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Varsling om oppstart av 

detaljreguleringsplan for Rundkjøyring og 

fjellredningssenter Hovden nord 

 

 

 

COWI starter arbeid med forslag til detaljregulering for Rundkjøyring og 

fjellredningssenter Hovden nord på vegene av Bykle kommune jf. plan- og 

bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd. 

 

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kart og omfatter eiendommene 

Gnr/Bnr:2/1, 2/6, 2/33, 2/48, 2/66, 2/130, 2/158, 2/486, 600/9 og 601/341 i Bykle 

kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny rundkjøring og ny adkomst 

fra Rv9 til Hovden Aust, med tilhørende infrastruktur, samt regulere 

erstatningstomter for fritidseiendommer som berøres av utbyggingen av 

rundkjøringen. Planen skal også legge til rette for parkering i tilknytning til 

løypetraséene i området. I østre del av planområdet skal det detaljreguleres areal 

for bygningsmasse for serviceanlegg for løypemaskiner, fjellredningstjeneste, 

bygningsmasse for Røde kors og mulig brannstasjon, samt mulige andre aktører 

som kan være aktuelle å samlokalisere med tidligere nevnte servicefunksjoner. 

I forbindelse med etableringen av rundkjøringen vil det også bli innarbeidet 

skiløypeundergang under fylkesvei 341. Ved etablering av denne undergangen 

oppnår en planfri kryssing for skiløypa fra sentrum og til løypenettet på Hovden 

Aust. 

 

I kommunedelplan for Bykle 2010-2022, revidert 2014, er området avsatt til veg 

(hovedveg, ny rundkjøring), grønnstruktur, parkering, kombinert bebyggelse og 

anleggsformål: fritidsbustader/fritids- og turistformål, fritidsbustader og 

tenesteyting. 

 

Planarbeidet er i all hovedsak i tråd med kommunedelplan for Bykle 2010-2022, 

revidert i 2014. Planarbeidet utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning, 

men det vil bli gjort utredninger for det området som fraviker fra formål satt i 

kommunedelplanen, dvs. for fritidsformål for erstatningstomter.  

 

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning 

eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: 

COWI AS, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand, eller på e-post til 

msfo@cowi.no med kopi til elfn@cowi.no innen 10.05.17. 

 

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til COWI, tlf 906 27 997, e-

post msfo@cowi.no/elfn@cowi.no. 
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Dette varselet om oppstart er også tilgjengelig på www.cowi.no samt 

www.bykle.kommune.no. 

 

 

Med hilsen 

for COWI AS 

 
Mariann Skei Fossheim 

http://www.cowi.no/
http://www.bykle.kommune.no/

