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1 SAMMENDRAG  
Reguleringsplanen for Breidokkhagen, legger til rette for å etablere et leilighetsbygg med 10-12 

leiligheter fordelt på to etasjer i den østlige delen av området, og ti leiligheter på et plan i en 

tunformasjon i den vestlige delen, samt tilhørende infrastruktur som veg og VA. Området ligger i nedre 

del av Gol sentrum. Det er Gol kommunale Eigedomar (GKE) og De Eldres Spareklubb (DES-klubben) 

som er sammen om denne planen. Gjeldende kommunedelplan for Gol tettstad (2016-2028) har planid 

2016003, med ikrafttredelsesdato 30.09.2018. Arealet (B3) er i forslag til kommunedelplanens arealdel 

avsatt til boligbebyggelse. Eiendom gnr. 10 bnr. 152 er i dag benyttet til ridebane, samt at det ligger et 

laftet tun (Breidokktunet) og et eldre bolighus der. Her ligger også et lite uthus. Breidokktunet skal 

bevares og være en del av reguleringsplanen. Det kommunale bolighuset på denne tomta skal rives. 

Det lille uthuset skal også fjernes. Eiendom gnr. 10 bnr. 91 består av et kommunalt bolighus. Dette skal 

også rives. Til sammen utgjør planområdet et areal på ca. 8 daa.  

2 BAKGRUNN 

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Arbeidet går ut på å utarbeide en detaljreguleringsplan der man tilrettelegger for ett leilighetsbygg, 

samt ca 10 boenheter på et plan, samt tilhørende infrastruktur som adkomst og VA. 

2.2 FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 

Forslagstiller er Gol Kommunale Eigedomar AS v/Jan Egil Halbjørhus.  

Plankonsulent er HR Prosjekt AS.  HRP er landsdekkende leverandør av prosjektledelse, byggeledelse, 

utredning og analyse, rådgiving, arkitekttjenester og sikkerhetsrådgiving. HRP har siden etableringen 

på Hønefoss i 2005 vokst fra 3 til mer enn 400 ansatte og er i dag Norges ledende leverandør av 

konsulenttjenester innen bygg & anlegg og sikkerhetsrådgivning. 

 

Prosjektleder for dette planarbeidet er Mari Frøysok, landskapsarkitekt/arealplanlegger ved avd. Gol.  

Eierforhold: 
Matrikkelnr. 

Navn Adresse Poststed 

10/91 Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol 

10/152 Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol 

 

2.3 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING? 

Planforslaget er i samsvar med Kommunedelplan Forslag for Gol tettstad (2016-2018), planid 2016003, 

og er konsekvensutredet i denne. Tiltaket er ikke av en størrelse eller omfang som genererer nytt krav 

om konsekvensutredning.  

Omsøkte tiltak medfører ikke endret virkning for miljø og samfunn, og planbeskrivelsen er derfor 

vurdert som god nok dokumentasjon for de vurderingene som er gjort, og hvilke konsekvenser 

utbyggingen får.  



2. februar 2022 PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING FOR BREIDOKKHAGEN PLANID: 2021002 

 

Side 4 av 28 

                                                                                                                                                

 

3 PLANPROSESSEN 

3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS, VARSEL OM OPPSTART, EVT. PLANPROGRAM 

Det ble utarbeidet et planinitiativ som ble oversendt til kommunen 16.03.21 med anmodning om 

oppstartmøte. Oppstartmøte ble holdt 04.05.2021. Oppstartvarsel ble gjort med brev til alle parter 

(brev datert 08.06.21) og annonse i lokalavisen Hallingdølen 10.06.21. Fristen for å komme med 

merknader/innspill til kunngjøringen av oppstart ble satt til 09.07.21. Merknadene til 

oppstartvarslingen er kommentert i kapittel 8.  

 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 OVERORDNEDE PLANER 

• Kommunedelplan for Gol tettstad, datert 05.09.06  

Forslag til Kommunedelplanens arealdel for Gol tettstad 2018-2030 

(planid: 2016003), (foreløpig) var første gangs behandlet 30.05.18. 

Omsøkt område (B3) er i kommunedelplanens arealdel avsatt til 

boligbebyggelse - framtidig.  

 

 

 

 

UTKLIPP AV ANNONSEN I HALLINGDØLEN 10.06.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 1. KOMMUNELPLANENS AREALDEL FOR GOL. RØD MARKERING VISER PLANOMRÅDETS PLASSERING. 
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4.2 GJELDENDE PLANER 

• Detaljreguleringsplan for Gol sentrum vest, godkjent 02.12.1975 / Reguleringsendring 

(Områdeplan for Hallingmo) godkjent 29.04.2014 (planid: 2012007).  

Planområdet omfatter kun en mindre del av denne planen.  

• Breidokkjordet, planid 1990001, godkjent 27.03.1990  

Planområdet omfatter kun en mindre del av denne planen.  

Denne planen vil delvis erstatte planen Breidokkjordet med planid 1999001. 

 

 

FIGUR 2. UTSNITT AV GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR BREIDOKK. PLANOMRÅDET ER AVMERKET MED GRØNN STREK. 

 

4.3 TILGRENSENDE PLANER 

• Det er ingen tilgrensede planer. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 BELIGGENHET 

5.1.1 BELIGGENHET 

Planområdet Breidokkhagen ligger i nedre del av Gol sentrum (mot øst). Området ligger rett utenfor 

sentrumsgrensen, men er likevel i nær tilknytning til sentrum. Det er kort veg til blant annet Helsetunet 

og matbutikk. Breidokk barnehage ligger også i umiddelbar nærhet. Det er relativt kort avstand til 

andre service- og tjenestetilbud i sentrum, som blant annet skole og kollektivtilbud. I nærområdet er 

det godt med grøntområder og gode friluftsmuligheter. Arealet grenser til Sentrumsvegen i sør. 

5.1.2 AVGRENSING OG STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET 

Planområdet (gnr. 10 bnr. 91 og gnr. 10 bnr. 152) omfatter område B3 i forslag til arealdel av 

Kommunedelplan for Gol tettstad (planid 2016003). B3 er avsatt til Boligbebyggelse – framtidig. 

Hovedsakelig har arealet rundt planområdet i kommuneplanens arealdel formålet boligbebyggelse – 

nåværende.  Planområdet utgjør et areal på ca. 8 daa. 

 

 

 

 

FIGUR 3: KARTUTSNITT SOM VISER PLANOMRÅDETS PLASSERING I FORHOLD TIL GOL SENTRUM. 
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5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 

Planområdet er relativt flatt og åpent. Det er antydning til helning i retning sør. Den vestre delen er 

tidligere brukt som ridebane, mens den østlige delen består av to eldre bolighus med tilhørende hager. 

Uthuset som står der har fungert som bod for ridebanen. Nord for bolighusene ligger et laftet tun 

(Breidokktunet) med hus fra 1800-tallet.  

BILDE TATT FRA KRYSSET SENTRUMSVEGEN BREIDOKKGUTU OG VISER STORE DELER AV PLANOMRÅDET. TIL VENSTRE I BILDET SER EN DE 

EKSISTERENDE (GULE) ELDREBOLIGENE. 

FIGUR 4: KARTUTSNITT SOM VISER PLANOMRÅDETS AVGRENSING (GRØNN STREK).  
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Tunet består av en hallingstue og tre andre bygg. Rett utenfor planområdet i nord ligger de veletablerte 

og godt fungerende tunene til DES-klubben (De Eldres Spareklubb). I alt er det i dag 30 leiligheter med 

tilhørende garasjer og carporter. I vest ligger en tomt med bolighus og tilhørende garasje. Denne ligger 

på en liten høyde. En gård med tilhørende dyrka mark grenser til Breidokkgutu. Ellers har planområdet 

boligbebyggelse og boliggater som nærmeste nabo. Sentrumsvegen med tilhørende gang- og 

sykkelveg går langs planområdet i sør.  

5.3 STEDETS KARAKTER 

5.3.1 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

På gnr. 10 bnr. 152 ligger Breidokktunet. Tunet består av en hallingstue, et fjøs og to stabbur. Husene 

er kommet hit fra ulike steder, og alle er eksempler på 1800-tallets byggeskikk. Dette er et historisk 

miljø som det er viktig å bevare. På denne eiendommen ligger også en tidligere ridebane med 

tilhørende bod, samt et eldre kommunalt bolighus. På gnr. 10 bnr. 91 er det også et eldre kommunalt 

bolighus. Begge bolighusene er planlagt revet. Langs Sentrumsvegen, på grensa mellom 

eiendommene, står et fordelingsskap. 

  

 

 TO ELDRE KOMMUNALE BYGG SOM BEGGE SKAL RIVES.  

DES-KLUBBENS VELETABLERTE LEILIGHETER HAR ET HYGGELIG BOMILJØ.           BREIDOKKTUNET, ET KULTURMILJØ SOM SKAL BEVARES. 
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5.4 LANDSKAP 

5.4.1 TOPOGRAFI OG LANDSKAP  

Planområdet ligger på ca. 210 meter over havet og er relativt flatt. Det er antydning til hellende terreng 

retning sør. Bakenforliggende terreng er stigende, og består av boligfelt. Videre oppover i terrenget 

ligger et velkjent turområde fra Gol sentrum med utsiktspunktet Lisbetnuten og grenda Åsgardane. Fra 

planområdet er det fin utsikt mot den skogkledte Vestlia og Dugurdsnatten i sør.  Det er ingen 

registrerte landskapsverdier innenfor planområdet. 

 

BILDET ER TATT FRA VEST MOT ØST. DET STORE ÅPNE OMRÅDET ER DEN TIDLIGERE RIDEBANEN. DE TO KOMMUNALE BOLIGHUSENE (RØDE) 

LIGGER LENGST BORT.  TIL VENSTRE I BILDET VISES DELER AV EN CARPORT (GUL) TILHØRENDE DES-KLUBBEN. 

BREIDOKKTUNET, KOMMUNALE BOLIGER OG RIDEBANENS BOD (TIL HØYRE I BILDET). 
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5.4.2 SOLFORHOLD 

Planområdet ligger fritt, er sørvendt og med gode solforhold. Deler av vegetasjonen innenfor 

planområdet lager stedvis en del skygge. 

 

 

PLANOMRÅDET HAR SVÆRT GODE SOLFORHOLD. HER MED UTSIKT MOT DUGURDSNATTEN OG VESTLIA. 

BILDET ER TATT FRA ØST MOT VEST. SENTRUMSVEGEN LIGGER TIL VENSTRE. DET STORE ÅPNE OMRÅDET ER DEN TIDLIGERE RIDEBANEN. 

BOLIGHUSET SOM SKIMTES BAK VEGETASJONEN LIGGER PÅ EN LITEN HØYDE.  TIL HØYRE I BILDET LIGGER BLANT ANNET GOL SKIHEIS OG 

GOL KIRKE. 
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5.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Ifølge www.kulturminnesok.no er det ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet.  
 
Breidokktunet er et viktig element i dette området, og er med på å skape trivsel og hygge. Det består 
av en hallingstue, et fjøs og to stabbur. Det er mulig å leie dette stedet både til selskapeligheter og til 
overnatting.  
 
Viken Fylkeskommune trakk kravet om arkeologiske registreringer på bakgrunn av informasjon 

tiltakshaver kom med etter å ha mottatt budsjettet. Informasjonen fra tiltakshaver bestod i at ved 

opparbeidelse av ridebanen (gnr. 10 bnr. 152) som ble gjort på 90-tallet, ble hele området gravd opp, 

og ulike grus- og sandlag tilført for å fylle kravene til ridebanestandard. I tillegg er ikke Breidokktunet 

et gammelt gårdsbruk. Alle husene er flyttet hit fra ulike steder i nærområdet, og Hallingstua kommer 

fra gården Jegleim et annet sted i Gol. Det ble gravd en del i grunnen i forbindelsen med etableringen 

av tunet. Tunet stod ferdig i 1998. Det vil si at dette tunet ikke er autentisk.  

 
 
 

 

5.6 NATURVERDIER 

Gjennom søk i Miljødirektoratet sin naturbase ser man at det ikke er registrert noen spesielle 

naturverdier innenfor planområdet.  

Vegetasjonen innenfor planområdet er blant annet gras, busker, noen bjørk, et par frukttrær, syrin, 

ertebusker og en rekke med ni veletablerte lønnetrær langs Sentrumsvegen.  

BREIDOKKTUNET MED FJØS OG DET ENE STABBURET. DE TO KOMMUNALE BOLIGHUSENE LIGGER I BAKGRUNNEN. 

http://www.kulturminnesok.no/
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5.7 REKREASJONSVERDI 

Breidokktunet er inkludert i planområdet, og dette er et hyggelig innslag i nabolaget, der flere er innom 

for et besøk eller en hvil. Ridebanen var tidligere mye brukt, men er i dag lagt brakk. Gangvegen som 

går langs Sentrumsvegen er mye brukt. Herfra er det kort veg til blant annet sentrum, Gol stasjon, 

turstier og grusveger i skogen. I tillegg ligger Hallingmo (idrettsområdet) forholdsvis nært. Planområdet 

ligger slik til at det gir store muligheter for trim og fremming av folkehelse.  

5.8 BARN OG UNGE 

Langs sentrumsvegen, som har en hastighetsbegrensning på 50 km/t er det i dag gang- og sykkelveg. 

Denne brukes som skoleveg. Det gjør også både Breidokkgutu og Breidokkvegen. I tillegg er det mulig 

å benytte «bakvegene» for å komme seg til og fra skolen. Breidokk barnehage ligger ca 200 meter rett 

nord for planområdet. 

 

 

 

 

TREREKKE MED NI STØRRE LØNNETRÆR LANGS SENTRUMSVEGEN.          PÅ BREIDOKKTUNET STÅR BLANT ANNET TO FRUKTTRÆR 

BILDE ER TATT FRA GANGVEGEN LANGS SENTRUMSVEGEN, RETNING ØST. HEKKEN MED SYRIN OG ERTEBUSK FUNGERER I DAG SOM 

VERDIFULL SKJERMING MOT VEGEN. 
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5.9 TRAFIKKFORHOLD 

5.9.1 VEGSYSTEM OG KJØREADKOMST 

Adkomsten til planområdet fra Sentrumsvegen er både via Breidokkgutu og via Breidokkvegen. 

Vegbredden på Breidokkgutu er på drøye ca 5 meter, mens Breidokkvegen varierer, men ligger under 

en vegbredde på 5 meter. 

 

5.9.2 TRAFIKKMENGDE 

Vegene Breidokkgutu og Breidokkvegen betjener all trafikk til det bakenforliggende boligfeltet og 

barnehagen. Delvis også til Helsetunet. Trafikk til de nye foreslåtte boenhetene utgjør kun en liten 

økning i kryssene. Planområdet ligger også helt i starten av disse vegene, slik at det antas at det ikke 

får nevneverdig med plager. Adkomsten til DES-klubbens boliger blir fra Breidokkgutu, mens 

adkomsten til leilighetsbygget blir fra Breidokkvegen. Det vil ikke være mulighet for gjennomfart 

mellom Breidokkgutu og Breidokkvegen. 

5.9.3 STØY 

Støyen i området kommer hovedsakelig fra Sentrumsvegen. Deler av området ligger inne som gul sone. 

Dette betyr at det er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan oppføres 

dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

5.10 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.10.1 VANN OG AVLØP 

Det er kommunalt vann- og kloakksystem i umiddelbar nærhet, og det er vurdert at det er kapasitet til 

å tåle en økning i antall boenheter.  

 

FIGUR 5: KARTUTSNITT SOM VISER VEGSYSTEMET FRA SENTRUMSVEGEN OG INN TIL PLANOMRÅDET. BREIDOKKGUTU SKAL BENYTTES FOR 

DES-KLUBBEN, OG BREIDOKKVEGEN BENYTTES TIL LEILIGHETSBYGGET. 



2. februar 2022 PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING FOR BREIDOKKHAGEN PLANID: 2021002 

 

Side 14 av 
28 

                                                                                                                                                

 

5.10.2 ENERGIFORSYNING, TRAFO OG ALTERNATIV ENERGI, FJERNVARME M. M 

Det er strøm i umiddelbar nærhet. Det er ikke etablert fjernvarme i området. 

5.11 GRUNNFORHOLD 

5.11.1 RADON 

I kartbasen til NGU ser en at hele planområdet ligger innunder høy aktsomhetsgrad for radon. Det er 

viktig at det i byggesak blir gjort rede for tiltak som må gjøres i den sammenheng. 

 

FIGUR 6: UTSNITT FRA KART UTARBEIDET AV NGU SOM VISER AT HELE OMRÅDET HAR HØY AKTSOMHET FOR RADON. 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Oppgaven har vært å foreta en revidering av gjeldende reguleringsplan (planid 01200603) for 

Buvassbrenna. Målet var å få til en god utnytting av arealet, samtidig som hovedfokuset har vært å 

videreføre utbyggingsmønsteret som allerede er etablert i området. 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 

6.1.1 REGULERINGSFORMÅL, HENSYNSONER OG AREALER 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

- Veg (o_V) 

• Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

- Park (GP)  

• Hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

- Bevaring kulturmiljø (H570_1 og H570_2) 
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- Støysoner (§11-8 a.2) 

- Rød sone H210 

- Gul sone H220 

 

Arealet er oppgitt i m2. 

6.2 GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 

6.2.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

6.2.1.1 BOLIGBEBYGGELSE  

Planforslaget åpner for å regulere inn ca 10 boenheter/leiligheter på et plan, fordelt på tre bygg på 

område B1, og ett leilighetsbygg med 10-12 leiligheter fordelt på to etasjer. Målet er å få til en god 

utnytting av arealet, med mulighet for gode uteoppholdsarealer.  Det er lagt opp til 50 m2 MUA for 

opphold, leik og rekreasjon. I tillegg er det lagt opp til en sandleikeplass som skal være felles for begge 

områdene. 

6.2.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

6.2.2.1 VEG 

Innenfor planområdet er det til sammen 2 veger. Vegene heter Breidokkgutu og Breidokkvegen. 

6.2.2.2 GANG- OG SYKKELVEG 

Gang- og sykkelvegen som går langs Sentrumsvegen videreføres som i gjeldende plan. 

6.2.2.3 ANNEN VEGGRUNN - GRØFTEAREAL 

Innenfor vegene, både Breidokkgutu, Breidokkvegen og Sentrumsvegen er det lagt til et grøfteareal på 

1,5 meter. Dette for å sikre nok plass til blant annet snøopplag. Grøfta skal etter opparbeiding  tilsås 

og fremstå grønn. 

 

 

 

6.2.3 GRØNNSTRUKTUR  
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6.2.3.1 PARK 

Planen legger opp til å legge Breidokktunet under formålet park. Tunet er allment tilgjengelig. Arealet 

er laget hensiktsmessig og praktisk.  

6.2.4 HENSYNSONER 

6.2.4.1 BEVARING KULTURMILJØ 

Det er lagt hensynssone H570, Bevaring kulturmiljø, over Breidokktunet. Dette fordi Hallingstua og de 

tre andre byggene på tunet er eksempel på 1800-tallets byggeskikk, og et historisk miljø som skal 

bevares. 

6.2.4.2 RADON 

Hele området ligger under aktsomhetskategori høy for radon. Det er i bestemmelsene satt krav om å 

benytte TEK 17, slik at tiltak mot radon oppfylles. 

6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 

Plassering og utforming av ny bebyggelse er blitt vurdert, samt også terrenget lokalt og hensynet til 

fjernvirkning. Området er som nevnt relativt flatt. Planområdet grenser inn til etablerte boligområder 

i alle retninger.  

6.3.1 PLASSERING 

Ny bebyggelse vil fremstå som en naturlig videreføring av eksisterende omkringliggende boligområde. 

Området er flatt, og vil være godt synlig fra både Sentrumsvegen og det bakenforliggende 

boligområdet. Terrenget i bakkant stiger opp mot Lisbetnuten, slik at det ikke vil være silhuettvirkning 

av de nye byggene. Fjernvirkningen vil bli minimal. 

6.3.1 BEBYGGELSENS HØYDE 

Angående bestemmelser om byggenes høyder ønsker en å følge bestemmelsene i forslag til 

kommunedelplan for Gol tettstad (05.09.06). Bolighusene til DES-klubben kan ha maks. mønehøyde = 

6 meter, mens leilighetsbygget kan ha maks mønehøyde = 10 meter over terrengets 

gjennomsnittsnivå.  

6.3.2 GRAD AV UTNYTTING 

Bestemmelsene i Kommunedelplanen som er under revisjon legges til grunn for grad av utnytting på 

område B1. Maksimal tillatt BYA på område B3 i Kommunedelplanen = 35%, inkludert parkering. For 

område B2 er det foreslått en noe høyere utnyttelsesgrad, 40%. Dette for å kunne være litt friere i 

forhold til leilighetsstørrelse. Om alle leilighetene hadde holdt seg under 60m2 hadde fotavtrykket på 

6 leiligheter (12 leiligheter fordelt på to etasjer) krevd 360m2. Parkeringskravet pr. leilighet tar opp 

18m2. I dette regnestykket kreves 38,5% BYA. For at noen av leilighetene kan bygges noe større enn 

60m2 foreslås BYA på område B2 til 40%. 

Siden grøfteareal i tidligere plan ikke var regulert inn langs noen av vegene (Breidokkgutu, 

Breidokkvegen og Sentrumsvegen) er det regulert inn 1,5 meter langs disse med formålet grøft. Dette 

for å sikre nok areal til snøopplag. 
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Arealet til boligformål er derfor snevret inn på bekostning av grøfteareal. Dette er også med på å 

underbygge at BYA for B2 kan økes fra 35% til 40%.  

6.3.3 BEBYGGELSENS UTFORMING 

Kommunedelplanen for Gol tettstad angir at det innenfor planområde kan oppføres 2-mannsboliger, 

kjedehus, rekkehus eller lavblokk. Området ligger på en flate ved Sentrumsvegen, og anses å være lite 

sårbar for fjernvirkninger.  

Mange av enhetene vil være eldreboliger, og det skal legges opp til universell utforming. Siden området 

er flatt egner det seg godt til å kunne oppfylle kravene innenfor universell utforming. 

6.3.4 BYGGEGRENSER 

Byggegrensen fra midten av Sentrumsvegen er på 15 meter. Denne er valgt på bakgrunn av vegloven. 

Carport kan plasseres innenfor denne grensa, og kan ligge 1 meter fra grøftearealet, så lenge 

frisiktsonen opprettholdes.  

6.4 PARKERING 

6.4.1 ANTALL PARKERINGSPLASSER - MAKSIMUM OG MINIMUMSTALL 

Det er tatt utgangspunkt i forslaget til kommunedelplanen. Det skal regnes 18 m2 pr. 

biloppstillingsplass som inngår i utnyttingsgraden iht. Teknisk forskrift. Det skal regnes 1,5 p-plasser 

pr. leilighet over 60 m2, og 1 p-plass pr. leilighet under 60 m2. For småhusbebyggelsen er det i 

kommunedelplanen krav til 2 p-plass pr boenhet, mens det i denne planen er satt krav til kun 1 p-plass 

pr. boenhet. Dette grepet er tatt fordi det antas at behovet for disse mindre leilighetene ikke er større, 

samt at de er sentrumsnære.  Inkludert i p-arealet er det satt krav til to HCP-plasser i hvert område. 

Det skal settes opp en carport på hvert område (hhv B1 og B2) med plass til minimum 9 plasser i hver.  

Det skal legges til rette for låsbar ladeparkering under tak for sykkel og andre kjørbare hjelpemidler 

som for eksempel rullestoler.  Det er krav til 1 ladeplass pr. boenhet.  

6.5 TRAFIKKLØSNING 

Planen vil ikke medføre stor økning i trafikk, da området i stor grad allerede er bygd ut, og mulighetene 

for fortetting er begrenset. Det er derfor ikke vurdert som nødvendig med trafikkanalyse. 

6.5.1 KJØREATKOMST 

Småhusbebyggelsen får adkomst fra Breidokkgutu, mens leilighetsbygget får adkomst fra 

Breidokkvegen. Begge går via Sentrumsvegen. Trafikken fra hhv 10 nye boenheter i Breidokkgutu og 

10 nye boenheter i Breidokkvegen utgjør kun en liten økning i trafikkmengden på hver av disse vegene. 

I tillegg er innkjøringen til hver av disse «tomtene» helt i starten av hver av disse vegene. Det skal ikke 

legges opp til gjennomkjøring mellom Breidokkvegen og Breidokkgutu. 

6.5.2 UTFORMING AV VEGER 

Vegen Breidokkgutu er adkomsten inn til området for DES-klubben sine boenheter, og Breidokkvegen 

er adkomsten inn til leilighetsbygget. Formålet veg på Breidokkgutu og Breidokkvegen er avsatt til 2,5 

meter. Kun halvparten av vegene er innenfor plangrensa. Langs begge disse vegene er det lagt 
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til/utvidet grøftearealet for å sikre nok areal til brøyting og snøopplag. Grøftearealet er avsatt med 1,5 

meters bredde. Langs Sentrumsvegen, innenfor fortauet, var det heller ikke lagt opp til grøft. Det er  

nå lagt til 1,5 meter grøft også her. Å sikre nok plass til snøopplag er noe som er spesielt viktig i 

sentrumsnære områder. Grøfta har fått formålet annen veggrunn. Denne skal ha et grønt uttrykk. 

Adkomstene er på plankartet markert med pil. Denne er kun veiledende. vegene har minimalt med 

stigning, og tilfredsstiller kravene til universell utforming. 

Det er ikke lagt opp til gjennomkjøring innen planområdet. 

Frisiktsona er videreført fra eksisterende plan, og er på 6 x 24 meter. Forbi Breidokk er fartsgrensa på 

50 km/t. 

6.6 PLAN FOR AVLØPSANLEGG, SAMT TILKNYTNING TIL OFFENTLIG NETT 

7.6.1 VANN- OG AVLØPSANLEGG (AV) 

Vann og avløp kobles til kommunalt anlegg. Det skal utarbeides VA-plan i forbindelse med 

situasjonsplan.  

6.7 PLAN FOR AVFALLSHENTING 

Det skal avsettes et areal ved hver av de to innkjøringene/parkeringsplassene for avfallssortering, og 

det skal tilpasses Hallingdal Renovasjon sine biler. 

6.8 STØY 

Under arbeidet med reguleringsplanen har Lifetec AS har utført trafikkstøyanalyser og kommet med 

en rapport. Denne ligger vedlagt. Området er ikke direkte støyutsatt, men ligger i randsonen av gul 

støysone i den sørlige delen av området, mot Sentrumsvegen. Gul støysone er lagt inn på plankartet. 

Denne linjen er beregnet 4 meter over markhøyde. 

Tiltaket vil ikke medføre støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende boliger i 

nærområdet. Den forventede trafikkøkningen vil være til liten sjenanse siden adkomsten til de nye 

boenhetene blir helt i starten av begge boligvegene.  

Mot Sentrumsvegen vil det gjøres tiltak mot støy og innsyn i form av skjerm, voll eller vegetasjon der 

det ikke er boligbygg. Eventuelt en kombinasjon av disse. Carportene plasseres mest sannsynlig i det 

sørvestre hjørnet av tomta til DES-klubben, og den vil være med på å dempe støy og hindre innsyn. 

Eventuelle boenheter innenfor gul sone kan bare skje om krav til støy er ivaretatt.  

I rapporten fra Lifetec AS er gul støysone definert som «En vurderingssone hvor bebyggelse med 

støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Bygging av boliger kan bare skje dersom krav til støyreduserende tiltak er ivaretatt, jamfør TEK17 i 

bestemmelsene. 
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FIGUR 7: UTEOMRÅDENE LIGGER HOVEDSAKELIG I STILLE SONE. KARTET ER UTARBEIDET AV LIFETEC AS. 

6.9 BARN OG UNGE 

I planen er det i lagt inn krav om sandleikeplass for de minste. Denne skal være på minimum 50 m2, være 

universelt utformet og også inneholde sittemøblement. Den skal være felles for område B1 og B2, og være 

til glede og nytte for beboerne i i begge områdene. Den skal ligge mest mulig skjermet mot trafikk, 

forurensning og støy. Den skal også ha gode solforhold. Situasjonsplanen skal beskrive nærmere hvordan 

dette løses. 
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7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

7.1 OVERORDNEDE PLANER 

Omsøkte planforslag er i samsvar med overordnede planer. 

7.2  UTBYGGINGSREKKEFØLGE 

Det er behov for utbyggingsrekkefølge. Det henvises til reguleringsbestemmelsene. 

7.3 LANDSKAP 

Landskapet på Breidokk er relativt flatt, med en høydeforskjell innenfor planområdet på ca 1 meter. Ti 

nye boenhetene på den tidligere ridebanen, samt leilighetsbygget på to etasjer vil endre 

landskapsbildet nede på selve Breidokk i forhold til hvordan det er i dag. Det vil ikke bli noen 

nevneverdig silhuettvirkning av den nye bebyggelsen. Den eventuelle fjernvirkningen vil stort sett være 

synlig lenger oppe i terrenget, det vil si fra de bakenforliggende boligene. Fra denne kanten vil den nye 

bebyggelsen sannsynligvis gli inn i allerede eksisterende bygningsmiljø.   

7.4 LANDBRUK OG JORDVERN 

Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er ridebane-området definert som snaumark. Resten 

ligger under bebygd areal. Det er ingen landbruksjord innenfor planområdet. Planforslaget legger opp 

til å bruke hele dette arealet til boligbygg, uteområder og veg/adkomst. Det ubebygde området er for 

det meste gresskledt. Arealet ligger mellom veger og boligområder. I tillegg er området i forslag til 

kommunedelplanens arealdel vurdert som egnet for utbygging.  

 

FIGUR 8: AR50-KART. DEN UBEBYGDE DELEN (TIDLIGERE RIDEBANE) ER DEFINERT SOM SNAUMARK (GULT). PLANGRENSA HAR RØD STREK. 
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7.5 FORHOLDET TIL KRAVENE I KAP. II I NATURMANGFOLDLOVEN 

7.5.1 BAKGRUNN 

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§8-12 legges til grunn som retningslinjer ved 

utøvelse av offentlig myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger:  

7.5.2 KUNNSKAPSGRUNNLAGET (§8) 

Vi har søkt gjennom Miljødirektoratet sin naturbase og vi har ikke funnet aktuelle registreringer i 

området.  

7.5.3 FØRE VAR PRINSIPPET (§9) 

Omsøkte område er avsatt til boligformål i forslag til kommunedelplanens arealdel. Naboarealet er et 

veletablert boligområde. Det er positivt for miljø og landskap, der det ligger til rette for det, å utvide 

ut fra eksisterende byggeområder, fremfor å ta i bruk helt nye områder til bygging. 

7.5.4 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING (§10) 

Planområdet skiller seg ikke ut med spesielle/sårbare plante- og dyrearter eller naturtyper. Området 

er i stor grad bygd ut med boligbebyggelse. I tillegg ligger det noe areal som friareal og LNF. Den 

sentrale ordlyden om at det «Forelegger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap nyttes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 

treffe forvaltningstiltak» blir ikke vurdert som aktuell for saken. 

10 nye enheter i tre boligbygg, samt et leilighetsbygg på to etasjer vurderes som liten trussel for 

biologisk mangfold. 

7.5.5 KOSTNADENE VED MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV TILTAKSHAVER (§11) 

Kommunen er kjent med ansvaret. 

7.5.6 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODE (§12) 

Bestemmelser ivaretar etterbehandling/tilbakeføring av vegetasjon i grøfter/skjæringer/fyllinger. 

Inngrepene skal gjøres i nødvendig utstrekning, og ikke overdrives eller overdimensjoneres. 

7.5.7  VANNMILJØ – VURDERING ETTER VANNFORSKRIFTA 

Det er ikke forventet at tallet på nye enheter vil øke kraftig. Området er knyttet til kommunalt nett 

med vann og avløp. Det er ikke lagt opp til annen bruk enn bolig. Totalt sett vurderes det slik at 

plangrepet ikke er knyttet til tiltak som vil kunne påvirke de fastsatte miljømål i §4 i vannforskriften. 

7.5.8 VURDERING 

Etter vår mening medfører ikke reguleringsplanen inngrep av et omfang som fører til behov for 

innhenting av nye data/nytt kunnskapsgrunnlag. De miljørettslige prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i Naturmangfoldloven er dermed oppfylt.  

 

 

7.6 FRILUFTSLIV/ REKREASJONSINTERESSER 
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Helt nord i planområdet er det registrert en tursti. Denne går i øst-vest-retning, rett nord for ridebanen 

og rett sør for Breidokktunet. Denne forbinder Breidokkgutu og Breidokkvegen. Området har ellers 

god tilgang til natur- og friluftsområder i umiddelbar nærhet. Det er satt et krav på minimum 50m2 

MUA pr boenhet. Arealet som er satt av til leik og rekreasjon er ment som en fordel for de eldre. I 

tillegg kan de bruke Breidokktunet som ligger i umiddelbar nærhet. Det er viktig at de eldre har trygge 

og hyggelige nærområder. 

7.7 BARNS INTERESSER OG FOLKEHELSE 

7.7.1 RPR FOR BARN OG PLANLEGGING  

I planleggingen er det lagt vekt på å lage et trygt og hyggelig miljø for beboerne. Nærheten til 

Breidokktunet er et gode. Det er relativt god tilgang på naturlige leikearealer. Fra planområdet er det 

forholdsvis kort veg til områder der det allerede er opparbeidet muligheter for lek, blant annet 

Breidokk barnehage (inneholder blant annet sandleikeplass), og Hallingmo (idrettsområde). Det er i 

bestemmelsene satt krav til opparbeidelse av en mindre sandleikeplass. Dette for et mest mulig 

hyggelig, praktisk og trygt bomiljø. Skolevegen fra planområdet vil være som den er i dag.  Det er gode 

sykkel- og turmuligheter rett utenfor døra. Området egner seg godt for barnefamilier. Området ligger 

fint til i forhold til friluftslivsaktiviteter, noe som fremmer folkehelse. 

7.8 ENERGILØSNINGER - ENERGIBEHOV  

Innenfor planområdet vil ENØK-tiltak og alternative energikilder være ivaretatt i TEK17. Det er satt krav 

til en ekstra oppvarmingskilde i tillegg til strøm. 

7.9 ROS 

Det er gjennomført en ROS-analyse i samband med utarbeiding av forslag til reguleringsplan for 

Breidokkhagen, Gol kommune. ROS-analysen er utarbeidet i tråd med DSB sin veileder 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017).  

ROS-analysen har identifisert følgende potensielle hendelser: 

• Radon 

Dette er beskrevet nærmere i vedlagte ROS-analyse. 

Konklusjon:  

Reguleringsplanen antas ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

 

 

 

 

 



2. februar 2022 PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING FOR BREIDOKKHAGEN PLANID: 2021002 

 

Side 23 av 
28 

                                                                                                                                                

 

7.10 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Planområdet ligger i Gol kommune, nærmere bestemt rett i ytterkant av det som defineres som 

sentrumskjernen i Gol. Her er kort avstand til matbutikk, Helsetunet, Gol stasjon og butikkene ellers i 

Gol sentrum.  

 

Den typen utvikling som planforslaget legger opp til er positivt for samfunnet Gol. Det gir de eldre 

tilgang på flere boenheter, noe som viser seg er et behov.   

 

Dette er et naturlig område å satse på, siden det allerede er god infrastruktur her. Det er i 

umiddelbar nærhet til de andre boligene av samme karakter, samt at det ligger nært Helsetunet med 

den hjelpen den institusjonen kan bidra med.  
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8 INNKOMNE INNSPILL 

8.1 MERKNADER MED KOMMENTARER 

Sammendrag av merknadene.  

Dato Merknad fra Merknad Kommentar 

09.06.21 Miljøretta Helsevern 
Hallingdal v/ Ingunn 
Håverstad 

Støtter tiltaket med å bygge 
boliger for å tilrettelegge for 
en god og trygg alderdom for 
kommunens eldre. Området 
er godt egnet. Positivt med 
nærhet til sentrum, 
Helsetunet og allerede godt 
etablerte eldreboliger.  
Bra at utbyggingsplanen 
presiserer at Breidokktunet 
skal bevares. Dette er et 
hyggelig og autentisk miljø 
som det er viktig at 
allmennheten har tilgang til. 
 
Ligger i et risikoutsatt område 
for radon. Viktig at alle bygg 
for varig opphold har 
radonforbyggende tiltak.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er ivaretatt i planforslaget. 

17.06 Mattilsynet Mattilsynet har ingen 
merknader til tilkobling til Gol 
vassverk og Gol renseanlegg. 
 

Er ivaretatt i planforslaget, og egen 
VA-plan. 
Planforslaget legger opp til tilkobling 
til kommunal VA-anlegg. 

17.06.21 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Pga stor saksmengde har ikke 
NVE kapasitet til å gå konkret 
inn i alle varsler om oppstart 
til reg.planer, men anbefaler 
at følgende veileder og 
verktøy brukes:  

• Kartbasert veileder for 
reguleringsplan 

• https://www.nve.no/a
realplanlegging/ 

• NVEs veileder 2/2017 
Nasjonale og 
vesentlige regionale 
interesser innen NVEs 
saksområder i 
arealplanlegging. 
 

Dersom planen berører NVE`s 
saksområder, skal NVE ha 

Dette er sjekket ut. 

https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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Dato Merknad fra Merknad Kommentar 

tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. I plandokumentene 
må det gå tydelig fram 
hvordan de ulike interessene 
er vurdert og innarbeidet i 
planen. 

 

01.07.21 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 

Areal og transport og 
parkering: 
Anbefaler tilrettelegging for 
mange sykkelp-plasser under 
tak, og med låsemulighet. 
Barn og unge, medvirkning og 
levekår: 
RPR for barn og unge må 
følges opp. Sørge for 
tilstrekkelige lekearealer, samt 
trygg skoleveg. 
Støy: 
For ny støyømfintlig 
bebyggelse med 
uteoppholdsarealer må 
støyhensyn ivaretas i tråd med 
kravene i Støy i 
arealplanlegging T-
1442/2021. Vil tiltaket 
medføre støybelastning over 
anbefalte grenseverdier for 
eksisterende boliger ut fra 
forventet trafikkøkning? 
Ber om at reg.bestemmelsene 
fastsetter konkrete krav støy. 
Dokumentasjon av støy og 
tiltak skal foreligge ved 
byggesøknad.  
Ber om at støyutredninger 
følger planforslaget ved 
offentlig ettersyn. 
Overvannshåndtering: Viser 
til at det skal tas hensyn til 
naturfarer og klimaendringer. 
Planen må legge opp til en 
forsvarlig 
overvannshåndtering. 
Anbefaler Miljødirektoratets 
veileder om klimatilpasning. 
Klimagassutslipp og energi: 
Viktig at en satser på 
alternative oppvarmingsmåter 

 
 
Dette er ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
 
Dette er ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
 
Dette er ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er ivaretatt i VA-planen. 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er ivaretatt i planforslaget. 
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til strøm. Eksempelvis 
varmepumpe, fjernvarme, 
bioenergi eller 
lavenergibygg/passivhus. Ber 
om at kommune og 
tiltakshaver prøver å legge til 
rette for miljøvennlige 
energiløsninger. 
Universell utforming: 
Planleggingen bør legge vekt 
på prinsippene om universell 
utforming. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er ivaretatt i planforslaget. 
 

    

08.07.21 Gunnar 
Skredderberget 

Grenser mot Breidokkvegen. 
10-14 leiligheter mot 
Breidokkvegen vil få 
konsekvenser for vår eiendom 
mht både utsikt og innsyn. 
 
Peker på at GKE AS, som er 
byggherre/eier av leiligheter 
ikke er flinke å ivareta sine 
eiendommer/tomter. 
 
Mener avkjøring fra leiligheter 
heller bør sluses til 
Breidokkgutu da krysset 
Breidokkvegen/Sentrumsvege
n allerede har meget stor 
belastning (både biltrafikk, 
gående og syklende). 
 
Et leilighetsbygg i dette 
området vil komme til å virke 
direkte skjemmende inn på 
det meget hyggelige 
“Breidokktunet”. 
Et leilighetsbygg i 2 etasjer vil 
være uheldig for hele 
området, ikke minst for 
Breidokk Borettslag/Eldrebo, 
Breidokktunet og den 
nærmeste boligbebyggelse. 
 
Undertegnede vil anbefale at 
hele planområdet overlates til 
DES-klubben, eventuelt en 

Viser forståelse til innspillet, men 
dette er sentrumsnært, og en må 
regne med tett bebyggelse. Dette er 
en videreføring av det som står i 
gjeldende plan. Det legges opp til 
maksimalt 10 meters mønehøyde. 
 
 
 
 
 
 
Det blir ikke nevneverdig 
trafikkøkning. 
 
 
 
 
 
 
Området er sentrumsnært, og en må 
regne med tett bebyggelse. Dette er 
en videreføring av det som står i 
gjeldende plan. Det legges opp til 
maksimalt 10 meters mønehøyde. 
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form for bygninger i kun en 
etasje. 
 

12.08.21  Viken 
Fylkeskommune 

Planfaglige merknader: Ber 
om at Regional plan for areal 
og transport for Buskerud 
2018-2035 blir førende for 
planarbeidet. Stikkord er 
redusert transportbehov, 
klima- og miljøvennlige 
transportformer, 
overvannshåndtering, 
naturmangfold, matjord, 
kulturhistoriske verdier, 
estetiske kvaliteter, 
overordnet grønnstruktur og 
tilgang til grøntområder.  
Ber om at det tilrettelegges 
for sykkelparkeringsplasser i 
bestemmelsene.  
Skoleveg bør redegjøres for i 
planforslaget. 
Henviser til Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn 
og unges interesser i 
planleggingen, samt 
rundskrivet Om barn og 
planlegging, som sikrer gode 
oppvekstmiljø.  
Anbefaler at trafikkstøy blir 
vurdert og ivaretatt. 
Avbøtende tiltak skal 
innarbeides i plankart og 
bestemmelser. 
Vannmiljø: Forutsetter at det 
gjøres en konkret vurdering 
om planforslaget vil kunne 
påvirke fastsatte miljømål, 
jf.§4 i vannforskriften og den 
regionale 
vannforvaltningsplanen. 
Arkeologi – automatisk 
fredete kulturminner: 
Ingen kjente automatisk 
fredete kulturminner. Ønsker 
å gjennomføre registrering 
pga potensial for automatisk 
fredete kulturminner. 

Innspillet er hensyntatt. Viser til 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viken Fylkeskommune trakk kravet om 
arkeologiske registreringer på 
bakgrunn av informasjon tiltakshaver 
kom med etter å ha mottatt 
budsjettet. Informasjonen fra 
tiltakshaver bestod i at på 90-tallet ble 
hele området gravd opp, og ulike grus- 
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Nyere tids kulturminner: 
Bygningene på Breidokktunet 
har alders-, autentitets-, miljø- 
og høy verneverdi.  Anbefaler 
tunet (med tre SEFRAK-
registrerte bygg) reguleres til 
hensynssone c) kulturmiljø. 
Avd for samferdsel: Ingen 
merknader  

og sandlag tilført for å fylle kravene til 
ridebanestandard. I tillegg er alle 
husene på Breidokktunet flyttet hit fra 
ulike steder, og det ble gravd en del i 
grunnen i forbindelsen med 
etableringen av tunet. Tunet ikke er 
autentisk.  

 

9 KONKLUSJON 
Vi mener at planforslaget følger opp de krav som tidligere er sett for området på en god måte, og ber 

om at planen blir tatt opp til behandling i kommunen. 

 
Gol, 02.02.22   
HR-Prosjekt AS, avd. Gol 
 

  
Mari Frøysok       
Landskapsarkitekt/arealplanlegger avd. Gol  
 
 
Vedlegg: 
▪ SOSI fil 
▪ Plankart 
▪ Bestemmelser 
▪ Planbeskrivelse 
▪ Innkomne innspill til oppstartsvarselet 
▪ ROS analyse 
▪ Kopi av varsel 
▪ Støyrapport fra LifeTec 
  


