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Legge til rette for videre drift og utvikling av eksisterende helikopterbase 
i sørenden av Hartevatn. Planen skal tilrettelegge for nye bygg tilknyttet 
basen som skal muliggjøre fremtidig drift, da med særlig fokus på mulig 
fremtidig luftambulansebase. Bygg skal romme servicefunksjoner knyttet 
til driften av basen, og skal ha muligheter for overnatting og lengre 
opphold i forbindelse med drift og aktivitet knyttet til basen. 

Planavgrensning 
 

Planområdet omfatter eksisterende helikopterbase og byggningsmasse, 
samt tilgrensende arealer med grøntstruktur og arealer for mulig 
utvidelse (ny bygningsmasse). Disse arealene ligger i dagens gjeldende 
planer som parkbelte i industriområde og jordbruksareal. Planen 
omfatter også atkomstveg med sideareal til mulig gangvei. 
Planområdet grenser mot Hartevatn i nord, og område for masseuttak og 
fremtidig industriområde i sør. 

Sammendrag  
 

Planen vil videreføre eksisterende helikopterbase, men samtidig legge til 
rette for en utvidelse av basen gjennom driftsbygninger som skal romme 
servicefunksjoner tilknyttet basen. Dette kan være lager, 
overnattingsmulighet, driftsfunksjoner, kommunikasjon, 



opplæringsfasiliteter mm. Disse byggene er tekt plassert i område som i 
dag er regulert til jordbruksformål i gjeldende plan. Dette gjør at ønsket 
formål er i strid med regulert formål. Det utarbeides derfor 
konsekvensutredning av formålsendringen. Basen vil fortsatt være en 
helikopterbase, men man ønsker å åpne opp mulighet for å etablere 
luftambulansebase i området, og konsekvensutredningen vil derfor også 
omfatte en støyutredning knyttet til endret bruk, samt en generell 
vurdering av endring i beredskapssituasjon nyttet til endret bruk.  
 
Planarbeidet går parallelt med rullering av kommuneplanen, hvor 
planforslaget også er spilt inn og utredet, men på grunn av behov for 
fremdrift har man sett seg nødt til å kjøre parallelle prosesser, da 
rullering av kommuneplanen erfaringsmessig er en tidkrevende prosess. 
Dersom kommuneplanen blir vedtatt uten endringer i foreslått formål for 
området vil planen dermed være i tråd med vedtatt kommuneplan. 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram høst 2018 
Utarbeidelse av planforslag høst 2018 
Høring av planforslag høst 2018 
Egengodkjenning av plan vår 2019 

Organisering Planarbeidet er et privat initiativ, men med medvirkning fra Bykle 
kommune. Kommunen er svært positive til en fremtidig 
luftambulansebase i området og bidrar der det er mulig inn i 
planarbeidet. Kommunen er også grunneier i området og har interesser 
for utvikling av området. 
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1 Innledning 

1.1 Mandat 

Bakgrunnen for planarbeidet er ønsket om å utvide eksisterende helikopterbase med 
driftsbygninger knyttet til driften av basen. Da særlig med tanke på basen som en fremtidig 
base for luftambulansen.   

1.2 Formål med planarbeidet 

Hensikten med planen er å lage en ny reguleringsplan og å avløse den eksisterende planen. 
Det eksisterende planområde skal utvides og eksisterende formål for landbruk og park 
endres til formål næring/tjenesteyting for å legge til rette for etablering av ny bebyggelse 
knyttet til eksisterende base. 



1.3 Premisser for planarbeidet 

Planen vil erstatte store deler av gjeldende reguleringsplan for område; Helikopter og sjøfly - 
sørenden av Hartevatn, planID 199705. Planen er en parallell prosess med rulleringen av 
kommuneplanen for Bykle kommune, der planforslaget er spilt inn og tatt med i 
planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn. Dersom kommuneplanrulleringen skulle 
vedtas uten endringer i forslag til formål for området vil planen være i tråd med 
kommuneplanen. 

1.4 Planavgrensning 

  
Planavgrensning vist i gjeldende kommuneplan/ortofoto 

1.5 Lovgrunnlaget 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.  
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000. 
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981.  
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 
Lov om friluftslivet av 28. juni 1957. 
Lov om kulturminner av 10. juni 2005. 
Lov om vassdragsregulering. 
Luftfartsloven  
RPR areal og transport i planleggingen 
RPR for vernede vassdrag 
RPR Universell utforming 

1.6 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

Hovden KDP  
Reguleringsplan for Helikopter og sjøfly - sørenden av Hartevatn, planID 199705 med 
tilhørende utredninger 
Rullering av kommuneplans arealdel for Bykle kommune 2018-2030 
 

2 Planprosess 

2.1 Organisering 

Planarbeidet er et privat initiativ fra Knut Axel Ugland Holding og Fjellfly i samarbeid med 
Bykle kommune. 



2.2 Fremdrift 

Kunngjøring av oppstart av planarbeid vil gjøres rett før fellesferien. Man vil ha høring av 
oppstarts melding og utkast til planprogram i løpet av sommeren, tidlig høst og fastsettelse 
av planprogram på et av de første ordinære møtene i planutvalget høsten 2018. 
 
Det er ønskelig med rask fremdrift, så man har ambisjoner om å ha 1.gangsbehandling og  å 
legge planen ut på høring i løpet av høsten 2018. 

2.3 Medvirkning 

Man har tett dialog med kommunen gjennom saksbehandler. I tillegg vil det være dialog 
med luftfartsmyndigheter i forbindelse med utredning av støy for å kartlegge frekvens og 
type helikopter som man skal regne støy ut fra. Det kan også være nødvendig å ha kontakt 
med andre forskningsinnsatser som f.eks SINTEF i forbindelse med utarbeiding av 
støyrapport. I tillegg til berørte grunneiere, vil man også varsle planen til nærliggende 
velforeninger. Og reguanten i vassdraget ifb med slusen som ligger nært planområdet.  

2.4 Utredningsbehov i planprosessen 

Utløsende krav til konsekvensutredning, finnes i forskriftenes Vedlegg II avsnitt d) punkt ii) 
Landingsplass for helikopter og punkt 11 avsnitt j) Næringsbygg som skal vurderes nærmere. 
Man omdisponerer også areal fra landbruksformål til næringsformål, men dette har en liten 
størrelse og har liten verdi, så det er uklart om det faller inn under Vedlegg II, kapittel 2 
avsnitt b) Prosjekter for bruk av uoppdyrkede landområder eller delvis naturlige områder til 
intensivt landbruk, herunder nydyrking på mer enn 50 dekar. Også mindre tiltak skal 
behandles etter kapittel 5 og 6 dersom det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige 
virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn 
 
Det vil uansett bli gjort en utredning av omdisponeringen. 
 

3 Beskrivelse av planområdet 

3.1 Landskap 

Planområdet ligger lengst syd i Hartevatn, syd for Hovden sentrum. Selve området er 
småkupert, men ligger i en dal der Otra renner ut av Hartevatn langs RV9 med høye fjellsider 
i øst og vest. Planområdet grenser mot et masseuttak i sør. 

3.2 Arealbruk 

Området er i dag regulert som helikopterbase med omkringliggende arealer regulert til 
parkbelte i industriområde og landbruksformål. Ny bebyggelse er tenkt plassert mellom 
eksisterende helikopterbase og riksvegen (øst for helikopterbasen). Dette vil kreve en 
omregulering fra landbruksformål til næringsformål. 

3.3 Teknisk- og sosial infrastruktur 

Området har eksisterende atkomst. Denne tenkes videreført i planforslaget. Det er i 
overordnede planer planlagt en utbedring av Riksvegen forbi planområdet, samt regulert inn 
ny kryss-situasjon fra denne. Det er planer for en rundløype rundt Hartevatn.  
Plan vil ta hensyn til dette og tilpasse seg ny og eksisterende avkjørsel og rundløype. 



3.4 Bebyggelse 

Ny bebyggelse vil henvende seg mot helikopterbase med de mest aktive fasadene rettet mot 
denne. Bygg skal tilpasses landskapsrommet og vil være synlige fra Riksvegen og fra 
Hartevatn. Bruk av naturmaterialer i fasader bidra til tilpassing til natur og landskap. 
Planen skal så langt det gjør seg mulig ta hensyn til frisikt fra RV 9 mot Hartevatn for bilister 
og gående. Det skal også tilstrebes at noe vegetasjon blir spart. 
 
 

4 Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

 

4.1 Biologisk mangfold 

Det er ikke registrert fremmede, truede eller fredede arter i området. 

4.2 Landskap 

Man vil på grunn av ønsket størrelse på bygg få bygningsmasse som er synlig fra Riksvegen 
og Hartevatn. Eventuelle silhuettvirkninger vil bli svært lokale, da man har høye fjell på alle 
sider. Strandsonen skal hensyntas i planarbeidet. 

4.3 Landbruk 

Man omdisponerer areal fra formål landbruk til næring. Det er tross formålet ingen særlige 
hensyn knyttet til landbruk i området, og området er ikke klassifisert som dyrka eller dyrkbar 
mark i nasjonale databaser for lord- og skogbruk. Vegetasjonen er skrinn og ikke egnet for 
skogsdrift. Men da man likevel utreder området i forbindelse med formålsendringen- vil man 
gjøre en mer grundig vurdering av områdets potensial for landbruksformålet. 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø i området. 

4.5 Fareområder 

Man har flomsoner mot Hartevatn. Dette er et regulert vassdrag, og man har gode tall og 
prognoser for flomhøyder i området. Det er også høgspentlinjer i området. Deler av disse er 
tenkt lagt i kabel. Utløpstunnelen skal hensyntas med en sikkerhetssone og maksimum 
vannstand må avklares med regulanten. 

4.6 Forurensing 

Man vil utrede økning i støy i forbindelse med en mulig fremtidig luftambulansebase i 
området. Dette vil kunne medføre bruk av andre helikoptertyper enn de som brukes i 
området i dag, og noen endringer i frekvens. Det ligger allerede en støyutredning for 
helikopterbasen i gjeldende plan, så man kommer til å benytte denne som et utgangspunkt å 
se hvilke endringer en luftambulansebase vil utløse i forhold til det som er lagt til grunn i 
gjeldende utredning. Gjeldende bestemmelser for avrenning og håndtering av drivstoff og 
kjemikalier må avklares. 



4.7 Bygningsmiljø og estetikk 

Nye bygg vil tilpasses landskapsrommet og søke inspirasjon i formuttrykk og materialbruk fra 
eksisterende bygg i området, da primært nærliggende renseanlegg. 

4.8 Teknisk infrastruktur 

Man har god atkomst til området. I overordnet plan er det regulert en flytting av trase for 
Riksvegen og ny avkjørsel til området. Ny plan vil tilpasse seg denne.  
En teknisk plan for vann og avløp må lages, reguleringsplanen skal avdekke løsningene og 
behovet for infrastruktur. 

4.9 Nærmiljø/Bomiljø 

Utbyggingen legger ikke beslag på området brukt til rekreasjon og friluftsliv, eller områder 
mye brukt av barn og unge. Økning i støy kan ha noe påvirkning på omkringliggende 
landskapsrom og dermed turterreng.  
Det settes av areal på nordsiden av atkomstveien til en fremtidig gangvei langs Hartevatn. 

5 Risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet  

Man vil utrede hva slags konsekvenser ulykker, terror og andre uforutsette hendelser kan ha 
for en luftambulansebase. Herunder også bortfall av nett eller strøm og eventuelle tiltak for 
å motvirke dette. 
Man vil også se på en mulig flomsituasjon i Hartevatn og hvordan dette kan påvirke helipad 
og eventuelle kjemikalier og drivstofflager i forbindelse med denne. Flomhøyder vil også 
være dimensjonerende for laveste tillatte byggehøyde (innvendig gulv 1.etasje). 
 

6 Beskrivelse av planforslaget 

Planforslaget vil i stor grad videreføre eksisterende formål i gjeldende planer for område, 
men åpne opp for å benytte område øst for helikopterbasen til service/næringsbygg 
tilknyttet drift av helikopterbasen med mulighet for overnatting og mulig beboelse i perioder 
knyttet opp mot driften av basen. 
Dette vil medføre at område mellom dagens helikopterbase og Riksvegen, i dag regulert til 
landbruk, vil omgjøres til næringsformål og avsettes til bebyggelse i ny plan. 
Man ønsker også å ha mulighet for å benytte eksisterende helikopterbase til base for 
luftambulansen (helikopter). Dette vil medføre en endring i bruk og frekvens i flygninger til 
og fra basen. 
 

7 Friluftsliv og hensyn til barn og unge 

 

Hensynet til barn, unge og friluftsliv blir ivaretatt med en gangvei på nordsiden av 
tilkomstvegen. Dette vill sikre allmenheten tilkomst gjennom helikopter basen og fremtidig 
industriområde til eventuelle rekreasjonsinteresser vest for planområdet. 
 

8 Alternative planforslag 

Det utarbeides kun ett alternativ til planforslag. 



 

9 Oppfølging av planforslaget 

Det varsles sammen med oppstart av planarbeid oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. 
Det er også ønskelig med en tettdialog med involverte sentrale myndigheter spesielt med 
tanke på luftambulansebase. 


