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utredning 

 

SAMMENDRAG 

Planprogram og oppstartsvarsel for detaljregulering Hotellvegen Skeikampen har vært ute på høring i perioden 1.11. -
10.12.2019. Det er mottatt 22 merknader. Mottatte merknader fra offentlige myndigheter trekker blant annet frem 
trafikksikkerhet og trafikkløsninger, estetikk og landskap, overvannshåndtering, friluftsliv, og samfunnssikkerhets- og 
beredskapsmessige forhold som sentrale temaer. Private aktører har i hovedsak uttalelser knyttet til trafikkløsninger, 
der flere trekker frem krav i gjeldende kommunedelplan om ny veiforbindelse ved videre utbygging. Det er også flere 
uttalelser som trekker frem støv, støy og innsynsproblematikk langs Segalstadsetervegen.  

1 Oppsummering av høringsuttalelser til planprogram og varsel om oppstart 
Planprogram og oppstartsvarsel for detaljregulering Hotellvegen Skeikampen har vært ute på 
høring i perioden 1.11.-10.12.2019. Ved høringsfristens utløp har det kommet inn 22 merknader. I 
det etterfølgende vil merknadene bli oppsummert og kommentert. Kommentarer fra forslagsstiller 
står i kursiv.  

Det har kommet merknad fra følgende personer/instanser: 

Offentlige myndigheter  
1 Gausdal kommune, ungdomsrådet 
2 Bane NOR 
3 Direktoratet for mineralforvaltning 
4 Forsvarsbygg 
5 Fylkesmannen i Innlandet 
6 Lillehammer Region brannvesen 
7 NVE 
8 Oppland fylkeskommune 
9 Statens vegvesen 
10 Statnett 

Private 
11 AS Høifjeldssanatoriet i Gausdal 
12 Haavind, Arne 
13 Hytteeiere på Morkenfeltet v/Jan Erik Rindal 
14 Knudtzon, Eva-Elisabeth Wallendahl 
15 Lund, Magne 
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16 Røer, Fridthjof 
17 Segalstad Seter v/Terje Seielstad 
18 Skei Booking AS 
19 Skei Golfklubb 
20 Skei Setersameie 
21 Stylen 4 v/Bjørn Vihovde og Snippen grendelag v/Bjørn Skogvang, Terje Asak og Hroar 

Framstad 
22 Torbjørnsen, Eirik 

 Gjennomgang av merknader med kommentarer 

1.1.1 Gausdal kommune, ungdomsrådet  

Sammendrag 

Ungdomsrådet ber om at skiløyper og alpinnedfarter ivaretas, og at det tilrettelegges slik at 
sikkerheten ivaretas for alle, både de som ferdes på veien, i skiløyper og alpinbakker.  

Kommentar 

Skiløypenett vil ivaretas og gjennom planarbeidet. Det vil reguleres sammenhengende 
løypeforbindelse øst-vest gjennom planområdet, og forbindelser til løypenettet nord for 
hotellområdet skal utredes. 

1.1.2 Bane NOR  

Sammendrag 

Bane NOR skriver i uttalelsen at planområdet ikke berører jernbanens interesser, og har derfor 
ingen merknader.  

Kommentar 

Uttalelsen tas til orientering.  

1.1.3 Direktoratet for mineralforvaltning  

Sammendrag 

Direktoratet for mineralforvaltning skriver i uttalelsen at de ikke kan se at planen kommer i konflikt 
med viktige forekomster av mineralske ressurser, eller at den medfører uttak av masser som 
omfattes av mineralloven. De har derfor ingen merknader. 

Kommentar 

Uttalelsen tas til orientering.  

1.1.4 Forsvarsbygg  

Sammendrag 

Forsvarsbygg skriver i uttalelsen at de ikke kan se at planen vil ha konsekvenser for deres eiendom, 
virksomhet, eller arealbruksinteresser, og har derfor ingen merknader.  

Kommentar 

Uttalelsen tas til orientering.  
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1.1.5 Fylkesmannen i Innlandet  

Sammendrag 

Fylkesmannen viser til deres generelle innspill på planoppland.  

Det renner en bekk gjennom planområdet rett øst for hotellet som er registrert med flomfare. Det 
forutsettes at denne videreføres som åpent løp med romslige sikringssoner, der det settes 
bestemmelser om blant annet sikring av kantvegetasjon.  

Samfunnsmessige konsekvenser av å avvikle dagens hotelldrift bør være et sentralt punkt i 
utredningen. Fylkesmannen minner om at det er uheldig å gi slipp på attraktive og sentrale 
næringsareal på Skei, og at omgjøring av slike ikke uten videre vil kunne erstattes. 

Forslag til planprogram er godt gjennomarbeidet. Opplegg for medvirkning og fremdriftsplan virker 
dekkende og realistisk. Fylkesmannen er enig i at planforslaget bør legges fram i regionalt 
planforum, helst tidlig i planprosessen.  

Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen, og omfatte 
klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Fylkesmannen viser til Kommunal og 
moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18 og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap sin veileder for ROS-analyser, og forutsettes at disse legges til grunn. Kommunen må 
sikre at tiltaket ikke fører til, og at planområdet er sikret mot, fare eller vesentlig ulempe.  

Kommentar 

Bekken gjennom planområdet vil ivaretas, og oppdaterte flomanalyser skal utføres. Når det gjelder 
samfunnsmessige konsekvenser av å avvikle hotelldrift, vil det framkomme i utredningene, siden det 
inngår alternativer både med og uten hotell. 

1.1.6 Lillehammer Region brannvesen  

Sammendrag 

Lillehammer Region brannvesen skriver i uttalelsen at nærmeste brannstasjon er i Segalstad Bru, og 
det må påregnes ca. 30 minutter før første enhet er på plass og ca. 40 minutter før effektiv 
slokkeinnsats starter. Dette stiller krav til særlige gode branntekniske og organisatoriske løsninger 
ved byggverkene. Byggverkene i fem til seks etasjer må ha spesielt gode rømningsforhold.  

Lillehammer Regional brannvesen viser til gjeldende regelverk i pbl. §27-4 og kapittel 2.3 i deres 
veileder «Tilrettelegging for slokke- og innsatsmanskaper». Det vises også til slokkevann iht. TEK 17 
§11-17 og vannforsyning til slokkevann iht. pbl. §27-1. Flere av byggverkene vil få krav om 
automatiske slukkeanlegg. Det bes om at det monteres hydranter. Prosjektets størrelse tilsier at det 
må avklares dekningsgrad for redningsetatens nødnett. Det anbefales at brannrådgiver kontakter 
brannvesenet tidlig i planprosessen.  

Kommentar 

Uttalelsen tas til etterretning, og innspillene vil tas med i den videre planleggingen av prosjektet. 

1.1.7 NVE 

Sammendrag 

NVE skriver i uttalelsen at god arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader 
fra flom, erosjon og skred. I reguleringsplaner vil det ofte være behov for en detaljert utredning av 
faren, hvor hensyn til klimaendringer også må vurderes. Flom må sees i sammenheng med lokal 
overvannshåndtering. Dersom vassdrag ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning fra tette flater 
må det planlegges tilstrekkelige fordrøyningstiltak, og det må avsettes areal til dette. 
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Tiltak som berører vassdrag eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper for allmenne 
interesser kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis NVE skal gjøre en 
konsesjonspliktvurdering må dette framkomme tydelig. Reguleringsplan kan erstatte konsesjon 
dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i reguleringsplanen. 

Reguleringsplanen må ta hensyn til eksisterende og planlagte anlegg etter energi- og 
vassdragslovgivningen. 

NVE viser avslutningsvis til karttjenester, veiledere og sjekkliste for planlegging, blant annet NVEs 
retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner. 

Kommentar 

Utredning av flom og lokal overvannshåndtering er i planprogrammet beskrevet som en del av 
utredningene, og vil være en del av det videre planarbeidet. Fare for skred og erosjon vil bli vurdert i 
forbindelse med ROS-analyse. 

 

1.1.8 Oppland fylkeskommune  

Sammendrag 

Medvirkning  
Oppland fylkeskommune skriver i uttalelsen at god medvirkning og informasjon underveis i 
planarbeidet er nødvendig. Det anbefales at saken meldes opp til drøfting i regionalt planforum før 
den legges ut til offentlig ettersyn og høring.   

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019-2023) har økt fokus på 
fritidsbebyggelse, og hvordan den skal ivareta hensynet til landskap og klima. Det er en klar 
forventning at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn.  

Utforming av bebyggelse. Arkitektur, estetikk og landskap 
Det vises til pbl. §29-2 og Rundskriv H-07/97 i forbindelse med krav til estetisk kvalitet.  
Landskapsanalysen for Skei vektlegger betydningen av å bygge oppunder stedegen karakter, og ha 
klare grenser mellom kulturlandskap/naturlandskap og utbygging/utviklingsområder. Gjeldende 
kommuneplan setter en høydebegrensning på to etasjer og saltak, mens det i planprogrammet 
illustreres fire og fem etasjers blokker. Det bør være et mål å bygge oppunder stedegne kvaliteter, 
og at ny bebyggelse tilfører positive kvaliteter til stedet. Viktige faktorer er bebyggelseshøyder, 
organisering av bebyggelse, materialbruk, takform, volum, fargebruk og bevaring av eksisterende 
vegetasjon. Et tredje alternativ i konsekvensutredningen (i tråd med kommuneplanens 
bestemmelser) vil gi det beste utgangspunktet for å vurdere konsekvenser av planforslaget. 
Konsekvensutredningen må illustrere planlagt bebyggelse med bilder fra 3D-modeller, eller 
tilsvarende som viser både nær- og fjernvirkning. 

Trafikk og transport 
Gjeldende kommunedelplan har krav om ny adkomst fra Skeisvegen til Segalstadsetervegen før 
utbygging. Forslagsstiller foreslår heller å regulere gang- og sykkelveg langs Segalstadsetervegen og 
å utbedre Vaskerikrysset på Skeisvegen. Fylkeskommunen påpeker at utredningen må tydeliggjøre 
fordeler og ulemper av de to alternativene, hvor trafikksikkerheten for barn og unge er særlig 
viktig. Parkeringsbehov og løsninger for intern trafikk og utfartstrafikk må også utredes. 

Flom og overvann  
Vaskeribekken må ivaretas i det videre planarbeidet. Det er viktig å avsette tilstrekkelig areal langs 
bekken til bevaring av kantvegetasjon, og å ha tilhørende bestemmelser. Eventuelle tiltak som 
berører vassdraget, effekter av dette, og eventuelle avbøtende tiltak, må komme tydelig frem i 
planen. Det forutsettes at det ikke legges opp til tiltak som reduserer bekkens økologiske tilstand. 
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Plan for overflatevannshåndtering må utarbeides. Overvann kan med rett planlegging være en 
ressurs for utemiljøet. 

Friluftsliv og nærmiljø samt barn- og unges interesser  
Skei er viktig for friluftslivet. Private hytter og leiligheter er viktig for enkelte sin friluftslivutøvelse, 
men kan også redusere allmennhetens friluftslivsmuligheter. Større bebygde områder vil også ofte 
prege landskapet. Vegbygging, strømforsyning, vann og avløp, og annen standardheving vil ofte 
innebære mer synlighet. Konsekvensutredningen må vise hvilke direkte konsekvenser det vil ha for 
eksisterende friluftsområder, løyper og kvaliteter ved friluftslivet. Særlig barn og eldre er viktige å 
ivareta. Å etablere, opprettholde eller forbedre turveier, passasjer og sammenhenger må vurderes. 
Dette må ses i sammenheng med behovet for sammenhengende, grønne/hvite korridorer. 
Landskapsforberedende tiltak eller kompensering av arealbeslag gjennom opparbeidelse av nytt 
areal kan bidra til å redusere ulemper.  

Kulturminner/kulturmiljø 
Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at tiltaket kommer i konflikt med fredete kulturminner. Det 
bes om at følgende bestemmelse innarbeides i planen: «Dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i 
den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner 
§8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 
eventuelt vilkårene for dette». 

Lokale og regionale virkninger  
Fylkeskommunen forutsetter at utreder har kompetanse på kommersielt reiseliv som næring. Det 
er uheldig om det ikke blir igjen tilstrekkelig varme senger. Utviklingen av området må ses i 
sammenheng med målsetningene for reiselivet i regionen: Å øke den regionale verdiskapingen fra 
reiseliv og opplevelsesnæringen gjennom helhetlig, langsiktig og målrettet arbeid med å utvikle 
Lillehammer som Europas mest komplette region for opplevelser og vintersport. 

Et klart mål i strategiplanen for Skeikampen (2008) var flere varme senger (5000 i 
2020), og et helårstilbud med aktivitets og handelstilbud i Sentrumslandsbyen. Utviklingen har ikke 
gått slik, og det må gjøres nye vurderinger av dette når hotellområdet reguleres. Vurdering av 
alternativene må blant annet gjøres ut fra den totale tilgjengelige kapasiteten. Varme senger gir 
andre muligheter for å drive næring enn kalde senger. Utredningen må se på hva som gir flest 
arbeidsplasser, tilstrekkelig belegg i varme senger, og bygger oppunder målsetningene for utvikling 
av reiselivsdestinasjonen Skei.  

Klima  
Fylkeskommunen viser til Bioøkonomistrategi for Innlandet (2017-2024), strategi 6, 9 og 13, for 
utvikling av klimavennlig region basert på lokale råvarer og fortrinn i Innlandet. Ombygging eller 
renovering av eksisterende bygg kan bidra til en mer klimavennlig lokalsamfunnsutvikling, i tillegg 
til utviklingen av lokal sirkulærøkonomi. Klimaeffekten og reduksjon i energibehovet av å 
renovere/ombygge dagens hotellbygg, framfor å rive og bygge nytt, bør beregnes. 
Energioppgradering og renovering av eldre bygg bør vurderes. Dette kan skape høy arkitektonisk 
kvalitet, mer klimavennlig materialbruk, bedre inneklima og et lavere klimafotavtrykk.  

Det vises til pbl. §11-9, nr. 3 om energibruk. Det skjer store framskritt innen utvikling av 
bærekraftige løsninger, og det forventes at store utbygginger har alternative energiløsninger. I 
Gausdal kommunes forslag til ny arealplan (§ 1.10 a) står det at det skal tilstrebes energiløsninger 
med bruk av fornybare energikilder, og at det i utbyggingsavtaler kan settes krav til vannbåren 
varme, energieffektivitet, bygging av lavenergiboliger, passivhus eller plusshus. Reguleringsplanen 
må redegjøre for valg av bærekraftige energiløsninger og sikre dette gjennom bestemmelser.  
Det står også i retningslinjene at bærekraftig materialbruk bør vektlegges for øvrige offentlige bygg 
og større private bygg, og at aktiv bruk av tak til solfangere kan tillates. 
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Andre tema som må være en del av planmaterialet er trafikkforhold, trafikksikkerhet og universell 
utforming. Bestemmelser for utforming av adkomst og uteområder tas inn i planen. Plankartet skal 
vise terrengutslag (fylling/skjæring) og stigningsgrad for veger og gang- og sykkelveger 
 
Kommentar 

Når det gjelder byggehøyder, viser fylkeskommunen til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan, 
med maksimalt to etasjer, og ønsker et alternativ som forholder seg til disse. Gjeldende plan her er 
kommunedelplan for Skei, med maksimal mønehøyde på 9,5 meter. Deler av bebyggelsen i området 
pr i dag er høyere enn dette. Hotellet har 3 fulle etasjer med flatt tak. Som fylkeskommunen 
påpeker, har Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019-2023) økt fokus 
på fritidsbebyggelse, og hvordan den skal ivareta hensynet til landskap og klima. Hensyn til å 
begrense arealforbruk og klimautslipp tilsier en høy utnyttelse av de arealene man tar i bruk til 
fritidsbebyggelse. På dette punktet har det skjedd mye siden gjeldende plan ble vedtatt for 10 år 
siden (i 2010). Forslagstiller ønsker ikke å utrede et generelt alternativ med to etasjer, men ser at 
det kan være aktuelt å vurdere nedtrapping av bebyggelse mot randsonen av utbyggingsarealet. 
Planprogrammet spesifiseres på dette punktet. For hyttebebyggelse utenfor hotelltomten legges det 
opp til byggehøyder i tråd med det som ellers er lagt til grunn for hyttebebyggelse på Skei. 

Skiløyper inngår som en del av utredningene som skal gjennomføres. Vi støtter fylkeskommunen i at 
planprogrammet bør suppleres med turveier på dette punktet for også å dekke sommersituasjonen. 

Med hensyn til varme senger, har den generelle markedsutviklingen i fjellområdene vært sterkt 
negativ siden Strategiplanen for Skei ble vedtatt. Volumene som var målsetningene i denne planen 
framstår i dag som sterkt urealistiske. Et visst volum med varme senger/utleiesenger er likevel viktig 
for destinasjonen for å kunne tilby et komplett tilbud. Planprogrammet spesifiserer at dette skal 
utredes, og at faktorer som økonomi/ringvirkninger og arbeidsplasser skal belyses for de ulike 
alternativene. 

Gjenbruk av dagens hotellbygg er av forslagsstiller vurdert som et urealistisk alternativ dersom det 
skal etableres leiligheter. Hotellbygget er fra mange forskjellige tidsepoker og med varierende 
standard. Det vil være svært problematisk å tilfredsstille gjeldende tekniske krav til nye fritidsboliger 
med gjenbruk av en slik bygningsmasse. Kostnadene vil høyst sannsynlig bli vesentlig høyere enn 
ved et nybygg. 

Energiløsninger i form av vannbåren varme og materialbruk i bygg er blant de punktene som 
planprogrammet spesifiserer skal utredes. 

1.1.9 Statens vegvesen   

Sammendrag 

Statens vegvesen ber om at teksten i plandokumentene etter sammenslåing av fylkeskommunene 
korrigeres. Alle fylkesveier har nye vei-nummer og Oppland fylkeskommune er endret til Innlandet 
fylkeskommune. Statens vegvesen savner også registering i Innlandsgis.  

Statens vegvesen er uenig i beslutningen fra oppstartsmøtet om at avkjøring, kryss og 
trafikkplan/vegutforming tas hensyn til i detaljreguleringen, men ikke utredes videre i planarbeidet. 
Dette må utredes i planarbeidet. Det bes også om at planavgrensningen utvides slik at planen tar 
med rundkjøringen i fv. 2544, siden planen berører den delen av kommunedelplan for Skei. 

Kommentar 

Veinavn og navn på fylkeskommunen vil bli oppdatert i det videre planarbeidet. Fil med planomriss 
er oversendt Statens kartverk i forbindelse med varsel om oppstart. 
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Forslagsstiller har i samråd med kommunen og etter drøftinger med Statens vegvesen i forkant av 
planprogrammet kommet fram til at ny vegforbindelse fra fv. 2544 Skeisvegen til Segalstadseter-
vegen ikke bør være en del av detaljreguleringen for Hotellvegen Skeikampen. Ny vegtrase i dette 
området bør planlegges sammen med ny bebyggelse som skal utvikles. Å planlegge vegtraseen 
uavhengig av bebyggelsesstruktur vil kunne medføre løsninger som ikke er hensiktsmessige for 
framtidig utnyttelse av arealene. Det forventes at en planprosess for disse arealene kommer i gang i 
nær fremtid.  

1.1.10 Statnett  

Sammendrag 

Statnett skriver i uttalelsen at de ikke berøres av planforslaget, og har derfor ingen merknader.  

Kommentar 

Uttalelsen tas til orientering.  

1.1.11 AS Høifjeldssanatoriet i Gausdal 

Sammendrag 

AS Høifjeldssanatoriet i Gausdal støtter forslaget om å benytte eksisterende Segalstadseterveg for 
avkjøring fra fv. 337. Dette innebærer at det bekostes nytt kryss med Skeisvegen, samt gang- og 
sykkelveg langs Segalstadsetervegen. De er positive til at Vaskerikrysset utbedres, og stiller grunn til 
dispensasjon for utbygger. Ny avkjøring ved Fjellandsbyen synes som en unødvendig og dyr løsning. 
De støtter også forslaget med gang- og sykkelveg langs hele Segalstadsetervegen, og ønsker ikke at 
den legges inn i hyttefeltet Snippen. Begrunnelse for dette er bruken av vegen og trafikksikkerhet 
for myke trafikanter.  

Mellom Torsdalvegen og hyttefelt S2A ligger en av de viktigste utfartsårene, denne må ikke 
ødelegges med en vinterveg inn i feltet. Eneste måten AS Høifjeldssanatoriet ser at dette kan løses 
er ved planfri krysning inn i området med tunell for bil under Torsdalvegen og inn i feltet. Det er 
scootertransport inn i feltet i dag, og noen hundre meter fra parkeringsplass til hyttene på ski på 
vinterstid. Området S2A bør beholde sommerveg, men ikke vinterveg. AS Høifjeldssanatoriet i 
Gausdal støtter bruk av tre i bærende konstruksjoner.  

Kommentar 

Uttalelsen tas til orientering. Ang. veiløsningen vises det til kommentarer i pkt. 1.1.13 under. 

Konsekvensene av en eventuell planfri kryssing for Torsdalsvegen vil være en del av utredningene 
som skal gjennomføres. Hvor vidt dette vil være en del av planforslaget, avhenger av resultatet av 
disse utredningene. 

1.1.12 Haavind, Arne 

Sammendrag 

Haavind representerer Henriette Berles dødsbo. I planarbeidet vurderes en helårs adkomstveg fra 
Torsdalvegen over til planområdets S2A. Avhengig av traséen antas en slik veg å kunne berøre 
dødsboets eiendommer. Haavind ønsker å få tilsendt skisser, situasjonskart og/eller annen 
dokumentasjon for hvordan vegplanen tenkes gjennomført. Det tas forbehold om deretter å 
komme nærmere tilbake til saken. 

Kommentar 

Uttalelsen tas til orientering. Konsekvensene av en eventuell planfri kryssing for Torsdalsvegen vil 
være en del av utredningene som skal gjennomføres. Hvor vidt dette vil være en del av 
planforslaget, avhenger av resultatet av disse utredningene. Eventuelle tegninger vil foreligge når 
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planforslaget kommer til høring. Det vil bli tatt initiativ til dialog med berørte eiendommer 
underveis i prosessen. 

1.1.13 Hytteeiere på Morkenfeltet v/Jan Erik Rindal 

Sammendrag 

Olav Thon og Thon-Gruppen har utrettet mye positivt på Skeikampen som turistdestinasjon. 
Forslagsstiller foreslår å utbedre Segalstadsetervegen og lage gang/sykkelbane i vegetasjonsbeltet. 
Det skrives at det neppe blir mindre trafikk ved å stenge veien i Vaskerikrysset, og etablere ny vei 
fra Skeisvegen. Dette mener Hytteeierne på Morkenfeltet åpenbart er feil. Ved å stenge veien vil 
det kun bli ferdsel til eiendommene, og kun de 70 fritidsboligene som hører til veien vil benytte 
den. Dette er en uakseptabel løsning. Både trafikken, støy- og støvplagene vil øke betydelig med 
flere leiligheter i området og utbygging av hyttefelter som hører til butikken. Vegetasjonsbeltet 
mellom veibanen og fritidseiendommene må beholdes da det fungerer som en støy- og støvskjerm.  

Undertegnede foretok en uoffisiell fire-timers trafikktelling en onsdag i påskeuka 2016. Det 
passerte 768 biler i tidsrommet kl. 12-16. Forslagsstiller refererer til trafikkmålinger med lav trafikk. 
Det relevante er å se på trafikkmålinger i utfartshelger og ferier om vinteren (i sesong), ikke 
trafikkmålinger fordelt over et kalenderår. Kommunen må sørge for at vurderingen av trafikken 
gjøres på bakgrunn av trafikktall fra slike perioder. Dette vil gi et annet bilde av trafikken.  

Rekkefølgebestemmelse i kommunedelplanen for Skei sier at ytterligere utbygging i Skei Sentrum 
utløser ny veiforbindelse mellom Skeisvegen og Segalstadsetervegen. Dette støttes 100% da det vil 
trygge ferdsel for barn/unge. Veien tåler ikke større belastning, dersom trafikkmengden øker vil 
deres eiendommer verdiforringes. Alternativet med utbedring og benyttelse av 
Segalstadsetervegen hensyntar golfbanen for mye. Det protesteres på at Segalstadsetervegen 
utbedres med gang- og sykkelbane.  

Hele reguleringen er delvis en avsporing fra vedtatt planverk, og det forutsettes at Gausdal 
kommune og Thon Gruppen forholder seg til kommunedelplanen for Skei. Ifølge planen skal all 
trafikk gå via ny vei opp til Skei Sentrum, og den privateide Hotellvegen/Segalstadsetervegen skal 
bli stengt for biltrafikk. Alle investeringer siste 20 år i dette området er basert på denne 
kommunedelplanen og etablering av ny vei til sentrumsnære Skei. Hytteeierne på Morkenfeltet vil 
ikke akseptere at kommunen går vekk fra sin egen regulering. Den nye veien er en forutsetning for 
en helhetlig bedre utvikling av Skeikampen og kommersiell turisme. For god ordens skyld gjøres det 
oppmerksom på at denne reguleringen har vært premissgiver for Thon Gruppen sine investeringer. 
Hytteeierne på Morkenfeltet minner om at utbyggingsavtalen er den siste muligheten kommunen 
har til å sikre en ekstern medfinansering i en langsiktig tyngre infrastruktur på Skeikampen.  

Kommentar 

En ny vegforbindelse fra fv. 2544 Skeisvegen til Segalstadsetervegen er ikke skrinlagt, og 
forslagsstiller er innforstått med at denne skal realiseres. Forslagsstiller har imidlertid i samråd med 
kommunen i forkant av planprogrammet kommet fram til at regulering av denne forbindelsen ikke 
bør være en del av detaljreguleringen for Hotellvegen Skeikampen. Ny vegtrase i dette området bør 
planlegges sammen med ny bebyggelse som skal utvikles der. Å planlegge vegtraseen uavhengig av 
bebyggelsesstruktur vil kunne medføre løsninger som ikke er hensiktsmessige for framtidig 
utnyttelse av arealene. Det forventes at en planprosess for disse arealene kommer i gang i nær 
fremtid.  

Kommunen anser det som viktig å få etablert gang- og sykkelløsning langs Segalstadsetervegen fra 
butikken og ned mot Majorsli-gutua uavhengig av en ny vegforbindelse fra Skeisvegen til 
Segalstadsetervegen. Det har derfor blitt henstilt om at forslagsstiller inkluderer dette i sin plan. 
Eventuell utbedring av Vaskerikrysset og midlertidig gangforbindelse fra ny gang- og sykkelveg her 
opp mot Majorsli-gutua er tiltak som anses som midlertidige fram til ny veg mellom Skeisvegen og 
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Segalstadsetervegen er etablert. Gjennom utbyggingsavtale vil det bli avsatt midler som bl.a. kan 
bidra til å finansiere en slik forbindelse. 

Variasjoner i trafikk er et forhold som vil bli hensyntatt i forbindelse med utredningene. 

1.1.14 Knudtzon, Eva-Elisabeth Wallendahl 

Sammendrag 

Knudtzon har ingen innspill dersom planen ikke medfører endringer av betydning for tilgangen til 
deres eiendom. Hvis dette ikke stemmer ønsker hun å bli kontaktet.  

Kommentar 

Eiendommene 210/11 og 210/21 har begge regulert adkomst i områderegulering for Skei sør. 
Adkomstløsningen vil ikke bli berørt av planen.  

1.1.15 Lund, Magne  

Sammendrag 

Lund viser til avtale fra mars 2008 mellom Olav Thon og undertegnede vedrørende veirett, 
vedlikehold, med mer, og ber om at denne avtalen hensyntas i det videre arbeidet.  

Kommentar 

Avtale om veirett er et privatrettslig forhold, og vil i utgangspunktet ikke berøres av planarbeidet. 
Forslagsstiller er oppmerksom på avtalen, og i den grad adkomstforhold for eiendommen berøres vil 
grunneier bli kontaktet. Gjeldende regulering for eiendommen viser adkomst fra nord. 

1.1.16 Røer, Fridthjof 

Sammendrag 

Røer skriver i uttalelsen at det vesentlige sett fra deres side gjelder forslaget om å gå bort fra kravet 
i kommunedelplanen om at videre utbygging forutsetter ny adkomst til Skei sentrum. Trafikken i 
Segalstadsetervegen har økt dramatisk. Etableringen av butikk og golfbane ved Segalstad Seter 
kombinert med massiv utbygging er uten tvil driveren i denne økningen. De fleste nye hytter kjører 
bil til butikken, alpinbakken og golfbanen. Planlagt utbygging ifm. hotellet vil øke trafikken. Familien 
har sett frem til realisering av ny veiforbindelse. Dette var et viktig moment da de for fire år siden 
besluttet å bli på eksisterende tomt. Det foreliggende forslaget vil øke støy og forurensning langs 
Segalstadsetervegen ytterligere. 

Øvrige kommentarer:  

• Planprogram s. 10. 2.4 Eierforhold: Røer vil bli berørt, men er ikke tatt med i listen.  

• Planprogram s. 23. Figur 9: Kartet er foreldet. Nye hytter i Ysterivegen er ikke med, og 
deres hytte i Ysterivegen 1 ser mindre ut og ser ut til å ligge lenger fra Segalstadsetervegen 
enn tilfellet.  

• Notat mulige vegløsninger s. 4: Påstanden om at trafikken ikke vil bli vesentlig lavere enn i 
dag i Segalstadsetervegen er feil. Det meste av dagens trafikk knytter seg til butikken, 
golfbanen, skianlegget, hotellet og bebyggelse ovenfor butikken, som vil falle bort med en 
ny vei. Trafikken knyttet til hyttene som sokner til Segalstadsetervegen utgjør en liten 
brøkdel av dette. Ny adkomst til butikken kan redusere trafikken så mye at man klarer seg 
med en smalere vei kombinert med en gang-/sykkel-/skiløypetrasé i dagens veitrasé.  

• Notat mulige vegløsninger s. 12: Røer stiller spørsmålet om et alternativ 7 kan være at 
alternativ 6 svinger opp på østsiden av butikken langs alternativ 2. Dette er ikke i konflikt 
med golfbanen. En ny avkjøring fra Skeisvegen til butikken, golfbanen, Skeikampen hotell 
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og alle øvrige eiendommer vil på travle dager bli en flaskehals. Det bør vurderes om krysset 
skal formes som rundkjøring. 

Røer mener kommunen må stå fast på den vedtatte kommunedelplanen, og ikke godkjenne videre 
utbygging uten at ny adkomstvei blir realisert.  

Kommentar 

Det er riktig at Røers eiendom burde vært med på listen, siden varslet planområde ligger over 
hjørnet av eiendommen. Dette vil bli rettet opp. 

Trafikkanalyse vil gjøres som en del av utredningen av planforslaget.  

Ang. veiløsningen vises det til kommentarer i pkt. 1.1.13. 

1.1.17 Segalstad Seter v/Terje Seielstad 

Sammendrag 

Segalstad Seter skriver i uttalelsen at de har planer om å bruke deler av arealet som planlegges å 
regulere til egen utbygging. Dette gjelder parkeringsplassen foran Joker-butikken og kafeen, og 
området på oversiden. Arealet ligger til venstre for Hotellvegen, og berører ikke Thon Gruppen sin 
eiendom. Tanken er å bygge dagligvarebutikk på 1000 - 1200m2 inkludert lager. Parkeringen blir 
ikke berørt av bygget. Jon Sylte i Gausdal kommune hadde ingen motforestillinger til deres planer, 
og henviste til Multiconsult for å få det med i reguleringsplanen. Den innregulerte nye 
adkomstveien skaper problemer for Segalstad Seter sine planer. Ønsket er å beholde eksisterende 
adkomstvei, og utbedre den med sykkel og gangsti. Forslaget om ny avkjøring i Vaskerikrysset 
støttes, selv om det ønskes en rundkjøring der.  

Kommentar 

Forslagsstiller foreslår at utredning av mulig ny dagligvareforretning innlemmes i planprogrammet, 
jf. nytt pkt 5.2.3 i programmet 

Ang. veiløsningen vises det til kommentarer i pkt. 1.1.13. 

1.1.18 Skei Booking AS 

Sammendrag 

AS Høifjeldssanatoriet i Gausdal støtter forslaget om å benytte eksisterende Segalstadseterveg for 
avkjøring fra fv. 337. Dette innebærer at det bekostes nytt kryss med Skeisvegen, samt gang- og 
sykkelveg langs Segalstadsetervegen. De er positive til at Vaskerikrysset utbedres, og stiller grunn til 
dispensasjon for utbygger. Ny avkjøring ved Fjellandsbyen synes som en unødvendig og dyr løsning. 
De støtter også forslaget med gang- og sykkelveg langs hele Segalstadsetervegen, og ønsker ikke at 
den legges inn i hyttefeltet Snippen. Begrunnelse for dette er bruken av vegen og trafikksikkerhet 
for myke trafikanter.  

Mellom Torsdalvegen og hyttefelt S2A ligger en av de viktigste utfartsårene, denne må ikke 
ødelegges med en vinterveg inn i feltet. Eneste måten AS Høifjeldssanatoriet ser at dette kan løses 
er ved planfri krysning inn i området med tunell for bil under Torsdalvegen og inn i feltet. Det er 
scootertransport inn i feltet i dag, og noen hundre meter fra parkeringsplass til hyttene på ski på 
vinterstid. Området S2A bør beholde sommerveg, men ikke vinterveg. AS Høifjeldssanatoriet i 
Gausdal støtter bruk av tre i bærende konstruksjoner.  

Kommentar 

Ang. veiløsningen vises det til kommentarer i pkt. 1.1.13. 
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Konsekvensene av en eventuell planfri kryssing for Torsdalsvegen vil være en del av utredningene 
som skal gjennomføres. Hvor vidt dette vil være en del av planforslaget, avhenger av resultatet av 
disse utredningene. 

1.1.19 Skei Golfklubb  

Sammendrag 

Skei Golfklubb skriver i uttalelsen at ved alle de seks forslagene til ny adkomst til Skei sentrum, 
hefter det ulemper for Skei golf da de involverer golfens hull nr. 10. Forslagene som munner ut på 
vestsiden av butikken er ubrukelige. Det eneste aktuelle alternativet er nr. 6, men det må ses 
nærmere på da det kommer i konflikt med hytteeiendommer. Ved alternativ 1-5 vil hull nr. 10 på 
golfbanen være tapt, og kreve erstatningskrav ved å skaffe et egnet areal samt finansiere utbygging 
av et fullverdig golfhull.  

Skei Golfklubb mener det er realistisk og fornuftig med utbedring av Segalstadsetervegen, få gang- 
og sykkelsti langs hele vegen, og et utbedret Vaskerikryss. Vinterbrøytet veg fram til felt S2A er et 
meget ømfintlig område, da det er utgangspunktet for flere skiløyper, er et nedfartsområde, og et 
populært område for barneaktiviteter. Området må være 100% fritt for biler. Om sommeren har 
man i tillegg hull nr. 1 på Skei Golfbane. En eventuell kulvert/tunell forbi området må gå fra 
nedenfor «Tommeliten»/skiutleie som også er utslaget for hull nr. 1, og deretter opp til hytta i 
nærheten av Torsdalvegen nr. 41, en avstand på ca. 140 meter. Skei Golfklubb ser ingen realisme i 
dette. Et ubrukelig hull nr. 1 på golfbanen i anleggsperioden utløser et betydelig erstatningsbeløp.  

Skei Golfklubb har sett på en alternativ løsning: Når man kommer opp til «Tommeliten»/skiutleien 
benyttes den nyanlagte veien som går på østsiden av «Tommeliten», som deretter går i en lang 
sving vestover igjen og rett på oversiden av Torsdalveien nr. 43/45. Løsningen går videre rett ned 
bakken, deretter i kulvert under hele området, og så opp igjen på vestsiden av Torsdalvegen. Denne 
kulverten vil gå i 90 grader på Torsdalvegen, og utgjøre en overkommelig lengde. Da vil alle løyper, 
alpinbakker, lekeområder, og golfbanen gå klar av biltrafikk. Det er viktig at alle parter blir med på 
en befaring av stedet, og representant(er) fra Skei Golfklubb ber om å bli med.  

Kommentar 

Ang. veiløsningen vises det til kommentarer i pkt. 1.1.13. 

Konsekvensene av en eventuell planfri kryssing for Torsdalsvegen vil være en del av utredningene 
som skal gjennomføres. Hvor vidt dette vil være en del av planforslaget, avhenger av resultatet av 
disse utredningene. Golfklubbens forslag tas med som et innspill til utredningene. 

1.1.20 Skei Setersameie  

Sammendrag 

Grunneiere av Segalstadsetervegen forstår at Thon Hotellbygg AS ønsker å utrede vegforbindelse til 
Skeisvegen. Gjeldende kommunedelplan inneholder krav om ny adkomst mellom Skeisvegen, 
Segalstad Seter og planområdet. Vegen er planlagt i ny trase fra Skeisvegen og opp mot Segalstad 
seter. Deretter er det planlagt en ny Hotellveg opp til dagens Thon Hotell Skeikampen. Skei 
Setersameie ser på dette som den mest aktuelle adkomsten til Segalstad Seter og Thon Hotell 
Skeikampen i fremtiden. Det forventes at denne nye forbindelsen blir en rekkefølgebestemmelse.  

Grunneierne er positive til oppgradering av Segalstadsetervegen, og foretrekker at gang- og 
sykkelveg blir bygd ut langs hele Segalstadsetervegen, ikke alternativet med gangvei gjennom 
hyttefeltet Snippen. Ved alternativ Snippen vil flere myke trafikanter fortsette langs 
Segalstadsetervegen og gi farlige situasjoner i Vaskerikrysset. Vinterveg til hyttefelt S2A ser sameiet 
på som uaktuelt, da den må krysse mange viktige sommer- og vintertraseer og ikke kan bli bygd 
uten store inngrep. Her må friluftsformål ha førsteprioritet.  
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Kommentar 

Ang. veiløsningen vises det til kommentarer i pkt. 1.1.13. Det er tatt inn i planprogrammet at det 
skal vurderes om det er behov for gang- og sykkelløsning langs Segalstadsetervegen også på 
strekningen fra Vaskerikrysset til Majorsli-gutua. 

Konsekvensene av en eventuell planfri kryssing for Torsdalsvegen vil være en del av utredningene 
som skal gjennomføres. Hvor vidt dette vil være en del av planforslaget, avhenger av resultatet av 
disse utredningene. 

1.1.21 Stylen 4 v/Bjørn Vihovde og Snippen grendelag v/Bjørn Skogvang, Terje Asak og Hroar Framstad 

Sammendrag 

Stylen 4 og Snippen grendelag ønsker en ny og helhetlig løsning for trafikkavvikling til Skei Sentrum. 
Hovedbekymringen er oppgradering av Segalstadsetervegen til høyere standard og etablering av 
gang/sykkelvei. Dette er Stylen 4 og Snippen grendelag sterkt uenig i, og mener det er en avsporing 
fra vedtatt planverk. Ifølge kommunedelplan 2010-2022 skal all trafikk gå via ny vei opp til Skei 
Sentrum, og den privateide Segalstadsetervegen skal stenges for biltrafikk. Alle investeringer i 
området de siste 20 årene er basert på denne kommunedelplanen. Det forventes at kommunen 
følger sin egen regulering.  

Skeikampens totale interne logistikkløsning er under press. Den nye veien er en forutsetning for en 
helhetlig bedre utvikling. Skei Sentrum er et knutepunkt med naturlige trafikkmagneter som Joker, 
andre butikker, kafeer, afterski, golfbanen, hoteller, campingplassen, parkeringsplassen, med mer. 
Det arrangeres festivaler og markedsdager som også tiltrekker seg trafikk.  

I dag er Segalstadsetervegen den eneste veien inn i området, og forholdene er allerede 
problematiske. Det er sikkerhetsutfordringer for gående/syklende/skigående, og ulemper som støy, 
støv og innsyn for hytteeierne. Kraftig utbygging i området vil også øke biltrafikk og gjøre 
forholdene vanskeligere. Hvis man i tillegg legger opp til videre utbygging av hotellet og området 
rundt blir forholdene uholdbare.  

Det legges opp til etablering av gang-/sykkelvei i vegetasjonsbeltet på sørsiden av 
Segalstadsetervegen, som er i strid med kommuneplanen. Det henvises til reguleringsbestemmelser 
for «Skeikampen alpin 2 og Snippen på Skei» hvor vegetasjonsbeltet langs Segalstadsetervegen er 
regulert som spesialområde. Det vises også til områderegulering Skei Sør av 2014, punkt 5 
Grønnstruktur, pbl. 12-5 nr. 3, 5.02 Vegetasjonsskjerm, hvor det blant annet settes krav til bevaring 
av trær og busker som skjermende skogbelte. Gausdal kommune har i tidligere møte (jfr. referat av 
05.08.2013) foreslått regulert gang- og sykkelveg inntil vegetasjonsbeltet.  

En gang-/sykkelvei i dagens vegetasjonsbelte vil komme svært tett på hyttene og gi sjenerende 
innsyn. Dette, kombinert med økt trafikk, vil føre til økte støv, støy- og innsynsplager. Kraftig 
utbygging på Sør-Skei, Skeislia og Slåseterlia vil også medføre mange gående langs 
Segalstadsetervegen fra serveringsstedene på Segalstad Seter, sent på kvelden og ofte høylytt. 
Veien bør holde størst mulig avstand til hyttene, som underbygger kravet om at vegetasjonsbeltet 
ikke må røres. Stylen 4 og Snippen grendelag mener vedtakene i kommunedelplanen må følges: Det 
etableres ny innkjøring fra Skeisvegen på høyde med Joker/Segalstad Seter, samtidig som 
Segalstadsetervegen stenges for gjennomkjøring.  

Enkelte av alternativene kan påvirke golfbanen. Totaløkonomien/-belastningen må hensyntas, 
mindre ulemper for golfbanen kan ikke veie tyngre enn ulemper og verdiforringelser for alle 
hytteeierne langs Segalstadsetervegen. Belastning for økt næringsaktivitet i Skei Sentrum må 
primært tas av kommersielle aktører, ikke hytteeierne langs Segalstadsetervegen. 

Trafikken kan ikke ledes gjennom Segalstadsetervegen, ny veitrase må etableres. Det er bedre om 
trafikken følger hovedvei/fylkesvei (Skeisvegen) videre fra Vaskerikrysset. Dette medfører kun en 
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kort veistrekning gjennom hyttefelt, vegen er allerede dimensjonert for dette, og det er etablert 
gang-/sykkelvei som skjermer fotgjengere fra biltrafikk. Da vil færre berøres.  

Om kommunen likevel går for en løsning med Segalstadsetervegen som adkomstvei, må de 
foreløpige planene endres, da det ikke er akseptabelt at vegetasjonsbeltet berøres. Det må da ses 
på en løsning med smalere fortau istedenfor full gang-/sykkelvei slik det åpnes for i 
kommunedelplaner. Veien må asfalteres på grunn av støvproblemer, og ha en fartsgrense på 30 
km/t med fartsreduserende tiltak for å bedre sikkerheten.  

Det forventes at kommunen tar ansvar for en helhetlig løsning basert på Kommunedelplan 2010-
2022, som ivaretar hytter og trafikanter langs Segalstadsetervegen. En må ta konsekvensen av den 
kraftige trafikkøkningen som følge av utbyggingen, og planene om å oppgradere 
Segalstadsetervegen til å tåle denne trafikken gjennom hyttefeltene langs veien må forkastes. 

Kommentar 

Ang. veiløsningen vises det til kommentarer i pkt. 1.1.13. 

Det er riktig at det er regulert vegetasjonsbelte i områderegulering for Skei sør. Planen regulerer 
også en gang- og sykkelløsning langs sørsiden av Segalstadsetervegen. Dette vil være et 
utgangspunkt for arbeidet med gang- og sykkelløsning i det kommende arbeidet med 
detaljregulering. Tverrsnitt skal studeres i det videre planarbeidet, og konsekvensene for 
hytteeiendommer og vegetasjonsbeltet er en av flere forhold som må vurderes i den forbindelse. 

1.1.22 Torbjørnsen, Eirik 

Sammendrag 

Torbjørnsen skriver i uttalelsen at boligen hans grenser inntil nedre del av Segalstadsetervegen. Det 
er viktig at man holder fast ved «det store bildet» som er tegnet av det aktuelle området fra 
kommunedelplan for Skei: Ny og framtidig adkomst til det sentrale området på Skei skjer via en ny 
veg med avkjøring i området ved Fjellandsbyen.  

Segalstadsetervegen preges av mye biltrafikk, som er i konflikt med mange myke trafikanter som 
ferdes langs veien. Eiendommer som grenser til veien opplever også stor støy- og støvplage. 
Segalstadsetervegen bør omgjøres til en ren lokal adkomstvei til fritidseiendommene sør for 
Segalstad seter, og avstenges for gjennomkjøring i nedre del.  

Kommentar 

Ang. veiløsningen vises det til kommentarer i pkt. 1.1.13. 

 


