avtale mellom Vestre Toten kommune 

og Eina Sportsklubb.  

 

 

 

 

.  
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5.7 Utredningstema naturressurser 
 

Fra planprogrammet: 

«Som følge av at deler av området er avsatt til LNF formål i dagens situasjon, skal alle virkninger for 

både landbruk, friluftsliv og naturmangfold konsekvensutredes.» 

 

Metode:  

Til grunn for kunnskapsinnhentingen er det benyttet kartlaget «Verdiklasser for dyrkbar jord» 

tilgjengelig i Kilden – (nibio.no). Kartlaget er utviklet for bruk ved konsekvensanalyser etter «Håndbok 

for Konsekvensanalyser» fra Statens vegvesen. Kartlaget viser dyrkbar jord fordelt på klassene middels 

og noe verdi, basert på egenskaper fra datasettet «Dyrkbar jord» og DMK.  

 

Verdi  

Alle arealer kan prinsipielt brukes på en annen måte enn det som er planlagt. Arealene kan enten 

videreføres som i dag, eller gis en alternativ bruk. Slik er det også i denne saken. Ved å velge en gitt 

arealbruk, velger man på den andre siden bort muligheten for alternativ arealbruk. Ved å velge å 

opparbeide planlagte arealer til fotballbane og idrettshall med tilhørende arealer, medfører dette at 

muligheten for å drive kontinuerlig skogsdrift på området, eller dyrke opp arealene til 

landbruksarealer faller bort. 

Utredningsteamet naturressurser har til hensikt å vurdere konsekvensene av de mulighetene som 

velges bort gjennom å ta arealet i bruk til utbyggingsformål.  

Tiltaksområdet er i dag skogsmark med høy bonitet. I følge NIBIO sine kartsider er området kartlagt 

som dyrkbar mark.  

 

Figur 32, Verdiklasser for dyrkbar jord. (kilden.no) 
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Verdivurdering: Naturressurser 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                          ▲  

Tiltaksområdet består av dyrkbar jord med middels verdi.  Temaet «Naturressurser» er hovedsakelig en vurdering av 

områdets verdi som skog. I tillegg er områdets bruk som ny dyrket mark er også en integrert del av vurderingen. 

Tilgrensende jorde mot øst er registrert med svært god jordkvalitet.  For skogbruket sin del vil tiltaket være negativt da et 

areal for skogsdrift tas ut av produksjon. Det er ikke beregnet økonomisk tap som følge av reduksjon av arealer for 

skogsdrift, dette vil delvis også gjelde for jordbruket.  

I 0-alternativet vil traktorvegen som deler området i to i dag bestå. Ved en eventuell oppdyrking av området anses det 

som realistisk at dette gjelder området øst for traktorvegen. Traktorvegen har også en reell verdi der den ligger. I tillegg 

er de naturtyperegistreringer som kan gjøre oppdyrking av området vest for traktorvegen lite realistisk. Ved en evt. 

oppdyrking kan jordet leggs sammen med eksisterende jorde på østsiden, men arronderingen på jodet vil bli noe svak 

likevel. Ut i fra dette er området vurdert å ha størst verdi som skogbruksareal. 

 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer ordinær skogdrift i området, med avvirkning når 

skogen kommer et stykke inn  i hogstklasse 5. Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig 

(referansealternativ). 

1 

                                                                                                    ▲  

Utbyggingen vil gjøre oppdyrkning av den bebygde delen umulig på et senere tidspunkt. Den delen av 

området som planlegges brukt til fotballbane kan derimot dyrkes opp igjen på et senere tidspunkt. Det er 

usikkert hvor realistisk en slik reversering av deler av området er. Derfor er det valgt å vurdere 

konsekvensene med utgangspunkt i at området blir omdisponert til byggeområde på permanent basis.  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                                                            ▲  

Betydelig miljøskade for delområdet (--)  

 

 

Avbøtende tiltak: 

Ved samlokalisering av Eina sportsanlegg kan det bli er det en mulighet for at deler av arealene som i 

dag utgjør Prestmarka idrettsanlegg og Blilie idrettsanlegg kan tilbakeføres til LNF. I kommuneplanen 

er disse arealene avsatt til idrettsformål, og utgjør henholdsvis ca. 33 daa og 25 daa.  

Eina Idrettsanlegg fester anleggene, og det er påregnelig disse avtalene ikke forlenges dersom 

byggingen av idrettsanlegget gjennomføres. Hva som vil skje med disse to anleggene vurderes å være 

usikkert. Kommunen kan i samråd med grunneiere velge å tilbakeføre arealene til LNF dersom dette 

vurderes som hensiktsmessig. Det er imidlertid vurdert at en eventuell tilbakeføring av dagens 

idrettsanlegg ikke kan være en forutsetning for gjennomføringen av planen, og slik sett ikke inngå som 

forutsetning i konsekvensutredningen. En eventuell tilbakeføring av disse arealene vil imidlertid bidra 

til å sterkt redusere de negative tiltaket er vurdert å ha på naturressursene ved Thune skole.  
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A= 33 700 

kvm 

A=  

25 200 kvm 

Figur 36, Avsatt område til idrettsformål (Prestmarka)  

Figur 34, Eksisterende idrettsanlegg ved Blilie Figur 33, Eksisterende idrettsanlegg ved Prestmarka 

Figur 35, Avsatt område til idrettsformål (Blilie) 
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5.8 Utredningstema friluftsliv 
 

Fra planprogrammet: 

«Som følge av at deler av området er avsatt til LNF formål i dagens situasjon, skal alle virkninger for 

både landbruk, friluftsliv og naturmangfold konsekvensutredes.» 

 

Metode:  

Det er gjennomført en egenvurdering basert på innhentet lokalkunnskap.  

Verdivurdering: Friluftsliv 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                  ▲  

Tiltaksområdet består av arealer som i svært liten grad brukes til friluftformål, hverken uorganisert eller i regi av Thune 

skole, jf. uttalelsene fra skolens ledelse. Området inngår ikke som del av skolens uteareal, og det er ikke brukt av 

allmennheten i utøvelsen av friluftsliv. Det er ingen stier i området som inngår som del av et sammenhengende turnett.  

 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
                                                        ▲  

Dagens situasjon og bruken av området opprettholdes. Ingen endringer i fra dagens situasjon.  
 

1 

                                                                ▲  

Området som i dag er skog vil miste sin funksjon som friluftsområde. Tilgjengeligheten til friluftsområdet 

lenger nord vil ikke bli redusert som følge av utbyggingen.  

Som følge av at området er i svært liten bruk, har bruken av området til sportsanlegg en tilnærmet 

ubetydelig endring på forutsetningene for å utøve friluftsliv i området.  

 

For Einavegen 925 vil nytt flerbruksanlegg innebære en omlagt adkomstveg og noe mindre uberørt omland 

til hytta. 

Det strekker seg i dag en skiløype gjennom planområdet, som vil få et lite brudd som følge av etablering av 

den nye parkeringsplassen. Bruddet er så lite at det er vurdert som marginalt, og at tiltaket ikke påvirker 

skiløypen gjennom området i stor grad.   

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig konsekvens (0)  

1 

                                                                         ▲  

Som følge av at tiltaket ikke har betydning for friluftslivet og at det kun er en meget svak negativ påvirkning 

på friluftslivet, konkluderes det med ubetydelig konsekvens (0)  
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5.9 Utredningstema nærmiljø: 
 

Fra planprogrammet: 

«Planforslaget forventes å ha store positive konsekvenser for barn og unges oppvekstsvilkår på Eina. 

Temaet skal belyse disse forholdene nærmere. 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen: Tiltakets effekter på helsen skal vurderes.» 

Disse temaene er etter en nærmere vurdering noe beslektet, og det er valgt å gjøre en samlet 

vurdering av temaene.  

 

Metode:  

For dette deltemaet er det også tatt utgangspunkt kriteriesett fra Statens vegvesens veileder V712, 

men utredningsteamet er ikke i seg selv dekket av denne håndboka. Det er vurdert som 

hensiktsmessig å dele vurderinger knyttet til friluftsliv og nærmiljø og behandle disse temaene 

separat.  Det er tatt utgangspunkt i den ikke-prissatte konsekvensen friluftsliv/by- og bygdeliv, fra 

håndbok V712, men med en forenklet metode.  

 

Verdi for nærmiljø 

Flerbruksanlegget har tosidig verdi for sitt nærområde. For det første vil det anlegget gi Thune skole 

muligheten til å anlegge en ny moderne gymsal med tilhørende garderobefasiliteter.  

 

Dagens gymsal ved Thune har et vedlikeholdsetterslep, der spesielt garderobeanlegget i kjelleren på 

skolen ikke tilfredsstiller dagens forventninger og standard til skoleanlegg. En forbedret løsning for 

gym og fysisk aktivitet ved Thune skole vil i seg selv ha en stor verdi – som brukes flere, dvs. alle elever 

i Thune skolekrets.  

 

Eina Sportsklubb tilbyr aktivitet innenfor idrettene fotball, ski, taekwondo og turn. Hvilken verdi 

etablering av et nytt flerbruksanlegg vil ha, vil være krevende å definere, men basert på verdikriteriene 

fra håndbok V12, kan det på bakgrunn av bruksfrekvens argumenters for at verdien av tiltaket for 

nærmiljøet er middels.  

 

 

Figur 37, Verdikriterier for fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv (Statens vegvesen håndbok V712) 
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Verdivurdering: Delområde NM 5 Thune skole 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                         ▲  

Sportsanlegget forventes å ha høy bruksfrekvens, og ha stor lokal betydning for hele Eina tettsted. En ny gymsal ved 

skolen har stor verdi for elever og ansatte ved skolen. På bakgrunn av dette er det valgt å definere at verdien for 

nærmiljøet er i øvre del av kategorien middels. 

 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                                                      ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer forlenget drift ved de eksisterende to 

sportsanleggene, samt en uløst utfordring knyttet gym og garderobeanlegget ved Thune skole.  Dette gjør 

at lokalsamfunnet vil bli påvirket negativt gjennom at det ikke oppnås nødvendige avklaringer som kan 

forbedre forholdene ved Thune skole, samt et mer moderne tilbud for Eina sportsklubb.  

1 

                ▲  

Vurderingskriterier som brukskvaliteter, attraktivitet og tilgjengelighet med universell utforming blir alle 

vesentlig forbedret. Skolen vil få en moderne gymsal som svarer til dagens forventninger til fasiliteter. Et 

samlokalisert idrettsanlegg vurderes å bli enklere og mer rasjonelt for Eina sportsklubb å drifte. 

Attraktiviteten av Thune skole og Eina sportsklubb forventes å bli styrket. 

 

Folkehelseinstituttet utarbeider folkehelseprofiler og oppvekstprofiler for hver kommune i hele Norge. 

Disse profilene er gjennomgått for Vestre Toten kommune. Det kan fra disse trekkes frem at det er 67 % av 

de spurte som oppgir at de er fornøyde med lokalmiljøet, mot 70 % for Innlandet som helhet, og 68 % for 

Norge. Det er en færre andel barn og unge som er med i en fritidsorganisasjon (56%) mot 62 % i landet for 

øvrig. Dette er en signifikant forskjell der Vestre Toten ligger dårligere an enn landet for øvrig.  

 

Årsakene bak disse tallene er sammensatt, og det vil også være sammensatt å gjøre tiltak som kan endre 

dette. Det er en målsetning at et nytt anlegg vil kunne tiltrekke seg flere brukere, og dermed også bidra til 

at andelen barn og unge som er med i en fritidsorganisasjon går opp.  

 

Tiltaket forventes samlet sett å ha en stor positiv påvirkning på Eina som lokalmiljø, både gjennom en 

forbedret lokalskole og et forbedret idrettsanlegg.  
 

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 

                                                                                              ▲  

0-alternativet medfører ingen endring av dagens situasjon, og har den konsekvensen at det vil ta lengre tid 

å utbedre gym og garderobene ved Thune skole. Det er ikke påregnelig det bygges en separat egen gymsal 

innenfor skolens område.  

Det vil ha en svak negativ konsekvens for Eina sportsklubb at det ikke oppnås enighet om et nytt felles 

anlegg, slik at driften av klubben rasjonaliseres. I tillegg vil en manglende nytt sportsanlegg gjøre det 

vanskeligere å gjøre forbedringer i aktivitetstilbudet.  

1 

              ▲  

Planforslaget vurderes å gi stor positiv konsekvens (+++) for nærmiljø, inkludert for barn og unge. 
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5.10 Utredningstema Transport og trafikksikkerhet 
 

Fra planprogrammet: 

«Trafikkmessige konsekvenser av en samlokalisering av Thune skole og Eina sportsanlegg skal 

kartlegges gjennom utarbeidelsen av en trafikkanalyse. Det skal vurderes hvordan det trafikale 

samspillet mellom de ulike funksjonene vil bli, med vekt på trafikksikkerhet. Det må i tillegg gjøres 

vurderinger med utgangspunkt i en videreføring av «hjertesone»-prosjektet ved skolen.» 

Metode: 

Sweco Norge AS har utarbeidet rapporten Trafikkanalyse, Thune skole og Eina sportsanlegg, jf. vedlegg 

06. Rapporten er basert på informasjon fra tiltakshaver, NVDB, og egne beregninger. Det er gjort 

trafikkfaglige vurderinger opp mot Statens vegvesen håndbok N100. Teksten i det følgende er i 

avsnittet er basert på rapporten fra Sweco.  

Rapporten er ikke utarbeidet som en delkonsekvensutredning på samme måte som utredningstema 

naturmangfold. Informasjonen er forsøkt tilpasset konsekvensutredningens metodikk. 

0-alternativet 

I 0-alternativet er ikke flerbrukshallen bygget og skolen videreføres som i dagens situasjon. Det er 

tidligere vært jobbet med et hjertesoneprosjekt for skolen. Det knytter seg usikkerhet til å om dette vil 

bli gjennomført, Det er valgt å legge til grunn at dagens situasjon videreføres. Dette gir ubetydelig 

endring og ubetydelig konsekvens for temaet. 

Alternativ 1– Reguleringsplanen 

Det er ingen trafikk som utgår som følger av planforslaget. Sweco Norge AS har gjort en vurdering av 

nyskapt trafikk som er forventet for de ulike aktivitetene som planlegges.  

• Turn: Turn har en aktiv sesong mellom oktober og juni. Altså 9/12 måneder per år. 

• Taekwondo: Taekwondo har aktivitet hele året. 

• Allidrett (Aktivitet hele året) 

• Fotball: Aktive måneder fra mai til oktober. 

• Ekstraordinære dager: I løpet av året vil det være ekstraordinære forhold ved form av 

arrangementer (fotballturneringer, turntrening for alle, gradering i Taekwondo etc.). Dette 

forekommer i snitt hver sjette uke og har typisk mellom 50 og 75 aktive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feste Kapp AS 

 

Detaljregulering for Thune skole og Eina sportsanlegg Side 51 av 58  
 

 

Til sammen er det beregnet at ut ifra planlagt bruk, produserer planforslaget en YDT på 130 bilturer og 

en ÅDT på 99 bilturer. Makstimen vil, etter nåværende plan, være tirsdager i perioden 17:00-18:00 

med 36 bilturer. Treningsplaner vil variere, men det er sannsynlig at noen idretter én dag vil 

sammenfalle og skape liknende timetrafikk. 

Utover planlagt bruk vil anlegget sannsynligvis brukes sporadisk. Sweco Norge AS antar at dette vil 

skape ca. 10 bilturer daglig på hverdager og i helger, og dette vil etter all sannsynlighet ikke gjøre 

utslag på makstimen. Totalt gir dette beregnet YDT på ca. 140 bilturer og ÅDT på ca. 110 bilturer. 

Når det gjelder en eventuell fremtidig økt bruk av treningsanlegget, skriver Sweco Norge AS at det er 

vanskelig å vite noe om hvor stor en slik mulig økning vil bli. Siden det vil være en betydelig usikkerhet 

knyttet til dette, er det i de videre vurderingene lagt til grunn at dagens planlagte bruk opprettholdes 

også i fremtiden. 

 

Fordeling av trafikk i vegnettet 

I henhold til Thune skole fordeler turene seg ca. 75 % til/fra Eina (vest) og ca. 25 % til/fra øst. Rv.4 

vestover fra planområdet antas dermed å få en økning på ca. YDT 100 bilturer og ÅDT 75 bilturer.  

Østover antas å få en økning på ca. YDT 35 bilturer og ÅDT 25 bilturer. Dette tilsvarer en prosentvis 

økning i ÅDT på ca. 2 % vestover og ca. 1 % østover. Dette er nyskapt trafikk for selve planområdet, 

men de aktuelle bilturene avvikles allerede i dag andre steder.  

Som en konsekvens av planforslaget flyttes disse turene til Thune skole; dette gjelder blant annet 

«fotball-trafikken» som flyttes fra Blille idrettsplass til Thune skole. Dette innebærer at trafikkøkningen 

på rv.4 blir noe mindre enn hva som er beregnet. 

 

Vurdering av behov for venstresvingefelt: 

Sweco Norge har videre gjort en vurdering av om den nye trafikksituasjonen medfører behov for tiltak 

i vegsystemet. I praksis gjelder dette behov for venstresvingefelt, slik at trafikk som skal til Thune, og 

Figur 38, Forventet YDT og ÅDT basert på de ulike aktivitetene (Sweco Norge AS) 
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som venter på motgående trafikk ved Rv4, ikke blokkerer vegbanen. Det er derfor i trafikkrapportens 

kapitel 4.3 vurdert behovet for venstresvingefelt. Konklusjonen fra denne analysen er at det ikke er 

behov for venstresvingefelt hverken for morgenrushet eller ettermiddagsrushet.  

Sweco Norge AS påpeker at den den nyskapte biltrafikken i forbindelse med planforslaget vil 

forekomme i en periode på døgnet hvor timetrafikken er lavere enn i rushperiodene. Dette vil også 

være tilfelle selv om den fremtidige bruken av idrettsanlegget skulle øke i forhold til hva som er 

planlagt i dag. 

Vurderinger av behov for trafikksikkerhetstiltak: 

Fartsgrensen forbi planområdet er som nevnt i dag 80 km/t foruten i perioden kl.07-18 hvor 

fartsgrensen er satt ned til 60 km/t. Realisering av planforslaget vil medføre økt aktivitet på området 

etter kl. 18 da aktiviteten i hallen og på kunstgressbanen vil være fra ca. kl.17:30 og utover kvelden. 

Det vil i all hovedsak være barn og ungdom som vil benytte seg av de nye tilbudene. Et aktuelt tiltak 

som kan bidra til å forebygge fremtidige ulykker vil være å innføre fartsgrense 60 km/t uten 

tidsbegrensning, eventuelt øke varigheten på tidsperioden med redusert fartsgrense. Etter Sweco sin 

vurdering vil det ikke være behov for øvrige trafikksikkerhetstiltak. 

 

Verdivurdering: Utredningstema transport og trafikksikkerhet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                      ▲  

Utarbeidet trafikkrapport er ikke bygd opp etter metodikken i V712, og verdisetting vil måtte baseres på skjønn. Ut ifra fra 

at Rv.4 er regionalt viktig veg er det vurdert at området ligger i øvre del av middels verdi.  

 

Utredningstema trafikk 

 

 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes.  

1 

                                                        ▲  

Trafikkrapporten konkluderer med at en realiseringen av planforslaget vil ikke medføre 

avviklingsproblemer siden trafikkøkningen blir liten. De nyskapte bilturene vil i hovedsak inntreffe i en 

periode på døgnet hvor biltrafikken generelt er på et lavt nivå. Dagens trafikksystem kan ivareta planlagt 

utbygging på en tilfredsstillende måte.  På bakgrunn av dette konkluderes med at tiltakets påvirkning på 

omgivelsene er ubetydelig.  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                  ▲  

Tiltaket har hverken positive eller negative konsekvenser for trafikken i området. (0)  
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5.11 Vurdering av konsekvenser - oppsummering 
Tabellen under sammenstiller konsekvensene for de ulike tema. Tabellen viser at 0-alternativet for det 

meste gir ubetydelige konsekvenser og at reguleringsplanen, alternativ 1, gir både positive og negative 

konsekvenser.  

Utredningstema: Alt. 0 Alt. 1 

Naturmangfold Ubetydelig konsekvens 

 

Middels negativ konsekvens 

Utbyggingsalternativet er klart mer skadelig for 
naturmangfoldet enn 0-alternativet. 

 

Naturressurser 

 

 

Ubetydelig konsekvens 

 

Noe negativ konsekvens 

 

Friluftsliv Ubetydelig konsekvens 

 

Ubetydelig konsekvens 

Trafikk Ubetydelig konsekvens 

 

Ubetydelig konsekvens 

 

 

Nærmiljø  Noe negativ konsekvens Stor positiv konsekvens 

Tabell 4, Sammenstilling av konsekvenser for de ulike deltema 

Negative konsekvenser  

De mest alvorlige konsekvensene kommer innenfor tema naturmiljø. Utbyggingen medfører 

forringelse av fire naturtypelokaliteter og gir i tillegg noe negativ påvirkning på et vilttrekk. Delområder 

med en minus dominerer, mens det er to delområder som får betydelig miljøskade. Dette gjør at 

samlet vurdering ligger mellom noe negativ og middels negativ konsekvens. Konsekvensene for både 

delområde 1 og 4 ligger i øvre del av skalaen for betydelig miljøskade, og det gjør at vurderingen 

vipper i retning av middels negativ konsekvens. 

Tiltaket vil også ha en svak negativ konsekvens for naturressurser, som følge av at tiltaket berører 

arealer som inngår i skogsdrift og som delvis er registrert som dyrkbar mark. 

 

Positive konsekvenser 

De største positive konsekvensene får en når det gjelder tema nærmiljø. Etablering av en ny 

flerbrukshall på Eina vil gi Eina som lokalsamfunn muligheten til å legge til rette for et bedre 

aktivitetstilbud for barn og unge, både i form av moderne fasiliteter ved Thune skole og for Eina 

sportsklubb. De positive ringvirkningene av tiltaket kommer derfor mange flere til gode enn bare 

medlemmer av Eina sportsklubb. Hele skolekretsen ved Thune skole vil ha stor positiv effekt av 

tiltaket.  

I tillegg kommer positive samfunnsmessige konsekvenser i form av synergien som oppstår ved at 

skolen og idrettslaget sambruker arealene: 

• En direkte økonomisk verdi i form av et lavere totalt investeringsbehov samlet sett. Den 

økonomiske siden av plangrepet er imidlertid ikke vektlagt stor betydning i denne KU-en, men 

en slik effekt vil komme i tillegg til øvrige positive effekter.  
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• Det er samfunnsnyttig at et bygg benyttes gjennom større deler av døgnet. Et alternativ kunne 

være at det bygges separate anlegg, f.eks gymsal ved skolen som kun brukes på dagtid, og 

klubblokaler som kun brukes på kveldstid et annet sted. Sambruk vurderes uavhengig av 

målemetode å prinsipielt være samfunnsøkonomisk fordelaktig, både ut i fra et økonomisk, 

energi/klimamessig og arealmessig, i form av at sambruk også kan redusere det totale 

arealbehovet for et lokalsamfunns funksjoner samlet sett.  

I denne konsekvensutredningen er det vurdert som krevende å vekte de negative konsekvensene for 

naturmangfold opp mot de positive konsekvensene for lokalsamfunnet.  

Konsekvensutredningen for deltema naturmangfold og naturressurser er gjennomført før eventuelle 

avbøtende tiltak er vurdert. Legges skadereduserende og kompenserende tiltak til grunn for deltema 

naturmangfold, er det påregnelig at de negative konsekvensene kan bli mindre enn de kommer frem 

av konsekvensutredningen. 

I sin konsekvensutredning av deltema naturmangfold poengterer Miljøfaglig Utredning AS at en 

målsetting ved gjennomføring av planen bør være å øke arealet med slåttemark i tilknytning til 

planområdet. Arealet bør videre økes, da kvaliteten på arealene som tilrettelegges for slått ikke vil 

oppnå samme kvalitet som arealene som går tapt – i hvert fall ikke på kort til mellomlang sikt. 

Følgende tiltak/aktiviteter foreslås derfor: 

• Arealet mellom gang- og sykkelvegen langs rv. 4 og den nye traktorvegen inn til Thune-  
tjernet ryddes for lauvoppslag og skjøttes med sein slått (første halvdel av august). Graset 
fjernes etter å ha bakketørket et par dager). Slåtten gjennomføres med kantklipper eller 
tohjuls slåmaskin. 

• Lysløypetraseen mellom skolens område og vestsida av ballbanen blir ny 
sammenbindingskorridor mellom de to slåttemarkene (delområde NM 1 og NM 2) og skjøttes 
også som slåttemark på samme måte.  

• Innenfor delområde 5 ryddes lauvoppslag jevnlig, og arealet skjøttes på samme måte som 
slåttemark. 

• Grøntarealene øst og nord for hallen og ballbanen planeres med bruk av stedlige masser, tilsås 
med naturengblanding (og frø fra stedlige slåttemarker) og skjøttes som slåttemark med 
seinsommerslått. Her kan også plenklipper benyttes. 

Ansvaret for gjennomføringen av tiltakene må bli regulert i en avtale mellom Vestre Toten kommune 

og Eina Sportsklubb. Forslagene til avbøtende tiltak er lagt frem for Eina Sportsklubb og Vestre Toten 

kommune og det er enighet å opprette en avtale der disse forholdene reguleres.  

Det legges derfor videre til grunn at alle foreslåtte skadereduserende og kompenserende tiltak 

gjennomføres slik de er foreslått.  

Konsekvensutredningen er gjennomført for å oppnå en helhetlig avveiing av fordeler og ulemper for 

samfunnet, må derfor vurderingene av konsekvenser for hvert klima- og miljøtema tas med i en 

sammenstilling med andre utredningstema. Dette skal bidra til et helhetlig beslutningsgrunnlag av 

samlede virkninger for samfunnet. 

Konklusjon 

Under forutsetning at forslåtte avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene for 

naturmangfoldet til et minimum, vurderes det at den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten for 

alternativ 1 er større enn alternativ 0, og at alternativ 1 gjennom dette kan tilrås. 
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6 ØVRIGE PLANFAGLIGE TEMA 
Planprogrammet skiller på plantema som skal konsekvensutredes, og temaer som skal vurderes. I 

tillegg til temaene som er omtalt i konsekvensutredningen, er følgende øvrige planfaglige tema 

vurdert og vektlagt i planarbeidet:  

6.1.1  Kulturminner og kulturmiljøer 

Det er ingen kjente kulturminner innenfor området. Det er ingen bebyggelse som er SEFRAK- 

registrert. Tiltaket vurderes å ikke har konsekvenser for kulturminner og kulturmiljøer.  

6.1.2 Landskap og estetikk 

Flerbrukshallen foreslås bygget etter samme prinsipp som Biri flerbrukshall, som det vises et 

eksempelbilde på under.  

 

Birihallen er bygget med utstrakt bruk av tre og saltak på bebyggelse vurderes å være positive 

elementer, som bidrar til at flerbrukshallen tilpasses omkringliggende kulturlandskap på en god måte.  

Det er også en byggemetode som vil ha et bra samspill med eksisterende bebyggelse ved Thune skole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39, Biri flerbrukshall (Green Advisers AS) 
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7 RISIKO OG SÅRBARHET 
Det er utarbeidet en egen ROS-analyse, der aktuelle utredningstemaer er kartlagt. Analysen setter 

søkelys på trafikksikkerhet, håndtering av overvann, brannsikkerhet og støy. Analysen foreslår der det 

er vurdert som nødvendig oppfølgende tiltak i planen, som er innarbeidet i bestemmelsene.  

• Støy: Støykartlegging er gjennomført, og det er konkludert med at det ikke er behov for egne 

tiltak mot støy utover å sikre krav til tilfredsstillende lydnivå innendørs ved skolen.  

• Trafikksikkerhet: Trafikkløsning, trafikksikkerhet og kapasitetsvurderinger har vært et sentralt 

moment. Utarbeidet trafikkanalyse konkluderer med at et aktuelt tiltak som kan bidra til å 

forebygge fremtidige ulykker vil være å innføre fartsgrense 60 km/t uten tidsbegrensning, 

eventuelt øke varigheten på tidsperioden med redusert fartsgrense. Etter Sweco sin vurdering 

vil det ikke være behov for øvrige trafikksikkerhetstiltak. Det anbefales at Vestre Toten 

kommune går i dialog med Statens vegvesen om å permanent sette fartsgrensen til 60 km/t 

forbi planområdet.  

• Overvann: Det foreligger VA-rammeplan for planforslaget, som inkluderer prinsipper for 

håndtering av overvann. I henhold til kommunedelplan ‘Vannforsyning og Avløp 2015-2023’ 

fra Vestre Toten kommune skal overvann håndteres lokalt der det er mulig, og vannføring til 

ledningsnettet skal begrenses. ROS-analysen redegjør for disse forholdene nærmere, samt 

stiller forslag til rekkefølgekrav vedr. videre teknisk detaljplan som er fulgt opp i 

planbestemmelsene.  

• Brannsikkerhet: Dagens og fremtidig løsninger for å sikre tilstrekkelig slokkevann er synliggjort. 

VA-rapporten omtaler at bør det etableres en ny brannkum, slik at det nye bygget har to 

uttak. ROS-analysen redegjør for disse forholdene nærmere, og stiller forslag til rekkefølgekrav 

vedr. videre teknisk detaljplan, på samme måte som for overvann. 

 

7.1.1 Energi- og klima 

Ny flerbrukshall er under planlegging sammen med selskapet Green Advisors. Gjennom flere år med 

utvikling- og byggeprosjekter har selskapet tilegnet seg kunnskap om praktisk bruk av tre i store bygg.  

Ny flerbrukshall planlegges derfor oppført med utstrakt bruk av tre i konstruksjon og kledning. 

Konseptet vil tilfredsstille kriterier for passivhus - yrkesbygg iht. NS 3701:2012 

 

Det er i planbestemmelsene åpnet for at det tillates solcelleanlegg på tak og som del av 

fasadeutformingen. Som følge av høye strømpriser er det et viktig for frivilligheten å gjennomføre 

tiltak som kan ha en kostnadsdempende effekt. Solceller kan i dette tilfellet både være med å sikre 

miljøvennlig oppvarming.  
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8 VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER  
Innkomne merknader ved varsling av planoppstart og høring av planprogram, ble gjennomgått, 

vurdert og kommentert som del av arbeidet med planprogrammet. Kommentarer til merknader ved 

oppstart av planarbeid følger derfor som del av vedtatt planprogram, og er ikke kommentert på nytt 

her. Vedtatt planprogram er utformet slik at alle merknader ved kunngjøringen om oppstart er tatt til 

følge.  

 

 

 

9 DOKUMENTLISTE 
Følgende dokumenter inngår som del av plansaken: 

01. Feste Kapp AS, Plankart, datert 24.08.2022 

02. Feste Kapp AS, Planbestemmelser, datert, 24.08.2022 

03. Feste Kapp AS, Planbeskrivelse, datert 24.08.2022 

04. Feste Kapp AS, ROS-analyse, 24.08.2022 

05. Feste Kapp AS, Utomhusplan 

06. Sweco Norge AS, Trafikkanalyse, Thune Skole og Eina sportsanlegg, udatert rapport 

07. Sweco Norge AS, VA-plan 

08. Feste Nord-Øst AS, Støyutredning, datert 22.03.2022 

09. Miljøfaglig Utredning AS, Eina sportsanlegg i Vestre Toten kommune Konsekvensvurdering på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feste Kapp AS 

 

Detaljregulering for Thune skole og Eina sportsanlegg Side 58 av 58  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


