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Innledning
I forbindelse med Krødsherad kommune og Sigdal
kommune sitt omfattende arbeide med nye
kommunedelplaner,for ”Tempelseter, Djupsjøenog
Eggedal sentrum” og ”Norefjell”, er det gjennomført
et skisseprosjekt med forslag til en helhetlig pro l for
Fjellveien rundt.
Norefjell er nå inne i en omfattende utviklingsprosess.
Både med hyttebygging i Eggedal, Tempelseter,
Haglebu og i nabokommunenFlå, samt omfattende
destinasjonsutvikling med ekspandering av Norefjell
skissenter og området rundt. For å ungå et virvar av
budskap og former, er det et ønske om å utvikle et
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helhetlig pro l for fjellet og styrke visjonen om Norefjell
som et fjell.
Dette omhandler behov som renovasjon, parkering, torg,
skibruer, utsiktspunkt, rasteplasser,skilting etc.
Skisseprosjektet er et utgangspunkt og en ramme for
videre diskusjon og involvering med mål om sammen
å komme frem til et helhetlig utrykk som styrker
sammenhengenog identiteten på Norefjell.
Skisseprosjektet bygger på ere parallellstudier,
arealinnspill til KDP og tidligere utredninger.
arbeidet har også vært en del av både utarbeidelsen av
forslag til Noresund sentrum og Eggedal sentrum.

Det er i arbeidet medtatt tidligere arbeider med veiledere
som skiltpro l, kunstnerdalen, renovasjon, etc. Dette bør
sees næmere på i neste fase for få optimal samkjøring
mellom de ulike maler og veildere spesielt på tvers
av kommunegrensene,da det i dag nnes ere ulike
retninger.

generel implimentering av fysiske kontruksjoner langs
veien og i fjellet.

Dokumentet er delt i tre kapitler:

DEL 3
Er forslag til steder for aktivitet langs veien mellom
Noresund og Eggedal

DEl 1
Skisserer et forslag til en formingskonsept som vil
kunne være styrende for senere utarbeiding av en
en mer detljert formingsveileder. Konseptet vil være
grunnlegende ved utforming av de enkelt lokasjoner og

DEl 2
Er en samling av verktøy og danner grunnlaget for valg av
detljer.
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KON SEP T
Med utgangspunkti Norefjellshistorie byggesden helhetligepro len stein på stein
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Identi tet
Konseptfor en styrket stedskultur

Et utgangspunkt for en estetikk
Varden er en liten steinrøys, men samtidig et stort
symbol. Varden bygges av stein, kunnskap,
samarbeid og dugnadsånd.Varden er et ubestridt
peilepunkt i naturen. Varden viser besøkendetrygt
gjennom fjellheimen som en lokalkjent og byr raust
på de otteste utkikkspunktene underveis.
Varden er en liten steinrøys og et godt forbilde.
Et norsk ikon.
I Norefjell helhetlig pro l, samler Høgvarde tre
kommuner rundt et fjell og tar på seg rollen som
Norefjellvarden.

+
“Grautkjerringer”, Theodor Kittelsen
Sigdal 1904

Varden

Kunst og
håndverkstradisjon

Varden er et symboltungt og styrende ikon for ny
desigpro l for Norefjell. Prosjektet bygger videre på
Høgvarde og vardetradisjonen.
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Prosjektet henter inspirasjon
fra den lokale drakttradisjons
ornamentikk og fargepallett,
fra kunst og håndtverkstradisjon.
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Formgivning

Lokal ornamentikk
Rundt fjellet er det fra gammelt av sterke kunst
og håndverkstradisjoner.Disse hentes frem som
inspirasjon i ny designpro l, for å skape en ny
helhetlig pro l med røtter i eksisterende særpreg og
egenart rundt Høgevarde.

Hjertet
Markøren

Mønsteret
Rutemønster

Skjæling
Bølgendekant
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Norefjellvarden
Vardenviser vei

Peilepunktet
Varde (fra norrønt varði; beslektet med å være
var, «oppmerksom, aktpågivende» beslektet
med norrønt varða - holde vakt, hindre, stå
til ansvar; engelsk ward og fransk guard) er
oppstablede steiner (eller oppstående stein) som
merke på fjelltopp, langs sti og lignende.[1] Disse
steinkonstruksjonene er plassert på høyder i
terrenget, gjerne som grensemerke eller veimerke.
I forbindelse med oppmålingen av Norge er
mange varder bygget som siktmerke. Da markerer
vardene trigonometriske punkter som ble benyttet
i kartleggingen av Norge. I oppmålingen ble det
bygget både runde og rkantede varder.
De hadde gjerne et tverrmål på 1 til 1,5 m og de var
ofte omkring 1,5 til 2 meter høye.
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HØGEVARDE
Høgevardeer en peilepinn i landskapet.
Den er fra gammelt av en toppmarkør,
grensemarkør,eller veiviser. I vardeplanen
er den den høyeste av tre tenkte
varde-typer. Høgevarde kan inneholde
informasjon. Den kan være et skilt og den
kan være en klassisk stablevarde. Den
kan være en struktur og den kan være
arkitektur.

LAVEVARDE
Lavevarderepresenterer en funksjon
knyttet til landskapet. Lavevardekan
være et utendørs møbel, en bro eller
en overgang. Lavevardeskal være et
element som iscenesetter naturen, uten
å sette et større avtrykk i landskapet. Det
er ønskelig at Lavevardeskonstruksjon er
reversibel og gir minimalt av permanente
endringer i landskapet.

FLATEVARDE
Flatevarde er et element som ligger i ukt
med landskapet. Oppå landskapet eller
gravd ned i landskapet. En konstruert
plass. Flatevarde er den av vardene som
gir det største avtrykket på naturen.
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Turloopen
Prinsippielle løsninger for fokusområder
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Istjern

Vardeplanen

Høgevarde

Vardeplanen- første fase

Tempelseter

Vardeplanen- Fase 1
Det var naturlig for veilederen å ta utgangspunkt i
strekningnen mellom Eggedal og Noresund siden
dette ligger innenfor arbeidet med KDP Norefjell.
Allikevel vil verktøykassa kunne brukes for hele
runden. Arbeidet vil kunne naturlig videreføres i en
oppfølgende håndbok for de neste faser.

Eggedal

Ringnes

Sløgjajuvet
Djupsjøen

Bøsetra
Norefjellbyen
Fjellhub
Fjellhubenvil ligge sentralt på de
viktigeste og mest aktive steder

Norehammaren

Base camp
Rasteplass/ Parkering/ Infoskilt
/ Renovasjon/ Toaletter/ Skibru

Returpunkt
Renerenovasjonspunkt.

Noresund
18
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Turloopen

MÅLET
En topp
et juv
ei bu eller ei badstue

- tilrettelagt for turkomfort

POINTS OF
INTEREST
steder, steiner,utsikter og
installasjoner.

Norefjell fremmer turglede
De este brukere av Norefjell i dag har sine faste
startpunkter for turen og starter helst turen på
hytta. Fremtidens bruker av fjellet vil sansylig være
mer mangfolding i sine startpunkter og sine ønsker
til turen. Fjellet står ovenfor nye brukeremed nye
ønsker og behov.

STIEN
ledendeog tilgjengelig

Konseptetet turloopen er sammensatt av en rekke
praktiske behov, samtidig som den fremmer turglede
og ne tilgjengeliggjøring av fjellet.

FJELLVEIEN
Samlendeog trygg

BASE CAMP
Samlendeog trygg

ChristianSkredsvig,Vakkert på Norefjellet1903
Illustrasjonav Turloopen
20
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Fjellveien
Asfalt og Cord øyel

”Fjellveien” er en ny samlebetegnelsepå veistrekket
over fjellpassasjenmellom Eggedal og Noresund
i nye helhetspro l Norefjell. Veien asfalteres
overordnet lik dagens situasjon, med unntak av
dekket foran de kommende Base Camps som gis en
egen detaljering. Med referanse til preparering av
skiløyper rilles dekket foran hver Base Camp og blir
en markør av starten på hver turloop for bilister på
fjellveien.

Prinsipp plan
Med referansetil prepareringav løyper,rilles strekket foran
basecamp.

Prinsipp akso
Med referansetil prepareringav løyper,rilles strekket foran
basecamp.

Prinsipp plan
Fjellveienmed turloops langs veistrekket over fjellet.

Material ref
Med referansetil prepareringav løyper,rilles strekket foran
basecamp.
omfavn veien

AvgrenseBC med vei, kant eller autovern.
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Overgangmellomasfalt grus og betong

Tilpassing

Tilpassing
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Flatevarde
Konstruksjon
Info
Benker
Betong

Lavevarde
Tilpassing
Sittemøbler
Aktivitet og utgangspunkt for tur

Base Camp

Parkering / Renovasjon

melkerampa- den gode møteplasspå fjellet

Grus

Fjellveien

Rasteplass / parkering / miljøstasjon / returpunkt
/ stoppested / startpunkt for tur / toaletter

Prinsipp akso

skjermet mot vind og vær
solvendte plasser
Modulbasert lomme på veien
Varierer i størrelse og form ut ifra stedets kvaliteter
og plassensfunksjon

Modul

ramme 2m x 2m
delt i et rutenett på 0,5m x 4

Base Camp kan legge seg opp mot
eksisterende terreng.

Base Camp kan bli sitt eget
terreng - Lavevarde

Møblering innordner seg atens
logikk og følger Base Camp-formen.
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Base Camp kan følge
eksisterendeterreng.

Base Camp kan ha sin egen
avslutningved fravær av tydelig
eksisterendeterreng.

Behandlingav eksisterende
terreng på Base Camp.

Behandlingav eksisterendetrær
på Base Camp.

Bevaring av trær

Lokal tilpassingtil naturen

Overgangmellomasfalt grus og betong

Tilpassingtil stedet
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Stien

.

Brukonstruksjon med
rekkverk
Treverkog stål

Lav konstruksjon
løftet over
terrenget
Treverk

Oppfylt
Grus og stablestein

Prinsipp axo

Prinsipp axo

Prinsipp axo

En konstruert sti etablereskun ved behov
i utfordrende terreng. Eksempelvissom
bordgang over våtmark eller bro over
vannløp.

Delvisdekke etableresfor å lette ferdsel
til fots i lettere utfordrende terreng.
Eksempelvisen rist eller heller i myrlent
terreng.

Der terrenget er farbart uten større
tilpassning,opptrer stien som et tråkk fra
varde til varde.

Flat
Heller eller elefantrister

Illustrasjoneneviser stiens
tilpassningtil terrenget
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Point of interest
Veiviser / Historieformidler
Skilt med informasjonog lokalekuriositeter.
Veiviserenhar ambisjonom å vise vei og gjøre
turgåeren kjent med lokal identitet.

Flatevarde
Platå ved egnede utkikkspunkt langs stien
Tid til pusterom.Fjellet venter.

Gamlefurua
Norefjells otteste tre?
Vis frem Norefjell!

Kunst

Perler på en snor

Kontrast til landskapet

Points of Interest er små opplevelser langs
Turloopen, i strekket mellom Base Camp og målet.
Points of Interest er holdepunkter eller delmål
underveis. Punkter på stien som gjør turgåeren
oppmerksom på stedet og omgivelsene.
En ne måte og å iscenesette naturen og Norefjell!

Sklie?
Implementerelementersom leker med terrenget
og gir unike opplevelser.
Minner for livet!

Installasjon

Strategisk liggeplatå.

En liten naturbalkongog sitteplass.

Am

Prinsipp axo
Illustrasjonenviser potensialeti Points of interest.
Points of Interest kan være eksisterendeseverdigheteri terrenget,
eller elementersom plasserespå egnede punkter langs løypa.
Disseskal lage minimalt avtrykk på naturen og bør ikke endre
eksisterendeterreng. Antall points of interest per turloop kan
variere.
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Kunstinstallasjon
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M ålet

Hver Turloop knyttes opp mot en spesi kk
naturopplevelse. Denne naturopplevelsen navngir
den individuelle loopen og blir loopens mål. Enkle
konstruksjoner plasseresved målet for å iscenesette
og sikre en unik naturopplevelse turen verdt. Ved et
tjern kan en sauna plasseres.Ved reinens beitemark
kan en skueplasskonstrueres. På en topp kan en
utkikkspost settes opp. Målets konstruksjon har en
mer permanent karakter enn Points Of Interest.

Prinsipp axo

Gråfjellvarden.

o entlig badstua ved fossen
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Badebuaved vannet

Utsiktspunktet i alpinløypa

Liggevarden
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VERKTØYKASSA
Muligheter i fase 1
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Farger
Type farger
En tydelig pro l for Norefjellvarden, forsterkes av
en gjennomgåendefargepaletten. Et utvalg av tre
hovedfarger brukes gjennom helhetsplanen som et
samlende grep.

FARGESPEKTER

34

OLI VIN GRØNN

SI GNAL RØD

GULL GUL

Basefarge

Informasjon

Aksentfarge

Grønnfargen tar
utgangspunkt i den
lokale bergarten
Olivin, med sitt
karakteristiske fargespill.

En klassisk
signalfarge.
Rødfargen hentes
fra allerede
eksisterende
farge for skilting
og veivising i
området.

Gulfargen er
en aksentfarge
- inspirert av
bruken av
gullkanting og
broderier i lokal
drakttradisjon.
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M aterialer
Helhetsplanen har som ambisjon å fremme lokalt
særpreg og identitet, i kombinasjon med nytenkning
og nyskaping. Som et utgangspunkt kan nye
strukturer bygges av et kortreist materialbibliotek;
de lokale stein- og tresorter.

NATURSTEIN

TREVERK

Lokalesteinsorter
Kortreist
Stablet på forskjelligevis

Treverk
Grånende
Karbonisert
Stableteknikker

M ETALL

Metall som for net beskyttelses
naturen.
Cortenstål som rekkverk og
avgrensninger.

GRUS

Grå grus ved parkeringog BC og
på enkeltesti-anlegg.
Knust lokalstein

ASFALT

Kan brukes på deler av BC
Aktiv bruk av malingfor merking/
skilting av informasjonog
formidling

BETONG

Betong heller behandlespå
forskjelligmåter.
Kostet, brettskurt og stålglattet
For BC er det lagt opp til en
inndelingav ater på 2 til 2,5
meter.Dette kan markeresmed
riss,grus eller stål.
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Arkitektur
Den helhetligepro len trekker frem varden og lokalekunst og håndverkstradisjonersom
utgangspunktfor ny arkitektur rundt Høgevarde.Dette gjøresfor å sikre nye struktur med en lokal
forståelseog forankring.Ønsket er ikke å endre lokalidentitet, men å forsterke og spilleopp mot den
alleredeeksisterendeidentiteten.
Norefjellvardenlegger ambisjonenfor en arkitektur med fokus på konstruksjon.Tradisjonelle
konstruksjonsmetoderkan vises frem: Tørrstabling,Lafting osv. Ellernye kan utvikles og realiseres.Lik
varden,bør arkitekturentegnes og realiseresmed stor aktsomhet til naturen.

HØGEVARDE

Varderskal byggeslokalt
massivtreeller stablet stein/
betong.

KONSTRUKSJON

Konstruksjonerskal være i
limtre eller massivtremed nye
tolkningerav lafteteknikk.

PAVILJON G

BETON G

FJELLHUB

Treverki massivtremed mulighet
for bruk en bruk av organiske
former med assosiasjonertil
Skjælingen

Farget betong og krystallinske
former.

Glasstakmed underliggende
trekonstruksjon

SENTRALE BYGG I
M ASSIVTRE

forslag til campusNoresundog
ny skole i massivtre.

Åpen

Konstruksjonerkan også være
i støpt betong eller forskjellige
former for stablet stein.
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Vegetasjon
Verningav eksisterendevegetasjonprioriteresi ny helhetsplan.
Arkitektoniskeeller strukturelle inngrepskal ta hensyntil eksisterende
vegetasjon.Nye strukturer byggesrundt eller leggesopp mot eksisterende
vegetasjon.Ved behov kan vegetasjonrelokeres,men så langt mulig,ikke
fjernes. Det er ikke ønskeligå plante ny vegetasjon,heller ytte / bevare
eksisterende.

FLATEVARDE

FLATEVARDE

- Bevaringav naturen
- Arkitektur tilpasset natur

Bruk av Skjælingensom benker
og innrammingav naturen.
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FJELL-ENG

- Viltvoksende
- en del av fjell faunaen
- Økologiskmangfold

KULTURLANDSKAP

Bruk den lokal paletten og
kulturlandskapet

FJELLBJØRK

Fjellbjørkbør bevaresog
eventuelt yttes lokalt.

REINLAV

Reinlav,kan også reetableres
lokalt.
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Renovasjon
Velfungerenderenovasjonspunkterer avgjørendefor å håndtereøkt bruk av nye
Fjellveienog unngå forsøplingav naturen.
På rene renovasjonspunkterlangsFjellveienbør det være fokus på lett tilgjengelighet
og tydelig merking.Renovasjonbør alltid ha et tydelig avgrensetområdeeller sone,for
å unngå forsøplingav tilhørendestoppested langsfjellveien.
I forlengelseav de nyetablerteBaseCamps,bør renovasjontilretteleggesfor å ta minst
mulig oppmerksomhetfra naturopplevelsen,rent estetisk og med tanke på lukt. Her kan
nedgravdesøppeldepotmed nedkastsjaktvære tilrådelig.

SØPPELBØTTER

NEDKASTSJAKTA

Bruk av robuste og standardisere
søppelbøtterberegnet for søppel
generert på BC

Det etterstrebes bruk av nedsenkede
løsningerfor hytte renovasjon.
Nedskastetutformes som et eget
prosjekt i samarbeidmed Hallingdal
renovasjon.
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SON E

Det leggesopp til egne
renovasjonssoner,noe skjermet
fra andre aktiviteter tilknyttet
BaseCamp

M ERKING

Tydeligmerking av fraksjonerved
kildesortering

SØPPELDUN K

Som midlertidigløsningog ved
mindrereturpunkt

KILDESORTERING

Økt sorteringsgradpå hyttene i
fjellet
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Belysning
Belysning brukes ulikt ved Base Camp, Points of Interest og Målet.
Belysning markerer nyetablerte strukturer ved målet i turloopen, men
holdes til et minimum langs stien og ved point of Interest. Dette er for å
unngå «lysforurensning» og forstyrre dyrelivet. Ved Base Camp tenkes et
enkelt punktlys som gjenkjennelig markør langs Fjellveien, på nattestid og
vintertid.

TROLSK

Enkelbelysningav eksisterende
trær og naturelementer
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ELEM ENTER

Viktig strukturerendeelementer
kan belysesfor å understreke
dramatikkog funksjon

BELYSNIN G AV BRUER

Alle bruer over fjellveienvil ha en
særligbelysning

M ARKØREN

Hver BC markeresmed en enkel
lysmast.

FOTLYS

Ved sentralestier og viktige
forbindelserleggesdet opp til lav
belysningav stien.

I N TEGRERT BELYSNIN G

Ved belysningav arkitekturen
søkesdet å unngå
e ektbelysningpå fasade
men etterstrebe en integrert
belysningsom en integrert del av
arkitekturen
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Rekkverk
For trygg ferdsel i krevende terreng kan rekkverk installeres i form av
et enkelt tau eller en fast konstruksjon. Generelt er det et ønske om å
gjøre minimalt av irreversible inngrep i landskapet, samtidig som det bør
tilrettelegges for at est mulig får glede av naturen. Rekkverk etableres
etter et vurderingsbehov på de individuelle stedene.

ENKELT OG PRAKTI SK

Ved vanskligeovergangerog
utfordrende stiforløp byggesdet
enkle rekkverk i stål, tilpasset
terrenget.
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STABLA STEIN

Som hybrider mellomterreng
plassog rekkverk brukes
stablestein/steinfylt i en
armeringsform.

STEINVERN

Ved behov for skillemellom
natur og vei eller sikringav
utsatte steder,leggesdet opp til
enkle oppføringerav stein som
beskyttelse.

M ARKØR

Cortenstål og oljet stål
brukes som materialerfor
rekkverksløsninger.

CORTENSTÅL

Stålplateri cortenstål som vanger
og rekkverk på trapper.
trappene kan være elefantrister i
cortenstål eller galvanisertstål.

TRE

Treverkkan brukes i forbindelse
med bruer og andre mindre
installasjonersom har behov for
vern i form av rekkverk.

47

Skilti ng
Utover eksisterende skiltplan for Norefjell
introduseres «Vardeskiltet» med tilhørende
trefarges-palett. Vardeskiltet annonserer de
ulike Base Camps langs fjellveien.

Skiltprosjekt, Estetikk langs veiene

med en naturlig patina som vil stå nt både mot det melkehviteglassetog naturen rundt.

N OREFJELLVARDEN

N OREFJELLVARDEN SKILT

TU RLOOP I N FOSKILT

Rammes tverrsnitt: Formen på tverrsnittet er smidd ut fra hensynet til konstruksjon og uttrykk:
Konstruktivt må formen ivaretahorisontalkrefteri beggeretninger (korsform),den må også gi en
god innfestning av glasset.Uttrykksmessiger lettehet og enkelhet ivaretatt ved å forme rammen
slik at den fra siden bare vil sees som en enkel smal ate, og forfra former seg som en smal

BASE CAM P - N ATTLYS EKSISTEREN DE SKI LTPLAN EKSISTEREN DE SKILTIN G
spiss. Ved at glass aten skyvesut fra rammes bredside oppnår man et størrelysinnfall bakfra og
minsker slagskyggefra rammen selv.

Illustrasjon av skilt for kulturinstitusjoner
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Norefjellvardenblir en allsidig
markørog kommer i forskjellige
former og har forskjelligeformer
for formidling.
Norefjellvardenkan utføres i
stein, tre, stål og betong og kan
være i ulike farger etter funksjon.

Ved skilting av Turloopen
langs Fjellveienbrukes ikonet
for Norefjellvardeni rødt og
annonsereren kommendeBase
Camp

BaseCamp har egne systemer
for Turloopensmangemuligheter

BaseCamp får en egen markør.
En enkel lysmastmed et hvit
markerendelys i toppen.

Skiltplanenvil bygge videre
på eksisterendeskiltsystemi
området.

Skiltplanenvil tilpasse
eksisterendenasjonale
skiltsystemer

Utføres i stålrammeog tretopp.

Utføres i print på metall.

Det bør unngåeså male varden.
Fargeneskal komme som
en naturlig konsekvensav
materialetsevne (pigmentfarget
betong, stålets naturligefarge,
treets patina eller behandling
etc.)
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M øblering
- plass til mange på en gang
- integrert i naturen
- solvendte plasser
skjermet mot vinden

FLATEVARDE

Som en del av BaseCamp
vil det kunne konstruereset
funksjonslandskapsom tilpasses
terrenget og dannersitteplasser
lekestativ etc.
Utføres i betong, tre eller lokal
stablet lokal stein
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FLATEVARDE - AM FI

Flatevardener en del av Points
of interest eller som målet på
Turloopen.
Skalutføres/integreres som en
naturlig del av terrenget.
Kan også utføres i en
kombinasjonav treverk og stål.

I N TEGRERT MØBLERI N G

N ATURLIG AM FI

Som en del av sien kan det
leggestil rette for sitteplasser
eller lignende

Det stor vekt på å utnytte/
tilretteleggefor bruk av
terrenget og formasjoneri
naturen med en naturlig funksjon
som foreksempelen sittebenk.

LAVEVARDE

Frittstående møbleringi naturen
tilpasset og kontrast til naturen.
Skal fremheve stedets kvaliteter.
Minimalt avtrykk på naturen.
Utføres i betong og tre.
Brukesi forbindelsemed Points
of Interest.
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Sommer/vi nter
bra for et aktivt sommerfjell
må tilpasses vinterbruk
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VI NTERAKTI V

BRØYTING

PLASSERING

BaseCamp planleggesmed
tanke på gode muligheterfor
vinteraktiviteter for barn og unge.

Godt tilrettelagt for enkelog
smart brøyting spesieltopp mot
hytterenovasjonog tilgang på
hovedaktiviteter.
Snølagringkan også brukes kreativt
som en del av vinterleker/aktiviteter
for barn.

Ved plasseringav BaseCamp og
Turloopenleggesdet til rette for
god koblingtil skipløypenett.
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1

Bruer
Kobling over Fjellveien og elver
kobleet til BC
.

2

RØDE BRUER

M ATERIALER

HEN GEBRUER

AKTIVI TETER

HI STORISKE
BRUTRADISJON ER

BELYSNIN G

3

Det leggesopp til bruk av
DEt forelås å bruke de røde
Hengebruerved dramatiske
massivtre/limtrekonstruksjonerKOBLING
fargenyanser
påMED
alleELVAS
bruerENDRINGER
knyttet
TIL ELVA- PÅLAG
passasjerover juv og større elver.
og stål i mindredetaljer.
til Fjellveien
Storeendringer
i klimaet de sisteårenehar medført ere
dager med høy vannstandog om i elveløpet.Et viktig
parameteri brodesignetvil væreå spille på lag med elvas
endringeri løpet av året.
En tilgang er at broen byggesopp i nivåer som gjør at
opplevelsensombrukervil endresi takt medvannstanden.
En nivådeltbro muliggjør en variert opplevelseavvannets
tilstedeværelse.
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1

Bølgendeorganiskform som møter ulike
nivåer langselva.

2

Tredekkesom tåler oversvømmelse
for
perioder med om og høy vannstand.

3

Pulverlakkertstålrekkverkmed farge
fra Frysjapaletten,henvisertil Frysjas
industrihistorie

Brueneover Fjellveientilpasses
skistraseog mulig bruk av
tråkemaskin.

Ved enkelt mindre bekker
og stryk i forbindelsemed
stisystemet,åpnesdet for bruk
av gamlebrukonstruksjonstradisjoner.

Det leggesvekt på variert og
god belysningav brueneover
Fjellveien,som markørerlangs
veien.
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BC aktiv
.

KOM M ERSIELLE

Det åpneso kommersielltiltak
på BaseCamp.Her et eksempel
på en Fjelltruck
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LEKEAPPARAT

Norefjellvardenkan utformes
som klatrestativ og fungere som
et lekeapparat

FORMI DLIN G

Fellesaktiviteter for barn
og voksne som en del av
et formidlingsprogramfor
bevisstgjøringav Fjelletsog
naturensmangefalsetter.

DUGNAD

møtested for lokale
ryddeaksjoner,årsmøte,start for
fellestureretc.

N ATURM ANGFOLD

Utforming av Norefjellvardensom
et insekt- og dyrehotell.
formidlingog informasjonom
naturmangfold,fjellvett, Norefjells
historie etc.

FJELL MI LJØ

O ensiv satsningpå en
hytterenovasjonog et grønnere
fotavtrykk.
Opplysendekampanjerog god
tilrettelegging.
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Grønn mobilitet
.

FØRELØSE FJELLBU SSER GONDOL

Tilretteleggingfor fremtidige
systemerfor fjelltransport og
for ytting.

58

Heisnettverk tilrettelagt
for sømløseoverganger.
Det planleggesfor fremtidige
nettverk koblet til Fjellveien

SUTTLEBU SS

Organiseringav et shuttlebusssystem knyttet til Fjellhubenog
BaseCamperlangs Fjellveien.

ELKRAFT

Elkraft og ladestasjonerpå Base
Camp og spesielti forbindelse
med Fjellhubene

FJELLH UB

VARME SENGER

Fjellhubbenblir sentralt for livet
langsFjellveien.
Fjellhubbenfungerer som en
utvidet bussstasjonmed fokus
på grønn mobilitet og fremtidens
fjellsamfunn.

Skal fremtidens fjellsamfunn
kunne takle økt aktivitet press på
området er det viktig at det ligger
en grunnleggendestrategi i bunn.
Dennebør handleom varme senger
og kompaktefjellbyerknyttet til et
velfungerendemobilitetsnettverk.
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N EDSL AG
Muligheter i fase 1
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Høgevarde

Destinasjoner
5 forslag for å oppleve Norefjell

Tempelseter
Sløgjajuvet
Ringnes
Eggedal

Djupsjøen

Norefjellbyen

Noresund
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Sløgjajuvet
Juvtrapp | Line og hengebru | Juvvandring

Eggedal
Fjellhub | Eventyrsrunden

Djupsjøen
Badstue | Skibru | Reinsjå
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Eggedal
Fjellhub | Eventyrstien

Inngangsporten til Norefjell
Det er nylig gjennomført en mulighetstudie for
Eggedal sentrum. Her legges det vekt på en o ensiv
utvikling av sentrumsområdet og en tydligjøring av
Eggedals mange kvaliteter.
Norefjellvarden og helhets pro len for Fjellveien
bygger videre på studien og bygger opp under
fremtidig utvikling.

Fjellhub

Eventyrstien

Fra mulighetstudienfor Eggedalsentrum
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Fjellhub Eggedal
I hjertet av Eggedal

Sentrumutvidelse

Fjellhub

Siste stopp før fjellet
Fjellhuben ligger i tilknytting til eksisterende
renovasjonsplass som i dag innholder ere
avfallscontainere og en telemast. Plassen er
omringet av en bekk på hver side.
I forhold til planere for parkering og kobling til
den fremtidige sentrumutvidelsen med mulig
gondolstasjon, ligger arealet strategisk viktig til.

Torg

Fjellhuben vil være:
- en møteplass for sentrum
- markere starten/porten til fjellet
- fremme grønn mobilitet i Eggedal
- ladestasjon
- bussstopp
- raste og rekreasjonsmuligheterned mot elven
- parkering for sentrum
- ha informasjon og kart
- etc.

Kirken

Sentrumutvidelse

Borgerstua

Fra mulighetstudienfor Eggedalsentrum

68

69

Eventyrrunden
Gondolstasjon

Fjellhub

Binder sammen aktiviteter i Eggedal sentrum

- Bygger på temaer fra Kittelsen og eventyrene til
Asbjørnsenog Moe.
- Fokus på formidling av Eggedals historie
- Knytter ere opplevelser og aktiviteter i sentrum
sammen

Bakern

Eggedalstorg
Eggedalshjerte

Innbyggertorget
Kunnskapog opplysning

Badekulp
Handelslaget

Kirken

Eventyrrunden

Skredsviksplass
Lekepark

Borgerstua
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Theodor Kittelsen,Nøkken
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Sløgjajuvet
Juvtrapp | Line og hengebru | Juvvandring

Magasuget

Juvvandring

”Sløgja er et sidevassdrag til Eggedøla nord i Sigdal
kommune, i de bratte vestvendte dalsidene som reiser seg
opp mot Norefjell øst for Eggedal. Her danner Sløgja ei
sørvestvendt relativt stor, dyp og dramatisk bekkekløft,
hvorav lokaliteten omfatter en ca 2 km lang strekning i
høydedraget 360-590 moh. Kløfta er en markert V-dal
med trang og dyp dalbunn og bratte, ujevne dalsider. Elva
faller ujevnt, mest i raske stryk, men også ere fossefall.”
Referanse: Hofton T.H. 2009. Naturverdier for lokalitet Sløgja, registrert i
forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2009.

I dette landskapet legges tilrette for opplevelser i
et unikt terreng, og alltid på naturens premisser.
Man vil kunne oppleve annerledes måter å bevege
seg i naturen på, - som en motsats til den kjente
oppadgåendebevegelsen opp et fjell, vil du her
oppleve de fantastiske rommene dalsidene nede
i juvet skaper. Man vil få muligheten til å bevege
seg, stå, oppleve, se, høre, og kjenne magasuget på
kroppen. Om du hiver deg ut i lina eller om du følger
Juvtrappas loop ned og opp igjen, vil det være noe
for både den lekelystne og vandreren.

Juvtrapp

Line og hengebru
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Juvtrapp
Bevegelsei ”loop” langsjuvsiden
Basecamp

Langs dalsida
Trappa følger bevegelsen nedover dalsida, hvor
man i et forløp kan snirkle seg nedover i landskapet.
Forbi og gjennom skrenter og kløfter, stein, skog
og vannfall. Konstruksjonen tar deg trygt nedover
et ulendt terreng som ellers ville være utilgjengelig
for mennesker å ferdes - her får du muligheten til å
oppleve naturen fra helt nye perspektiver.
Trappa plasseresi landskapet slik at arter
opprettholdes, samt iveratar og fremhever det
særegne ved denne terrengtypen.

Trapp

Platå

H
e
n
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e
b
r
u

ng
dri
n
a
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Ju

Platåer,pauserom,på loopen

Trapptilpasset eksisterendeterreng
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Nivåer i trappeforløpet tilpassesunderlaget En åpning i landskapet
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Line og hengebru
Eneståendei Sløgjajuvet
Base camp

Tempels
eterveie
n

pp
t ra
juv

Hengebru

Sveve over
Hengebrua sørger for en luftig opplevelse over
juvet,- ønsker du enda mer luft under vingene kan
man ta seg en tur i lina. Her får man muligheter til
å bevege seg over en kløft, fra den ene dalsida til
den andre, og i denne overgangen virkelig kjenne
det dramatiske terrenget på kroppen. Videre kan
du fortsette turen opp gjennom juvtrappa, eller
legge ut på vandring via varierte og spennende
naturopplevelser i juvet.

g
rin
nd
a
v
Juv

Fartsfylt, luftig og unikt.

Dju
psj
øve
ien

BaseCamp

Overgang

Luftig følelsei hengebrua
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En opplevelseutenom det vanlige
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Juvvandring
Vandringer mellom dalsidene

I mellomrommet
En tilrettelagt sti som følger juvets dalsider. Stien
ivaretar stedets artsmangfold, og skånsomt gjør
terrenget fremkommelig for en annerledes vandring.
Man kan gå hele loopen eller lage seg sine egne
kortere looper, - kanskje også koble den sammen
med en luftig tur over hengebroa og videre over til
juvtrappa.

Juvvandring

Høyt og lavt på Norefjell - juvvandring lar deg
oppleve det ukjente terrenget i naturens eget,
magiske mellomrom.

Base camp
Juvtrapp
Hengebru

BaseCamp

En magiskvandring
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Tilrettelagt sti der det en nødvendig
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Djupsjøen
Badstue | Skibru | Reinsjå

Skibru
Basecamp med
startpunkt for reinsjå
kobliongtil sykkelsti

Midtpunktet
Landskapet åpner seg med en lysning over vannet,
her ligger Djupsjøenvakkert og stillferdig plassert
som et midtpunkt langs Fjellveien. Her er det
naturlig å stoppe opp, - for et bad, ske, tenne et
bål ned i vannkanten, eller gå på oppdagelsesferd i
naturmangfoldet omkring vannet. Gå på ski, skøyter
eller kanskje isbade?

Badstu

Et naturlig midtpunkt i landskapet og startpunkt for
videre tur opp på høyfjellet, - for korte eller lengre
turer, for den som vil se reinsdyr, for vandreren og
for toppturfareren, for lange og korte turlooper, for
barn og voksne.

Skibrua

Djupsjøen
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Badstua
Samlende

Å samles
Ta en avstikker fra veien, via stien som leder deg ned
til en naturopplevelse man kjenner på kroppen.
I badstua på Djupsjøenvil du føle deg i ett med
naturen, med en stemning av fred og ro, - her kan
man være alene med naturen eller sammen om
opplevelsen.
En tur i badstua kan være en ut ukt i seg selv, eller
som en frisk avslutning på en dag i fjellet. Ta stien
og la deg følge loopen ned til vannet og opp igjen
til Fjellveien, før kanskje turen fortsetter ut i neste
turloop og nye naturopplevelser.

Sk
ilø
yp
e

Basecamp

Stien

Badstue

Djupsjøen

Overgang/ sti tilpasset terrenget
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Kan det friste med et bad?
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Skibrua
Kobling

Gli over

Sk
ilø
yp
e

Du kan kanskje ta sats og sveve, eller ta skiene av, gå
på stive sko over før du fortsetter glien på den andre
siden. Eller gli sømløst over fra den ene siden til den
andre, over Fjellveiens retning mot nye destinasjoner,
kan man over broa følge sporet og la skiene lede
veien videre ut i landskapet.
Broen legger seg over og løfter sporet opp, leder en
retning over en annen, setter en markør i fjellveiens
kontinuitet som setter starten på fortsettelsen av
strekningen.

Skibru

Skibrua er en portal og en overgang.

Broa forbinder to sider og feste seg til landskapetden tre er

Djupsjøen

Ta sats...
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...Ellerskli mykt og trygt over veien
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Reinsjå
Villreinpå Østlandet

Reinsjå

Lev
eom
råd
ev
illre
in

På besøk
Å være tilskuer til reinens liv og bevegelser gjennom
deres naturlige landskap, en sniktitt inn i deres
territorium, med minst mulig fortyrrelser. Her
ligger Reinsjåa.Diskret og dynamisk plassert på
høyfjellet, godt innenfor villreinens leveområde, men
i respektfull avstand til kalvingsområdenelenger opp
på fjellet. Hverken dyreliv eller naturen skal forringes,
men skånsomt legges til rette for at man via stillhet,
aktsomhet og ventetid, kan få et innblikk i dette helt
spesielle dyrelivet.

Skil
øyp
e

Et superspennendeturmål på loopen.

Basecamp
Å få opplevereinsdyr på nært hold

Djupsjøen

Et sted å komme til
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Sitte inne - oppleve ute
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Norefjellbyen
Bøsetra | Fjellhub | Utsiktspunkt

Noresund
Kryllingodden | Fjellhub | Camp Noresund

88

89

Norefjellbyen
Bøsetra | Fjellhub | Utsiktspunkt

Bøsetra
Utviklingen av Norefjellbyen

Norefjellbyen
Fjellhub
Ny vei
Utsiktspunkt

Fjellveien

Fjellhub

Norefjellbyen| Visjon2040 SkaaraArkitekter
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Bøsetra
Klatre- og aktivitetspark

Eventyrene venter
Målet

Slå deg ned på Bøsetra og opplev alt det stedet har
å tilby. Allerede eksisterende fasiliteter på stedet blir
ytterlige styrket med klatre- og aktivitesmuligheter,
turloop som kan tilgjengeligjøres både for skitur,
sykling, gåturer, tur med barnevogn eller rullestol.
Parker bilen på en av de otte parkeringsplasseneog
legg ut på dagens eventyr.

s
hei
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N
Basecamp

Parkering

T-krok heis
Klatrepark

P
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g

Turloop
S
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Klatring til alle årstider

T- krok heis
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Ferskebakevareri snøføyka

Turloopenpå sykkel
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Fjellhub
Norefjellbyen
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Ny v

Sentrum
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T eg n i n g s n u mm e r :

R e v is j o n s f a s e :

A 1- 0 - 0 1

-

ANTALL VARME SENGER:
NB-1, 30,5 mål : Urban + tårn - 3,5 etg. 100% VS.
NB-2, 82,7 mål : Stortun - 2,5 etg. 60% VS.
NB-3, 47,1 mål : Leil . bygg i bratt terreng - 3-4 etg. 60% VS.
NB-5, 38,0 mål : Hytter i rekke - 2,5 etg. 60% VS.
NB-6, 27,1 mål : Hytter i rekke - 2,5 etg. 60% VS.
NB-9, 57,2 mål : Stortun - 2,5 etg. 60% VS.
NB-10, 145 mål: Frittstående fritidsboli ger - 2 etg. 0% VS.
NB-11, 37,0: Frittstående friti ds bol iger - 2 etg. 0% VS.
NB-12, 31,0: Fri tts tående fritidsboli ger - 2 etg. 0% VS.

NB-11

VSx5

VSx6

NB-1:
NB-2:
NB-3:
NB-5*:
NB-6*:
NB-9:

Leili gheter/hytter
170
290
248
56
55
220

850
870
745
170
165
660

1020
1044
894
204
198
792

Totalt:

1039

3460

4152

37 mål

NB-6

NB-12

27,1 mål

31 mål

LIA

NB-5
38 mål

Næri ngs areal NB-1: 2000 m2.
NB-7: 530 p-pl as ser + 5 bus ser.
NB-8: 310 p-pl as ser.
* I enkelthytter i rek ke kan det være muli gheter for mer enn 6
varme senger per enhet.
** Mulighet for ca 530 p-plass er i p-k jeller under
sentrumsbebyggel se.

NB-3
47,1 mål

NB-10
145 mål

SANDUM SET ER

NB-9
57,2 mål

Rev

NB-1

PUTTANSETRA

Ar eal innspil l

26/10/2018

GB

KS

Rev i s j ons fas e

Dat o

Tgn

Kt r

100% varme senger
60% varme senger
Frittstående fri tidsboliger
Aktiv itetspark
Parkering
Nye heis traséer
Eksi sterende heistraséer

30,5 mål

SNEKKERMYRA
P4
NB-7
19,5 mål

NB-8
10,5 mål

P5

N
Aktivitetsp a rk
20,6 mål

NB-2
82,7 mål

T i lt a k s h a v e r :

G r u n n e i e r e Ø v r e No r e , N e d r e
N o r e , og S a n d u m S øn d r e
P r o s je k t :

N o r e f j el l by e n
S n e k k e r m y r a - No r e f j e l l
3 53 6 No r e s und
Gå r ds nr .

B r uk s nr .

0 00 0

00

F es t en r.

S ek s j o ns nr .

-

-

P r o s j e k t n u mm e r :

P r o s je k t f a s e

1 8 0 14

A r e a l i nn sp i l l

T eg n in g :

S i t ua s j o n s p l a n a r ea l i nn sp i l l
T eg n i n g s n u mm e r :

A 1- 0 - 0 1

Norehammaren

M ål es t ok k :

2 6 / 10 / 2 0 18

1: 5 0 0 0 ( A 3 )

SK A AR A

Arealinnspill

R e v is j o n s f a s e :

D a t o si s t e r e v i s jo n :

A R K IT E K T E R

Fjellhub,ref. Cobe
D r a m m e n s v e i e n 13 0 C - 0 2 7 7 O s l o

-

w w w . s k a a r a .n o

Sentrumsliv(Norefjellbyen| Visjon2040 Skaaraarkitekter)
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Utsiktspunkt
Norehammeren

Skue utover
Noen utsikter må fremheves, slik som utsikten man
møter når man stiger Fjellveien opp fra Noresund
og tre er Norehammeren.Der hvor landskapet
åpner seg opp og utsikten over Krøderen er slående.
Å få gå ut av bilen her, eller ta avstikkeren fra
turen, ut mot utsikten er noen som vil gi sterke
naturopplevelser og fremheve det særegne ved
akkurat dette stedet. Man skal kunne dele denne
opplevelsen, sammen bevege seg mot en kant som
trygt holder deg, mens du kan nyte, se og oppleve.

Basecamp

Utsiktspunkt

Norehammaren

Utsiktspunkt med ere platåer og steder å oppleve utsikten fra

Tilpasningtil stedet og naturen
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Punktet kan legge seg ut over kanten

Enkelt inngrep for et luftig pust i bakken
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Noresund
Turloopen

Ny sentrumsutvikling

Kryllingodden

Fjellveien
Noresund vil sammen med Eggedal være selve nøklene for en velykket
transformasjon og økt aktivitet på
fjellet.

Turloopen

Camp Noresund

Fjellhub

Den foreslått plan for Norefjellbyener ambisiøsog
vil i fremtiden genereremer enn gjennnomgangstra kk og enkelt handlendehytteturister. Norefjell
vil komme til å være avhengigav et velfungerende
Noresundsamfunnog vil ha behov for et økende
antall støttefunskjonerog et utvidet tilbud av servicefunksjoner.

Utviklingenpå fjellet vil derfor påvirkelivet i Noresund
radikalt.Endringenvil medfører ere arbeidsplasserog
dermed ere innbyggere.Dette vil øke press på eksisterende infrastruktur,både teknisk og sosial.
Plangrepetfor fremtidens Noresundlegger til rette
for den kommendevekst uten at Norseundmister sin
egenart og kvalitet.

Turloopen
Illustrasjonenviser et utvalg av planensforeslåtte prosjekter.Alleprosjekteneutgjør
til sammenden nye ringen, som i fremtiden vil binde Noresundsmange kvaliteter
sammeni et kompakt og levendesentrum kompakt og levendesentrum
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Fjordsti

Badeplass

Kryllingodden

M/S Kryllingen

En ka e på brygga
Utleieboliger
Badeplass
Spisested
Brygge
krepseplassen
Her leggesdet til rette for et samlingstedfor hele
Noresund.Kryllingoddenvil ha en unik sirkulær
bryggeplassmed mulighet for bading og badstue.
Først og fremst er dette et stoppested for M/S
Kryllingen,og en n måte å koble seg på reisenvidere
oppover fjorden.
Det vil også være enkel tilgang til båt- og Kajakkutleie
som vil kunne betjenesav spisestedether illustrert med
en rund pavilijong. som utgangspunktof r sketuren
vil Kryllingoddenvære et godt utgangspunktfor
profesjonelleog nybegynner.Det vil bli lagt til rette for
skeplassermedgode forbindeleser.Med sin naturlige
form som am , ut mot fjorden og med utsikt til fjellet,
vil det årlig være arrangert festivaler og spel for både
lokal befolkning,hytteforl og turister.

Tuntre

Rekkehus

* Promenade

Gårdsrom

Forhage

Rekkehus
Jørgen Moes
utendørs teater

badehus

Kryllingen
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am

sirkulærbrygge

bygdespel

Sjømat
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Leiligheter

Fjellhub
Lett synligog tilgjengelig,fjellhubener et setralt
møtepunkt i sentrum og et symbolpå Norefjells
ambisiøsesatsningpå grønn mobilitet.

Fjellhuben
En god plass å vente på noen

Miljøgate

Eksisterende
Handel
Leiligheter

Vannfontene
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Kommunehus

Mulig brannstasjon

Uteservering
Leiligheter

Lekeplass

Stadig ere miljøkravog en rask teknologiskutvikling
innenfor transport og mobilitet gjør det viktig å tenke
nytt også på mindre steder som Noresund.Sett i lys
av fremtidig utvikling på fjellet vil Noresundspilleen
sentral rolle som porten til fjellet og vil koblestett
opp mot et aktive fjellområdermed stort behov for
for yttning lokalt og inn og ut av området.

Shared space
Leiligheter

Vi foreslårat Noresundgår foran på når det
gjelder grønn mobilitet koplet opp mot fremtidig
mobilitet i den norske fjellheimen. Sentralt for
utviklingenstår miljøfokusi delingsøkonomi,grønn
mobilitet, energie ektivitet, lavutslippmaterialerog
fellesskapsløsninger.

Torget
KIwi

Handel

Noresunder i dag preget av en tra kkspagetti som
ligger igjen fra tidligere infrastruktur da Hallingdalstra
kken gikk gjennomsentrum. Vi tror en nedskalering
av veianleggog overgangtil mer bymessiglogikk
og skal bli viktig of rå gjennerobremennedkeligskala
og fremheve småbyenNoresund.dette for å gjøre
sentrum mer attraktivt for fotgjengere og syklister.Vi
foreslå derfor å bygge inn torget foran Norefjellporten
og gi mulighet for å føre biltra kken utenom torget og
bak Norefjellporten.
Det som av mange kan oppfattes som hindringerfor
vekst, kan utvikles til nye forretningsmulighetermed
et spennendepotensial.
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Miljøgate

Sykkelparkering
Handel

parkeringinkjeller

Turisinfo

Tursti,
forbinder til skolen
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Fjellhub,
grønt mobilitetspunkt
Shuttlebus
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Camp Noresund
Det tar en hel bygd for å utdanne et barn

Sykkelparkering
Barneskole

Lekeplass
Idrettsplass
Svømmehall

Camp Noresund utvikles som ”den tredje lærer”.
Modellen har som mål å styrke den kommunale
skolestrukturen og integrere skole, landsby og livet
på fjellet tettere sammen i hverdagslivet.
Landsbyen som den tredje lærer, betyr dels at
kulturminner og eksisterende bebyggelse integreres
som en viktig del av skoleopplevelsen.Historisk
bebyggelse og naturområder transformeres og
brukes som undervisningsfasiliteter både innendørs
og utendørs, kall det eksible klasserom. Men det
kan også bety at lokalt næringsliv tilrettelegger og
skreddersyr opplegg for talenter innenfor et bredt

spekter av fag. Dermed vil Noresund samfunnet
og kanskje aktører på fjellet få en egen liten
talentfabrikk.
Idrettslag er ofte en viktig drivkraft for et sted
som Noresund. Samarbeidet mellom idrettslagene
og Noresundskolenblir en viktig faktor i arbeidet.
Idrett bidrar med identitet og bereder grunnen for
nødvendig dugnadsmentalitet. Noresund må være
et idrettslag som tar ansvar for gode møteplasser
i sentrum. Eksempelvis ved å arrangere
“Street”- varianter av fotball og landhockey eller
klatrekonkurranse osv. linken til fjellet vil her også
by på mange potensialer

Tursti

Nisjer

Camp Noresund,forslag til byggdasegen varde.
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Ufomelleutplasser
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