
Plassering av
Eina sportsanlegg

Eina Sportsklubb 
Oppdatert 16.08.2021

DETTE ER EN PLANER UNDER ARBEID KOM MED INNSPILL!
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Endringer:

Fra versjon datert 27.07.2021
• Splittet kriteriet Naturinngripen i to. Jordbruk og Naturmangfold etter 

innspill fra Gaute Thomassen.
• Lagt til innspill fra Rektor ved Thune og e-post fra Bjørn Harald Larsen.
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Innhold

• Bakgrunn og samlokalisering ved Thune Skole
• Flerbrukshall og kunstgressbane
• Vurderingskriterier
• Alternative plasseringer
• Innspill fra rektor ved Thune Skole, Bjørn Harald Larsen.
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Bakgrunn
• Vestre Toten Kommune (VTK)har behov for ny gymsal på Thune Skole

• Eina Sportsklubb (Eina SK) har ønsket å samle all aktivitet på ett anlegg, med egen hall. I dag drifter Eina 
SK to anlegg; Blilie og Prestmarka.

• NIF anbefaler å legge idrettsanlegg inntil skole

Idrettsanlegg med flerbrukshall og kunstgressbane ved Thune Skole vil dekke både VTK og Eina SK sine 
behov. Det kan bli et anlegg med god utnyttelse til en fornuftig pris.

VTK er i gang med reguleringsplanarbeidet, og i et samhandlingsmøte med Statsforvalteren i Innlandet kom 
det frem at det er behov for å dokumentere alternative plasseringer av anlegget for å kunne vurdere det i 
forhold til inngripen i området med slåttemark.

Alternativ plassering for hall og fotballbane er kun rundt Thune skole. 
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Flerbrukshall og kunstgressbane

• Flerbrukshall på ca 1725 m2, aktivitetsflate på 20 x 32 m (basketball), kampsportrom, klubblokaler, styrkerom, 2 squash-
baner, lager, kiosk, 4 garderober, 2 dommergarderober, toaletter. Bygges i tre. 

• Krever 54 x 32 meter
• Må ha tilgang rundt hele hallen for inngang lager, nødutganger.

• Fotballbanen, 11´er, må kunne tåle belastning for 2 seniorlag (damer og herrer) og lag i aldersbestemte klasser. 
• Krever 72 x 110 meter
• Må ha tilgang til banen for kjøretøy for vedlikehold og beredskap
• Planlagt med jordvoll mot skog hvor topplag legges tilbake.
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Vurderingskriterier
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Kriterier Kommentar
Samspill idrett – skole Plassering i forhold til lekeplasser, bevegelse mellom bygg, trygge 

soner, inkluderende rom og soner

Logistikk bane – hall Kort avstand mellom garderober og bane, lett tilgjengelig for utstyr, 
vedlikehold og beredskap.

Parkering og «hjertesone» Parkeringsplasser for skole og hall, tilrettelegge for levere/hente 
sone, trygg passasje for myke trafikanter og sykelister.

Kostnader Tomt, masseforflytning, avstand vann, avløp, strøm, tomt

Trafikkhåndtering Avkjøring R4, vil være lik for alle alternativer. Evt. fjerne en 
avkjøring fra R4 skogsbilvei/hyttevei

Jordbruk I hvilken grad dyrket mark blir berørt.

Naturmangfold I hvilken grad slåttemark blir berørt (se neste side)

Naboer Avstand til eksisterende naboer.

Det er gitt en score fra 1 til 5 hvor 5 er best for hvert området. Dette er kun ment som en 
oppsummering av forskjellene mellom alternativene innenfor kriteriet. Derfor er ikke scoren 
summert eller vektet.
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Slåttemark
Se utredning fra Bjørn Harald Larsen.

Oppsummert er sone 1, kritisk sone, med 
arten Solblomst lokalisert 22.06.2021 ved 
eksisterende ballbinge (rød stjerne)
Sone 2, er mindre kritisk, og arten er ikke 
observert de siste årene.

Sone 3 er en sammenkoblingssone, mellom 
1 og 2.

(Tidligere lysløype i hvit)



Alt. Oppsummering

Sam
spill Idrett -

skole

Logistikk bane -
hall

Parkering og 
hjertesone

Kostnader

Trafikk-
håndtering

Landbruk

N
aturm

angfold

N
aboer

A1 Øst for skolen, gir godt samspill med skole og god logistikk. Tilrettelegger for 
parkering/hjertesone og skjermer skolegård mot trafikk. Relativ lave kostnader. Betydelig 
inngripen i slåttemark sone 2 og 3.

5 5 5 5 3 5 2? 5

A2 Justert A1, for å kunne begrense inngripen med slåttemark sone 2 og erstatte sone 3. Gir noe 
redusert løsning for parkering og tar noe av skolegården.

4 5 3 5 4 5 2? 5

A3 Hall og bane på hver sin side av slåttemark. Gir noe avstand, og vil bryte sone 3, med 
adkomstkorridorer.

4 4 3 4 3 3 4 3

A4 Hall og bane øst for slåttemark. Krever oppkjøp av nabo-eiendom.  Egen avkjøring for hall og 
bane. 

3 5 2 1 1 5 4 1

A5 Bane i skolegården og overlapper med eksisterende ballbinge, inntil slåttemark sone 1. 
Skoleområdet må erstattes.

2 3 2 2 3 5 1 5

A6 Som A5, men hall nærmere på banen. Skoleområdet må erstattes. 2 3 2 2 3 5 1 3

A7 Vest for skolen, på dyrket mark. Grunneier vil ikke avgi dyrket mark. 4 5 4 5 3 1 5 2

A8 Justert A7, men krever oppkjøp av naboeiendom (kommunalt eid). Bane inntil ballbinge. 
Terrenget krever noe mer masseforflytning. Noe dyrket mark. Tett inntil sone 3

5 5 4 1 3 2 4 1

A9 Hall nord for skolen, med bane over dagens ballbinge. Tar mye av skolegården. Skoleområdet 
må erstattes. Tett på slåttemark sone 1.

1 3 2 2 2 4 1 3

9 alternativer er vurdert
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Det er gitt en score fra 1 til 5 hvor 5 er best for hvert området. Dette er 
kun ment som en oppsummering av forskjellene mellom alternativene 
innenfor kriteriet. Derfor er ikke scoren summert eller vektet.



A1, opprinnelig plassering
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Kriterier Vurdering Sc

Samspill idrett –
skole

Utvider eksisterende skolegård, gir mer lys inn og 
hallen skjermer skolegården

5

Logistikk bane –
hall

Tett avstand og god logistikk rundt hall og til banen. 
Tilgang fra garderober/lager i hall til bane er god.

5

Parkering og 
«hjertesone»

Skjermer skoleområdet, gir parkering avskjermet 
fra «drop-off» sone, og myke trafikanter.

5

Kostnader Lite masseforflytning, tett avstand til vann, avløp og 
strøm.

5

Trafikkhåndtering Reduserer en avkjøring fra R4 3

Landbruk I tråd med grunneiers ønsker, tar ikke dyrket mark. 5

Naturmangfold Inngripen i to av sonene for slåttemark, men ikke 
kritisk sone.

2

Naboer God avstand til naboer 5



A2, justering av A1, opprinnelig plassering
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Kriterier Vurdering Sc

Samspill idrett –
skole

Bruker en del av skolegården, nærhet mellom 
eksisterende bygg og skole. Parkering i mellom.

4

Logistikk bane –
hall

Tett avstand og god logistikk. Tilgang fra lager i hall 
til bane er svært god.

5

Parkering og 
«hjertesone»

Parkering tettere på skolen enn alternativ 1. 3

Kostnader Lite masseforflytning, tett avstand til vann, avløp og 
strøm

5

Trafikkhåndtering Krever omlegging via nabo eller beholde 
opprinnelig avkjøring for hytte

4

Landbruk I tråd med grunneiers ønsker, tar ikke dyrket mark. 5

Naturmangfold Inngripen i to av sonene for slåttemark, men kan gi 
nytt sone 3 rundt banen. Se kommentar fra Bjørn 
Harald Larsen.

2?

Naboer God avstand til naboer 5

Banen er lagt tettere på skolegården, og hallen noe lengere unna veien. 
Kan skape ny sammenkoblingssone for å erstatte slåttemark sone 3.



A3, delt med slåttemark i mellom
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Kriterier Vurdering Sc

Samspill idrett –
skole

Hallen grenser inn mot skolegården. Tar noe av 
dagens skolegård. Skjermer ikke mot veien.

4

Logistikk bane –
hall

Overkommelig avstand mellom bane og hall. 4

Parkering og 
«hjertesone»

Ingen endring fra i dag, evt. utvidelse mellom 
hall og riksveien. 

3

Kostnader Noe masseforflytning, noe avstand til vann, 
avløp og strøm

4

Trafikkhåndtering Ingen endring fra i dag. 3

Jordbruk Berører noe dyrket mark. 4

Naturmangfold Tar hensyn til slåttemark, men vil berøre sone 2 
betydelig både ved utbygging og ved transport 
til banen. 

3

Naboer Tettere på nabo. 3



A4, justert A3 øst for slåttemark.
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Kriterier Vurdering Sc
Samspill idrett –
skole

Avstand mellom skole og hall,  må etablere gangveier 
over parkeringsområdet.

3

Logistikk bane –
hall

Tett avstand og god logistikk. Tilgang fra lager i hall til 
bane er svært god.

5

Parkering og 
«hjertesone»

Bidrar ikke til forbedringer. 2

Kostnader Krever oppkjøp av eksisterende eiendom. Ikke aktuelt for 
Eina SK. Lite masseforflytning.

1

Trafikkhåndtering Øker avkjøring fra R4 til hall, da den ikke benytter skolens 
avkjøring

1

Jordbruk Berører noe dyrket mark 4

Naturinngripen Inngripen i to av sonene for slåttemark, men ikke kritisk 
sone.

5

Naboer Krever oppkjøp av nabo 1



A5, i skolegården 1. 
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Kriterier Vurdering Sc

Samspill idrett –
skole

Tar eksisterende skolegård, trolig ikke 
akseptabelt. Må erstattes.  God flyt mellom 
byggene. 

2

Logistikk bane –
hall

Tilstrekkelig avstand. Fjerner eksisterende 
ballbinge (5er bane)

3

Parkering og 
«hjertesone»

Kan gi noe forbedring i parkeringssone. Må ha 
veitilgang til bane over skoleplassen.

2

Kostnader Større masseforflytning, medium avstand til 
vann, avløp og strøm.

2

Trafikkhåndtering Ingen endring eller forbedring 3

Jordbruk Unngår dyrket mark. 5

Naturmangfold Unngår slåttemark. Utbyggingen grenser opp 
mot kritisk slåttemark.

3

Naboer God avstand til naboer 5



A6, i skolegården 2.
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Kriterier Vurdering Sc

Samspill idrett –
skole

Tar eksisterende skolegård, trolig ikke 
akseptabelt. Må erstattes.  God flyt mellom 
byggene. 

2

Logistikk bane –
hall

Kortere avstand. Fjerner eksisterende ballbinge
(5er bane)

3

Parkering og 
«hjertesone»

Ingen endring parkering, krever veier inn i 
skolegård.

2

Kostnader Større masseforflytning, lang avstand til vann, 
avløp og strøm.

2

Trafikkhåndtering Ingen endring eller forbedring 3

Jordbruk Grenser inn mot dyrket mark. 4

Naturinngripen Unngår slåttemark. Utbyggingen grenser opp 
mot kritisk slåttemark.

1

Naboer Tett på en nabo 3



A7, vest for skolen på dyrket mark
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Kriterier Vurdering Sc

Samspill idrett –
skole

Overkommelig avstand. Krysser innkjøring 
bolig.

4

Logistikk bane –
hall

Tett avstand og god logistikk. Tilgang fra 
lager i hall til bane er svært god.

5

Parkering og 
«hjertesone»

Kan gi rom for nye løsninger for parkering. 4

Kostnader Lite masseforflytning, medium avstand til 
vann, avløp og strøm

5

Trafikkhåndtering Ingen endring 3

Landbruk Stort inngripen i dyrket mark. Grunneier er 
ikke villig til å avgi dyrket mark. 

1

Naturmangfold Unngår slåttemark. 5

Naboer Tett på naboer. 2



A8, justert A7
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Kriterier Vurdering Sc

Samspill idrett –
skole

Utvider eksisterende skolegård. Kort avstand mellom 
bygg. Skaper et rom mellom byggene.

5

Logistikk bane –
hall

Tett avstand og god logistikk. Tilgang fra lager i hall til 
bane er svært god.

5

Parkering og 
«hjertesone»

Gode parkeringsmuligheter og soner ift skole. 4

Kostnader Betydelig masseforflytning, medium avstand til vann, 
avløp og strøm. Krever innløsning av bolig (kommunal)

1

Trafikkhåndtering Ingen endring 3

Landbruk Inngripen i noe dyrket mark. 2

Naturmangfold Tett på eksisterende slåttemark (sone 1) 4

Naboer Krever innløsning av nabo. 1



A9, Hall nord for skolen.
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Kriterier Vurdering Sc

Samspill idrett –
skole

Tar eksisterende skolegård, trolig ikke 
akseptabelt. Må erstattes. Vei til hall og bane 
over eksisterende skolegård

1

Logistikk bane –
hall

Kortere avstand. Fjerner eksisterende 
ballbinge (5er bane)

3

Parkering og 
«hjertesone»

Ingen endring parkering, krever veier inn i 
skolegård.

2

Kostnader Større masseforflytning, lang avstand til vann, 
avløp og strøm.

2

Trafikkhåndtering Ingen endring eller forbedring ift R4. Krever 
neier igjennom skolegård for beredskap 
hall/bane

2

Jordbruk Berører noe dyrket mark. 4

Naturmangfold Utbyggingen grenser opp mot kritisk 
slåttemark.

1

Naboer Tett på nabo 3
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THUNE SKOLE  
 

   

 
 
 
Vedr. plassering av «Eina sportsanlegg».  
 
Som rektor ved Thune skole, er det det gledelig at det jobbes for å få til 
sportsanlegg i tilknytning til skolen. 
 
Jeg har sett på de forskjellige alternativene. 
Sett fra skolens ståsted, er A5 og A6 helt uaktuelle. De tar hele skolegården. 
A7 og A8 kan være aktuelle, men gir ingen mulighet for kombinasjon av 
parkering for skole og hall. Tar mye dyrket mark. A8 krever innløsning og 
rivning av tomannsbolig 
A4 ligger noe unna skoens nåværende bygningsmasse og vil ikke i samme grad 
som A1, bli en naturlig del av skolen. Her vil det måtte opparbeides parkering 
både rundt hallen(ansatte ved skolen, besøkende til hallen og fotballbanen) og 
ved skolen (besøksparkering) Ikke optimalt mtp sambruk av P-arealer. Krever 
oppkjøp av nabohus og rivning av dette. 
A3 tar noe av skolens områder, men ikke mye. Estetisk sett dårlig plassering i 
forhold til resten av bygningsmassen. 
A2 tar noe av skolegården(?). Tilstrekkelig plass til Kiss & Ride og parkering? 
Hvordan blir skolens tilgang til sti/vei til «Thunemyra»? 
 
A1, slik jeg ser det, er den beste løsningen. Hallen blir som en del av skolens 
bygningsmasse, felles parkering, fri adgang til «Thunemyra», berører lite/ingen 
dyrket mark og vil skjerme skolegården mot trafikk fra R4. 
 
 
 
 
 
Thune skole, 03.08.21 
 
 
Anne Merete G Taasen. 
Rektor.  
        

 
 



19

Fra: Bjørn Harald Larsen <larsen@mfu.no>  
Sendt: tirsdag 6. juli 2021 10:30 
Til: Anne Merethe Andresen <anne-merethe.andresen@vestre-toten.kommune.no> 
Emne: Flerbrukshall Thune skole 
  
Hei!  
Ingen ferie ennå? Jeg har en sjelden kontordag i dag og har sett litt på alternativene: 
Opprinnelig plan: Se notat 
Alt 2 (Alt. 3 i PPT): Et godt alternativ mht. naturmangfold, som jeg antar heller ikke vil kreve 
omlegging av traktorvegen og bruk av inngjerdede arealer ved skolen til parkering. Men også her må 
det vel til veg rundt hallen av beredskapshensyn? Det vil ta noe av lokaliteten, men bare mindre 
verdifull del (sammenbindingskorridor).  
Alt 3, 4 og 6 (Alt. 5, 6 og 8 i PPT): Hallen er i disse alternativene plassert så nær hovedforekomsten av 
solblom at det må påregnes at den blir helt eller delvis ødelagt (helt ødelagt dersom det skal lages 
beredskapsveg rundt). Dette er de dårligste alternativene for naturmangfoldet, og verst er alt 4 
(tettest på solblomen og så langt vest at hele forekomsten blir berørt antakelig).  
Alt 5: Den beste løsningen mht. naturmangfold, alle registrerte og mulige forekomster av solblom og 
andre rødlistearter unngås.  
  
Opparbeiding av ny slåttemark som avbøtende tiltak er ikke vurdert i notatet. Dette er nok mulig, 
men resultatet er ikke gitt. Det kommer må an på massene som benyttes og jordsmonnet under . 
Selv om man benytter topplaget fra utbyggingsarealene er det utfordrende å få til. Gode eksempler 
finnes, men de har krevd tett oppfølging av biologer i anleggs- og etableringsfasen.  
  
Jeg var innom skolen i går da vi har et overvåkingsprosjekt på solblom i Oppland som inkluderer 
denne forekomsten. Hovedforekomsten har en positiv utvikling etter rydding og slått i fjor, mens jeg 
fortsatt ikke finner den angitte forekomsten der traktorvegen går inn. Etter å ha lett der i 4 år, er 
konklusjonen min nå at dette må ha vært en feilbestemmelse (et par arter som er relativt like før 
blomstring her). Jeg så også at sammenbindingskorridoren like gjerne, og kanskje bedre, kunne vært 
trukket langs en parallell traktorveg (som i liten grad benyttes) vest for den som går inn til 
Thunetjernet. Men, så lenge det etter all sannsynlighet er snakk om en feilbestemmelse av solblom 
nærmest rv.4, er det ikke lenger et stort poeng med denne korridoren. Flytting som avbøtende tiltak 
er derfor ikke aktuelt (uansett, da jeg ikke finner den..). Det er fin gammel slåttemark nærmest rv.4 
også, men uten solblom blir verdien lavere, og uten korridoren blir arealet svært lite. Alt i alt er det 
beltet med eng mellom lekearealene på skolen og granskogen bak som er det klart viktigste området, 
med solblomforekomsten bak ballbingen og i traktorvegen litt videre vestover samt fin tørreng med 
enghaukeskjegg (rødlisteart) og mye flekkgrisøre (foreslått rødlisteart fra høsten 2021) i østre del. 
  
  
Med vennlig hilsen 
 
Bjørn Harald Larsen 
 

 
 
Tlf: +47 97 74 93 50 
---------------------------------------  
Adr: Sisselbergvn 12, 2843 Eina 
E-post: larsen@mfu.no 
Internett: www.mfu.no 
  
 

Lagt til referanse til alternativene ift bilder i denne PowerPoint-presentasjonen i rødt.

Se også eget notat for innspill til alternativ 1.




