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1. INNLEDNING

Hovden er et viktig tettsted for friluftsliv, øverst i Bykle kommune og lengst opp i Setesdalen. Det er 
den største skidestinasjonen på Sørlandet. Som helårs reisemål er området attraktivt for turisme og 
hytteutbygging.

Bykle kommune har startet et spennende planarbeid for Hovden Aust, et stort sammenhengende 
hytteområde like ved Hovdens viktigste utfartsområde. Området ligger nord for Hovden sentrum, vest 
for riksvei 9. Det strekker seg fra Børtemannsbekken i nord til boligområder i Stusli i sør. Riksveien 
danner vestgrensen for planområdet, mens kotehøyden for vannverket avgrenser mot øst. 

Kommunen har høye målsetninger for planarbeidet. Det er mål om bærekraftig utvikling som balanserer 
hensynet til landskap, natur, friluft og vannhusholdning mot videre utbygging av hytter i området. 
Kommunen ønsker en god prosess, som er godt forankret, og med medvirkning fra ulike parter.

Dette mulighetsstudiet ser på hvordan området er i dag, og hvilke potensielle muligheter det er for å 
utvikle området på ulike måter i framtiden. Det blir presentert ulike strategier for å håndtere videre 
utbygging, og noen grep for hvordan utbyggingen kan skje på en mer bærekraftig måte. Lenger ned blir 
det presentert en del kart over området. Disse kartene er også tilgjengelige via nettsiden:
http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.
html?appid=6f6e96a5dbf34d389c0707120064966f

Hovden

Hovden Aust

Figur 1 Hovden Aust - planområde
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2. PLANSTATUS

Kommuneplan for Bykle 2018-2030

I kommuneplanens arealdel er området satt av til hytteområder med gjennomgående grøntstruktur og 
LNFR- områder. Midt i området i nord/sør- retning, men lengst opp mot fjellet ligger et vannverk. 
Området mellom vannverket og Børtemannsbekken helt i nord er lagt ut som et nytt hyttefelt: BFR26.
Planen har også satt av areal til offentlig/privat tjenesteyting og et stort parkeringsområde nær krysset 
for rv. 9 Setesdalsvegen og Skisentervegen. Det går flere løyper gjennom området.

Kommunedelplan for Hovden Aust

Kommuneplan for Hovden Aust er en pågående prosess, startet av Bykle kommune tidlig sommeren 
2019. Formålet med planen er: 

• Avklare overordnet infrastruktur for vann og avløp 
• Sikre løyper og friluftsverdier 
• Legge tydelige og forutsigbare føringer for videre arbeid med detaljreguleringer og andre tiltak i 

området. 

Kommunen ønsker å se hele området i sammenheng, for å sikre gode løsninger for felles infrastruktur 
og overordnet løypenett, og å balansere vern og hytteutbygging.

I planprogrammet er det lagt opp til bærekraftig utvikling som langsiktig mål for området. 

Figur 2 Plangrense for Hovden Aust lagt over kommuneplanen for Bykle 2018 - 2030.
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Reguleringsplaner

Kommunedelplanen bygger på planområdet til reguleringsplan for Hovden Aust, sammen med det nye 
området BFR26. Bildet under viser reguleringsplan for Hovden Aust, slik den framsto da planen ble 
vedtatt i 2010.  I ettertid har deler av området blitt erstattet av nye planer, men fortsatt gjelder Hovden 
Aust- planen for det meste av området.

Planen stiller krav til utforming av hyttene, som takvinkel, farge, bruk av kvist- og takopplett, taktekke, 
med mer. Innenfor ulike områder er det tillatt med bebygd areal (BYA) mellom 120 - 200 m2. Av dette 
arealet skal 40 m2 settes av til parkering, hvorav 20 m2 kan brukes til varport eller garasje. Tillatte 
byggehøyder varierer mellom 5 og 6 meter for maks mønehøyde og mellom 3 og 3,5 meter for maks 
gesimshøyde, målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

Reguleringsplan for H2 og H3 er sist vedtatte plan i Hovden Aust, vedtatt 29.08.2019. I planen er det 
regulert hyttetomter på tidligere regulert friluftsområde, og det er lagt opp til en tettere hyttestruktur 
med regulerte tomter. BYA varierer mellom 140 - 160, og høyder fra overkant gulv er tillatt i spennet 
5,5 til 9 meter.

Figur 3 Reguleringsplan for Hovden Aust. Figur 4 Reguleringsplan for H2 og H3.
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3. LANDSKAPSANALYSE

3.1 Generell beskrivelse

Hovden Aust strekker seg på sørsiden av Rv 9 fra Stussli boligfelt og opp til Børtemannsbekken. Store 
deler av området er allerede utbygd med fritidsbebyggelse. Størstedelen av hyttene har en enhet på en 
tomt, men noen steder er det bygd rekkehus eller doble fritidsboliger i rekke. 

Området er bygd ut over flere år. Noen av Hovdens eldste hytter ligger i området, men også noen av 
de nyeste. Hyttefeltene har derfor en stor variasjon i form, størrelse og utnyttelse på tomtene. Det er 
private adkomstveier til så å si alle hyttene. Vann og avløp er bygd ut over tid og hovedledningen går 
gjennom hyttefeltene med mange mindre tilkoblinger. 

Hovedutfartsområdet på Hovden er her i Hovden Aust. Hovedløypa fra Hovden og inn i fjellområdene 
i øst går fra Rv 9 og opp til vannverket og videre inn mot Juvet. Løypa er mye i bruk både sommer og 
vinter. Det blir også kjørt opp skiløyper både gjennom og på oversiden av hyttefeltene. Det er etablert 
noen turstier fra enkelte av hyttefeltene og opp til veien inn til Juvet. 

Mellom hyttefeltene er det småskog og myr. Generelt er området myrlendt og fuktig. 

Området er eksponert fra et stort omland. Spesielt fra Vidmyr og alpinanlegget på motsatt side av 
riksveien, men også fra turområdene på østsiden.  

Planområdet ligger i i landskapsregionen Dal- og fjellbygder i Telemark 
og Aust-Agder, og jordbruksregionen Sør-Norges dal- og fjellbygder.

Figur 5 Hovden ligger innenfor landskapsregionen Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder.
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3.2 Høydelag

Planområdet ligger fra ca. 800 moh. i sørvest langs Riksvei 9 og strekker seg opp i ca. 900. moh i sørøst 
mot Remestøylsflotti.

Figur 6 Planområdet ligger i en nordvestvendt skråning, her fra Remestøylsfloti

Figur 7 Høydelagskart viser at mørke farger ligger lavest og terrenget stiger desto lysere farge. Fargeintervallene er 15 meter
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3.3 Helning

Planområdet oppfattes som slakt skrånende med en nordvestvendt helning. I sør stiger det bratt opp 
mot nordre Hartevassnutane som ligger utenfor planområdet, men som oppfattes tydelig innenfor 
planområdet.  

3.4 Synlighet

Området skrår ned mot dalbunnen hvor det ferdes mange mennesker. For å danne et bilde av graden av 
synlighet har vi valgt å vise det på et kart. Kartet på neste side viser hvilke områder som er mest synlig 
fra gitte ståsteder. Det er angitt ni ulike ståsteder langs eller i nærheten av Riksvei 9, altså i dalbunnen. 
De mørke områdene er synlig for flest av disse ståstedene, mens de som ikke har farge ikke er synlig 
fra noen ståsteder. Vi ser at hytteområde BFR26 (som altså enda ikke er utbygd) er synlig fra mellom to 
og åtte ståsteder i terrenget som ligger lavere enn ca. 875 meter. Også terrenget mellom Austvegen og 
Remestøylsflotti hyttegrend er eksponert for mange. Store deler av de eksisterende hytteområdene er 
ikke synlig fra disse ståstedene. 

Figur 8 Helningskartet viser hvor det er bratt og hvor det er slakt. De mørke områdene er bratte og de lyse er slake skråninger
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3.5 Vegetasjon og grønnstruktur

Figur 9 Synlighetskart som viser hvilke områder som er mest synlig fra ni ståsteder langs eller i nærheten av Riksvei 9. De mørke 
områdene er synlig fra flest av disse ståstedene, de lysegule er synlig fra noen få, mens de som ikke har farge ikke er synlig fra 
noen av ståstedene.

Figur 10 Fjellbjørkeskog og glissen furuskog i ca. 900 meters høyde sør for Remestøylsflotti

Området er dominert av fjellbjørkeskog med stedvis glissen furuskog i de lavere partiene. 
Fjellbjørkeskogen går opp til ca. 1000 moh. Det er partier med fattigmyr (jordvassmyrer) og arealer 
med blåbærhei, gress og viersamfunn lenger opp i høyden. Vegetasjonen er ensformig og fattig. Langs 
veiene innenfor planområdet og inne i hyttefeltene er det felt og belter med fjellbjørkeskog. 
Fordi området ligger høyt over havet tar det lang tid for vegetasjonen å etablere seg.  Klimaet er kaldt 
og vekstsesongen er kort, derfor er vegetasjonen svært sårbar for inngrep og slitasje. 
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3.6 Bekker og myrer

Innenfor planområdet består store deler av de ubebygde områdene av myrer, mindre tjern og bekker. 
Myrene fordrøyer overvann i nedbørsperioder, og ledes så ut i Børtemannsbekken og i Otra. 

3.7 Turløyper og turstier

Hovden er et attraktivt turområde både sommer og vinter. Det er et tett nettverk av stier og skiløyper. 
Hovdens viktigste utfartområde mot øst starter i planområdet. Starten av hovedløypa inn mot Juvet, 
populært kalt «Markens», ligger innenfor området, samt flere løyper som knytter hyttefeltene sammen 
og gir skitilgang mot fjellet og sentrum. Skiløypene blir preparert ved første anledning og har høy 
standard. Dette er også et viktig område for større arrangementer som turrennet Hovden Tour, da 
traséen inn mot målgang går gjennom området. 

3.8 Veier

Riksvei 9 avgrenser planområdet i vest. Fra riksveien går det private adkomstveier til hyttefeltene. 
Mange er stengt med bom. Adkomstveiene benyttes i stor grad også som utfartsveier til turområdene 
i øst. Det er flere parkeringsplasser som benyttes av hytteboere uten vinterbrøytete veier og som 
utfartsparkering. 

3.9 Bebyggelse

Det ligger ca. 450 hytter innenfor planområdet i dag. De høyestliggende finner vi i sør opp mot 885 
meter over havet og de ligger i fjellbjørkeskogen med Hartevassnutane i ryggen. Der landskapet er mer 
åpent med glissen eller ingen skogsvegetasjon og ryggdekning ligger hyttene opp mot drøyt 860 meter. 
Det er både nyere og eldre hytter, med moderne eller gammel stil, både små og store. De fleste 
hyttetomtene har en hytte, men kanskje også et anneks eller garasje, men det er også noen tomter 
med to eller flere enheter. Det er hytter med torvtak, tretak og skifertak, tømmerhytter og hytter 
med kledning, med smårutete vinduer og store panoramavinduer. Stort sett ligger de godt plassert i 
terrenget med en etasje, men det er også hytter med to etasjer.

Figur 11 Vegen til Juvet går fra Vannverket og prepareres som skiløype så snart vinteren har fått tak. Her fra et tidlig snøfall i 
oktober 2019.
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I tillegg til de etablerte hyttefeltene er det et nytt felt som enda ikke er utbygd, byggefelt BFR 26 i 
kommunedelplanen for Hovden Aust. 

Hytteområdene er mer eksponert om vinteren når de står i kontrast til snøen, enn når de forsvinner i 
et grønt sommerlandskap. 

Figur 12 En tradisjonell og en moderne hytte i Børtemannsbekken hyttegrend.

Figur 13 Bebyggelsen er mer eksponert i vinterlandskapet enn i sommerlandskapet når hyttene kamufleres i vegetasjon
https://jmi42.com/pano/index.php?nPanoID=10219

https://jmi42.com/pano/index.php?nPanoID=10219
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Bebyggelsen på Hovden ligger tradisjonelt plassert nede i terrenget, selv om den de siste årene har 
«krøpet» oppover dalsidene. Spesielt i tilknytning til Alpin Lodge som ligger midt i alpinanlegget, 
og Hovdenutkollen ligger hyttene på 860-870 meter over havet, som de høyestliggende hytte- og 
leilighetsfeltene på vestsiden av Hovden. De høyestliggende hyttene på østsiden av riksveien ligger 
på 890 meter over havet. Felles for disse er at de har en bratt fjellside bak seg, slik at de ikke ligger i 
silhuett. De er likevel eksponert i omgivelsene.   

3.10 Landskapsrom

Innenfor planområdet er det ikke noen tydelige store landskapsrom, da hele området faller slakt mot 
nordvest. 

3.11 Landskapselementer

Vannverket er et tydelig landemerke og orienteringspunkt i tursammenheng. Her samles turfølget 
etter at det har blitt spredning i feltet i bakken opp fra Hovden, ullgenseren kastes og den første 
sjokoladebiten fortæres. Her velger man om man skal gå videre mot Juvet, Galten eller Hartevasstjønn, 
eller kanskje til Auersvatn. 
Det er ingen tydelige landskapselementer innenfor planområdet, men toppene rundt gjør det lett å 
orientere seg, Hartevassnutane, Galten og den slake Hyttenuten. 

Figur 14 Analysekart, landskapsanalyse
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3.12 Sårbarhet

Visuell sårbarhet i landskapet

Felt BFR26 ligger i et naturområde. Det er viktig å få fram at feltet ikke har noen form for ryggdekning 
i form av fjell eller skogsvegetasjon slik det er i de fleste etablerte hyttefeltene. Det betyr at hyttene 
kommer til å bli svært eksponert fra store områder og vanskeligere å tilpasse i terrenget. Med tanke 
på konsekvenser for landskapsbildet, vil det være negativt å bygge ut dette feltet. For å redusere de 
negative konsekvensene er det viktig med skadereduserende tiltak, som å: 

• Legge hyttene lavt i terrenget slik at de underordnes terrengformene
• Legge restriksjoner på byggehøyder 
• Benytte mørke farger og naturlige materialer med mye tre
• Ha en takutforming og taktekke som er lett å tilpasse
• Bruke mørke jordfarger heller enn lyse farger, ha mindre vinduer enn store glassflater og ha torvtak 

i stedet for tak med tekking. Ikke reflekterende materialer gjør at hyttene lettere visuelt kan 
absorberes i omgivelsene

• Ikke bygge garasjer
• Bevare vegetasjon på og mellom hyttetomtene

Hyttene er bebodd en svært liten del av året, men hyttefeltene er eksponert hver dag året rundt. For 
landskapsbildet vil det være bedre med en gruset eller gresskledd liten parkeringsplass, enn en garasje 
på hver tomt. Utelys bør skrus av ved avreise slik at lysforurensning unngås når hyttene ikke er i bruk. 

Med tanke på visuelle  hensyn anbefales det en fortetting i eksisterende hytteområder framfor å bygge 
ut nye områder.  

Terrengtilpasning

Det er gitt føringer om at hytter ikke skal legges høyere i terrenget enn ca. 880 moh. (i kommunedel- 
planen for Hovden Aust ligger øvre formålsgrense på ca. kote 880). Fordi området ligger i et sårbart 
naturområde og er eksponert anbefales det at ny bebyggelse ikke legges så høyt. 

Friluftsområder og turdrag

Det bør spares en eller to korridorer gjennom BFR26 , i norvest-sørøstlig retning som korresponderer 
med korridorene med LNF-område som går mellom feltene i Remestøylsflotti hyttegrend og 
Børtemannsbekken hyttegrend. Da vil ikke bebyggelsen i BFR26 danne en barriere for kontakten med 
turområdene i sør og øst.

Rundt vannverket er det et løypeknutepunkt og sentralt turområde og grensen for BFR26 bør trekkes 
ca. 100 meter fra dette løypekrysset slik at det blir en buffer mellom hyttene og turdraget. 
De eksisterende løypene og stiene som går i området må beholdes, da dette er et av de viktigste 
turområdene på østsiden av Hovden. 



17

MULIGHETSSTUDIE: HOVDEN AUST 
RAPPORT

4. HYTTESTRUKTUR

Det er stor variasjon i størrelse på hytteområdene og antall hytter i hvert område. Hyttene i Hovden 
Aust er bygd opp av områder som definert i kommuneplanen og reguleringsplaner. Vi har forholdt oss 
til områdene som ligger i kommuneplanen, med en åpnere og mindre detaljert avgrensing. 

Figur 15 Antall hytter innenfor områder i kommuneplanen.
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Mye av bebyggelsen er preget av løse byggelinjer og udefinert struktur, lik et typisk hytteområde som 
er vokst fram over tid. Bebyggelsen er spredt innenfor området, med varierende avstand til veier, og 
mellom hyttene. Mange hytter er tilbaketrukket fra veien og ligger fritt i terrenget. I de nyeste områdene 
er det en tettere og mer tydelig strukturert bebyggelse langs internveiene.

Hyttene har stort sett en etasje med saltak, og enkelte har loftsetasje.  Mange har torvtak. I form 
varierer hyttene fra enkel form til mer sammensatte bygninger, der noen har arker og takopplett.  
Byggestilen varierer mellom laftet stil, klassiske hytter og mer moderne uttrykk.

Det dominerende trekket i teigstrukturen er en stor eiendom som omfatter store deler av området, og 
omkretser de enkelte hyttetomtene med en hytte per tomt. Teigstørrelsen varierer grovt sett mellom 550 
m2 og 1300 m2, samt enkelte litt større tomter. Teigstrukturen følger stort sett bebyggelsesstrukturen. I 
de nye områdene ligger teigene tett i tett. I de eldre delene ligger mange teiger for seg selv. Rundt disse 
ligger en stor eiendom som dekker store deler av Hovden Aust og fjellpartiene lenger opp.

Figur 16 Gjennomsnittlig hyttestørrelse innenfor områdene.

Figur 17 Eiendom- og bebyggelsesstruktur 
med ny bebyggelse øverst, eldre nederst.

Figur 18 Prosentvis andel av areal brukt til hytter (bygningenes fotavtrykk)
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Figur 19 Eksempel på avgrensning av hyttebygging mot natur.

Vannsystemer: vi har lagt til 5 meter buffer rundt 
små bekker og myrer, og 10 meter fra større 
vannspeil.

Grønn infrastruktur: de viktigste områdene fra 
kommuneplanen, med noen justeringer rundt 
vannverket. Langs Austvegen er det en 100 
meter bred sone på hver side der bebyggelse bør 
unngås.

5. AVGRENSING MOT HYTTEBYGGING

For å finne potensial for flere hytter innenfor Hovden Aust må vi først se hvor det ikke er potensial for å 
bygge. For å avgrense områder som ikke er aktuelle for hytteutbygging, har vi brukt følgende:

Kulturminneområder: med samme omfang som 
i reguleringsplan.

Turløyper sommer/vinter og stier: er stiplet,  for 
å vise at det er viktig å ta vare på funksjonen, 
men at løypene kan legges om ved behov.
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Vi har lagt nivået for avgrensing på et grovt nivå, den virkelige avgrensingen blir avklart gjennom videre 
arbeid med kommunedelplan og senere reguleringsplaner. 

I reguleringsplanen for Hovden Aust er det også markert fareområder for høyspentledninger. Disse 
er ikke markert som avgrensinger i analysen. Der det er overlapp mellom mulighet for utbygging og 
høyspentledninger bør det vurderes om ledningene kan legges om eller graves ned. Dette kan også 
vurderes i sammenheng med andre endringer i infrastrukturen, som omlegging og nye traséer for vann- 
og avløpsnett.

I kartet under er alle tema oppsummert, slik at grønn infrastruktur, kulturminneområder og vanntema 
er vist med brun farge. I tillegg har vi vist følgende som veiledende avgrensinger:

• Faresoner: som avgrenset i kommuneplanen. Sonene viser for det meste flomområder, og regnes 
som obs- områder, ikke absolutte avgrensinger.

• Vannverkskoten: kote +882 tilsvarer høyden på vannverket og er lagt inn som avgrensing mot fjellet.

Figur 20 Avgrensing mot hyttebygging
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6. BÆREKRAFTIG HYTTEUTBYGGING

Det norske hyttelivet er ikke slik det var før, med enkel og relativt lav materiell standard. I senere tid 
har det blitt bygd mange store hytter med høy standard. Mange bruker bilen til hytta, og arealbruken 
for hyttefelt er høy. Alt dette er utfordrende sett opp mot bærekraftbegrepet. Samtidig er hyttelivet en 
viktig del av fritiden til mange nordmenn, og det er mulig å gjøre tiltak slik at hytteutbygging kan bli mer 
bærekraftig i framtiden en den er i dag.

I arbeidet med kommunedelplanen har Bykle satt bærekraft tydelig på agendaen for utvikling av 
området. Bærekraftsaspektet kommer også fram i kommuneplanen. Der er det hovedmål om langsiktig 
perspektiv på utvikling og forvalting av kommunens ressurser.

Her kommer også spennet rundt temaet bærekraft fram, i perspektiv av at begrepet rommer både 
en sosial, naturmessig og en økonomisk dimensjon. Bykle kommune har mål og intensjoner om blant 
annet:

• Flere fastboende innbyggere.
• Være attraktiv for de som bor og bygger hytter.
• Flere helårsbaserte arbeidsplasser.
• Fortsatt være Agders beste vinterdestinasjon.

Foto: Anne Sæter Lislevand
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6.1 Overordnet strategi 

Det vil være en krevende rolle for Bykle kommune å balansere alle hensynene knyttet til bærekraftig 
hytteutbygging. En bærekraftig utvikling av Hovden Aust må henge sammen med hele utviklingen på 
Hovden. Derfor vil vi foreslå følgende to overordnede strategier knyttet til bærekraft som kommunen 
bør diskutere:

• Fremtidens hytteliv
Kommunen bør jobbe sammen med næringsliv og hytteutviklere for å dyrke fram fordelene med 
mer bærekraftig utvikling. I en slik prosess kan en ha fokus på å skape gode møteplasser og gode 
fellesløsninger som gjør at flere kan se fordelen med å bo tettere, bruke mindre bil, ha mindre plass 
inne i hytta og få mer ut av opplevelsen ved å dele på uteområder og funksjoner. 

• Overordnet arealpolitikk
Utviklingen av Hovden aust henger sammen med arealpolitikken for hele Hovden. Det er viktig at 
Bykle ser hele Hovden i sammenheng, og fører en diskusjon om hvilke områder som ev. er riktig å ta i 
bruk, eller hvilke områder som bør bevares. I flere kommuner/områder er det nå en diskusjon om en 
markagrense/fjellgrense som setter en endelig grense for utbyggingsområdet. Denne grensen danner 
en langsiktig strategi for god lokalisering, og for å unngå at utviklingen går på bekostning av uberørt 
natur.

6.2 Arealbruk, utforming og bruk av hytter og hytteområder

Mer konkret for Hovden Aust anbefaler vi følgende for en mer bærekraftig utvikling gjennom å styre 
arealbruken, utviklingen av hyttefelt og utbygging av hytter:

• Bruke eksisterende infrastruktur. Bygging av veier og ledninger må holdes til dagens traséer så 
langt som mulig.

• Konsentrere inngrep til steder i eller nær eksisterende inngrep. Utnytte potensial i og nær 
eksisterende hytteområder før utbygging av helt nye områder lengre opp mot fjellet.

• Legge til rette for at bilen kan stå parkert under mest mulig av hytteoppholdet. Skape gode gang- 
sykkel- og ski- koblinger mellom områder og viktige funksjoner som turløyper. Bygge flest hytter 
nær de viktigste turveiene, fritids- og sentrumsfunksjoner.

• Redusere kravet om 2 parkeringsplasser per hytte og legge opp til fellesløsninger for parkering. 
• Vurdere vannbåren varme, jordvarme, eller andre miljøvennlige energiløsninger. 
• Konsentrert bebyggelse, og begrense fotavtrykk.
• Bygge mer i høyden.
• Bygge leiligheter, fritidsboliger i tun eller rekke, i stedet for enkelthytter. 
• Mindre og tettere hytter, som sportshytter. Små hytter bruker mindre energi, både ved utbygging 

og i drift. Samtidig inviterer de i større grad til et enkelt og aktivt friluftsliv.
• Legge til rette for økt deling av funksjoner i kombinasjon med små/tettere enheter, f.eks. felles 

badstue, felleshytte for selskap/gjester, m.m.
• Mer bærekraftige byggematerialer. 
• Bygningsstruktur som gir et lite fotavtrykk per enhet, og som gir minst mulig terrenginngrep. 
• Utleie for å øke bruken per enhet.

Alle grepene for en mer bærekraftig utbygging samsvarer ikke med hensynet til landskap, og må derfor 
vurderes i hvert tilfelle. I det som følger vil vi legge fram ulike løsninger for utbygging. Til slutt vil vi vise 
til hva ulike måter å bygge ut på har å si for bærekraft og landskap. 
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7. UTBYGGINGSPOTENSIAL

For å fortette Hovden Aust med nye hytter foreslår vi tre ulike strategier:

• Fortetting av eksisterende hytteområder.
• Transformasjon av eksisterende hytteområder.
• Nye hytteområder.

Fortetting

Fortetting innebærer å bygge flere hytter innenfor eksisterende felt, der det er ledig plass mellom 
dagens hytter.

Kartet på neste side viser hyttefeltene fra kommuneplanen, der avgrensingsområdene (kap. 5), en sone 
rundt dagens hytter på 8 meter, veier, og små områder på under 400 m2 er tatt bort. Det som er igjen 
viser potensielt ledig areal for nye hytter. Det faktiske potensialet kan være mindre ut fra forhold på 
stedet, som bratt terreng og eiendomsgrenser.

Transformasjon

Transformasjon innebærer en større endring av et område fra dagens tilstand, mot høyere utnytting.
Hovden Aust er bygd ut over lang tid og det er flere hytter og store verdier i de ulike områdene. Vi har 
sett på om noen områder har en vesentlig lavere grad av utbygging enn andre. Som kartet viser har 
vi identifisert et område ved Plassestøylen der det er vesentlig lavere utnyttelse av arealet enn andre 
områder. Området ligger nært sentrum og riksveien, og har potensial for høyere tetthet, for eksempel 
leiligheter.

Nye områder

Nye områder innebærer hytter der det ikke er satt av områder til hytter i kommuneplanen, samt det 
nye hyttefeltet BFR26.

Avgrensingskartet (kap. 5) og vurderinger om landskap og stedlige forhold ligger til grunn for 
utformingen av de nye områdene. I tillegg har vi regnet potensialet for nye områder som brukt der det 
nylig er vedtatt reguleringsplaner.

I kartet på neste side har vi tegnet inn potensielle veier til de nye områdene. Ved å bruke veier 
opp gjennom eksisterende hyttefelt sprer man trafikkbelastningen samtidig som etablering av ny 
infrastruktur blir begrenset. Vi anbefaler ikke å legge ny vei over Austvegen. Kryssing i plan vil gi for 
negativ virkning mot den viktige friluftsruten her, og planfri kryssing vil gi negativ landskapspåvirkning, 
med skjæringer, murer, o.l. Denne traséen kan likevel vurderes i et bærekraftperspektiv dersom det i 
framtiden f.eks. blir etablert en selvkjørende buss som kjører i runder rundt området, for et mer bilfritt 
område. 
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Figur 21 Utbyggingspotensial for Hovden Aust.

De ulike strategiene kan utfordre både bærekraft og landskapsinngrep i området. Dette gjelder særlig for 
det å ta i bruk nye områder. Hvordan områdene utformes, og hvordan og når resten av hytteområdene 
i Hovden bygges ut, har stor betydning. Samtidig kan høy utnyttelse gi store landskapsinngrep.  I neste 
kapittel presenterer vi tre ulike måter å bygge ut disse områdene på. I siste kapittel kommer vi tilbake 
til hvordan utbyggingen forholder seg til landskap og bærekraft.
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8. ALTERNATIVE UTBYGGINGSMÅTER

Under følger tre hovedalternativer for ulike måter å bygge ut nye områder i Hovden Aust på. Alternativene 
er på et grovt og skissemessig nivå, for å få fram forskjellenene mellom alternativene. Endelig utforming 
og tetthet må avklares i planarbeid etter plan- og bygningsloven. Vi har tatt utgangspunkt i ett scenario 
med tradisjonelle hytter, ett alternativ med tettere bebyggelse, og ett med vesentlig tettere bebyggelse 
enn dagens. 3D- modell for alternativene er tilgjengelig på
http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.
html?appid=6f6e96a5dbf34d389c0707120064966f

Figur 22 Alternativ 1: Tradisjonelle hytter og store tomter

Figur 23 Alternativ 2: Tettere hyttebebyggelse og mindre tomter

Figur 24 Alternativ 3: Tett hyttebebyggelse og små tomter



27

MULIGHETSSTUDIE: HOVDEN AUST 
RAPPORT

Figur 25 Alternativ 1: Ny bebyggelse og veier

Figur 26 Alternativ 1: Ny bebyggelse ved BFR26

8.1 Tradisjonelle hytter og store tomter

I dette alternativet er det lagt opp til en klassisk hyttebebyggelse med relativt store hytter og tomter.  
Hyttene er ca. 120 m2 store, og tomtene er 1 dekar, med en hytte per tomt. Innenfor området vist i 
kartet under er det plass til ca. 80 hytter i nye byggefelt, 28 hytter som fortetting, og 27 leiligheter 
som transformasjon. I og med at vi mener det er et poeng å begrense størrelsen på hyttene, så har vi 
lagt oss på hytter på ca. 120 m2, men det vil være mulig å øke størrelsen på hyttene å redusere noe på 
tomtestørrelser hvis det er ønskelig å tilpasse utbyggingen noe mer til slik praksis er i området i dag. 
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Figur 28 Alternativ 2: Ny bebyggelse ved BFR26

8.2 Tettere hyttebebyggelse og mindre tomter

I dette alternativet har vi lagt opp til en blanding med store tradisjonelle hytter på 120 m2 og 600 m2 
tomter, hytter i to etasjer på 120 m2, hytter i rekke på 2,5 etasjer med leiligheter på 80 m2 , og små 
hytter (sportshytter) på 60 m2. Alternativet gir mange forskjellige hyttetyper, og merkbar høyere tetthet 
enn ved kun tradisjonelle hytter.

Innenfor området vist i kartet under er det plass til ca. 195 hytter i nye byggefelt, 30 hytter som 
fortetting, og 42 leiligheter som transformasjon.

Figur 27 Alternativ 2: Ny bebyggelse og veier
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8.3 Tett hyttebebyggelse og små tomter

I det tetteste alternativet har vi lagt opp til leiligheter i bygg på 2-3 etasjer, hytter i rekke og tun, hytter 
i to etasjer på 120 m2, små hytter (sportshytter) på 60 m2 tomter på 400 m2. 
Dette alternativet gir plass til ca. 340 hytter i nye byggefelt, 42 hytter som fortetting, og 48 leiligheter 
som transformasjon.

Figur 29 Alternativ 3: Ny bebyggelse og veier

Figur 30 Alternativ 3: Ny bebyggelse ved BFR26
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8.4 Dagens hyttetyper på Hovden

Bildene under er ulike hyttetyper fra Hovden. Det er en stor miks av typer, selv om de fleste er med 
skråtak, mørke jordfarger og en del har torv på taket.

I eldre områder er mer tradisjonelle hyttetyper, mens det i nye områder er en miks av moderne hytter, 
og hytter i moderne laft torv på taket etc.

Tilsvarende er eldre hytteområder mindre tette med mindre hytter, mens nye områder generelt har 
større hytter på mindre tomter.

Figur 31 Tradisjonell hytte Remestøylflotti hyttegrend.

Figur 33 Leilighetsbygg på 2-3 etasjer Flatastøyl.

Figur 35 Nye hytteleiligheter i rekke på 3 etasjer Flatastøyl.

Figur 32 Moderne hytte Børtemannsbekken hyttegrend.

Figur 34 Tett og lav hyttebebyggelse Solsetertoppen.

Figur 36 Skisentervegen: siste tilskudd til hyttemarkedet
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8.5 Fremtidens hyttetyper på hovden?

Tradisjonshytta
Tradisjonell hytte på 1 dekar tomt. Vist i 3D-modell 
med ca. 120 m2, men har vist seg å bli enda større på 
Hovden Aust. Innenfor denne typologien kan det gis 
rom for noe større eller mindre hytter, ulike former 
og uttrykk. Det typiske vil være trekonstruksjoner, 
mørke jordfarger og grønne tak.

Figur 37 Tradisjonshytta

Figur 38 Ålhytta. Klassisk kataloghytte på opptil 33 til 150 m2

Figur 40 Hytte Silkedalen. Stor moderne hytte med skråtak. 

Figur 42 Bærekraftig byggeri Setesdal. Små hytter for utleie, 
med lokal materialbruk. 

Figur 41 Hytte Sjusjøen. Hytte tilpasset terrenget, men med 
gjenkjennelige takformer og farger. 

Figur 43 Hytte ved Femunden. Miks av tradisjonelle og mod-
erne materialer og uttrykk.   

Figur 39 Hedda sportshytte. Ny kataloghytte på 50 til 70 m2
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Sportshytta og sportshytta +
For å begrense avtrykk i landskapet kan det legges 
opp til mindre hytter opp til ca. 60 m2. Kanskje kan 
det i disse miljøtider være et marked mikrohytter 
på 30-40 m2. Det er enkelte som ønsker enklere 
hytter og som denne typologien passer for. 

Et alternativ er en større hytte i to etasjer 
opptil 120 m2, men samme fotavtrykk. Dette 
gjør at terrenginngrepet blir mindre, men at 
avstandsvirkningen blir større.

Rekkehytta
Rekkehytta er hytter som følger terrenget, og 
både kan ha møne langs og mot terrenget. Kan 
vertikaldeles i leiligheter på 60 m2, eller som større 
enheter på 120 m2. Gir langt høyere tetthet enn 
enkelthytter, men at avstandsvirkningen blir større. 
Kan føres opp som bilfrie felt, med felles parkering. 

Figur 45 Woddy 35. Mikrohytte på 35m2

Figur 44 Sportshytta

Figur 46 Os i Østerdalen. Hytte over to plan på 165 m2.

Figur 47 Hytte i kjede i Silkedalen. Hver hytte på ca 60 m2 Figur 48 Rekkehytta
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Figur 49 Townhousehytta

Figur 50 Leilighetshytta

Figur 51 Nirvana moutain lodge Kvitfjell. Stort 
leilighetskompleks med 94 leiligheter. Helhetlig 
utformet.

Figur 52 Gaustatoppen Lodge. Sju bygninger med 12-15 leiligheter. Stort 
leilighetskompleks. Helhetlig utformet.

Townhousehytta
Hytter på 100-175 m2 avhengig av antall etasjer. Gir 
mulighet for en enkelt å lettstelt hytte over flere 
plan, med ulike funksjoner på de enkelte plan. Kan 
føres opp som bilfrie felt, med felles parkering. 

Leilighetshytta
Hytter på 60-150 m2 avhengig av prosjektets 
utforming. Gir mulighet for en enkelt å lettstelt 
hytte med felles parkering etc. med andre 
beboere.  Kan føres opp som bilfrie felt, med felles 
parkering. Blir markante elementer i landskapet.
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8.6 Stier og skiløyper

Stier
Det er lagt opp til et stinettverk mellom de nye hytteområdene. Stiene kopler seg på de nye veiene, 
og gjør at det blir et sammenhengende turnettverk. I nord blir det behov for å legge om turstier og 
skiløype.

Skiløype
Hovedløypa må flyttes øst over i deler av området, men kan koples inn på dagens løper før 
Børtemannsbekken.

Ny vei

Bruk av vei til tursti

Bruk av vei til tursti

Ny vei

Omlegging av skiløype
Potensial som tverrgående sommerløype

Omlegging av turstier og skiløype

Ny trase skiløype og tursti
Opprettholdelse av 
turløype
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8.7 Veier til nye delområder

For å minske behovet for ny infrastruktur er det lagt opp til tre nye veier som forlengelser av eksisterende 
hytteveier (se tegninger på de neste sidene).

60200
Planlagt vei som forlengelse av veien Remestøyl hyttegrend. Veien blir bratt i starten med stigning på ca 
10% de 275 første meterne. Deretter kan veien følge kotene og få en jevnere stigning. 

60400
Planlagt vei som tar av veien Remestøyl hyttegrend. Veien blir bratt i hele lengden med ca. 10%. 

60600
Planlagt vei som forlengelse av veien Børtemannsbekken hyttegrend. Veien blir bratt i starten med 
stigning på ca. 10% de 200 første meterne. Deretter kan veien følge kotene og få en jevnere stigning. 

Ny vei

Ny tursti

Omlegging av skiløype
Potensial som tverrgående sommerløype

Opprettholdelse av 
turløype

Ivareta ”Markens”

Ivareta dagens skiløype
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9. OPPSUMMERING

Når nye hytteområder skal bygges ut, bør områdene brukes godt for å unngå å stadig spre 
hytteutbyggingen videre utover i fjellheimen. Et dilemma for de nye områdene i Hovden Aust, særlig 
BFR26, er at de ligger høyt og eksponert i landskapet. En ideell situasjon ville være høy tetthet i lave og 
sentrumsnære strøk og dempet bebyggelse opp mot fjellet. Hvis en skal utnytte de nye byggeområdene 
i Hovden Aust kan en få områdene med høyest tetthet lengst opp, og lavere tetthet mot Rv 9.

Potensialet for fortetting og transformasjon bør derfor i utgangspunktet prioriteres foran å bygge ut 
nye områder. Vår vurdering er at området vil tåle fortetting innenfor dagens hytteområder og vi har vist 
ett mulig transformasjonsområde inntil riksveien for høyere utnyttelse enn i dag. I alternativene er det 
vist fortetting på ”ledige” tomter. Transformasjon av andre områder nær veien, som ikke er vist i kartet, 
kan også være aktuelt der flere grunneiere går sammen om å utvikle egne tomter.

BFR26 ligger for høyt til å være blant hytteområdene med høyest tetthet i Hovden. Bebyggelsen 
i alle alternativer vil bli godt synlig i landskapet. Alternativ 3, det tetteste alternativet, med relativt 
høy bebyggelse inkludert leilighetsbygg, går ut over landskapets tåleevne og passer bedre i mindre 
eksponerte strøk. Dersom området først skal bygges ut, bør kommunen likevel vurdere noe høyere 
tetthet enn klassisk hyttebebyggelse med store tomter. I dag er gjennomsnittshytta innenfor området 
svært stor med enkelte hytter over 200m2. Mindre boenheter gir plass til flere hytter, samtidig som 
inngrepet ikke blir vesentlig større. Størrelsen på hyttene vil være en viktig diskusjon for det videre 
arbeidet med kommunedelplanen, og må sees i sammenheng med bærekraftsmål og blant annet 
markedsmessige forhold.

Bærekraftsmålet for Hovden aust må sees i sammenheng med utviklingen av hele Hovden. Overordnet 
bør Bykle kommune se på hvordan en kan legge til rette for et mer bærekraftig hytteliv, og en langsiktig 
arealpolitikk med f. eks en ”fjellgrense” som gjør at ikke byggeområde i Hovden strekker seg stadig 
lengre inn i fjellheimen. 

I utviklingen av eventuelle nye hyttefelt er det en rekke bærekraftstiltak som kan gjøres for den enkelte 
hytte, med bruk av bærekraftige materialer, energiløsninger, og lignende. Gode tiltak innenfor det 
enkelte hytteområde er blant annet å bruke dagens infrastruktur, bruke arealene godt og konsentrere 
inngrep. 


