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Oversiktsbilde med reguleringsplan, sett i østlig retning



Oversiktsbilde med reguleringsplan, sett i sørlig retning



Snittlinje fra krysset Hundervegen - Gamlevegen



Snittlinje fra parkeringsplassen ved Coop på Granrudmoen



Snittlinje gjennom BF1 - 2, BF3, FT1 og BF5



Snittlinje gjennom BF2 - 1, BF2 - 3, FT/BFF1 og BF7



6.2.1.1 Innsyn / synlighet i fjernvirkning

I det følgende er det vist utsnitt fra 3d - modell sett fra forskjellige ståsteder i bygda / omgivelsene. Aktuell maksimal bebyggelse er
modellert og markert med rød farge for lettere å kunne synes på illustrasjonene.

Fra E6 v ed Brynsåa .

Bebyggelsen er synlig mot horisonten, men på svært lang avstand.



Sett fra Øyer kirke.

Bebyggelsen er synlig i fjernvirkning, men lang avstand.



Fra fylkesveg 312 Kongsvegen ved Jevne

Planlagt bebyggelse er ikke fremtredende, men vil være synlig mot horisonten.



Sett fylkesveg 312 Kongsvegen ved Trodalen.

Planlagt bebyggelse er knapt synlig.



Sett fra boligfeltet i Granrudmoen, kryss Furuvegen / Bakkevegen

Planlagt bebyggelse er knapt / ikke synlig.



Sett fra parkeringsplassen ved Coop på Granrudmoen

Planlagt bebyggelse er ikke synlig.



Sett fra et punkt 200 m over bakken på parkeringsplassen ved Coop på Granrudmoen

Bebyggelsen framtrer mot horisonten sett fra et teoretisk ståsted ca 150 - 200 over bakken samme sted.



Sett fra Rybakken camping

Bebyggelsen framtrer svakt mot horisonten.



Si ktepunkt i krysset ved skolen / Aasletten

Planlagt bebyggelse er knapt synlig, men vil kunne skjelnes mot horisonten.



6.2.1.2 Innsyn / synlighet i nærvirkning

I det følgende er det vist utsnitt fra 3d - modell med maksimal utnytting og maksimale bygningshøyder so m angitt i planbestemmelsene,
sett fra forskjellige ståsteder mer i nærområdet.

Sett fra Lie - Hornsjøv egen i 4. slyng ut mot Mosådalen (u ten skog ).



Sett fra Sæterberget (uten skog ).



Sett fra hyttefelt Haugan Aktiv 1 .



Sett fra Mosætra



Sett fra Hafjell alpinsenter, nedfart Sæterløypa / Kutråkket. Ny stolheis også vist.



Oversiktsbilde fra 50 m over bakken, sett i nordlig retning



Oversiktsbilde fra 50 m over bakken, sett i østlig retning



Oversiktsbilde fra 50 m over bakken, sett i sørlig retning


