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1. INNLEDNING
1.1.

Bakgrunn

Alvdalkommunestyrevedtok i sak12/17 og dato 02.03.2017,at det skulleigangsettes
detaljreguleringav «Tronfjell – tilretteleggingfor videreutviklingsom fyrtårn».
Detaljreguleringenvil erstatte eksisterendeplan «Trontoppen»med Plan-ID R11,av 25.06.1998.

Figur 1.1: Eksisterendeplan Trontoppen(Plan-ID: R11)

1.2.

Formål

Formål med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av Tronfjell som «fyrtårn», gjennom
tilrettelegging for turisme på den høyest beliggende fjelltoppen i Norge, hvor det er mulig å kjøre bil
helt opp. Praktisk tilrettelegging vil vær e etablering av et utkikkspunkt, mulig etablering av et
servicebygg og utspring for hangglidere, samt rydding av eksisterende og nye stier i en runde rundt
toppen. Hensikten er å bidra til økt verdiskaping for næringslivet i kommunen, gjennom at flere
stopper, tar turen opp på fjellet og dermed tilbringer mere tid i kommunen. En vil da få bekjentgjort
mer av den aktiviteten som allerede foregår i og rundt Tronfjellet i dag; Tr adisjonell landbruksnæring,
jakt, og turområde, Solan Gundersensstyrkeprøve med sykling opp til toppen, Downhill sykling under
Livestock, og hanggliding.
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Figur 1.2: Detaljreguleringfor UtkikkspunktTrontoppen.
Byggeområdenestadfesterde eksisterendeinstallasjonene.I tillegg åpnesdet for etablering
av utkikkspunkt,rampefor utspringfor hangglidere,tilrettelagte urveger,utvidet parkering
og mulighet for opparbeidelseav servicebygg.Det øvrigearealet bevaressom naturområder.

1.3.

Krav om konsekvensutredning

Det er foretatt en konsekvensvurdering
av planområdetdatert 25.10.2018.Konsekvensvurderingen
er i henholdtil Forskriftom konsekvensutredning.
Konklusjonenav denneer at planforslagettrolig vil
medføreøkt tr afikk opp til Trontoppen,men ikke av en slik karakterat det utløserkrav om
konsekvensutredning.
1.4.

Forslagsstiller

Forslagstillerer Alvdalkommune.
1.5.

Planlegger/konsulent

Planener utarbeidet av enhet for Plan,byggesakog geodata,etter et råutkastfra Feste
landskapsarkitekterAS.
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2. BESKRIVELSE
AV OMRÅDET
2.1.

Beliggenhetog planavgrensning

Figur 2.1: Ortofoto fra Trontoppenmed dagensinstallasjonerog planensavgrensning.

Planområdet omfatter de øvre deleneav Trontoppen: Toppen av Tronfjell og Tylldalstoppen.
Planområdetliggeri sin helhet innenfor Alvdalkommunesgrense,men grensermot Tynset
kommunei øst.
Planområdeter i hovedsakidentiskmed gjeldenereguleringsplan(Plan-ID R11).Grensenemot øst er
tilpassetkommunegrensamellom Alvdalog Tynset.
Planområdethar en størrelsepå ca. 325 daa.
2.2.

Dagens- og tilstøtende arealbruk og landskap

Dagensarealbrukbestårav telekommunikasjonsinstallasjoner
(antennemast)vest i planområdet
(Trontoppen).Områdeti øst (Tylldalstoppen)består av navigasjonsinstallasjoner
(radar).
I tillegg er det opparbeidetkjøreadkomstmed parkeringsplasser
knyttet til de to installasjonene.
Omkringliggendeområderpregesav mye stein, ur og fjell i dagen.Det er lite/ingen bunnvegetasjoni
planområdet.
Det finnes to tydeligestier/turveger inn i planområdetfra sør og nord.
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2.3.

Flom, ras og grunnforhold

Ifølgeregistreringerfra NVEAtlas, er det ingen registreringerav fare for flom, skred,eller steinsprang
i planområdet.Løsmassekart
fra NVEAtlasviser at området bestårav «bart fjell» og
«forvitringsmateriale».

Figur 2.2: Kartet fra NVEAtlas viserfaresonekartfor området. Områdeneøst for planområdet
(Tylldalstoppen)har aktsomhetsområderfor snøskred(rød skravur),steinsprang(svart skravur)og jord- og
flomskred(brun prikket skravur).

2.4.

Kulturminner og kulturmiljø

I vedtatt kommunedelplanfor kulturminner og kulturmiljøer, Alvdalog Tynsetkommuner,er
kringkastingstårnetpå Tron vernet. Kulturminnethar vernekategori1 i kommunedelplanen.Dette
innebærerat kulturminnet er av nasjonalog/eller regionalbetydningog skalregulerestil
arealbruksformålhensynss
one bevaringetter lov om planleggingog byggesaksbehandling
§ 11.8 eller
12.6.

2.5.

Naturverdier

Figur 2.3: Kartet fra RAAskeladdenviservernet områdeknyttet til kringkastingstårnetpå Tron.
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Det er to registreringav nær truet planteart (Issoleie)sørvestog sørøsti planområdet.Ut over dette
er det registrert andre plante- og mosearter som har statuslivskraftige.Fjellrype(nær truet) er
registret vest for kringkastingstårnet.

Figur 2.4: Kartet fra Artsdatabanken-Artskart viserregistreringenav arter innenplanområdet,markert som
gule punkter..

2.6.

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk

Områdetbenyttes en god del til rekreasjonsbruk.Påsommerener det biltrafikk opp til toppen langs
adkomstvegen.I tillegg er det mangesom har toppen som turmål med oppgangbåde fra Alvdal- og
Tynset-siden.Om vinteren er fjellet et attraktivt skiområde.
2.7.

Trafikkforhold

Det er en privat (bomveg)adkomstvegtil Trontoppensommerstid. I toppområdet er det opparbeidet
flere mindre parkeringsplasser
for bil.
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3. PLANSTATUS
OGRAMMEBETINGELSER
3.1.

Nasjonaleføringer

Den europeiskelandskapskonvensjonen
Formålet med den europeiskelandskapskonvensjonen
er å verne, forvalte og planleggelandskap.
Konvensjonenomfatter alle typer landskap;by- og bygdelandskap,kyst- og fjellandskap.Den handler
om verdifulle landskap,ordinærelandskapog om landskapsom kan trenge reparasjon.Landskapeter
i stadigendring.Konvensjonen tar ikke sikte på å hindre endringermen å påvirkeendringenei en
retning som folk ønsker.Konvensjonenleggersærligvekt på landskapetder folk bor og arbeiderog
der barn vokseropp.
Vurdering:
Detaljreguleringenvidereføreri hovedsakplangrepetfra eksisterendekommuneplan. Planenåpner
for mer tilrettelegging for bruk i turist- og fritidssammenheng.Områdeter alleredeåpent for bruk og
adkomstmed bil. Landskapetpå Trontoppener i dag sterkt påvirket av menneskeligaktivitet.
Tiltakenei planener tenkt å videreutvikleTrontoppensom turistmål, og vil såledesværei tråd med
landskapskonvensjonen
knyttet til planleggingav fjellandskap.
Statlige planretningslinjer

for klima - og energiplanlegging i kommunene (2009)

Kommunenskalgjennomplanleggingog øvrigmyndighets- og virksomhetsutøvelsestimulereog
bidra til reduksjonav klimagassutslipp,samt økt miljøvennligenergiomlegging.
Formålet med de statlige planretningslinjeneer å:
Sikreat kommunenegår foran i arbeidet med å redusereklimagassutslipp.
Sikremer effektiv energibrukog miljøvennligenergiomleggingi kommunene.
Sikreat kommunenebruker et bredt spekterav sine roller og virkemidler i arbeidet med å
redusereklimagassutslipp.
Vurdering:
Denforventedeøkte biltrafikken til planområdeter ikke i tråd med reduksjonav klimautslippfra
transport. Derimot vektleggerde regionaleplanbestemmelsene
økt verdiskapingog livskvalitet basert
på lokalekultur- og naturressurser.Tiltaket er i tråd med dennemålsetningen.

Universellutforming
Universellutforming betyr at produkter, byggverkog uteområdersom er i alminneligbruk skal
utformes slik at alle menneskerskalkunne bruke dem på en likestilt måte sålangt det er mulig, uten
spesielletilpasningereller hjelpemidler.Det er satt økt fokus på dette temaet de senereår i Norge.
Vurdering:
Planforslagetleggeropp til at universellutforming skal gjennomføresså langt det er mulig for nye
tiltak i planområdet, se fellesbestemmelser
- 2.1.1-Universellutforming.
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3.2.

Kommunale planer og føringer

I vedtatt kommuneplanfor Alvdaler deler av planområdetavsatt til byggeformål,med underteksten
radar- og televirksomhet.Arealeter unntatt fra rettsvirkningi kommuneplanen,da reguleringsplanen
for området,R11,Trontoppenvedtatt 25.06.1998, fortsatt skalvære gjeldendefor området i vedtatt
kommuneplanfor Alvdal,2009.

Figur 3.1: Utsnitt fra kommuneplanenfor Alvdal.Plan-ID: KPAlvdal2009.
3.3.

Gjeldendereguleringsplaner

Gjeldendereguleringsplanfor Trontoppen(Plan-ID R11, vedtatt 25.06.1998) omfatter området
mellom toppen av Tronfjellet og Tylldalstoppen.Planener inndelt i tre soner, der soneI liggerpå
Tylldalstoppenog er regulert til Navigasjonsinstallasjoner
(radar),soneII er kjørevegog soneIII er
regulert til Telekommunikasjons
-installasjoner(antennemasta).Det planlagteutkikkspunkteter tenkt
etablert innenfor område III.

Figur 3.2: Gjeldendereguleringsplanfor Trontoppen,R11,Trontoppenvedtatt 25.06.1998.3
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4. PLANPROSESS
OGMEDVIRKNING
4.1.

Kunngjøringav igangsattplanarbeid og høring av planprogram

Varselom oppstart av reguleringsarbeidble første gangsendt til offentlige instanser,grunneiereog
naboerden 25.06.2018,med frist for innspill den 06.07.2018. Varslingenble det annonserti avisen
Østlendingensamt på Alvdalkommunes hjemmeside. Totalt kom det inn 8 merknadertil varslet. I
brev datert 20.09.18foreslårtiltakshaverneå utvide planområdet til å omfatte hele toppområdet,
inklusive ei utspringsrampe for hangglidere, regulere inn stiene i området, etablere en HCparkering og tilrettelegge for et servicebygg. Ny plangrenseble varslet1.10 til grunneierlagenepå

toppen av Tronfjellet, og 15.11ble utvidelsenvedtatt i formannskapet.28.11ble utvidelsenvarslet
ved annonsei Østlendingen,samt ved brev til berørte parter og regionalemyndigheter.Frist for å
komme med uttalelsevar satt til 11.01.19.
4.2.

Sammendragav forhåndsuttalelsermed forslagsstillerskommentar

Det kom inn 8 uttalelserved første gangshøring,med frist 06.07.2018, og 7 uttalelserved andre
gangshøring,med frist 11.01.19.Totalt 10 instanser.

Part / Regionalmyndighet
1
Direktoratet for mineralforvaltning
2
Fylkesmanneni Hedmark
3
Statensvegvesen
4
Telenor
5
HedmarkFylkeskommune
6
Tronsvangliaveilag
7
Avinor FlysikringAS(Avinor)
8
Sametinget
9
Nord-Østerdalkraftlag
10 Norkring

Dato, uttalelse
29.06.18
06.07.18
06.07.18
07.07.18
16.07.18
16.07.18
31.07.18/ 21.08.18
09.08.18

Dato, ny uttalelse
13.12.18
11.01.19
14.01.19
03.01.19
19.12.18
18.12.18
08.01.19

Forhåndsuttalelsene
er samleti vedleggnr.1. Et kort sammendragfølger her:
1. Direktoratet for mineralforvaltning(DMF), ved brev datert 29.06.2018
DMFkan ikke se at det foreslåtte planområdetkommer i konflikt med registrerteforekomsterav
mineralskeressurserav regional,nasjonaleller internasjonalverdi, bergrettighetereller masseuttaki
drift. DMFhar derfor ingenmerknadertil oppstart av planarbeidet.
Rådmannenskommentar:Innspillettas til orientering.
2. Fylkesmanneni Hedmark, ved brev av 06.07.2018
Fylkesmannenforutsetter at nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanleggingfølgesopp
i det videre arbeidet med planen.Statuspå vegenopp til toppen er uklar for Fylkesmannen.
Databasene,Artskart og Naturbase,viser at det er registrerterødlistaplantearter og ansvarsarteri
området. Fylkesmannenminner på at planforslagetskalvurdere virkningenefor naturmangfold.
Samfunnssikkerhets
- og beredskapsmessige
forhold skalivaretasi reguleringsplanen.
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Rådmannenskommentar: Nasjonaleforventningertil kommunalplanleggingvurdereså værefulgt
opp. Deler av den private atkomstvegen,fra Tronsvangenog opp til toppen, ble ødelagtav regnskylli
2017.Vegener nå under utbedringog opprusting.Den nordligstedelen av dennevegeninngår i
planområdetog omfattes av planbestemmelseneunder punkt nr. 4. Innenfor planområdeter det
ikke gjort funn av rødlistaplantearter.Områdetbeståri hovedsakav stein, ur og fjell i dagen.
Vurderingi henhold til naturlovenfinnes under punkt nr.6 i planbeskrivelsen.

Fylkesmanneni Hedmark,13.12.18
Visertil tidligere kommentarer,og har ingennye merknader.
3. Statensvegvesen,06.07.2018
Statensvegvesenpåpekerat planområdethar atkomst fra fv. 681 (Brannvålsveien)
via privat
veg (Tronsvangliaog Tronfjellveien)forbi TronsvangenSeterog etablerte seterområdemed
spredtehyttetomter. Konsekvensvurderingen
påpekerat planforslagettrolig vil medføreøkt
trafikk opp til Tronfjelltoppen.Avkjøringfra offentlig veginngårikke i planområdetog
Statensvegvesenber om en vurderingav nødvendighetenmed tiltak i avkjørselen.
Eventuelletiltak må værei henhold til kravenei Statensvegvesensin håndbokN100.
Nødvendigetiltak må avklaresog sikresgjennomrekkefølgebestemmelser
i planen.
Avkjørselenbør dimensjoneresfor lastebilerog vogntog.
Statensvegvesen,11.01.19
Statens vegvesen viser til tidligere uttalelse, der de ber om at transportbehovet og
konsekvenseri form av nødvendigetrafikale tiltak, utredes nærmere.Det kan blant annet
være behov for utbedring / utvidelse av kryssetmot Fv. 681, samt vegetasjonsryddi
ng for å
bedre siktforholdene.De har ingenøvrigemerknadertil den utvidede varslingen.
Rådmannenskommentar:I forbindelsemed eksisterendeavkjørselfra fv. 681 er det foretatt
vurderingeri forhold til frisikt og svingradier.Disseer vurdert og beskrevet i planbeskrivelsen
pkt. 5.2.7. Tiltak knyttet til avkjørselenfremgår av planbestemmelsenespunkt 8 Rekkefølgebestemmelser.Transportbehovetbesbeskrevetav tiltakshaverne.Utbedring/ Utvidelse
av kryssetmot Fv.681 og vegetasjonsrydding
skal ivaretasfør godkjenningav planen.
4. TelenorNorgeAS,ved e-post datert 07.juli 18
TelenorNorgevar på befaringpå Tronfjell06.07.18sammenmed JanIngeGjermundshaug
og så
på installasjoneri bakken(jordingsanlegg).
Det ble enighetom sikringav anleggetsom beskrevet
i vedlagteuttalelse.
Rådmannens
kommentar:Forholdeneblir ivaretatt sombeskreveti uttalelsen

5. Hedmarkfylkeskommune,13.07.2018og 14.01.19
Fylkesdirektørenhar ingen vesentligeplanfagligemerknadertil oppstartsvarselet,men ber
om at følgendetekst innarbeidesi reguleringsplanens
fellesbestemmelser:
«Dersomdet i forbindelsemed tiltak i markenoppdagesautomatiskfredete kulturminner
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidetstansesi den utstrekningdet berørerkulturminnene
10
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eller deres sikringssonerpå fem meter. Det er viktig at ogsåde som utfører arbeideti marken
gjøreskjent med dennebestemmelse.Melding om funn skalstrakssendes Hedmark
Fylkeskommune
v/ kulturminneavdelingen,jf. Lovom kulturminner§ 8, annet ledd.»
Rådmannenskommentar:Tekstener tatt inn i fellesbestemmelsene
for hele planområdet,§
2.1.
Automatiskfredete kulturminner:
Det er ikke opplysninger i fylkeskommunens arkiv om automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet.Fylkesdirektørenhar dervedingenmerknadertil planarbeidet.
Rådmannenskommentar: Tastil orientering.
6. Tronsvangliaveilag,16.07.18
Veilagetvisertil varselom oppstart, samt uttalelsefra Statensvegvesendatert 03.07.2018,
og har følgendekommentarer:
Statensvegvesen,uttalelse
1
2

3

Anleggetvil medføreøkt
trafikk til Trontoppen
Det må gjøresen vurderingav
om det er nødvendigmed
tiltak i avkjørselen,slik at
kravenei Statensvegvesensin
håndbok
N100kan oppfylles.Eventuelt
nødvendigetiltak må avklares
og sikresgjennom
rekkefølgebestemmelseri
planen.Avkjørselenbør
dimensjoneresfor lastebiler
og vogntog,i
samsvarmed N100.
Statensvegvesenregnermed
de privatrettsligeforholdene
rundt bruken av den private
atkomstvegenivaretas.

TronsvangliaVeilag,
kommentarer
Økt trafikk tas til etterretning

Tiltakshavers/ rådmannens
kommentar
Økt trafikk tas til etterretning

Utbedringav avkjørselligger
utenfor veilagets
ansvarsområde,og krav legges
inn i rekkefølgebestemmelsenei
reguleringsplanen.

Ut fra de utførte
vurderingeneknyttet til
avkjørselenfra Fv.681 til
Tronsvanglia,viserdette at
eksisterenderadier er
tilfredsstillendefor lastebiler
og vogntog.
(HelgeBakke,Feste
landskapsarkitekter).

Avtaleom bruk og vedlikehold
av privat adkomstvei,
Tronsvanglia,fremforhandles.
Kravom dette leggesinn som
en rekkefølgebestemmelse
i
reguleringsplan.

Dette er lagt inn som et
rekkefølgekravi
bestemmelsen,
Pkt. 8.2.

Tronsvangliaveilagviserogsåtil Kommuneplanfor Alvdal2008-2020,Arealdelen,kap.3.1.
Bygge- områderfor fritidsbebyggelse,pkt. g) «Førdet er etablert til sammen30 nye
11
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fritidsboliger på TronsvangenskalTronsvangveienleggesom eller utbedresi nødvendiggrad.
Nødvendigomleggingetter utbedring av Tronsvangveiendefineresog avklaresgjennom
reguleringsplan.»Av punktet fremgår det at trafikk generert av 30 ekstrafritidsboliger
utløserkrav til utbedring av veien.Den økte trafikken til Trontoppensom forventes,vil
overstigetrafikken til 30 fritidsboliger.Konsekvensen
av bestemmelsenei dette punktet blir
derfor gjeldendefor utviklingenav utkikkspunktetpå Trontoppen.Kravetom utbedring av
Tronsvangveiener satt av Alvdalkommuneut fra økt trafikkbelastning,og må derfor inn i
reguleringsplanen,enten direkte, eller som en rekkefølgebestemmelse.
Rådmannenskommentar:Det er ikke gjort noenvurderingfra kommunenssideom hvorvidt
det er behovfor omleggingav selveveitraseenved økt trafikk, eller om veitraseener å
betrakte som hensiktsmessig
ifht terrenget og framtidig estimert trafikkmengde.Det vises
imidlertid til tilbud fra JanInge Gjermundshaugom å ta over vedlikeholdsansvaret
for veien
opp Tronsvanglia.Sett i forhold til den merbelastningøkt trafikk vil ha for veilagetog
oppsittere,vil dette i all hovedsakløsepåkommendeproblemstillinger som følge av økt
trafikk.
Tronsvangliaveilag, 03.01.19
I konsekvensutredningen
står det at det er inngått avtale mellom tiltakshaverTronfjell
Opplevelserog TronsvangliaVeilagom utbedring/vedlikeholdav veien. Dette er ikke korrekt
- det foreligger ingen avtale her. Veilagetforventer å få et skriftlig utkast til avtale fra
forslagsstiller.Veilagetsoppfatninger at planforslageter i strid med «Kommuneplanfor
Alvdal,kap 3.1 Byggeområder.Planbestemmelse
nr 3 Pkt G):
«Førdet etablerestilsammen30 nye fritidsboligerpå TronsvangenskalTronsvangveien
leggesom eller utbedresi nødvendiggrad.Nødvendigomleggingeller utbedring av
Tronsvangveiendefineresog avklaresi reguleringsplan»
Konsekvensene
av planforslagetvil genereremer trafikk enn etableringav 30 nye
fritidsboliger på Tronsvangen.Det må derfor tas inn et punkt i reguleringsplanensom
definerer nødvendigomleggingeller utbedring av Tronsvanglia.
Rådmannenskommentar:Privatrettsligavtale skalnå foreliggemellom TronfjellOpplevelser
og TronsvangliaVeilag..
7. Avinor FlysikringAS(Avinor),31.07.18
Avinor har en radarinstallasjonpå Tylldalstoppeninnenfor reguleringsplanens
soneI som er
regulert til Navigasjonsinstallasjoner
(radar). Denneradarener en kapasitetskritiskdel av
nasjonalinfrastruktur for overvåkningog kontroll av flytrafikk. Driftsforstyrrelserfor denne
radarenvil kunnepåvirkekapasiteteni luftrommet for flygningermellom Nord - og SørNorge.Av konsekvensvurd
eringenkan vi ikke se at våre behov for radarener tatt stilling til
og vi vil derfor kreveat den planlagteutbyggingen vurderesi forhold til følgendeto
hovedpunkter:
1. Radiotekniskpåvirkningav radarensfunksjoni form av refleksjonereller hinder.
a. For å kunne vurdere dette må byggetegningersom angir plassering,høydeog
byggematerialevurderes.
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b. Radarensantennehøydeer 1677,7moh. Jobrederedet skalbyggesdesto lavere
bør byggehøydenværeift antennehøyden.Avinor benytter egnesimuleringsverktøy
for å vurdere påvirkningi hvert enkelt tilfelle.
2. Sikkerhetsmessige
forhold knyttet til økt ferdseli området (trusselvurdering).
a. Veiener ifølge våre opplysningeri dag stengt av bom og med tilgangfor Telenorog
Avinor.Dersomveien skalåpnesfor allmennferdselmå fysiskbegrensning(bom)
vurderesetablert der veien delesmellom Trontoppenog Tylldaltoppenslik at vår
installasjonikke er tilgjengeligfor biltrafikk uten spesielltillatelse.
b. Økt ferdseltil fots i området vil medførestørre sannsynlighetfor vilkårligeeller
planlagteanslagmot vårt anleggog vi må vurdere etableringav andre overvåkningsog varslingsanlegg
i byggetenn det som er tilstrekkeligmed dagensferdsel.For framtidig
korrespondanseer det ønskelig at adresselistaendresfra Avinor AStil Avinor FlysikringAS.
Avinor FlysikringASer et heleid datterselskapav Avinor, med ansvarfor
flysikringstjenestene,herunder radarenpå Tronfjell. For å kunnevurdere pkt. 1 og 2
tilstrekkeligbehøvervi byggetegninger,samt ev. planer om fysisksikringav området
oversendtmed tilstrekkeligtid til intern gjennomgangfør endeligtilbakemeldingkan gis.
Påsammetid kan det opplysesav Avinorsplaner for nasjonalovervåkningav flytrafikk er
under omarbeidelsei forbindelsemed innføringav ny teknologi.Radarenpå Tylldalstoppen
kan i den forbindelsebli erstattet av en annentype sensor.Dersomdette gjennomføres
forventer vi færre krav og enklererestriksjonersammenlignetmed dagenssituasjon.
Rådmannenskommentar:Byggetegningeroversendesså snart de foreligger.Det vil sannsynligvis
ikke påvirkeradaranleggetda det ikke er snakkom et høyt og kompaktbygg.Fysiskstengningav
vei kan løsesved etableringav bom. Stengningav vei leggesinn som en rekkefølgebestemmelse,
punkt. 8.4.

Avinor FlysikringAS(Avinor),21.08.18
Avinorsvarerpå tilsendtebyggetegningerat radiotekniskevurderingerav planlagtbyggikke vil
påvirkeradarensfunksjon,da byggehøydenbare er 1.,4 m over bakkenivå.Dersom videre
planleggingendrebyggehøydenevneverdigmå AvinorFlysikringkontaktesfor nye vurderinger.
Brukav kran og lignendeunder selvebyggeaktivitetenmå koordineresmed Avinor.Videreer det
klarlagtat adkomsttil radarinstallasjoneni dager åpenfor allmennferdselog Avinorvil ikke
kreveendringeri dette. Eventuellenødvendigetiltak vil bli foretatt internt i bygget.
Rådmannenskommentar: Tastil orientering.Kravom bom tas ut av rekkefølgebestemmelsene.

Avinor FlysikringAS(Avinor),19.12.18
1. Avinor har ingenytterligere kommentarertil varselom oppstart utover det som kom fram i
forrige varsel. Dette gjelder Radioteknisk påvirkning av radarens funksjon i form av
refleksjoner eller hinder, samt sikkerhetsmessigeforhold knyttet ti l økt ferdsel i området
(trusselvurdering).Disseforholdene ble løst ved oversendelseav tegninger av det aktuelle
byggeprosjektetda, og en vil måtte avklareev. nye byggeprosjektpå sammemåte.
Rådmannenskommentar:Tastil orientering.
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8. Sametinget,09.08.18
Sametingetkjenner ikke til at det er registrert automatiskfreda samiskekulturminner i det
omsøkteområdet. Sametingethar derfor ingen spesiellekulturminnefagligemerknadertil
planforslagetpå det nåværendetidspunktet.De minner imidlertid om det generelle
aktsomhetsansvaret,
som bør fremgåav reguleringsbestemmelsene:
Kulturminner og aktsomhetsansvaret:
Skulledet underbygge- og anleggsarbeidi markenkommefram gjenstandereller andrespor
som visereldre aktivitet i området, må arbeidetstansesog meldingsendesSametingetog
Fylkeskommunen
omgående,jf. Lovom kulturminner§ 8, annet ledd.
Kulturminnemyndighetene
forutsettesat dette påleggformidlesvideretil dem som skal
utføre arbeideti marken.
Sametingetminner ogsåom at alle samiskekulturminnereldre enn 100 år er automatisk
freda ifølge lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner(Kml)§4 annet ledd. Mange av disseer
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.Det er ikke tillatt å skadeeller
skjemme et freda kulturminne,eller sikringssonenpå 5 m rundt kulturminnet,jf. kml. §§ 3 og
6.
Rådmannenskommentar:Tekstener tatt inn i fellesbestemmelsene
for heleplanområdet,§
2.1.
9. Nord-Østerdalkraftlag (NØK), 18.12.18
NØK orienterer om at de ikke har strømnett på Tronfjell. Dette til opplysningi forhold til
eventuell forsyningav anleggtilknyttet denne planen.Det er et eget strømnett på Tronfjell,
og det er Norkringsomer eier av høyspentlinjasom forsynerstrømopp til Tronfjell.Det finnes
ogsåhøyspentkableri bakkenoppe på Tronfjell og dissemå man ta hensyntil ved eventuelt
arbeidei området.Det er Norkringog Luftfartsverketsom er eier av disseanleggene.Dadette
regnes som kritisk infrastruktur, finnes ikke disse anleggene i off entlige kart. NØK har
driftslederansvarfor høyspentnettetsomforsynerde to anleggenepå Tronfjellog står for den
dagligedriften av dette.
Rådmannenskommentar:Tastil orientering.
10. NorkringAS, (Telenor)datert 08.01.19
Norkringhar ingenumiddelbare innsigelser(kommentarer)til planene,men gjør oppmerksom
på at parkeringikke må bli til hinder for adkomsttil deresanlegg.De gjør ogsåoppmerksom
på fare for isnedfallfra tårnet innenfor en sonemed radiusomtrent lik tårnhøyden.
Rådmannenskommentar:1. Dette blir ivaretatt. 2. Tastil etterretning.
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5. . BESKRIVELSE
AV PLANFORSLAGET
5.1 Reguleringsformål
Planområdeter totalt på ca. 325 daa, hvoravca. 17 daa er arealertil bebyggelseog anlegg,
ca. 11 daa er arealertil samferdselog infrastruktur, ca. 2,7 daa er avsatt til grønnstruktur/turveger og
de resterende293 daa er arealersom videreføressom LN;landbruk-natur-formål:

Figur 5.1: Reguleringsformåli planen
Hovedformål

Underformål

Benevnelse

SOSIkode

Bebyggelse- og anlegg

Fritids - og turistformål

BFT1- 2

1170

5,1 daa

Idrettsanlegg

BIA

1400

1,3 daa

Andre typer bebyggelse og
anlegg- Navigasjonsinstallasjoner

BAB1

1500

4, 8 daa

Telekommunikasjonsanlegg

BTK1

1570

6,0 daa

Sum
Samferdselsanleggog tek.infrastr.

1 7,2 daa
Kjøreveg- privat

SKV1

Annen veggrunn grøntareal
Parkering- privat

SPA1- 4

2011

3,3 daa

2019

3,7 daa

2080

4,0 daa

Sum
Grønnstruktur

1 1 ,0 daa
Turveg

GT1- 2

3031

Sum
Landbruks- , natur - og
friluftsområder

Areal
(daa)

2,7 daa
2,7 daa

Landbruks- , natur - og
friluftsformål

LNF1- 4

5100

Sum

293,3 daa
293,3 daa

Samlet areal

Figur 5.2: Hensynssoner
i planforslaget(soneneinngår i andrearealformål)
Hensynssone
Sone c)
Sone med angitte særlige hensyn

5.2

Bevaring kulturmiljø

Benevnelse
H570_1

SOSI- kode
570

Gjennomgangav reguleringsformål

5.2.1 Fellesbestemmelser

Universellutforming er et premissfor tiltak som skaligangsettesinnen planområdet.
Tekniskinfrastruktur omfatter forbud mot luftstrekk av kabler.
Midlertidig masselagertillates for nødvendigvedlikeholdav vegerog plasser.
5.2.2 Bebyggelseog anlegg
Materialbruk og farger gir føringerknyttet til de spesiellenaturområdenesom er på Trontoppen.
Knyttet til fritids- og turistformål (BFT1)tillates det etablert et utkikkspunktknyttet til det gamle
mastfundamentetnord for dagensantennemast.Utkikkspunktettillates etablert inntil 1,4 m over
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bakkenivå.Utkikkspunktetkrevessikret med bl.a. nødvendig rekkverk, osv. ihht. forskriften TEK17.
Innenfor BFT2tillates etablert et servicebygg,i henholdtil 5.2.2.Reguleringsformålene
navigasjonsinstallasjoner
(BAB1) og telekommunikasjonsanlegg
(BTK1), stadfesterdagenssituasjon.
Idrettsanlegget(BIA)er Utspringsrampefor hanggliding.
5.2.3 Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
Kjøreveg-privat (SKV1) stadfesteri hovedsakdagenssituasjon,men åpner for en breddeutvidelseav
vegen,knyttet til den forventedetrafikkøkningen.
Annenveggrunn-grøntareal omfatter vegenssideterrengfor etableringav grøfter, samt nødvendig
terrengbearbeiding.
Parkering-privat (SPA1-4) tillater utvidelseav eksisterendeparkeringsplass
med krav om
opparbeidelseav tilstrekkeligsnu- og oppstillingsarealfor buss,parkeringsfor bevegelseshemmede
og for idrettsanleggetutspringsrampefor hanggliding.
5.2.4 Grønnstruktur
Turveg(GT1-2) stadfesterdelvisdagenssituasjon,og åpner for skjøtseli form av fjerning av
blokkstein,grusingav stiene / turvegene.GT2går rundt toppområdet.
5.2.5 Landbruks-, natur- og friluftsområde
LN1-6 stadfesterdagenssituasjon.
5.2.6 Særlighensynbevaring
Teletårneter bevaringsverdigsom et minnesmerkefor tidlig kommunikasjon,og hensynssoner
H570_1er videreført for det eldste av tårnene på Trontoppen,fra vedtatt kommunedelplanfor
kulturminner og kulturmiljøer, Alvdalog Tynsetkommuner.Dette tårnet var radio- og fjernsynslink.
5.2.7 Rekkefølgebestemmelser
FørFT1tas i bruk skaldet sikrestilstrekkeligfri sikt knyttet til avkjørselfra Fv.681 ti l Tronsvanglia
. Det
skalforeliggeprivatrettsligavtale mellom tiltakshaverog Tronsvangliaveilag.Veienskalsikresmed
stabbesteinerpå de bratteste områdenefor å forhindre ulykker langsTronfjellveien.
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Figur 5.3: Kart fra «Norgeskart»
viserdagenssituasjoni avkjørselen
fra fv. 681 til Tronsvanglia.
ÅDTfra sør og fram til avkjørselen,
er på 750 med 10 lange kjøretøy.
Radiusi avkjørseler på ca. 15 meter.
ÅDTfra nord og fram til avkjørselen,
er på 600 med 10 langekjøretøy.
Radiusi avkjørselener på ca. 13
meter.
Sideterrengetpå østsidenav fv. 681
ligger noe lavereenn fylkesvegen.
Nord for Tronsvangliaer det åpen
dyrkamarkmed et smalt
vegetasjonsbeltemellom veg og
dyrkamark.
Sørfor Tronsvanglia er det tett
furuskog.
Siktlinjene(blå strek i kartet) er vist
med 6m stoppsiktog 140 meter
frisikt.

Figur 5.4: Påortofoto fra «Norgei
bilder» viserdagenssituasjoni
avkjørselenfra fv. 681 til
Tronsvanglia.
Denblå strekenviserf risikt (6m x
140 m).
Noenfå trær, som er sikthindrende,
nord for Tronsvangliamå fjernesi
frisiktsonen.
I frisiktsonen,sør for Tronsvanglia,
må det fjernesen del flere trær som
er sikthindrende.
Det er ikke nødvendigmed tiltak for
terrengetinnenfor frisiktsonen.
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Ut fra de utførte vurderingeneknyttet til avkjørselenfra fv. 681 til Tronsvanglia,viser dette at
eksisterenderadier er tilfredsstillendefor lastebilerog vogntog.
Knyttet til frisikt er det ikke nødvendigmed terrenginngrep,men det er nødvendigmed uthoggingav
tre - og buskvegetasjoni frisiktsonenlangsfv. 681.

5.3 Virkninger / konsekvenserav planforslaget
Etableringenav et utkikkspunktog utspringfor hanggliderepå Trontoppenforventeså gi noe økt
trafikk. Adkomstvegentil Trontoppener oppgradertog utbedret etter tidligere skaderetter kraftig
regnvær. Reguleringenleggeropp til utbedring av vegeninnen planområdet,samt utbedring av
parkeringmed tilstrekkeligsnu- og parkeringsareal for busser.Planensikrer tilstrekkeligarealfor
etableringav et utkikkspunkt,samt at den sikrer areal knyttet til de eksisterendeinstallasjonenpå
Trontoppenog Tylldalstoppen.Den ivaretar det sårbareartsmangfoldeti området gjennom
kanaliseringav ferdsel.Ferdselentilretteleggesfor flest mulig gjennomhandicapparkeringog
tilrettelagt sti for mulighet til å gå tu r oppe på toppområdet.

5.4 Risikoog sårbarhet
5.4.1

Metoder og forutsetninger

Analysener gjennomførtmed egensjekklistebasertpå rundskrivfra DSB1. Analysener basert på
foreliggendeplanforslag. I risikovurderingeneer det tatt utgangspunkti relevantekravdokumenter.
Mulige uønskedehendelserer ut fra en generell/teoretiskvurderingsortert i hendelsersom kan
påvirkeplanområdetsfunksjon,utforming mm, og hendelsersom direkte kan påvirkeomgivelsene
(henholdsviskonsekvenserfor og konsekvenserav planen).Forholdsom er med i sjekklista,men ikke
er tilstede i planområdeteller i planen,er kvittert ut i kolonnen”Aktuelt” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurderingav sannsynlighetfor uønskethendelseer delt i:
kan skjeregelmessig;forholdet er kontinuerligtilstede.
- Sværtsannsynlig:
-

Meget sannsynlig:

kan skjeav og til; periodiskhendelse(årlig)

-

Sannsynlig:

kan skje(ikke sannsynlig;ca. hvert 10 år)

-

Mindre sannsynlig:

mindre enn en gangi løpet av 50 år

-

Lite sannsynlig:

Hendelsener ikke kjent fra tilsvarendesituasjon/forhold,men det er en teoretisk
sjanse.

1

Veilederfor kommunalerisiko- og sårbarhetsanalyser
(1994),systematisksamfunnssikkerhets
- og beredskapsarbeid
i
kommunene(2001),og temaveilederfra Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap”Samfunnssikkerhet
i
arealplanlegging,kartleggingav risiko og sårbarhet” (2011).
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Kriterier for å vurdere konsekvenserav uønskedehendelserer delt i:
Personskade
Miljøskade
1. Ubetydelig
2. Mindre alvorlig

Ingenalvorligskade
Fåog småskader

Ingenalvorligskade
Ikke varigskade

3. Betydelig/ kritisk

Behandlingskrevende
skader

4. Alvorlig

Alvorligeskadersom
medførervarigemén/ en
død
Mangeskaddog/eller død

Omfattendeskader,
regionalekonsekvenser
med restitusjonstid< 1 år
Alvorligeskader,regionale
konsekvensermed
restitusjonstid> 1 år
Sværtalvorligog langvarige
skalder,uopprettelig
miljøskade

5. Svært alvorlig/
katastrofal

Skade på eiendom, forsyning
med mer.
Systembrudder uvesentlig
Systemsettesmidlertidig ut av
drift. Kanføre til mindre skader
dersomikke det finnes
reservesystem.
Driftsstansi flere døgn.Kan
medførebetydeligskadepå
eiendom/økonomisktap.
Driftsstansover lengretid;
alvorligskadepå eiendom/
stort økonomisktap.
Systemsettes varig ut av drift;
uopprettelig skadepå eiendom

Karakteristikkav risiko som funksjonav sannsynlighetog konsekvenserer gitt i følgendetabell:

Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

Sannsynlighet:
5. Sværtsannsynlig/
Kontinuerlig
4. Meget sannsynlig/
Periodevis
3. Sannsynlig/flere
Enkelttilfeller
2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller
1. Lite sannsynlig/
ingentilfeller
- Hendelseri røde felt:
-

Hendelseri gule felt:

-

Hendelseri grønnefelt:

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

Tiltak nødvendig,i utgangspunktetikke akseptabelt
Tiltak må vurderes
Akseptabelrisiko,men risikoreduserendetiltak kan vurderes

Tiltak som reduserersannsynlighetvurderesførst. Hvisdette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes
tiltak som begrenserkonsekvensene.
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5.4.2

Uønskedehendelser,konsekvenserog tiltak

Tenkeligehendelser,risikovurderingog muligetiltak er sammenfatteti følgendetabell.
Risikovurderingenforutsetter at beskrevnetiltak/plangrep gjennomføres.
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns. Kons.

Risiko Kommentar/tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold.Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medførerisiko for:
1. Masseras/-skred
Nei
Utsjekkiht. NVE`sdatabaser
2. Snø-/isras
Nei
Utsjekkiht. NVE`sdatabaser
3. Flomras
Nei
Utsjekkiht. NVE`sdatabaser
4. Elveflom/bekkeflom
Nei
Utsjekkiht. NVE`sdatabaser
5. Radongass
Nei
Vær,vindeksponering
. Er området:
6. Vindutsatt

Ja

3

2

7. Nedbørutsatt

Ja

3

3

Natur- og kulturområder. Medførerplanen/tiltaket fare for skadepå:
8. Sårbarflora
Nei
9. Sårbarfauna/fisk
Nei
10. Verneområder
Nei
11. Vassdragsområder
Nei
12. Fornminner
Nei
13. Kulturminne/-miljø/Nei
landskapsbilde

Med høyde1666 moh er området
vindutsatt.
Mer ekstremnedbørde sisteåra.
Forventetnedbørsøkningpå 10-15%
fram mot 21000.Sistehendelsei 2017
medførte betydeligeerosjonsskader
på atkomstvegentil Trontoppen.
Jfr. kap.6 i planbeskrivelsen
Jfr. kap.6 i planbeskrivelsen

Jfr. kap.2.4i planbeskrivelsen

Menneskeskapteforhold
Strategiskeområderog funksjoner. Kanplanen/tiltaket få konsekvenser
for:
14. Vei, bru, knutepunkt

Ja

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Havn,kaianlegg
Sykehus/-hjem, kirke
Brann/politi/sivilforsvar
Kraftforsyning
Vannforsyning
Forsvarsområde
Tilfluktsrom
Områdefor idrett/lek
Rekreasjonsområde
Vannområdefor friluftsliv

2
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Forventetøkt trafikk til Trontoppen
medførerflere kjøretøyi
avkjørselenfv. 681 og
Tronsvanglia.
Økt trafikk langs
Trondfjellveienøker også
risikobildet.
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Forurensningskilder
. Berøresplanområdetav:
25.
26.
27.
28.

Akutt forurensning
Permanentforurensning
Støvog støy;industri
Støvog støy;trafikk

29.
30.
31.
32.
33.

Støy;andre kilder
Forurensetgrunn
Forurensningi sjø/vassdrag
Høyspentlinje(stråling)
Risikofyltindustri mm
(kjemikalier/eksplosiver/olje/gass
/radioaktivitet)
34. Avfallsbehandling
35. Oljekatastrofeområde

Nei
Nei
Nei
Ja

2

1

Eksisterendebiltrafikk medførerlitt
støy- og støvproduksjon.

2

1

Eksisterendebiltrafikk og forventet økt
biltrafikk vil gi økningav støy- og
støvproduksjoni planområdetog for
bebyggelselangsadkomstvegen
.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei

Medførerplanen/tiltaket:
36. Farefor akutt forurensning
37. Støyog støv fra trafikk
38. Støyog støv fra andre kilder

Nei
Ja
Nei

39. Forurensningtil sjø/vassdrag
40. Risikofyltindustri mm
(kjemikalier/eksplosiverosv)

Nei
Nei

Transport.Er det risiko for:
41. Ulykkemed farlig gods

Nei

42. Vær/førebegrenser
tilgjengelighettil området

Ja

1

2

43. Ulykkei av-/påkjørsler

Ja

1

4

44. Ulykkemed gående/syklende

Ja

1

3

45. Andreulykkespunkter

Ja

2

4

Ikke kjent om farlig godsblir
transportert til Trontoppen,knyttet til
de eksisterendeinstallasjonene.
Ekstremnedbørsom skader/ stenger
adkomstvegvil midlertidig hindre
adkomsttil Trontoppen.Om vinteren
er vegstengt/ikkebrøytet.

Trafikksikkerhet
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Forventetøkt trafikk til Trontoppen
medførerflere kjøretøyi avkjørselen
fv. 681 og Tronsvanglia.Kravom
bedringav sikt, vil minskerisiko for
ulykker.
Ved økt biltrafikk opp til Trontoppen,
kan dette medføreøkt risiko for
ulykkermed gående/syklendepå
adkomstvegen
.
Hanggliding/ paraglidinger en
risikosportsom kreverhøy grad av
sikkerhetfor å forhindre ulykker/
dødsfall.
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Andreforhold
46. Er tiltaket i segselvet sabotasje/terrormål?

Ja

47. Er det potensiellsabotasje/terrormål i nærheten?
48. Regulertevannmagasinermed
spesiellfare for usikkeris,
endringeri vannstandmm
49. Naturligeterrengformasjonersom
utgjør spesiellfare (stup etc.)
50. Gruver,åpne sjakter,steintipper
etc.

Nei

1

4

Teleinstallasjonene
og radarmastaer
klare sabotasje-/terrorobjekter.

Nei

Nei
Nei

Spesielleforhold ved utbygging/gjennomføring
51. Ulykkerved
anleggsgjennomføring

Ja

52. Skolebarnferdesgjennom
planområdet

Nei

Det er
varierende
sannsynlighet
for at uønskede
hendelserskal
oppstå,og hvis
de oppstårhar
de ogsåulike
konsekvenser.

I anlegg- og byggeperioderkan det
oppståen rekkeuønskedehendelser,
både med tanke på personell,
maskinerog utstyr og transportveg.
Tiltakshaverplikter å gjennomføre
nødvendige tiltak for å sikreat
anleggsarbeidetikke medfører
uakseptabelhelse- og miljørisiko,og at
anleggsarbeidetikke medfører
forurensningsspredning
eller fare for
skadepå helseog miljø.
Byggherreforskriftenskrav til SHAskal
leggestil grunn. Dersomdette følges
opp sesrisikoenfor ulykker/hendelser
under anlegg- og byggeperioderå
væreliten.

Endelig risikovurdering :
Analysen viser at det er 10 aktuelle hendelser som kan medfører nevneverdig risiko.
I tabellen under gis det en samlet oppsummering.
Oppsummering:
Konsekvens: 1. Ubetydelig

Sannsynlighet:
5. Sværtsannsynlig/
kontinuerlig
4. Meget sannsynlig/
periodevis
3. Sannsynlig/flere

2. Mindre
alvorlig

6, 28, 37
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3. Betydelig/
kritisk

7

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt
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enkelttilfeller
2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller
1 Lite sannsynlig/
ingentilfeller

14
42

43, 44, 46

GjennomROS
-analysenkonkluderesdet med at det er 10 aktuellerisikofaktorer/hendelser.Dissehar
ulik risikoetter å ha blitt vurdert med hensyntil sannsynlighetog konsekvens.Slikdet framgårav
matrisenover,er det ingenmulige hendelseri rød kategoriog 6 muligehendelseri gul kategori.
Resterendemuligehendelserer innenfor grønnkategori.
Hendelsenr. 51 er ikke kategoriserti risikogradda det er sammensattsannsynlighetog konsekvens.
Dette er nærmerebeskrevetunder.
6. Vindutsatt:
Trontoppenrager1666m.o.h og det finnesikke trevegetasjoni området. Høydenover havet tilsier at
planområdeter vindutsatt.
Aktuelletiltak vil væreå sikreat nye anlegg- og byggetiltaki planområdettar forholdsreglerknyttet
til vindpåvirkning.
7. Nedbørutsatt:
Jf. Miljøstatus.novil normalnedbørenfram mot 2100øke med 10-15%.I tillegg kan det forentes mer
ekstremnedbør– heftige kortvarigeregnskurer.Sommeren2017ble deler av vegenopp til
Trontoppenspylt bort, grunnet heftige regnskurer.
Aktuelletiltak vil være god nok dimensjoneringfor overvannshåndtering
, slik at skaderpå byggog
anleggunngås.Planenleggeropp til brede områderfor annenveggrunngrøntareal,noe som
muliggjøretableringav tilstrekkeliggrøftesystemlangsatkomstvegen.
14. Vei, bru, knutepunkt:
I avkjørselenfv. 681 og Tronsvangliaer det registrert en ulykkefra oktober 1996,med en lettere
skadet(Nasjonalvegdatabank-NVDB).Siktforholdenei dagensavkjørselmot sør er vanskeligemed
mye trevegetasjonsom hindrer sikt.
Forventetøkt trafikk til Trontoppenmedfører flere kjøretøyog dermed større sjansefor uønskede
hendelseri avkjørselen.
Aktuelletiltak vil værefjerning av sikthindrendevegetasjoni frisiktsonenmot nord og sør.
Tronfjellveienskalsikresmed stabbesteinerpå de mest utsatte områdenefor å forhindre
utforkjøringer.
28. Støvog støy trafikk:
Dagensbiltrafikk til Trontoppenmedfører noe støy og støv, uten at dette oppfattes som belastende.
37 Støyog støv fra trafikk:
Det forventesøkt trafikk til Trontoppennår utkikksplatåeter ferdig opparbeidet.Økt trafikk vil også
medføreøkningav støy og støv for toppområdet,samt for bebyggelsenlangsadkomstvegentil
toppen.
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42. Vær/føre begrensertilgjengelighet t il området:
Ved ekstremnedbørsom kan skade/stengeatkomstvegen, vil dette gi en midlertidig stengingav
vegentil Trontoppen.
Aktuelletiltak vil væreå sikretilgangtil grusmasserfor reparasjonskader.
Reguleringsbestemmelsene
åpner for midlertidig lagermed massersom skalbrukestil vedlikeholdav
veg og plasser.

43. Ulykke i av-/påkjørsler:
Forventetøkt trafikk til Trontoppenmedfører flere kjøretøyi avkjørselenfv. 681 og Tronsvanglia.
Aktuelletiltak finnes i rekkefølgebestemmelse
8.1 som skalsikre tilstrekkeligsikt i avkjørselen.Dette
tiltaket vil væremed på å minskerisiko for fremtidige ulykker.
44. Ulykke med gående/ syklende:
Forventetøkt trafikk til Trontoppenmedfører flere kjøretøypå adkomstvegenfra fv. 681 til
Trontoppen.Dette kan øke risikoen for ulykkermed myke trafikanter.
Aktuelletiltak er knyttet til at den eksisterendevegen, fra fv. 681 og opp Tronsvanglia, er forholdsvis
smalog har mangesvinger.Dette medførerat hastigheten på vegener lav.
46. Tiltaket i segselv et sabotasje-/terrormål :
De eksisterendeinstallasjonenefor telekommunikasjonog radaranleggethar et potensialsom
sabotasje-/terrormål. Økt tilgjengelighettil Trontoppenvil kunne gi økt risiko for sabotasje/terror
mot disseinstallasjonene.
Aktuelletiltak forventeseksistereri beredskapsplanene
hos eierne av anleggene.
51. Ulykker ved anleggsgjennomføring:Tiltakshaverplikter å gjennomførenødvendigetiltak for å
sikre at anleggsarbeidetikke medfører uakseptabelhelse- og miljørisiko, og at anleggsarb
eidet ikke
medfører forurensningsspredning
eller fare for skadepå helseog miljø. Byggherreforskriftenskrav til
SHAskalleggestil grunn.
Ut fra de vurderte tema og hendelser, konkluderesdet med at planen i hovedsakikke medfører
uakseptabelrisiko for uønskedehendelser.
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6. VURDERINGER
I HENHOLD
TIL NATURMANGFOLDLOVEN
Temaetnaturmiljø omhandlernaturtyper og artsforekomstersom har betydningfor dyr og planters
livsgrunnlag.Her avgrensestemaet til i utgangspunktetå omfatte naturensegenverdi,og ikke dens
funksjonfor mennesker.I påfølgendekapittel vil det bli tatt utgangspunkti eksisterende
registreringerav biologiskmangfoldinnenfor planområdet.Det vil bli beskrevetog drøftet hvilke
virkningertiltaket og utnyttelseni planforslagetvil ha å si.
Registreringenskaldanneet tilfredsstillendegrunnlagfor vurderingog vektleggingetter
Naturmangfoldlovensmiljørettsligeprinsipper.
Figur 6.1: Registreringog vurdering,jfr. Naturmangfoldlovens§§ 8-12:
Sentrale tema

Planleggers vurderinger

1

Dagenssituasjon

Planområdetfremstår med et preg av høyfjell med
steinur og fjell i dagen.Det er sparsomtmed
vegetasjon.Det f innesenkelteforekomsterav
lav/moseog fjellplanter.

2

Hvilkelandskap,økosystemer,naturtyper
eller arter berøresav planen?

Planområdeneliggerinnenfor landskapsregion
"Østerdalene" og underregion«Nord Østerdalen»
(kilde Nibio - Kilden).
Planområdeter vurdert i forhold til Miljødirektoratets
Naturbaseog Artsdatabanken– Artskart.
Heleplanområdetliggerinnenfor viktige naturtyper,
som kalkrikt fjellområde,område BN00009115
. Det
finnesarter av særligstor forvaltningsinteresse.Enart
som er nær truet, mensde resterendeartene er
betegnetsom livskraftige.

3

Hvilkeeffekter vil tiltaket ha på landskap,
økosystemer,naturtyper eller arter?

Tiltaket vil kunne kommei konflikt med enkelte arter
som er betegnetsom livskraftige.Registreringerav
nær truete arter blir ikke berørt. Dissefinnes innen
arealformåletLN.

4

Hvordaner tilstandenfor landskapet,
økosystemog utviklingeni antall lokaliteter
av naturtypeneog bestandenepå landsbasis
og på stedet?

Landskapeter preget av tekniskeinngrepsom tele- og
radarinstallasjoner,samt vegerog parkeringsplasser.
Kalkrikefjellområder er bedre ivaretatt i andre
områderenn på Tron,der artsmangfoldeter
beskjedent.

5

Foreliggerdet fagligerapporter og
utredningerom naturmangfoldi
planområdet?

Det finnes enkeltregistreringeri planområdet.

6

Foreliggerdet erfaringsbasertkunnskap(fra
lokalsamfunnet,kommunerog andre
myndigheter)om det aktuelle planområdet?

Nei, ikke som vi kjenner til.
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7

Vil planenpåvirketruete og nær truete arter
på Norskrødlistefor arter 2015?

Planenkan påvirkeregistrert nær truet art (Issoleie).

8

Vil planenpåvirketruete og nær truete
naturtyper på Norsk rødlistefor 2015?

Planenomfatter et områdehvor fjellrype sporadisk
oppholderseg.

9

Vil planenpåvirkeutvalgte naturtyper eller
prioriterte arter?

Planenkan påvirkeregistrerte ansvarsarterjf.
Miljøstatus.no.

10

Vil planenpåvirkeverneområder,
nærområdertil verneområder,marint
beskyttedeområdereller vernedevassdrag
(jf. verneplanfor vassdrag)?

Nei

11

Vil planenpåvirketilstanden i sjø eller
vannforekomster?

Nei

12

Vil planenpåvirkeutvalgte kulturlandskap?

Nei

13

Vil planenpåvirkemiljøregistreringeri skog?

Nei

14

Vil planenpåvirkeinngrepsfrienaturområder
(INON)?

Nei – den vil ikke gi bortfall av INON.

15

Vil planenpåvirkeområder eller naturtyper
Landskapeti planforslageter registrert som et
som er spesieltverdifulle for naturmangfold? områdemed viktig naturtype Kalkrikeområderi
fjellet. Det er likevelikke en verneverdiglokalitet da
det er veldiglite vegetasjon.

16

Er det kunnskapsmangel?

Nei

17

Hvaer det vi manglerkunnskapom?

Ikke relevant

18

Andredatabasersom kan være aktuelle?

Nei
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