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Bakgrunn

• Thongruppen ønsker å undersøke 
mulighetene for å videreutvikle 
hotelleiendommen på Skei

• Det er i dag store ubebygde arealer på 
eiendommen nedenfor hotellet

• På lengre sikt kan det også være aktuelt å 
utvikle selve hotelltomten, da dagens 
bygningsmasse er gammel. De siste årene 
har også driften hatt begrenset lønnsomhet

• Skissene til utvikling av området krever 
endringer i det som er planlagt arealbruk i 
kommunedelplanen for området. Det må da 
lages konsekvensutredning



multiconsult.no

Hvilke tiltak skal konsekvensutredes?

• To alternativer for utnyttelse av 
hotelleiendommen

• med og uten hotell
• nye fritidsleiligheter i 4-5 etasjer i begge 

alternativer

• Gang- og sykkelløsning langs 
Segalstadsetervegen og utbedring av 
kryss med Skeisvegen («Vaskerikrysset»)

• Skiløype-/turvegnett gjennom 
planområdet

• Ny dagligvarebutikk

• Fritidsleiligheter på nabotomt til hotellet
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Alternativ 1

• Hotellet beholdes som i dag

• Ny bebyggelse med fritidsleiligheter i 
området på nedsiden av dagens hotell. 

• Illustrert løsning viser bebyggelse med fire 
lavblokker som har tre- fire etasjer i nedre 
del og fire-fem etasjer i øvre del. 

• I tilknytning til disse er det også skissert 
mulige lokaler for butikk/service mellom 
de to blokkene nederst mot 
Segalstadsetervegen

• Om lag 70 nye fritidsleiligheter på Thon-
gruppens eiendom.



multiconsult.no

Alternativ 2

• Hotellet erstattes med fritidsleiligheter 

• Bebyggelsen på nedsiden av hotellet 
planlegges lik som i alternativ 1

• Om lag 150 nye fritidsleiligheter på 
Thon-gruppens eiendom.
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Forslag om ny dagligvarebutikk

• Dagens butikk i sentrum av Skei har 
trange og lite tidsmessige lokaler

• Segalstad seter ønsker derfor å 
etablere ny butikk (og fritidsleiligheter) 
på motsatt side av vegen

• Dagens butikklokale planlegges leid ut 
til annen næring-/butikkvirksomhet

• 18 fritidsleiligheter inngår i forslaget –
2 etasjer over butikken og 4 enheter i 
rekke
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Forslag om nye fritidsleiligheter øst for hotelltomten

• Nabotomt øst for Thons hotelleiendom 
er kjøpt av Astoria eiendom, som ønsker 
å utvikle arealet med nye 
fritidsleiligheter

• Det foreslås om lag 25 nye 
fritidsleiligheter i ulike størrelser
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Veg- og trafikkløsninger

• Opprusting av Hotellvegen, etablering av 
fortau

• Gang- og sykkelveg langs Segalstadsetervegen
– ned til Majorsli-gutua

• Utbedring av «Vaskerikrysset» (krysset mellom 
Skeisvegen og Segalstadsetervegen) 

• Planlegges som en midlertidig løsning fram til ny 
adkomst fra Skeisvegen til Segalstadsetervegen er 
etablert

• Gjennom utbyggingsavtale vil det avsettes 
midler som vil bidra til finansiering av vegtiltak 
og annen infrastruktur, etter kommunens 
prioritering
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Skiløyper

• Kommunen ønsker at skiløypetraseer gjennom området skal reguleres

• I hovedsak legges eksisterende traseer til grunn

• Ny øst-vest løype med bedre kvalitet, inklusive skibru over Hotellvegen
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Regulering av hytteområder 

• I tillegg til Thongruppens egne arealer, vil det etter dialog med kommunen 
reguleres noen hytteområder som pr i dag ikke er omfattet av reguleringsplan

• Forslag til reguleringsplan for disse arealene vil følge prinsipper fra regulering av 
omkringliggende hytteområder mht. byggehøyder, tomteutnyttelse mm. 
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Miljø

• Tett/høy utnyttelse av områder i fjellet 
sparer arealer sammenlignet med mer  
tradisjonell hyttebygging

• Klimagassutslipp og energiløsninger 
utredes. 

• Det legges opp til utstrakt bruk av tre som 
byggemateriale. Med konkurransedyktig 
pris vil massivtre være aktuelt

• Energiløsning ikke valgt foreløpig. 
Energibrønner framstår som økonomisk 
gunstig alternativ

• Moderat trafikkøkning sammenlignet med 
i dag. Korte avstander, ikke behov for å 
kjøre når du har kommet fram til 
leiligheten
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Områder og tiltak for barn og unge

• Det er få områder tilrettelagt for aktiviteter for barn og unge i området pr i dag

• Skiløypenettet utbedres og gjøres tryggere (skibru)

• Det etableres lekeplasser i tilknytning til den nye bebyggelsen

• Utvikling av sentrum som møteplass med flere tilbud – sentrumsakse fra 
butikkområdet til skibakken

• Bedring av trafikksikkerheten – ny gang- og sykkelveg, fortausløsninger, stramme 
opp p-arealer
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Framdrift for planprosessen
Aktivitet Planlagt fremdrift
Utarbeide forslag til planprogram Mai-september 2019

Utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn, samt oppstart av arbeid med 

reguleringsplan. 

Oktober 2019

Bearbeiding etter høring – innkomne merknader Desember 2019- februar 2020

Fastsetting av planprogrammet April 2020

Utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning Februar 2020 - mai 2021

Førstegangsbehandling av reguleringsplan med konsekvensutredning, samt 

behandling av forslag til utbyggingsavtale.

Mai/ juni 2021

Offentlig ettersyn Juni/juli/august 2021

Bearbeiding etter høring – innkomne merknader September/oktober 2021

Sluttbehandling av reguleringsplan og utbyggingsavtale Oktober/november 2021
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Kontaktinformasjon

• Multiconsult er rådgiver for planarbeidet.
• Kontaktperson er Gunnar Bratheim, gunnar.bratheim@multiconsult.no, tlf 905 26 861

• Thon Hotellbygg er forslagsstiller
• Kontaktperson er Jarle Brunsell, jarle.brunsell@olavthon.no, tlf. 938 96636
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