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1  SAMANDRAG 

Finse er ein stad som er ein blanding av historie og eit framleis levande miljø. Kva ein lever av og har som 
hovudaktivitet har endra seg dei siste 100 år. I starten var det jernbana som var ei føresetnad for etablering. På 
det meste reknar ein med at det budde 500 menneske på Finse. Ny teknologi saman med heilautomatisk 
trafikkovervaking frå andre stader enn på Finse førte til mindre trong for fast busetjing på staden og talet på 
busette gjekk raskt attende. I dag bur det p.t. 5 fastbuande på staden.  

Frå starten til i dag har samfunnet endra karakter frå å vere eit jernbanesamfunn til å verte eit fritidssamfunn. 
Båe har vore her frå starten av side ved side – men no er det turisme og fritid som har overtatt.  

Turverksemd på Finse bør kanaliserast utanom sårbare naturområde, uansett kven ein er og kvifor ein oppsøker 
staden.  Gruppene som nyttar fjellet vil gjennom informasjon og opplæring sjå eigeninteresse av å vise vørdnad 
for høgfjellsnaturen.  
 
Denne utgreiinga er føretatt med grunnlag i konkrete planar for etablering av eit påbygg til hotellet Finse 1222. 
Gjennom analysen har ein vona å syne at eit nytt tiltak vil ha grunnlag for etablering. Å fortette innanfor allereie 
etablert busetnad vil føre til få endringar for staden og brukarane. Utgreiinga er ikkje ei konsekvensutgreiing.  

2 INNLEIING 

I denne rapporten vil ein sjå på tema landskap, kulturminne og kulturmiljø i ein samanheng.  
Eit kvart kulturminne og ulike miljø er element som gjev landskapet karakter og verdi.  
 
Landskap  vert definert som dei samla fysiske omgjevnadene som omsluttar oss under open himmel (Bruun 
1996).  
 
Med  kulturminne meiner ein alle spor etter menneskeleg verksemd i vårt fysiske miljø, også lokalitetar det er 
knytt historiske hendingar, tru og tradisjonar til (Kulturminnelova 1978, §2).    
 
Med ei brei landskapsforståing vil analyse av landskap omfatte både naturskildringar, historisk utvikling, 
arealbruk, kulturminne, byggeskikk, bygningar og infrastruktur (Bruun 1996).  
 
Innanfor planområdet er det ikkje registrert verneverdige kulturminne, men det er ei rest av eit kulturminne i 
nærleiken av planområdet. Gjeldande kulturminne er i dag berre er ein betongkloss av Noregs første innandørs 
ishall.  
 
Verdiane av kulturminne i området er difor hovudsakleg knytt til landskapsopplevinga og til bygningane i 
tettstaden Finse. Ein vil ta for seg dei ulike elementa kvar for seg.  
 
Planområdet ligg sentralt til på tettstaden Finse. Her ligg hotellet Finse 1222 mellom stasjonsbygningar og 
andre bygg som opphavleg var ein del av bygga knytt til jernbanedrifta til NSB.  
 
Tettstaden ligg der som eit klyngetun og i rekker langs etter jernbanestoppet. Stasjonsområdet med sine bygg, 
saman med hotell og apartment har eit omfang som gjer at det pregar landskapet i vesentleg grad. Med det 
opne landskapet på staden vert tettstaden særs synleg.   
 
Det er to hovudaktivitetar knytt til staden – også historisk: jernbane og turisme. Båe har omtrent like lang 
historie på staden. Turisme/fjellvandring var fyrst på plassen og jernbana føl etter.  Frå at jernbana sysselsette 
mykje folk i området mellom anna med hjelp av fastbuande tilsette, har dette i løpet av hundre år endra seg 
radikalt (Hamre 2006). No er det p. t berre 5 fastbuande på staden, og desse er hovudsakleg knytt til 
hotelldrifta.  
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Figur 2.1 Finse stasjonsområde om vinteren.  

2.1 PROBLEMSTILLING 

Korleis vil nybygget påverke heilskapsinntrykket i landskapet og dei andre bygga på staden?  

2.2 MÅL OG METODE 

2.2.1 Målsetjing 

Føremålet med rapporten er å dokumentere og gjere greie for det visuelle landskapet og innhaldet av 
kulturminne i høve til eksisterande bygg. Landskapet si verdi er i stor grad knytt til opplevinga av det – både 
som fysisk landskap og som kulturelt landskap.  

2.2.2 Metode 

Føremålet med rapporten er å sjå på landskapet og dei fysiske inngrep som her er utført. Kulturdelen av 
landskapet inneheldt busetnad, bruksmåtar og omforming av natur.  
 
Landskapet og aktuelle bygningar i nærområdet vil omtalast.   

2.2.3 Datagrunnlag  

Rapporten byggjer på synfaring vinterstid, lokalkjente personar, foto og skriftlege kjelder.  
 
2.2.4  Avgrensing  
 
Ein vel å avgrense området ein skal sjå på til å gjelde dei næraste bygga knytt til husklynga rundt 
stasjonsbygningen. Det er her nybygget kjem og det her, i denne klynga, at bygget vi gjere seg gjeldande.  
Sjå figur 2.2 og 3.2.  
 
 

 
Figur 2.2: Husa i området som vil omtalast.  
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3 ANALYSE AV UTGREIINGSOMRÅDET 

3.1 LANDSKAP 

Området som vert omtalt ligg ned mot Finsevatnet  i den nordvestvendte dalsida. Finseområdet ligg i 
nordenden av Hardangervidda, nord for Hardangerjøkulen. Topografien er prega av ein flat utforming over dei 
sentrale delane av Vidda. Finse ligg i ein dalforseinking. Landskapet er prega av eit blokkrikt alpint heilandskap 
med vatn, elvar , bekker, våtmark og myrer av varierande storleik. Vegetasjonsdekket er mosaikkprega. Noko 
som er knytt til fjellet si økologiske sonering og småskala topografi (NNI-Rapport nr 72).  
Det er fleire bekkefar og ei elv som drenerar gjennom området.  
 
Husa i området ligg synleg i terrenget med stort sett same møneretning.  
 
Landskapet er ope og vegetasjonen er prega av at det er eit alpint område. Landskapet er definert som særs 
viktig regionalt friluftsområde(A-område) dvs ”særs viktig” i prosjektrapporten ”Område for friluftsliv” frå 2008 
laga av Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.  
  

 
Figur 3.1: Utsikt frå aust mot vest med Finsevatn i front 
 

 
Figur 3.2: Finse om sumaren. Elva i forgrunnen.  
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Figur 3.3: Utsikt frå nordvest mot søraust med stasjonsområdet til høgre.  
 

3.2 HOVUDTREKK I KULTURHISTORISK AKTIVITET OG FØREKOMST AV KULTURMINNE I OMRÅDET.  

Det har vore menneskeleg aktivitet i denne delen av landskapet langt tilbake i tid. Funn av jaktreiskap og 
dyregraver i nærleiken av Finsevatn syner dette. Då isen trakk seg attende og skogen etter kvart dekka heile 
landet måtte reinsdyrflokkane søke til nye stader der dei framleis kunne streife fritt.  Og jegerane – dei føl etter 
reinen.  Landskapet på Finse lagar ei naturleg passasje som dyra må gjennom for å forflytte seg på si vandring 
etter mat. Flokkane var synleg for jegerane på lang avstand (Jørstad 1998).  
 
Det er ikkje kjent at det var fast busetnad i området før på slutten av 1700 talet. Då vart området nytta av 
bønder til sumarbeite med seterdrift. Seterdrifta vart avvikla ein gong mot slutten av 1800 talet (Jørstad 1998).   
 
Ei ny trend vart vanleg på slutten av 1800-talet hos overklassen. Dei ville oppsøke urørt natur og tok til med å 
vandre i fjellet.    
 
Mange ulike alternativ for jernbanetraseen vart diskutert. Val av akkurat denne staden for plassering av trasé og 
stasjon vart gjort på bakgrunn av grundig snømåling i området (Jørstad 1998).  
 
På slutten av 1800 talet starta arbeidet med å bygge Bergensbana, og i hausten 1909 vart bana opna for 
ordinær trafikk. I denne tida var det mykje folk knytt til bygginga (Hamre 2006). Det var bygd hus for 
ingeniørane og enklare brakkeinnkvartering for  rallarane som bygde jernbana. Telt vart også mykje nytta for 
rallarane då dei måtte flytte seg ofte etter kvart som stikkinga av bana gjekk framover.  
For å få inn utstyr til jernbanebygginga vart det laga til veg. Her vart utstyret frakta inn med hest og vagn. I dag 
er denne vegen kjent som ”Rallarvegen” (Bach 1994). 
 
Å halde drifte ope på bana heile året kunne også vere ein utfordring og det vart diskutert i Stortinget om ikkje 
det kunne vere bra å ha eit overnattingstilbod på fjellet om bana ikkje kunne haldast ope. Det vart difor gjeve 
økonomisk støtte til ei ”fjellstove” – forløparen til hotellet (Jørstad 1998). 
 
Enkel hotelldrift vart starta så tidleg som i 1903. Fjellstova som so vart til hotell vart opna til påsken 1909 
samtidig at ordinær drift på Bergensbanen starta.  Hotellet vart bygd ut allereie det fyrste år det var i drift, og 
fekk etter kvart høg status og hadde tidleg prominente gjestar.  
 
Hotelldrifta laga seg litt av seg sjølv- folk kom til fjells for å sjå på arbeidet med bana, samstundes som dei fyrste 
turistane fant vegen hit. Hotelldrifta fell saman med trendane i tida der overklassen reiste og oppsøkte vill 
natur.  
 
Liten trong for marknadsføring i aviser kan tyde på at det frå starten var godt nok belegg på staden (Jørstad 
1998). 
 
Landskapet er tydeleg prega av aktiviteten som har vore knytt til jernbanedrifta frå starten med etablering av 
Finse stasjon (Hamre 2006).  
Ein ting er bana som ligg der – noko anna er husa og reiskapane som måtte til for å halde bane open vinterstid.  
 
Sjølve hotellet som vart etablert på omtrent same tid, har også prega staden, men i mindre grad enn jernbana 
om ein ser på fysiske inngrep i naturen.  Reint volummessig syner bilete med hotell og ishall at hotellet i dag 
ikkje utgjer ”meir” enn kva som var her opphavleg. Sjå figur 3.4.  
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Hotellet hadde heller ikkje ope vinterstid dei fyrste åra. I tilknyting til hotellet vart det i 1913 etablert Noregs 
første innandørs ishall. Ein finn framleis restar av kulturminnet  som i dag berre er ein betongkloss. På figur 3.4 
kan ein sjå korleis ishallen tok seg ut etter bygging. Det kan sjå ut som om bilete er tatt før hallen er ferdigstilt.  
 

 
Finse 3.4: Finse hotell og ishallen til høgre i bilete. Stasjonen bak ishall. Frå 1913. 

 
Figur 3.5: Inngangen til hotellet.  
 
I samband med bygging av jernbana fekk Finse og Finseområdet også vegsamband. Strekninga frå Haugastøl 
på austsida og Myrdal i vest har likevel aldri vore open for ordinær motorisert ferdsel. I dag har vegen fått 
namnet Rallarvegen og er grunnlaget for sykkelturisme i området. Ca 20 000 turistar  Rallarvegen kvart år, de 
fleste frå Haugastøl/Finse og ned til Flåm ved Sognefjorden. 
 
Drifta av hotellet var særs vellykka dei fyrste tiåra og var hotell på rette staden til rett tid i samband med 
trendane i tida. I 1960 og -70 åra endra tilhøva seg for hotellet og hotellet var til og med stengt ei tid på 70 
talet. Ferievanane endra seg  og trenden for mange var no t.d. å eige hytte eller å reise langt av garde med bil.  
Hyttetomtar vart også utparsellert på Finse og nokre fekk bygge seg hytte her.  
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Anlegg knytt til jakt og fangst finn ein i dag i  liten grad i Finseområdet med unntak av dei gamle fangstplassane 
på ”Finse-øyane” der Finsevatn som no er oppregulert nokre meter, tidligare var på sitt smalaste, og der 
villreinen kunne vade over. Spor av fangst er i hovudsak konsentrert sør og søraust for Jøkulen og i nokon 
utstrekning i området ved Grjotrust. 
 

3.3 LITT OM TURISMEN I OMRÅDET.  

Landskapet har appell hos folk heile året. Nyare statistikk syner at besøkande til turistrealterte tilbod på staden  
like gjerne kjem om sumaren som om vinteren. Fordelinga her er den same.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.6: Oversikt over fordelinga mellom vinter og sumar. Kjelde: Finse 1222 As 
 
 
Tilgjengeleg statistikk syner også at turistane som besøker staden nyttar området på ulikt vis. Halvparten av alle 
besøkande vitjar staden for fyrste gong, og har aldri vore på Vidda før. Litt under halvparten reiser på 
fleirdagstur og nyttar T-merka stiar (NNI-Rapport nr 72). Dagsturturistar som utgjer 40 %,  nyttar i større grad 
terrenget utanom dei oppmerka stiane. Det seier seg sjølv at det vert turar av det kortare slaget om dei skal 
opp og ned frå Finse same dag.  

 
Figur 3.7: Talet på gjestedøger har vore stabil i dei 20 siste åra.  
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3.4 KULTURMILJØ 

Geografisk avgrensing av kulturmiljøet i Finseområdet er tydeleg knytt til stasjonsområdet. Det er her ein finn  
”sentrum” og kjernen på staden. Gjelande planområde utgjer 4,7 daa og sjølve utbygginga 1 daa. Det er difor 
naturleg å avgrense området som vert sett på i detalj til nærområdet til planområdet.  

3.3.1 Busetnad innanfor planområdet 

Innanfor planområdet finn ein hotellet Finse 1222. Hotellet som ein vidareføring av  ei tidlegare fjellstove 
bygget i1909, etter at Finse stasjon vart etablert og sett i drift. Utkastet til hotellet var teikna av statsbanens 
arkitekt Paul Due.  
 
Hotellet har utvida to gonger og ei rekkje endringar er gjennomført frå start til i dag. En større påbygging i 
armert betong mot vest og mot vannet ble gjort i byrjinga av 60-åra og dette reduserte det eksteriørmessige 
preget av gamalt trehotell.  I 1980/81 vart hotellet delt i to ved at den som sto igjen etter den fyrste 
påbygginga og som var etter den opphavlege fjellstova vart riven. Den vestre delen vart så komplettert med eit 
nybygg og vidareført som Finse hotell.  Den austre delen vart betydeleg ombygd og vidareført som Hotell Finse 
1222. Etter eit par forgjeves forsøk på hotelldrift vart den vestlige delen ombygga til sjølveigarleilegheiter i 
1986,  Apartment 1222.  Finse 1222 stod for ombygginga og behaldt symjehallen i fyrste etasje og batt dei to 
bygningskroppane  ei jernbanevagn. Apartment 1222 og hotellet Finse 1222  er godt synleg i landskapet som 
dei største bygga i området.  
 

 
Figur 3.8: Heile bygnadsstrukturen i ei heilskap. Berre delen til høgre er ein del  
av planområdet.  

 
Figur 3.9: Det siste tilbygget på hotellet. Bygd i 1962.  
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Figur 3.10: Hotellet i dag med stasjonsbygningen til høgre.  

3.3.2 Kulturmiljø nær opp til planområdet 

Restane etter jernbanedrifta vil kunne karakteriserast som kulturmiljø. Nokre av desse bygga er framleis i drift. 
Noko er laga om til museum og nokre er gjort om til fritidsbustader.  
 
I det opne landskapet har busetnaden rundt stasjonsbygningen ei framtredande plass.  Rundt 
hotellet/Apartment 1222 og stasjonsbygning ligg husa tett i ein klynge. Sjå sumarbilete figur 3.2.  
 

 
Figur 3.11: Husa som vert omtalt i rapporten.  
 
Stasjonsbygnaden:  

 
Figur 3.12: Stasjonsbygnaden frå starten av.  
 

Stasjonsbygning 

Samvirkelaget 

Finse 1222 

Apartment 1222 

Rallarvegen 

Restar av ishall 

Direktørbustaden 

Røde Kors depot 
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Figur 3.13: Stasjonsbygnaden i dag.  
  
Stasjonsbygnaden vart bygd og sto ferdig i 1904. Ordinær drift på bana var det ikkje før hausten 1909.  
Som ein kan sjå av desse to bileta har stasjonsbygningen endra seg gjennom åra. Den opphavlege bygningen 
vart teikna av Paul Armin Due.  Sjølv om desse to bileta er tatt i får kvar sin vinkel kan ein sjå at  det er lagt til 
ein etasje og at takfasong, dekorasjonar og kledning er endra. Bilete frå Finse syner at allereie frå 1930 åra vart 
det gjennomført endringar av stasjonsbygnaden (Jørstad 1998).  Desse samsvarer meir med dei som står der i 
dag.  
 
Apartment 1222: 
 

 
Figur 3.14: Apartment 1222.  
 
Delar av hotellet vart riven i samband med delinga av hotellet i 1980/81 då kvaliteten på huset var for dårlig.  
Den delen som i dag er Apartment 1222 vart bygd som den står i dag i to omgangar, det vestlige i 1962 og det 
austlige (”aluminiumsbygget”) i 1981og er organisert med 34 sjølveigarleilegheiter.   
 
 
Direktørbustaden  

 
Figur 3.15:Direktørbustaden sett frå nord mot sør    Figur 3.16 Direktørbustaden sett frå aust mot vest.  
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Direktørbustaden er bygd i 1987 og. Direktørbustaden er eigd av Finse 1222. På gamle bilete frå 1945 og 
frametter kan ein sjå at det har vore ei rekke hus i same området som lageret ligg i i dag, og som no er riven.  
 
Finse Røde Kors Hjelpekorps depot 
Finse Røde Kors Hjelpekorps depot kan skimtas i bakgrunnen på figur 3.15. Det vert nytta nettopp til det: 
lagring av utstyr og materiell som ein treng ved  oppdrag i fjellet. 
 
Samvirkelaget:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 3.17 Samvirkelaget sett frå nord mot søraust.  Figur 3.18 Samvirkelaget sett motsett veg.   

Samvirkelaget som ligg til høgre for stasjonsbygningane er frå 1957. På slutten av 80 talet bestemte Voss 
Samvirkelag seg for å legge ned butikken på Finse. Finse 1222 tok over drifta nokre år, men flytta seinare 
butikken inn i sjølve hotellet der den heldt til i dag. I kjellaren i bygget vart det oppretta eit lite rallarmuseum i 
1990. Museet flytta ut i 1999.  

I dag er bygningen eigd av Finse 1222 som har 4 leilegheiter i 2 og 3. etasje for faste tilsette på hotellet, men 
det i fyrste etasje er sykkelbutikk/-utleige om sumaren og skiseilbu/skiutleige på vinteren. 
  
Rallarvegen :  
 
Rallarvegen som vart nytta for å få fram material og folk, var komen fram til Finse i 1902.  
Sidan vart den vidareført – jernbanebyggaranes transportåre fram til jernbana sto ferdig. Arbeidet med vegen 
gjekk føre frå både aust og vest samstundes. Her vart utstyr frakta inn til bana som var under bygging med hest 
og vagn (Bach 1994). Etter at det ikkje lenger var trong for vegen frå jernbana si side, var det diskusjon om kven 
som skulle ta seg av vedlikehaldet. Rallarvegen er i dag eigd av Jernbaneverket og klassifisert som eit 
kulturminne. Ansvaret for vedlikehaldet av vegen synest noko uklår. Standarden på vegen er låg og biltrafikk 
går føre seg berre etter løyve i kvart tilfelle. I dag er Rallarvegen kjent for alle som nyttar vegen som ei 
sykkeloppleving. Ca. 20 000 nyttar vegen som sykkelveg kvart år.  
 

 
Figur 3.19: Rallarvegen i dag.  
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Skøytehallen:  
Eigarane av hotellet innsåg tidleg at klimaet på Finse var krevjande for utandørs aktivitet. Allereie i 1913 vart 
skøytehallen realisert. Hallen var over 1000 m² utan søyler, og vart teikna av ingeniør Ovidius Bach.  Her kunne 
turistane stå på skøyter innandørs. Finse hadde elektrisitet frå 1917 og innpå 200 ljospærer hang frå taket. Om 
sumaren vart hallen nytta til tennis. Sonja Henie er knytt til staden då ho var her og trena nokre vintre. Det 
opphavlege bygget vart riven i 1973  då den ikkje var i bruk og forfell. Bygget var ein potensiell brannfare på 
slutten.  
 
Bilete under syner korleis restane av skøytehallen ser ut i dag.  
 

 
Figur 3.20 Den opphavlege skøytehallen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.21: Restane som er att i dag av skøytehallen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 av 18 

4 VERDISETJING OG VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENS AV PLANLAGT TILTAK 

4.1 LANDSKAP 

4.1.1 Omtale og verdisetjing av området i dag  

 
Siktliner:  
 
Siktlinene føl dei topografiske hovudformene vist i figur 4.1. Som kommentert i innleiinga om fangst og jakt er 
det landskapet si form som gjer landskapet attraktivt som jaktområde då ein kunne sjå flokkane lang tid før dei 
kom ned mot området rundt Finsevatn. Det fortel noko om kor gode siktliner det er i området.  
 
Å bygge tilbygget på hotellet får ikkje noko å sei for siktilinene som er på staden. Dei bryt ikkje med 
totalinntrykket eller får noko å sei for siktliner mot Finse.  
 
Siktlina for dei reisande med toget vert noko redusert – men ein har prøvd å kome ynskje i møte med å lage ei 
”gate” som ein kan sjå ned mot Finsevatn gjennom. Som ein ser av Figur 4.2 under vil ikkje tilbygget få noko å 
sei for heilskapsinntrykket sett frå Finsevatn.  

 

 
Fig. 4.1: 1:9000 Finse (kjelde: Hordaland fylkeskommune)  
 

Siktliner 
 
Toppar  
 
 
 

 
Figur 4.2: Bilete syner korleis landskapet og husa fungerar i saman.  
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Landemerke:  
Landemerke er opphavleg tydelege og markante punkt som ein orienterar seg mot – på land og til vann.  På 
Finse gjeld dette spesielt Jøkulen i sør, litle og store Finsenut i vest og Jomfrunut i nord.  
 
Hotellet og stasjonsbygnaden med ferdselsområdet mellom seg – er eit landemerke og ein møteplass.  
Jernbanesporet og Rallarvegen – den siste heile året, den andre om sumaren. Rallarvegen er ei ferdselsåre for 
mjuke trafikkantar.  
 
Landemerke er viktige å ivareta og gjera synleg også i framtida. Hotellet og stasjonsbygnaden er dei eldste 
husa på staden. Dei ruvar i landskapet. Eit tilbygg vil ikkje få noko innverknad på desse husa som landemerke.  
 

4.2 AVBØTANDE TILTAK 

Nybygg vert liggande lågare enn stasjonsbygnaden slik at den ikkje bryt horisonten.  
Nybygget skal tilpassast resten av bygningsmassen for at nybygget skal gli inn med resten av bygga på staden, 
og opplevast som ein heilskap.  
Det vert laga ei opning mellom nytt og eksisterande bygg som gjer at folk på stasjonen og folk i togvogna som 
stoppar i det aktuelle området kan sjå ned mot Finsevatn. Opninga skal også kunne nyttast av skigåarar for å 
kome seg lett ned til vatnet.  
Nybygget vil også fungere som livd for skigåarar som skal opp eller ned frå stasjonsområdet. Her blir ei ”gate” 
som vil fungere som livd for sterk vind.  

 

4.3 KULTURMINNE OG KULTURMILJØ                                                                                                                                            

4.3.1 Omtale og verdisetjing av området i dag  

4.3.2 Verdisetjing – nokre omgrep som er nytta i vurderinga:  
 
Definisjon av verditypar:  
Kunnskapsverdi – representativt utval av kulturminne som primærkjelde til kunnskap om fortida, og kunnskap 
om samspel mellom menneske og naturressursar med nytteverdi for framtida.  
Opplevingsverdi – identitet og symbolverdi – som er viktig for friluftsliv.  
Bruksverdi – økonomisk verdi i samband med næringsverksemd.  
 
 
Kva verdiar finn ein her på staden ? 

- Eit kulturmiljø av regional og nasjonal verdi. Tettstaden pregar landskapen av di den er særs synleg i 
det opne landskapet.  

- Området har eit kulturmiljø med lang tidshorisont (100 år).  Husa står på same plassen som tidlegare, 
men mykje har endra seg med dei arkitektonisk og med bruken av dei frå start til i dag.  

- Opplevingsverdiane på staden gjeld den urørte naturen – ikkje husa på staden.  
- Staden har stor symbolverdi nasjonalt som høgaste jernbanestopp på Bergensbana og som ein stad 

der ein berre kjem til med tog. I dag er det ei verdi i seg sjølv å ha eit bilfritt samfunn.  
 
Innanfor utgreiingsområdet er det ei rest etter ei innandørs ishall. I dag er det berre restane av grunnmuren att. 
Elles er her ikkje andre dokumentert freda kulturminne.  
 
Samla sett er verdien av kulturminne og kulturmiljø i området større som ein heilskap enn som einskilte 
førekomstar.  
 
Eit nybygg vil med rett utforming føye seg inn på staden og vil ikkje utgjere noko meir volummessig enn det 
som vart bygd her opphavleg. Eit nybygg vil ikkje bryte horisonten eller synast noko meir enn dei bygga som 
står her i dag. Stasjonsbygget vil framleis vere høgare enn nybygget.  
 

4.4 AVBØTANDE TILTAK  

Eit levande miljø med aktivitet kan sikre framtidig eksistens på staden. For å få det til er det viktig at også 
hotellet får eit godt livsgrunnlag. Å vidareutvikle turisme på staden vil gje staden eit grunnlag for vidare 
eksistens. Nye trendar og nye ynskje frå dei som oppsøker stader som dette er viktig å fylgje opp, utan å ta 
etter dei som er mest ressurs og miljø-øydeleggande .  
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4.5 UTBYGGINGSPOTENSIAL OG SÅRBARHEIT 

Planområdet, som tilbygget er planlagt plassert innanfor, ligg aust for hotellet Finse 1222 og vil ligge på 
nedsida av stasjonsbygningen.  
 

 
Figur 4. 3: Plankartet med planområdet og nybygget teikna inn.  
 
Sjølve planområdet har ikkje nokre særskilte jordbruksinteresser. Sjå bilete under.  
 

 
Figur 4.4: Utbyggingsområdet sett frå hotellet.  

4.6 OPPSUMMERING/KONKLUSJON 

Sikring av aktivitet på staden vil også sikre skjøtsel av bygningane på staden, noko som igjen vil sikre staden si 
attraktivitet. Opplevingane på staden er og vil framleis vere knytt til høgfjellsnaturen.  
Når ein veit at talet på besøkande har vore temmeleg stabil dei siste 20 åra, og at dei fleste som oppsøker 
staden ikkje legg ut på lengre turar ser ein liten fare for naturen og nærmiljøet med ei mindre utbygging.  
Tilbygget vil ligge lågare enn stasjonsbygnaden og vil ikkje bryte totalinntrykket på staden.  
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