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1. INNLEDNING 

1.1 Hensikten med planen 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for gang-/sykkelveg langs fylkesveg 337 
Skeisvegen, mellom Vaskerikrysset og Fjellandsbyen. I tillegg ønskes det automatisk fredete 
kulturminnet med ID 60700 frigitt i henhold til dialog med Oppland fylkeskommune. Området 
som i dag er båndlagt for kul-turminnet ønskes da regulert til en tomt for fritidsbebyggelse på 
gnr/bnr 223/1.  Gang-/sykkelvegen er tidligere regulert gjennom områdereguleringsplan for Skei 
sør, men det er ikke er tatt høyde for skråningsutslag fra GS-vegen. 
  

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Gausdal kommune. Kontaktperson er Jon Sylte, tlf: 95 03 69 36, mail: 
jon.sylte@gausdal.kommune.no 

 
Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Line Bjørnstad Grønlie, tlf: 48 21 69 49, mail: 
line.gronlie@ramboll.no 

 

1.3 Eiendoms- og eierforhold 

Detaljreguleringen omfatter en endring av gjeldende områdereguleringsplan på følgende 
eiendommer: 
Gnr/Bnr Eier Areal innenfor 

planavgrensningen 
(kvm) 

155/1 Eirik Sæther Enge 1710 

161/7 og 11 Høifjeldssanatoriet i Gausdal AS 1153 

223/1 og 27 Kari Myhre 2730 

223/37 Nils Olav Holand 36 

223/40 Bjørn Hroar Framstad og  

May Kristin Dotseth Framstad 

55 

223/43 Odd Jostein Jørgensen 19 

247/10 og 11 Oppland fylkeskommune, Kontaktinstans: Statens 
vegvesen region øst 

7661 

 

  

mailto:jon.sylte@gausdal.kommune.no
mailto:line.gronlie@ramboll.no
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE SITUASJON 

2.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger langs fylkesveg 337 – Skeisvegen, på nordøstsiden av vegen. Planområdet 
dekker et areal på 13,4 daa, og avgrenses mot senterlinje i fylkesvegen, eiendomsgrenser eller 
en meter utenfor konstruert skråningsutslag der eiendomsgrensen ikke er tilstrekkelig.  
 

 

Figur 1 Områdets beliggenhet  

 

2.2 Dagens situasjon/eksisterende arealbruk 

Planområdet er i dag i hovedsak et grøntområde mellom fylkesveg 337 - Skeisvegen og 
hyttetomtene på nordøst siden av vegen. I tillegg er det inkludert deler av noen hyttetomter for å 
ha tilstrekkelig areal til gang-/sykkelvegen og et areal som tidligere er regulert til bevaring av 
kulturminne er inkludert.  
 
 



 
PLANBESKRIVELSE 7 (24) 
 
 
 
 
 

Rambøll 

 

Figur 2 Planområde  

 

2.3 Størrelse 

Planområdet for detaljreguleringen dekker et areal på 13,4 daa. 
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3. OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER 

3.1 Statlige planer og føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. (…) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--
areal--og-transportplanlegging/id2001539/ 
 

3.2 Regionale planer og føringer 

Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging i Oppland (oktober 2016) er 
ivaretatt i planarbeidet.  
 
https://www.planoppland.no/Documents/PlanOppland/Dokumenter/Forventninger-nov-
2016.pdf?epslanguage=no 
 

3.3 Eksisterende planer og tillatelser 

3.3.1 Kommunedelplan for Skei 

Kommunedelplan for Skei 2010-2022 ble vedtatt 17.06.2010. Trase for gang-/sykkelvegen ligger 
inne i kommunedelplanen. 
 

 

Figur 3 Utsnitt av bestemmelsene til kommunedelplan 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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Figur 4 Utsnitt fra kommunedelplan for Skei 

3.3.2 Reguleringsplan for Skei sør 

Områdereguleringsplan for Skei sør ble vedtatt 25.09.2014. Gang- og sykkelveg ligger inne i 
områdereguleringsplanen, men det er ikke tatt med nok areal til gang-/sykkelvegen med 
sidearealer. 

 

Figur 5 Utsnitt av områderegulering Skei sør og detaljregulering for deler av H16 med 
plangrense for denne planen  



 
10 (24) PLANBESKRIVELSE 
 
 

 
 
 

Rambøll 

3.4 Forholdet til lovverket 

Plan- og bygningsloven 
Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser blant 
annet basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette. Forholdet til jord– og 
skogbrukslovgivningen blir avklart gjennom behandlingen etter plan- og bygningsloven. 
 
Naturmangfoldloven 
Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Tiltaket berører ikke områder som er 
vernet etter naturmangfoldloven eller områder som er foreslått vernet med hjemmel i 
naturmangfoldloven.  Virkninger av planen i henhold til lovens bestemmelser (§§ 8 - 12) er 
vurdert. 
 
Kulturminneloven 
Planbeskrivelsen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og 
kulturmiljøer. Planen kommer i konflikt med et automatisk fredet kulturminne som 
kulturminnemyndighetene må ta stilling til eventuell dispensasjon fra den automatiske 
fredningen. Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 er ivaretatt gjennom tidligere planarbeid for 
områdereguleringsplan Skei sør. 
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 
kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Oppland fylkeskommune, 
j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
Vannressursloven 
Tiltakshaver vurderer det slik at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forhold til vassdrag i en slik 
grad at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) med 
hjemmel i vannressursloven. 
 
Øvrig lovverk 
Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til, eller vil kreve tillatelse etter, annet lovverk. 
Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av planen i så fall vil informere 
tiltakshaver om dette. 
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4. PLANPROSESS 

4.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 04.09.2017. 

4.2 Åpent plankontor 

Det ble invitert til åpent plankontor i kommunestyresalen på Segalstad bru 01.12.2017. Formålet 
med møte var at de som ønsket kunne komme innom å snakke med kommunen og 
plankonsulent om planarbeidet og GS-vegen, og hvordan dette påvirket den enkeltes eiendom.    

4.3 Utredningsplikt 

Gausdal kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke kommer innenfor 
planer som skal konsekvensutredes i h.h.t. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8. Gang- 
og sykkelvegen ligger inne i områdereguleringsplan for Skei sør, men har ikke tatt med 
tilstrekkelig areal for å kunne bygge gang-/sykkelvegen. Endringene av planen vil ikke medføre 
store konsekvenser for miljø og samfunn.  

4.4 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 22.09.2017 med brev til berørte parter i henhold til 
adresseliste fra Gausdal kommune. I tillegg ble oppstart av planarbeidet kunngjort med annonse 
i Gudbrandsdølen Dagningen og på kommunens nettsider. Frist for uttalelser var 23.10.2017. 
 
Det har kommet merknader fra følgende til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet: 

• Fylkesmannen i Oppland 
• Oppland Fylkeskommune 
• Statens vegvesen 
• Norges vassdrags- og energidirektorat 
• Eidsiva Nett AS 
• Forsvarsbygg 
• Dag Skindlo 
• Terje Asak, Nils Holand, Hroar Framstad, Vidar Pettersen og Jostein Jørgensen 
• Bjørn Hroar og May Kristin Framstad 

 

Vedlegg 1:  Varslingsdokumenter 

Vedlegg 2: Merknader til varsel om oppstart 

Vedlegg 3:  Notat – sammendrag og kommentarer av mottatte innspill ved varsel om oppstart 

 

4.5 Endringer i planmateriale etter offentlig ettersyn 

Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 19.01.2018 sak 3/18 å sende detaljreguleringsplan for 
gang- og sykkelveg Vaskerikrysset – Fjellandsbyen på høring og legge den ut til offentlig 
ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Planen lå ute til offentlig ettersyn frem 
til 15.mars. Det kom inn 10 merknader til planforslaget. Sammendrag og kommentarer av disse 
ligger vedlagt i eget notat.  
 
I forbindelse med det offentlige ettersynet er det avklart at eiendomsgrensen mellom fylkesvegen 
og gnr/bnr 225/74, 225/1, 225/92 og 155/22 er feil i kartgrunnlaget. Som en følge av dette har 
kommunen valg å ta ut de fire eiendommene av planen. Dette fordi det ikke vil være til hinder 
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for gjennomføringene av resten av reguleringsplanen, og det er nødvendig med ytterligere 
avklaringer og befaring på barmark langs 225/74. Plangrensen er derfor justert her. 
 
Som en følge av innspillet til Oppland fylkeskommune/Opplandstrafikk og Statens vegvesen er 
holdeplassen også tatt ut av planforslaget. 
 

Vedlegg 4:  Notat – sammendrag og kommentarer av mottatte innspill ved offentlig ettersyn 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Bakgrunn 

I forbindelse med prosjektering for bygging av gang-/sykkelveg langs Skeisvegen på strekningen 
Vaskerikrysset – Fjellandsbyen ser en at det er avsatt for lite areal. Skråningsutslagene strekker 
seg inn på noen av nabotomtene, det er derfor nødvendig å detaljregulere gang-/sykkelvegen på 
strekningen for å sikre nok areal. 
 

5.2 Arealformål 

Det er utarbeidet detaljreguleringsplan og tabellen under viser fordelingen mellom ulike 
arealbruksformål i planen.  

Tabell 1 Arealer  

Arealformål Areal (daa) 
Fritidsbebyggelse 1,4 
Veg 3,1 
Gang-/sykkelveg 2,4 
Annen veggrunn – grøntareal 5,5 
Friluftsformål 1,0 
Totalt 13,4 

 

5.3 GS-vegen 

Dette planforslaget regulerer gang-/sykkelveg fra Vaskerikrysset til Fjellandsbyen. Gang-
/sykkelvegen er regulert til en bredde på 3 meter + 0,25 meter skulder på hver side, utenfor det 
på hver siden er det regulert annen veggrunn – grøntareal i grøft og skråningsutslag. Vegen er 
lagt langs med fylkesvegen og på samme høyde. Det er planlagt grøft mellom fylkesvegen og 
gang-/sykkelvegen.  
 

 

Figur 6 Gang-/sykkelvegens normalprofil 

 

Vedlegg 5: Illustrasjon – plankart med geometri for planlagt gang-/sykkelveg 
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5.4 Ny fritidsboligtomt 

Det er regulert inn en ny tomt for fritidsbebyggelse. Området ligger på gnr/bnr 223/1 og dekker 
et areal på 1,4 daa. Området har fått de samme bestemmelsene som de omkringliggende 
områdene. 

 

Figur 7 Utsnitt av reguleringsplan for område BFR1  
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6. MILJØ OG SAMFUNN – BESKRIVELSE OG VIRKNINGER 

6.1 Miljø 

6.1.1 Landskap 

Gang-/sykkelvegen er allerede avsatt i områdereguleringsplanen for Skei sør. På grunn av at det 
ikke er satt av tilstrekkelig areal vil denne planen medføre et større terreng inngrep enn 
områdereguleringen legger opp til. Inngrepet vil ikke være synlig i fjernvirkning og endringen fra 
det opprinnelige planforslaget vil i liten grad endre landskapsbilde i nærvirkning heller. GS-vegen 
er forsøkt plassert så skånsomt i terrenget som mulig innenfor de kravene som finnes til gang-
/sykkelveger. 
 

6.1.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Det ligger et automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet: ID 60700. Dette er en 
fangstgrop som i gjeldende områderegulering er regulert til hensynssone c) – Bevaring av 
kulturminne og d)- sone for båndlegging etter kulturminneloven. Fylkeskommunen har i brev av 
6.juni 2017 påpekt at fangstgropa allerede er under hardt press og at kulturminnet står i fare for 
slitasje som følge av aktiviteten i området. «Fylkeskommunen anbefaler at kommunen 
gjennomfører en omregulering av bevaringsområdet i sin helhet, og søker om tillatelse til inngrep 
i et automatisk fredet kulturminne, jf. Lov om kulturminner § 8.». Planforslaget foreslår området 
omregulert til fritidsbebyggelse og friluftsformål. 
 

6.1.3 Naturens mangfold 

Forholdet til naturmangfold er avklart gjennom arbeidet med gjeldende områdereguleringsplan. 
Det er ingen kjente registreringer langs fylkesvegen i naturbase1. 
 
Området og tiltaket er vurdert ut i fra naturmangfoldloven av 19.juni 2009 § 7 og §§ 8-12. 
Prinsippene i §§ 8-12 er fulgt i henhold til § 7, som vist under. 
 
I henhold til § 8 er kunnskapsgrunnlaget funnet tilstrekkelig. Det er ikke kjent at tiltaket i stor 
grad berører naturmangfold, sårbare eller truede arter eller økosystemer.  
Føre-var-prinsippet i § 9 er vurdert og det er ikke funnet at tiltaket er en risiko for vesentlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet. 
 
Planområdet er allerede berørt av hytteutbygging, og fylkesvegen og aktivitet knyttet til dette. 
Det er derfor ikke kjent at denne planendringen vil ha stor innvirkning på økosystemet i henhold 
til § 10. Forslagsstiller kjenner ikke til at det er behov for å benytte seg av bestemmelsene i § 
11-12 om kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
 

6.1.4 Støy 

Tiltaket med etablering av ny gang-/sykkelveg gir ingen endrede forhold for støybildet i området. 
Gul støysone fra fylkesvegen strekker seg ikke helt inntil bebyggelsen slik den er illustrert på 
InnlandsGIS2. Gang-/sykkelvegen vil ikke endre på dette bildet. 

                                                
1 http://kart.naturbase.no/ 
2 open.innlandsgis.no 
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Figur 8 Utsnitt fra InnlandsGIS med gul støysone langs fylkesvegen 

 

6.1.5 Vassdrag 

Det renner en mindre bekk under fylkesvegen mellom gnr/bnr 225/92 og 155/148. Bekken må 
legges i rør under gang-/sykkelvegen. Kryssingen skal dimensjoneres for 200 års flom + 20 % 
klimapåslag. 

 

Figur 9 Utsnitt fra GLO-kart3  

                                                
3 http://glokart.no 
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6.1.6 Landbruk 

Deler av området som er regulert til friluftsformål i gjeldende områderegulering vil bli 
omdisponert til annen veggrunn – grøntareal og til en ny fritidsboligtomt. Fritidboligtomten blir 
liggende i område som tidligere var regulert til bevaring av kulturminne. Områdene som nå er 
omdisponert fra friluftsformål til fritidsbebyggelse er 1418 kvm, og fra friluftsformål til gang-
/sykkelveg og annen veggrunn er 2184 kvm.  

6.2 Samfunn 

6.2.1 Trafikksikkerhet 

Gang-/sykkelvegen vil gi bedre trafikksikkerhet langs fylkesvegen for gående og syklende. 
 

6.2.2 Friluftsliv og rekreasjon 

Etablering av en gang-/sykkelveg vil gi bedre forhold for friluftsliv og rekreasjon langs 
Skeisvegen. Det ligger er sti over området som i dag er regulert til bevaring av kulturminne. 
Detaljreguleringsplanen legger opp til at denne forbindelsen kan opprettholdes ved at det er 
avsatt et område sørøst for den nye tomten (BFR1), til friluftsformål, avmerket med LF2. 
 

  

Figur 10 Utsnitt fra reguleringsplan med eksisterende sti (merket med grønt) 
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6.2.3 Barn- og unges interesser 

Detaljreguleringen vil gi bedre trafikksikkerhet også for barn og unge som ferdes langs 
fylkesvegen. Snarvegen som i dag går over området regulert til hensynssone rundt kulturminnet 
opprettholdes ved at den flyttes sørøst for den nye tomten for fritidsbebyggelse.   
 

6.2.4 Folkehelse 

Detaljreguleringen tilrettelegger for gang-/sykkelveg som er positivt for folkehelse.  
 

6.2.5 Risiko- og sårbarhet 

En egen ROS-analyse ligger vedlagt. 
 

Vedlegg 6: ROS- anal
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Dato  2017/09/20 
 
 
 
Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
 
T +47 61 27 05 00 
www.ramboll.no 
 
 
 

Til sektormyndigheter og berørte parter 

 

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR GANG-
/SYKKELVEG VASKERIKRYSSET – FJELLANDSBYEN, SKEI 

 
I medhold av § 12-8 i plan- og bygningsloven, kunngjøres det, på vegne av 
Gausdal kommune, herved at det skal igangsettes arbeid med detaljregule-
ringsplan for gang-/sykkelveg Vaskerikrysset – Fjellandsbyen på Skei i Gausdal 
kommune. 
 
Formålet med dette planarbeidet er å legge til rette for gang-/sykkelveg langs 
fylkesveg 337 Skeisvegen, mellom Vaskerikrysset og Fjellandsbyen. I tillegg 
ønskes det automatisk fredete kulturminnet med ID 60700 frigitt i henhold til 
dialog med Oppland fylkeskommune. Området som i dag er båndlagt for kul-
turminnet ønskes da regulert til en tomt for fritidsbebyggelse på gnr/bnr 223/1.  
Gang-/sykkelvegen er tidligere regulert gjennom områdereguleringsplan for 
Skei sør, men det er ikke er tatt høyde for skråningsutslag fra GS-vegen. 
 
Planområdet dekker et areal på 14,4 daa og berører følgende gårds- og bruks-
nummer 225/74, 247/11, 247/10, 155/1, 223/1, 223/37, 223/40, 223/43, 
223/27, 161/7 og 161/11. 
 
Gausdal kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke 
kommer innenfor planer som skal konsekvensutredes i h.h.t. Forskrift om kon-
sekvensutredninger §§ 6 og 8. 
 
Varslingsdokumentene ligger også ute på Gausdal kommunes sin hjemmeside 
http://www.gausdal.kommune.no/  
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved  
Line B. Grønlie tlf: 48 21 69 49,  line.gronlie@ramboll.no eller Gausdal kommu-
ne ved Jon Sylte tlf: 95 03 69 36, jon.sylte@gausdal.kommune.no 
  
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes 
rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 
9, 2615 Lillehammer. 

http://www.gausdal.kommune.no/
mailto:line.gronlie@ramboll.no
mailto:line.gronlie@ramboll.no
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Høringsperioden settes fra 22.09.2017 til 23.10.2017. 
 
Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Line Bjørnstad Grønlie 
M +47  48216949 
line.gronlie@ramboll.no 
 
 
 
 
Vedlegg 1 Kart med planens avgrensning 
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MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART  



 

Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer 
Telefon: 61 26 60 00 Telefaks: 61 26 61 67 E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Org.nr: 970 350 934 

www.fylkesmannen.no/oppland

 
 
 

 
 
Rambøll Norge AS 
Løkkegata 9 
2615  LILLEHAMMER 
Att. Line Bjørnstad Grønlie 

Deres referanse  Dato 23.10.2017 
Vår referanse 2017/5723-3  421.4 PME 
Saksbehandler Philip Mellison, tlf. 61 26 60 79 
 

Gausdal kommune - Reguleringsplan - Gang- / sykkelveg Vaskerikrysset - 
Fjellandsbyen - oppstart 

Vi viser til oversendelse av 20. september 2017 med varsel om oppstart av reguleringsplan for 
Vaskerikrysset – Fjellandsbyen ved Skeikampen i Gausdal kommune.  

 
Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt i 
Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland kap. 2 
og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi forventer også at kap. 1 om prosess og 
planforberedelse blir fulgt opp.  

 
Oversendelse av SOSI-fil 
Ved høring av planforslag ber vi om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil sendes til Statens kartverk 
pr e-post; planHamar@statkart.no.  Statens kartverk Hamar vil lagre den digitale arealplanen i en 
egen regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene skal benytte i sin 
saksbehandling. Dette vil forenkle saksbehandlingen og gi raskere og bedre høringsuttalelser til 
kommunene. De filene som oversendes må være identiske med det plankartet som legges ut til 
offentlig ettersyn. Statens kartverk vil utføre en teknisk kontroll av planen og melde ev. rettingsbehov 
tilbake til kommunen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Philip Mellison 
rådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planoppland.no/
https://www.planoppland.no/Documents/PlanOppland/Dokumenter/Forventninger-nov-2016.pdf?epslanguage=no
mailto:planHamar@statkart.no


 
 
 

Postadresse: Besøksadresse: Saksbehandler: 
Postboks 988 Kirkegt. 76, Lillehammer  Ingunn Midtgård Høyvik 
2626 LILLEHAMMER Bankkonto: 2000 09 50018 Telefon:     
Org. nr: 961382335 E-post: postmottak@oppland.org E-post: Ingunn.Midtgard.Hoyvik@oppland.org 

 

Regionalenheten 

 
 
Vår ref.: 201707020-5 Lillehammer, 23. oktober 2017 
Deres ref.:     

   
 

Varsling av oppstart om reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg Vaskerikrysset - 
Fjellandsbyen - Skei - uttalelse fra Oppland fylkeskommune 
 
Vi viser til epost fra Gausdal kommune, datert 20.09.17, i overnevnte sak. Saken gjelder varsel om 
oppstart av reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelvei, for strekningen Vaskerikrysset – 
Fjellandsbyen Skei. 
 
Merknader fra Regionalenheten 
Regionalenheten har ingen merknad til planforslaget. 
 
Merknader fra kulturarv 
Det er ett automatisk kulturminne innenfor planområdet, fangstlokalitet id.60700. Det er enighet 
mellom OFK og SVV om at det skal søkes dispensasjon for dette kulturminnet. Det kan først søkes om 
dispensasjon ved offentlig ettersyn. Det er RA som tar den endelige avgjørelsen om dispensasjon. 
Vi gjør oppmerksom på at 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. 
 
Merknader fra Opplandstrafikk 
Opplandstrafikk har i dag kollektivtilbud til Skeikampen Resort om sommeren og vinteren. Det er i 
dag en registrert holdeplass ved den første innkjøringen til Skeikampen Fjellandsby. Se rød markering 
i sørøst. 
 

 

RAMBØLL NORGE AS AVD LILLEHAMMER 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
  
 

 

Godkjent signert



 

 

 
Ved etablering av en gang- og sykkelveg ønsker vi at det blir laget en holdeplass slik at det er mulig å 
kunne gå trygt av bussen for de som i hovedsak skal til Fjellandsbyen. Det er mest gunstig at denne 
ligger på en flate og ikke i en bakke. Det vil derfor være mest gunstig at det holdeplassen etableres i 
tilknytning den andre innkjøringen til Fjellandsbyen. Se rød markering i vest. Det er også ønskelig 
med en holdeplass i sørgående retning, men dette ligger ikke inne i planen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Wibeke Børresen Gropen                                                                        Kristin Loe Kjelstad 
Teamleder, plan og miljø                                                                         Fylkeskonservator 
                                                                                          
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift iht. interne rutiner. 
 
  
  
Kopi til: FYLKESMANNEN I OPPLAND, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED, Postboks 1010, 2605 
LILLEHAMMER 
GAUSDAL KOMMUNE, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL 
NVE Region Øst (RØ) Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 4223, 2315 
HAMAR 
 

  
         

 





 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Industrigata 1 Statens vegvesen 

     2619 LILLEHAMMER Regnskap 

      Postboks 702 

  Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Rambøll Norge AS - Lillehammer 

Løkkegata 9 

2615 LILLEHAMMER 

  

 

Line Bjørnstad Grønlie 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Randi Sira / 61271232 17/156952-4    25.10.2017 

     

      

Innspill til varsel om oppstart for reguleringsplan - gang- / sykkelveg 

Vaskerikrysset - Fjellandsbyen på Skei i Gausdal kommune 

Vi viser til mottatt varsel om oppstart. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 

gang- og sykkelveg langs fylkesveg 337 Skeisvegen, fra Vaskerikrysset til Fjellandsbyen på 

Skei i Gausdal kommune. 

 

Gang- og sykkelvegen er tidligere regulert i områdereguleringsplan for Skei sør. Her 

mangler imidlertid grøft mellom gang- og sykkelvegen og fylkesvegen. I ny plan må gang- 

og sykkelvegen legges med minimum 3 meter grøft/annen veggrunn fra fylkesvegen. Dette 

både ut fra hensyn til trafikksikkerhet og hensyn til drift og vedlikehold av fylkesvegen. 

Kryss og avkjørsler og gang- og sykkelvegen må prosjekteres i henhold til vegnormaler jf. 

vegvesenets håndbok N100 Veg- og gateutforming, og siktlinjer må påføres plankartet.  

 

Opplandstrafikk har i sin uttalelse bedt om at holdeplassen ved Segalstadvegen vurderes for 

flytting til et flatere parti og at denne må innarbeides i planen. Vi støtter dette. 

 

Dersom gang- og sykkelvegen skal bygges i regi av kommunen, må det inngås en 

gjennomføringsavtale som regulerer samarbeidet og som sikrer interessene knyttet til 

fylkesvegen. Statens vegvesen inngår avtalen på vegne av Oppland fylkeskommune. 

 

Plan og trafikk Oppland 

Med hilsen 

 

 

Hans Martin Asskildt 

Seksjonssjef Sira Randi  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Kopi 

Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER 

Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 
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Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 
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Rambøll Norge AS - Lillehammer 

Løkkegata 9 

2615 LILLEHAMMER 

 

Line Bjørnstad Grønlie 

Vår dato: 02.10.2017         

Vår ref.: 201706821-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 20.09.2017 Kristin Hasle Haslestad 

Deres ref.:    

   

     

1 

NVEs var - Varsel om oppstart -  Reguleringsplan for gang-  og 

sykkelveg Vaskerikrysset - Fjellandsbyen, Skei - Gausdal kommune, 

Oppland 

Vi viser til varsel om oppstart mottatt 20.09.2017. 

NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, 

vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg.  

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til 

flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 17 

Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 

2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. 

Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og 

ekstremvær. 

 

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 

planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike 

tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for 

utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og 

sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også 

tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging.  

 

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av 

store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. 

Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og 

planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers 

ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 17, eller kommunens ansvar for å påse at dette er 

ivaretatt jf. pbl § 28-1. 

 

Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse 

underveis i planprosessen. 

 

 

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
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Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:1   

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Gausdal kommune 

Gausdal kommune v/Lars Kristian Hatterud 

Oppland fylkeskommune 

 



Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 01.07.2017) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSBs veileder 
«Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen». ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det 
er tilfredsstillende sikkerhet i henhold til TEK17.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk 
(vannressursloven og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 

Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

 

Vannressursloven 

 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 

som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 

raskere avrenning til vassdrag? Vil 

havnivåstigning og stormflo ha betydning for 

flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 

vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 

overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 

klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§4-3
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Vassdragsmiljo/Arealplaner-og-inngrep/
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Vassdragsmiljo/Arealplaner-og-inngrep/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§1-8
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 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 

Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer      

DSBs Havnivåveileder 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging, er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 

økt hyppighet av skred i bratt 

terreng, men fareområdene vil ikke 

nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 17 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 

sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 

skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 

anleggskonsesjon etter energiloven 

er unntatt fra plan- og 

bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 

med etablerte eller planlagte høyspentlinjer, 

trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 

anlegg for energiforsyning og -overføring.  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 

skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  

§ 12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 

sentral og regionalnettet som skal vises som 

hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 

kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 

prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 

hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 

utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 

eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
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http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://www.nve.no/Global/Flom%20og%20skred/Arealplanlegging/Fakta%202-13%20Skredvifter.pdf
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http://webby.nve.no/publikasjoner/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Energianlegg-og-den-nye-plan--og-bygningsloven-/
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/
http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Nett/Bebyggelse_hoyspentanl.pdf
http://www.nve.no/no/Sikkerhet-og-tilsyn1/Kraftforsyningsberedskap/Nytt-og-nyttig/Hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-5


 

 

NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse: 17/00038-24 
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EN - Varsel oppstart reguleringsarbeid gang-sykkelveg vaskerikrysset - 
Fjellandsbyen Skei - Gausdal 

Viser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg fra Vaskerikrysset til 

Fjellandsbyen på Skei i Gausdal kommune. 

 

Eidsiva Nett (EN) har eksisterende anlegg i angitt område som vist på vedlagte kartskisser.  

Vedlegg 1 ved Vaskerikrysset, her ligger det fiberkabel og rør i tillegg til lavspentkabler til hyttene 

i området. Vedlegg 2 ved krysset Skeisvegen/Fjellandsbyen, her ligger det en lavspentkabel til 

gnr. 225 bnr. 74 men denne blir trolig ikke berørt. Beliggenhet må oppfattes som orienterende på 

vedlagte kartskisser.  

 

Dersom planarbeidet utløser behov for endringer av eksisterende anlegg, eller nye må EN 

involveres i en tidlig fase. 

 

Dersom noen av våre kabler kommer i nærheten av grave- og/eller anleggsarbeid vil vi etter 

forespørsel påvise kablene. 

 

Eventuelle endringer av eksisterende anlegg, eller etablering av nyanlegg bekostes av utbygger 

etter gjeldende regelverk. 

 

For provisorisk strøm eller kabelpåvisning se Eidsiva Nett’s internettsider www.eidsivanett.no her 

finnes også informasjon til deg som skal bygge eller grave. 

 

Skulle De ha behov for flere opplysninger eller De har spørsmål til oss, ber vi Dem ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 

Eidsiva Nett AS 

 

Roger Nebylien 

Planingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
 

Vedlegg: 

Vedlegg_1.pdf 

Vedlegg_2.pdf 

 

 

http://www.eidsivanett.no/
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Rambøll Norge AS 
 
Løkkegata 9 
2615 LILLEHAMMER 
 
 
 
 
Detaljregulering av gang- og sykkelveg  - Fjellandsbyen på Skei i 
Gausdal kommune - uttalelse 
 
Viser til mottatte varsel om detaljregulering av gang- og sykkelveg Vaskerikrysset, fjellandsbyen 
på Skei i Gausdal kommune. 
 
Forsvarsbygg uttaler seg i denne type saker med det utgangspunkt å skulle ivareta 
forsvarssektorens arealbruksinteresser. 
 
Vi kan ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet eller 
arealbruksinteresser, og har derfor ingen merknader. 
 
 
 
 
Jarle Hansen Silje Østerås 
Leder fag og prosjekt Arealplanlegger 
Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region øst Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region øst 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
 
 
 
 



Fra: Sturla Berntsen
Til: Line Bjørnstad Grønlie
Kopi: Jon Sylte
Emne: Merknad på varsel om oppstart av reguleringsplan for gang og syllekvei Fjellandsbyen Skei.
Dato: 22. september 2017 10:18:27
Vedlegg: C001.pdf

Hei
 
Vi mottok brev og kart i går og ble veldig overrasket over at et fredet kulturminne som har vært
 et skille og grønt området i vårt nabolag ønskes frigitt til ny tomt for hytte bygging. Dette har
 vært et fint skille for å forhindre hytte fortetning i området og var årsaken til at vi kjøpte denne
 hytta for snart 3 år siden. Dette vil ødelegge det vi har betalt for og fortetter området
 unødvendig.
 
Er også usikker på sendt ut kart fra Ramboll som vise i dårlig hvor ny gangvei skal ligge. Kan du
 verifisere at ny reguleringsplan for gangvei blir slik kartet i mitt vedlegg som jeg tidligere har fått
 fra Jon Sylte stemmer?
 
Håper på svar.
 
Mvh
Sturla Berntsen
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Line Bjørnstad Grønlie

Fra: Dag Skindlo <Dag.Skindlo@archerwell.com>
Sendt: 6. oktober 2017 12:17
Til: Line Bjørnstad Grønlie
Kopi: Dag Skindlo
Emne: Oppstart sykkelveg - reguleringsplanarbeid

Oppfølgingsflagg: Flag for follow up
Status for flagg: Flagget

Hei,  
 
Jeg er eiere av hytta som ligger på 225/74 og ser med stor bekymring på det kartet dere har sendt ut i forbindelse 
med planarbeidet.   
 
Kan du først gi en oversikt over prosessen og når vi kan / bør gi innspill?  
 
Konkret spørsmål til kart og planer : 

‐ Hva mener dere med den svart skravert området? Dette er ikke beskrevet i kart eller vedlegg. Det skraverte 
feltet går over byggegrense og over etablert garasje som har ligget det lenge før reguleringsplan. 

‐ Min lesning av reguleringsplanen tilsier at en mulig gang og sykkelsti blir lagt langs veien (3 meter plus 3,5 
meter bredde) og ikke der dere har skravert?  

‐ Jeg har i dag en vold med gjerde og store trær som beskytter mot beitedyr, veistøy også videre. Kan dere 
bekrefte at dette blir ivaretatt 1) ved å bygge opp en forsvarlig mur/gjerde 2) kommunen tar på seg 
vedlikehold, 3) bil‐støy blir begrenset som i dag (målinger før og etter), 4) Store trær blir flytte og at 5) alle 
merker i naturen på min tomt fra maskiner og lignende blir opprett til sin opprinnelig form før arbeidet 
avsluttes 

‐ Hvis jeg husker riktig, kan gangvei bygges langs veien uten inngripen i gjerde/trær på østsiden av tomten, 
men en bredde på 3 plus 3,5 meter vil være vanskelig mot slutten av tomten. Her er gjerde for nærme. Kan 
dere vurdere en smalere avslutning eller en noe kortere gangvei som likevel ender opp i vegen ned til 
hyttefeltet? 

‐ Kan du også gi meg betraktninger rundt eksisterende garasjen. Hvor nære kan dere bygge og jeg forutsetter 
at jeg fortsatt kan kjøre inn og ut av denne. 

 
Alle som bor nedsiden av veien og skal opp til Joker og alpinanlegget går opp/ned veien / stien som ligger bak hytta / 
tomten vår. Dette er også et naturlig sted å gå over veien (ikke slik som reguleringsplanen er lagt opp (i enden ved 
elva)). Har dere vurdert og legge den delen av gang og sykkelsti på andre siden av veien? Det ville være mer naturlig, 
effektivt og trykt i forhold til der dere har plassert den i dag? Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor kommunen ikke 
har regulert gang og sykkelsti på sørsiden av veien langs hele veien? Det ville det bli en naturlig løsning for all i 
hyttefeltet på sørsiden av veien (nå må de krysse veien på mange steder for å komme til en gang og sykkelsti?) 
 
Fint om du kan gi noen raske innspill så jeg kan ta stilling om jeg skal søke juridisk bistand i denne omgang av 
prosessen? 
 
Jeg kjøpte hytta på den tiden reguleringsplanen var under utarbeidelse og jeg overtok hytta i juli  2013. Jeg kan ikke 
se at jeg har fått kopi av noe fra høringsrunden eller lignende før vedtaket ble fattet i September 2013? 
 
Vennlig hilsen 
Dag 
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Line Bjørnstad Grønlie

From: May Kristin Framstad <may.kristin.framstad@hebb.no>
Sent: 23. oktober 2017 16:59
To: Line Bjørnstad Grønlie; jon.sylte@gausdal.kommune.no
Cc: bhf@urbanium.no
Subject: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg

Vaskerikrysset - Fjellandsbyen Skei

Follow Up Flag: Flag for follow up
Flag Status: Flagged

Vedrørende gang- og sykkelveg Vaskerikrysset - Fjellandsbyen Skei

Viser til brev av 20/09/2017og telefonsamtale vedrørende gangvei forbi tomt 223/40, Snippen
18. Det ble opplyst at bredde på gangvei er satt til 3 m etter statens vegvesen sin norm med
dertil hørende grøft og skråning. Fra vår grense til asfaltkant er  det ca 12 meter.

Da vi bygde vår hytte, tilstrebet vi å beholde så mye som mulig av opprinnelig lyng, busker og
stubber. Da detter er fjellterreng, tar det lang tid for naturen å lege graving og ødeleggelser, om
aldri. Ser hvordan terrenget rundt gangveg, som snart er ferdig lenger sør, blir rensket for
opprinnelig vegitasjon og at det kun etableres en helt flat gress-skråning og ingen replantering.

Da tomta ble kjøpt, ble vi informert at det var avsatt tilstrekkelig areal til å bygge gangveg. Har
i den anledning håp om at vår tomt og våre naboer blir minst mulig berørt som følge av
bygging. Har et håp om at det i stedet for evnetuell skråning, kan etableres en steinmur i stedet
for å ødelegge naturtomtene langs veien.

Utbyggingen på Skei går sin gang, noe som i seg selv er positivt for området.  Dette medfører
imidlertid mere trafikk og mer støy. Støyen ble også mye verre da det ble lagt Ottadekke på
veien i stedet for asfalten som lå der før.. Er det mulig å vurdere støyskjerm i forbindelse med
eventuell mur og skifte dekke til noe mindre støyende.

Vi stiller oss også bak mail som er sendt fra alle naboene

Med vennlig hilsen

Bjørn Hroar og May Kristin Framstad



 
PLANBESKRIVELSE 21 (24) 
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VEDLEGG 3 
 
 
NOTAT – SAMMENDRAG OG KOMMENTARER TIL MOTTATTE INNSPILL 
VED VARSEL OM OPPSTART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

\\LIL-S01\Oppdrag\1350024523\7-PROD\D-Areal\BES\Notat D01-Sammendrag og kommentarer av mottatte innspill.docx  

1/4  

 

Dato  2018/01/03 
 
 
 
 
 
 
T +47 48216949 
 
 

NOTAT 
Oppdrag 1350024523 – Gang-/sykkelveg Vaskerikrysset – Fjellandsbyen, Skei 
Kunde Gausdal kommune 
Notat nr. D01 – Sammendrag og kommentarer av mottatte innspill 
Dato 2018/01/03 
Til Gausdal kommune 
Fra Line Bjørnstad Grønlie 
Kopi - 

 
 
 
 

 
1. Fylkesmannen i Oppland 
2. Oppland fylkeskommune 
3. Statens vegvesen 
4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
5. Eidsiva Nett AS 
6. Forsvarsbygg 
7. Sturla Berntsen 
8. Dag Skindlo 
9. Terje Asak, Nils Holand, Hroar Framstad, Vidar Pettersen og Jostein 

Jørgensen 
10. Bjørn Hroar og May Kristin Framstad 
 
 

1. Fylkesmannen i Oppland 
Sammendrag med kommentarer i blått 
Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjo-
nale og regionale interesser omtalt i planskjemaet og  
 presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i 
Oppland kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi for-
venter også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp. 
De aktuelle nasjonale og regionale interessene er ivaretatt i planar-
beidet. 
FM ber om at det ved høring av planforslag sendes over ett ek-
semplar av SOSI-fil og pdf-fil til Statens kartverk pr. epost, og kon-
troll og lagring i den regionale høringsbasen. Tas til etterretning 
 

2. Oppland fylkeskommune 
Sammendrag med kommentarer i blått 
Fylkeskommunen har ingen merknader fra Regionalenheten. 
Kulturarvenheten viser til at det er enighet mellom OFK og SVV om 
at det skal søkes dispensasjon forkulturminnet, fangslokalitet 
id.60700. Det kan først søkes om dispensasjon ved offentlig etter-
syn og det er RA som tar den endelige avgjørelsen. De gjør opp-
merksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir fun-
net automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent skal arbeidet 

http://www.planoppland.no/
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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 Opp-
land fylkeskommune. Tas til etterretning 
 
Opplandstrafikk ber om at det ved etablering av en gang- og sykkelveg blir laget en holde-
plass nordvest i planområdet i tilknytning til den andre innkjøringen til Fjellandsbyen. Det er 
lagt inn en ny holdeplass ved innkjørselen til Fjellandsbyen. 
 

3. Statens vegvesen 
Sammendrag med kommentarer i blått 
SVV viser til at GS-vegen tidligere er regulert i områdereguleringsplan for Skei sør, men at 
det her mangler grøft. De påpeker at i ny plan må GS-vegen legges med min. 3 meter 
grøft/annen veggrunn fra fylkesvegen. Dette ut fra hensyn til trafikksikkerhet og drift og 
vedlikehold. Kryss og avkjørsler må prosjekteres i h.h.t. håndbok N100 og siktlinjer må på-
føres kartet. Tatt til etterretning. 
De viser til at Opplandstrafikk har i sin uttalelse bedt om at holdeplassen ved Segalstads-
etervegen vurderes flyttet til et flatere parti og innarbeides i planen – SVV støtter dette. Ny 
holdeplass er regulert inn. 
 
SVV påpeker at dersom GS-vegen bygges i regi av kommunen, må det inngås en gjennom-
føringsavtale som regulerer samarbeidet og sikrer interesser knyttet til fylkesvegen. Det er 
Statens vegvesen som inngår avtalen på vegne av Oppland fylkeskommune. Tas til etterret-
ning. 
 

4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Sammendrag med kommentarer i blått 
NVE har laget en sjekkliste for vurdering av temaer i NVE’s forvaltningsområder. De anbefaler 
at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med ROS-analysen for planområdet. Dersom planar-
beidet berører noen av temaene på sjekklista skal NVE ha planen på høring. Det påpekes at: 
På grunn av store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle 
saker på offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at 
våre ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende 
uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og 
TEK 17, eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1. Det er en 
mindre bekk innenfor planområdet som er omtalt i planbeskrivelsen og det er gitt bestem-
melser til kryssing. 
 

5. Eidsiva Nett AS 
Sammendrag med kommentarer i blått 
Eidsiva Nett (EN) påpeker at de har eksisterende anlegg i angitt område som vises på vedlagte 
kartskisser. Ved vaskerikrysset ligger det fiberkabel og rør i tillegg til lavspentkabler til hyttene 
i området. Ved krysset Skeisvegen/Fjellandsbyen ligger det en lavspentkabel til gnr/bnr 
225/74 som trolig ikke blir berørt. De påpeker at beliggenheten på kartskissene må tolkes som 
orienterende.  
De ber om at de involveres i en tidlig fase dersom det er behov for endringer av eksisterende 
anlegg og at evt. endringer eller nyanlegg bekostes av utbygger etter gjeldende regelverk.  
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EN vil etter forespørsel påvise kablene dersom grave- og/eller anleggsarbeid kommer i nærhe-
ten av deres kabler. Det ser ikke ut til at anleggsarbeidene vil komme i nærheten av de mar-
kerte kablene. 
 

6. Forsvarsbygg 
Sammendrag  
Forsvarsbygg kan ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet 
eller arealbruksinteresser og har derfor ingen merknad. 
 

7. Sturla Berntsen 
Sammendrag med kommentarer i blått 
Berntsen viser til mottatt varsling og er overrasket over at et fredet kulturminne skal frigis. 
Dette området har vært et fint skille og grøntområde som har forhindret fortetting i området 
og var årsaken til at de kjøpte hytta for snart 3 år siden. Deler av grøntområdet mot Berntsens 
eiendom ligger igjen i planforslaget. 
Berntsen er også usikker på hvor ny gangveg skal ligge ut i fra varslingskartet og be om be-
kreftelse på at vegen ligger som tidligere informert fra kommunen. Tidligere angitt plassering 
ble bekreftet pr. mail. 
 

8. Dag Skindlo 
Sammendrag med kommentarer i blått 
Skindlo er eier av gbnr 225/74 og er bekymret for varslingen som er sendt ut. 
Han har noen konkrete spørsmål: 

- Hva menes med det svart-skraverte området? Han påpeker at denne går over 
byggegrensen og den etablerte garasjen som har ligget der lenge før regulerings-
plan. 

- Han viser til at det i reguleringsplanen ligger en mulig GS-veg langs vegen og ikke 
der det er markert på oversendt varslingskart. 

- Han har en voll med gjerde og store trær som beskytter mot beitedyr, vegstøy osv. 
og ønsker bekreftelse på at det blir bygd opp en mur/gjerde og kommunen tar på 
seg vedlikehold for, bilstøy blir begrenset som i dag og at det gjøres målinger før og 
etter, store trær blir flyttet og at alle merker etter anlegg og maskiner på tomten 
blir tilbakeført til opprinnelig form. 

- Han mener at en gangveg kan bygges langs vegen uten å gå in på hans tomt, men 
ser at en bredde på 3 + 3,5 meter vil være vanskelig nord på tomten og ber om at 
det vurderes en smalere avslutning eller at gangvegen avsluttes noe tidligere. 

- Skindlo ber om en vurdering rundt eksisterende garasje og hvor nærme GS-vegen 
kan ligge og han fortsatt kan benytte seg av den. 

Skindlo påpeker at alle som bor på nedsiden av vegen og skal opp mot Joker og alpinanleg-
get går veien/stien som ligger bak tomten deres, det er det naturlige stedet å krysse fylkes-
vegen. Han spør om det er vurdert å legge gang-/sykkelvegen på andre siden av vegen, og 
mener det vil være mer naturlig og effektivt. 
Skindlo spør også om planprosessen i 2013, han kjøpte hytta juli 2013, men kan ikke se å 
ha mottatt kopi fra høring e.l. før planen ble vedtatt i september 2013. 
GS-vegens plassering på østsida av fylkesvegen er i samsvar med kommunedelplanen, og un-
derstøttes av at Statens vegvesen krever sammenhengende trasé. GS-vegen er utformet i 
henhold til Statens vegvesens håndbok N100. Bygging av GS-vegen er ikke forenlig med å be-
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holde garasjen der den nå står. Garasjen er for øvrig plassert delvis utenfor eiendomsgrensa 
ifølge kommunens kart. Det vil ikke bli økt støy pga. GS-vegen. Øvrige momenter gjelder pri-
vatrettslige forhold som tas opp ved gjennomføring av bygginga. 
 

9. Terje Asak, Nils Holand, Hroar Framstad, Vidar Pettersen og Jostein 
Jørgensen 
Sammendrag med kommentarer i blått 
Deres førsteprioritet er deres ønske om at GS-vegen legges på motsatt side av Skeisvegen 
fra krysset og oppover, for deretter å krysse vegen lengre opp der det måtte være fysisk 
best både for eiendommer og gjennomføringen generelt. Deres ønske er at GS-vegen ikke 
skal påvirke eksisterende eiendommer langs vegen unødvendig med tanke på avstand til 
hus, støy og innsyn.  
Dersom GS-vegen allikevel legges på oversiden (nordøst) som foreslått vil de sette stor pris 
på om GS-vegen legges lavest mulig og ikke høyere enn vegbanen, slik at innsyn reduseres. 
I tillegg anbefaler de at det etableres støyskjerm/støyvoll som skjermer for støy/innsyn. 
Som et tillegg moment foreslår de at fartsgrensen på Skeisvegen reduseres betydelig i det 
området vegen er en del av Skei destinasjon og sentrum, nord for miljøstasjonen og syd for 
bommen på Per Gynt vegen. Helst maks 40km/t. Med lav hastighet får man ned «trykket», 
reduserer støy, øker trivsel og sikkerhet langs vegen. Plassering av GS-veg på nordøstsiden 
av fylkesvegen er i samsvar med kommunedelplan og gjeldende reguleringsplan, og Statens 
vegvesen ønsker sammenhengende trasé.. Gang-/sykkelvegen er plassert på høyde med 
fylkesvegen. Plassering av voller på eiendommene kan avtales ved bygging av gang-
/sykkelvegen hvis dette er ønskelig, dette kan bygges uten at det reguleres, men tiltaket 
med bygging av gang-/sykkelveg medfører ikke økt støy i seg selv og medfører derfor ikke 
være krav til støytiltak som f.eks. voll eller skjerm. Spørsmålet om fartsgrense må tas opp 
som egen sak. 
 

10. Bjørn Hroar og May Kristin Framstad 
Sammendrag med kommentarer i blått 
Framstad påpeker at da de bygde sin hytte tilstrebet de å beholde så mye som mulig av 
opprinnelig lyng, busker og stubber. Da dette er fjellterreng tar det lang tid for vegetasjonen 
å lege graving og ødeleggelser. Da de kjøpte tomta ble de informert om at det var avsatt 
tilstrekkelig areal til å bygge gangveg og de har derfor hatt et håp om at deres tomt og na-
boer vil bli minst mulig berørt som en følge av bygging. De ber om at det vurderes om det 
kan etableres en steinmur i stedet for skråninger som ødelegger naturtomtene langs vegen. 
De påpeker at utbyggingen på Skei går sin gang, og at dette i seg selv er positivt, men at 
dette medfører mer trafikk og støy. De har merket seg at støyen ble verre da det ble lagt 
Ottadekke på fylkesvegen i stedet for asfalten som lå der tidligere. De spør derfor om det er 
mulig å vurdere en støyskjerm i forbindelse med en evt. mur og skifte av dekke på vegen. 
De stiller seg også bak felles mail fra naboene. Innspillene tas til etterretning, planforslaget 
regulerer utslag fra gang-/sykkelvegen uten mur. Det vil være mulig å se på andre løsninger 
ved bygging av vegen. Grunneierne må i så fall påregne å dele på kostnaden ved en evt. 
mur. Tiltaket med bygging av gang-/sykkelveg medfører ikke økt støy i seg selv og utløser 
derfor ikke krav til støytiltak som f.eks. skjerm. 
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DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG  
VASKERIKRYSSET - FJELLANDSBYEN 

Høringsuttalelser med administrasjonens kommentarer 
11.04.2018 

 
Uttalelse Administrasjonens kommentar 
ESA 17/1632 
INNSIGELSE fra statlige og regionale myndigheter 
Ingen  
  
ANDRE FORHOLD – FAGLIGE RÅD (ikke innsigelser) fra statlige og regionale myndigheter 
NVE (18.03.2018 – dok. 36) 
Generell tilbakemelding. Dersom det er forhold 
kommunen ønsker å avklare med NVE spesielt, 
kan dette tas opp direkte i etterkant.  

Tas til orientering. Medfører ingen endring.  

 
Fylkesmannen i Oppland (20.03.2018 – dok. 37) 
Fylkesmannen har ingen merknader til endringen 
av reguleringsplanen. 

Tas til orientering. Medfører ingen endring.  

  
Statens vegvesen (19.03.2018 – dok. 38) 
Det må opprettes en gjennomføringsavtale 
mellom kommunen og Statens vegvesen på 
vegne av Oppland fylkeskommune.  
Dersom busslomme i planen for OTG realiseres, 
vil det ikke være behov for holdeplassen som er 
regulert inn i denne planen. Det kan imidlertid 
være behov for en holdeplass i sørgående 
retning rett sør for Ælgen i Skei Fjellandsby, og de 
ber om at dette vurderes tatt inn i planen. 
Det viser seg at det er feil eiendomsgrense i 
kartet for tomt 225/74 mot fylkesvegen. Riktig 
eiendomsgrense ligger noe nærmere 
fylkesvegen.  

Krav om gjennomføringsavtale tas til følge. 
Forslaget til busslomme tas ut av planen, sjå 
kommentar under Oppland fylkeskommune. Det er 
ikke mulig gjennom denne planen å etablere 
busslomme i sørgående retning ved Fjellandsbyen, 
etter som plangrensa går i fylkesvegen, slik at 
nødvendig areal blir liggende utenfor planen.  
Feil i eiendomsgrensa blir retta opp i plankartet. 
Eiendomsgrensa har ingen direkte betydning for 
planen, men det vil bli søkt å tilpasse 
plangjennomføringa slik at det blir minst mulig 
inngrep i fritidseiendommen 225/74.  

  
Oppland fylkeskommune (04.04.2018  – dok. 39 )  
Har fått utsettelse med høringsfrist i påvente av 
avklaring fra Riksantikvaren på søknad om 
frigivelse av kulturminne. Denne er fortsatt ikke 
kommet.   
I forbindelse med bussholdeplasser på 
Skeikampen gir Opplandstrafikk uttalelse både i 
denne saken og om OTG Skeikampen. De ønsker i 
samråd med SVV at det blir etablert ny 
holdeplass sør i planområdet for OTG 
Skeikampen. Denne erstatter planlagt busstopp i 
saken om gs-veg Vaskerikrysset – Fjellandsbyen. 
De ønsker likevel at det blir vurdert om det vil 
være mulig å få til et stopp i sørgående retning.  

Bussholdeplassen tas ut i samsvar med uttalelsen. 
Det synes nå sikkert at OTG-planen realiseres, og 
der er etablering av busslomme sikra gjennom 
utbyggingsavtale. 
For busstopp i sørgående retning vises det til 
kommentar under Statens vegvesen. Rådmannen 
mener at en slik busstopp heller bør vurderes ved 
P1 i OTG-planen slik at det blir to-sidig busstopp 
der. Dette må også realiseres utenom planen, 
ettersom plangrensa for OTG Skeikampen også går i 
fylkesvegen.  
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Oppland fylkeskommune, Kulturarv (12.04.2018 
– dok. 40) 

 

Riksantikvaren har gitt dispensasjon til inngrep i 
fangstgrop id.60700 under forutsetning av at 
fangstgropen undersøkes arkeologisk før det 
planlagte tiltak iverksettes. Det er krav om 
endring av bestemmelsene § 6 om 
bestemmelsesområde. Dersom dette ikke 
etterkommes er uttalelsen å forstå som en 
innsigelse.  

Uttalelsen tas til følge, og bestemmelsene endres 
slik som bedt om.  

 

 

Avsender/merknad Kommentar 
 
PRIVATE, ORGANISASJONER OG BEDRIFTER 
Thorbjørg H. Lund og Ole Christer F. Lund 
(11.02.2018 – dok. 23): 
Kulturminnet (en gammel dyregrav) er et 
interessant og viktig landemerke som kan gi 
innsikt i hvordan mennesker levde i dette 
området, og gir hytteområdene på Skei en 
historisk berikelse. Å fjerne kulturminnet vil bidra 
til en forringelse av hele området. Deres hytte 
blir sterkt berørt ved at skogsområdet blir kraftig 
redusert, og at det kommer ny hyttebebyggelse 
tett inn til deres eksisterende hytte. Dette vil 
medføre reduksjon både i bruksverdi og 
salgsverdi. De anmoder sterkt om at dyregraven 
forblir fredet, og at det ikke blir åpnet for å lage 
en hyttetomt der.  

Fylkeskommunens kulturarvenhet har åpna for at 
dette kulturminnet kan omreguleres, ut fra at det 
har mista sin sammenheng med omgivelsene og 
er omringa av hyttetomter og veg og dermed har 
liten verneverdi. Rådmannen mener det bør 
aksepteres at det skjer noe fortetting her, men 
presiserer at det blir opprettholdt en 
gangforbindelse gjennom området.  
  

Gard Mjaaland (12.02.2018 -  dok. 24): 
Påpeker at det har skjedd en grensejustering av 
deres festetomt 225/92, uten at fester har blitt 
varslet om dette. Arealet er redusert med ca. 30-
40 m2. Mest sannsynlig har dette skjedd ved 
omlegging av Skeisvegen på 90-tallet.  
Han har ingen innvendinger mot planforslaget for 
gang- og sykkelveg. Dette er et positivt 
trafikksikkerhetstiltak.  

Statens vegvesen har sjekka vedr. 
grensejustering i forbindelse med omlegging av 
Skeisvegen. De har kommet til at den nye grensa 
er lagt inn feil i kartet, og dette vil bli retta i 
kartet. 

Råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (13.03.2018 – dok. 30): 
Rådet synes det er positivt at det blir bygd gang- 
og sykkelveg Vaskerikrysset – Fjellandsbyen, og 
håper den siste strekningen på kun rundt 100 m 
kommer så raskt som mulig. 

De siste 100 meter sikter til strekningen mellom 
nedkjøringa til Fjellandsbyen og til der det 
reguleres inn gs-veg gjennom planen for OTG 
Skeikampen. Det tas sikte på at det blir laget 
egen reguleringsplan for denne strekningen for å 
sikre gjennomføring som gir sammenhengende 
gs-veg.  

Dag Skindlo v/adv. Thallaug (15.03.2018 – dok. 
33): 

Statens vegvesen har nå kommet til at 
eiendomsgrensa mellom tomta og Skeisvegen er 
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Det er ikke utarbeidet egen konsekvensutredning 
for planen, og heller ikke for støy. Det vises til at 
det i reguleringsplan OTG Skeikampen er 
utarbeidet nye støymålinger basert på full 
utbygging her. Hvorfor er ikke disse målingene 
hensyntatt? Kommunen må hensynta denne nye 
utbygginga. Støy må konsekvensutredes for å 
sikre at gs-vegen blir optimalt satt i forhold til 
trase, størrelse og avbøtende tiltak.  
Et uthus er berørt av traseen og må rives, og må 
gjenoppføres et annet sted på tomten. Det er 
mulig å dimensjonere skråningsutslaget mindre 
enn det som er foreslått i planen. De forventer at 
kommunen kommer med forslag på 
skjermingsløsninger. Dette må avklares som en 
del av vedtakelsesprosessen. Kommunen må 
følge opp med en nærmere konsekvensutredning 
om støy samt en klar formening om avbøtende 
tiltak som tenkes gjennomført.  
 
Tilleggsopplysninger i brev 21.03.2018 – dok. 35): 
Viser til korrespondanse med Statens vegvesen 
der det framkommer at eiendommen er 
feilmerka på kartet. Kommunens tiltak må 
baseres på det nye faktum basert på informasjon 
fra SVV. De har ikke gitt samtykke til å avstå 
grunn til tiltak, og avventer utspill fra kommunen 
om dette og avbøtende tiltak.  

feil, og dette vil bli retta opp i kartet. Dette har 
gitt mer usikkerhet om gjennomføringa etter 
som det er trangt her. Det er tatt opp med SVV 
om gs-vegen kan gå litt nærmere fylkesvegen for 
å spare uthuset, og dette har vi ikke fått svar på 
enda. Det er også behov for befaring på barmark 
for å få detaljavklaring for hvor mye det er 
nødvendig å gå inn på tomta, samt vurdere 
avbøtende tiltak.  
Rådmannen foreslår derfor at denne tomta tas ut 
av reguleringsplanen i denne omgang. Det vil 
ikke være til hinder for gjennomføring av resten 
av reguleringsplanen, etter som tomta ligger helt 
i enden av planen. Forslag til trase vil så bli tatt 
opp igjen når det skal lages reguleringsplan for 
neste delstrekning oppover langs Skeisvegen. I 
den forbindelse vil en også vurdere støyforhold, 
hensyn til vegetasjon og avbøtende tiltak.  
 
 
 
 

Terje Asak og Nils Holand (15.03.2018 – dok. 
34): 
Det vil være av stor betydning for deres 
eiendommer 223/27 (Snippen 22) og 223/36 om 
gs-vegen legges lavest mulig og ikke høyere enn 
vegbanen i kantene av disse eiendommene, slik 
at innsyn reduseres. De vil sterkt anbefale et det 
etableres støyskjerm/støyvoll der det vil skjerme 
for støy og innsyn. 
Prinsipielt ønsker de at gs-vegen legges på 
motsatt side av Skeisvegen fra Vaskerikrysset og 
oppover, for så å krysse Skeisvegen lenger oppe.  
 
Som et tilleggsmoment foreslår de at fartsgrensa 
på Skeisvegen reduseres betydelig i det området 
vegen er en del av Skei destinasjon og sentrum. 
De foreslår strekningen fra nord for 
miljøstasjonen og til syd for bommen på Peer 
Gyntvegen. Dette reduserer støy og øker 
trivselen langs vegen, samtidig som sikkerheten 
blir ivaretatt.  

Gs-vegen er lagt på samme høyde som 
Skeisvegen. Det er mulig å anlegge en støyvoll 
langs gs-vegen, men den må ligge utenom det 
regulerte området ettersom det er kun vegen 
med skråninger som reguleres. Men dersom 
tomteeierne ønsker det kan det brukes 
overskuddsmasse fra bygginga for å lage en 
støyvoll inne på eiendommene.  
Vegvesenet forutsetter at gs-vegen skal være 
sammenhengende langs Skeisvegen, så det er 
ikke aktuelt å lage to krysningspunkt for at den 
for en strekning skal ligge på motsatt side av 
vegen. Terrenget på motsatt side er også 
krevende slik at det er nødvendig med ei stor 
fylling for å bygge vegen. På et senere tidspunkt 
kan det være aktuelt å bygge gs-veg også her, jfr. 
områdereguleringsplan Skei sør.  
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ILLUSTRASJON – PLANKART MED GEOMETRI FOR PLANLAGT GANG-
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1. INNLEDNING 

1.1 Hensikt 
Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for 
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og 
bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: 
 
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-
6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”. 
 
 

1.2 Metode 
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på en 
metode innsamling av data. Foreliggende ROS-analyse er i hovedsak basert på en kvalitativ 
risikovurdering som er bygget på innhenting og innsamling av ulike data, samt lokalkunnskap. 
 
Forliggende ROS-analysen tar blant annet også utgangspunkt i flere ulike sjekklister som er 
fremlagt som eksempler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følgende trinn: 

• Evaluering av risiko 
• Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 
• Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen 

 
 

1.3 Evaluering av risiko 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser  
Denne ROS- analysen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen vist under. 
Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare er delt inn i:  

4. Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet - skjer månedlig/forhold som opptrer i 
lengre perioder, flere måneder  

3. Sannsynlig/flere enkelttilfeller - skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet  
2. Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller - kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10- års periode  
1. Lite sannsynlig/ingen tilfeller - Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder  
 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:  
1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye.  
2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 

enkeltpersoner.  
3. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner.  
4. Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange 

skadde; langvarige miljøskader.  
 

Akseptkriterier  
Følgende akseptkriterier er lagt til grunn ved utarbeidelsen av risiko- og sårbarhetsanalysen:  

• Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko  
• Bruken av planområdet skal ikke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn 

bruken av omkringliggende områder.  
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Risikomatrise  
I risikomatrisen under er risiko gitt som summen av kombinasjonen av sannsynlighet og 
konsekvens. 

 

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

Sannsynlighet:     

4. Meget sannsynlig     
3. Sannsynlig     
2. Mindre sannsynlig     
1. Lite sannsynlig     

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, ikke akseptabelt  
• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes  
• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, risikoreduserende tiltak kan vurderes  

 
 

1.4 Beskrivelse av planområdet 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for gang-/sykkelveg langs fylkesveg 337 
Skeisvegen, mellom Vaskerikrysset og Fjellandsbyen. I tillegg ønskes det automatisk fredete 
kulturminnet med ID 60700 frigitt i henhold til dialog med Oppland fylkeskommune. Området 
som i dag er båndlagt for kulturminnet ønskes da regulert til en tomt for fritidsbebyggelse på 
gnr/bnr 223/1.  Gang-/sykkelvegen er tidligere regulert gjennom områdereguleringsplan for Skei 
sør, men det er ikke er tatt høyde for skråningsutslag fra GS-vegen. 
 
Planområdet dekker et areal på 13,4 daa. Hovedgrepene i planen er i tråd med tidligere 
reguleringsplan og kommunedelplan. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt 
arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 
 

  



 
 
 
 
 

 

2. ANALYSE AV RISIKO 

2.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 
For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før 
eller etter godkjent plan avmerkes i tabellen under, og disse er håndtert videre under pkt. 2.2. 
 
  Forhold Tilstede Sanns. Kons. Risiko 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving  

1 Løsmasseras/ skred Nei    

2 Steinras/ steinsprang Nei     

3 Snøskred/ isras Nei    

4 Flomras Nei    

5 Elveflom Nei    

6 Tidevannsflom Nei    

7 Radongass Nei    

8 Overvann Ja 2 2  

Vær/ vind  

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei    

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Nei    

Natur og kulturområder, medfører planen skade på  

11 Sårbar flora/ rødlistearter Nei    

12 Sårbar fauna/ fisk/ rødlistearter Nei    

13 Verneområder Nei    

14 Vassdragsområder Nei    

15 Fornminner Nei    

16 Kulturminner Ja 4 1  

Forurensning/ miljø/ storulykker  

17 Forurenset grunn  Nei    

18 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Nei    

19 Akuttutslipp til grunn Nei    

20 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei    

21 Ulykker fra industri med 
storulykkepotensiale 

Nei    

22 Støv og støy fra industri Nei     

23 Støv og støy fra trafikk Nei     

24 Stråling fra høyspent Nei     

25 Andre kilder for uønsket stråling Nei    

Transport, er det fare for:  

26 Ulykke med farlig gods Nei    

27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja  1 3  

28 Trafikkulykker, møteulykker Nei    

29 Trafikkulykker, utforkjøring Nei    

30 Trafikkulykker, andre  Ja 1 3  

31 Trafikkulykke, anleggstrafikk Nei    

32 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel Nei    

33 Skipskollisjon Nei    

34 Grunnstøting med skip Nei    

Lek/ fritid  



 
 
 
 
 

 

  Forhold Tilstede Sanns. Kons. Risiko 

35 Ulykke under lek/ fritid Nei    

36 Drukningsulykke Nei    

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring     

37 Havn, kaianlegg Nei    

38 Sykehus/-hjem, kirke Nei    

39 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei    

40 Kraftforsyning Nei    

41 Vannforsyning Nei    

42 Forsvarsområde Nei    

43 Tilfluktsrom Nei    

44 Område for idrett/ lek Nei    

45 Park, rekreasjonsområder Nei    

46 
 

    

Diverse  

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Nei    

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

Nei    

49 Påvirkes planområdet av regulerte 
vannmagasiner, med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand, dambrudd med 
mer 

Nei    

50 Påvirkes planområdet av naturlige 
terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

Nei    

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei    

52  Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring Ja 1 3  

 
 

2.2 Analyse av risiko 
I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter som er identifisert, og hvordan farer/ sårbarhet 
eventuelt endres som følge av planen. 
 

2.2.1 Fare 8 – Overvann 
Reguleringsendringene vil gi en økning i harde flater, men gang-/sykkelvegen vil ha grøfter og 
stikkrenner for å håndtere overvannet. 
 

2.2.2 Fare 16 – Kulturminner 
Kulturminne med id 60700 søkes frigitt gjennom planarbeidet. Når frigivelse er gitt vil tiltaket 
ikke lenger være en uønsket hendelse for kulturminnet. 
 

2.2.3 Fare 27 og 30 – Trafikkulykke 
Det vil være to punkter der avkjørsler krysser den nye gang-/sykkelvegen og det kan være fare 
for trafikkulykke med mye trafikanter, men ved å fjerne fotgjengerne fra bilvegen vil risiko for 
påkjørsel av myke trafikanter også bli betydelig mindre. Det må sikres tilstrekkelig sikt fra 
avkjørslene og mot gang-/sykkelvegen.  
 

2.2.4 Fare 52 - Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 
Ved bygging av gang-/sykkelvegen må det merkes og skiltes tilstrekkelig for å ikke medføre 
trafikkulykker. 

  



 
 
 
 
 

 

3. KONKLUSJON 

3.1 Risikomatrise  
 

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

Sannsynlighet:     

4. Meget sannsynlig 16    
3. Sannsynlig     
2. Mindre sannsynlig  8   
1. Lite sannsynlig   27, 30, 52  

 
Risikomatrisen over viser en sammenstilling av resultatene fra den vedlagte sjekklisten. Som det 
fremgår av matrisen over, er det 4 uønskede hendelse som havner i grønne felt og 1 uønsket 
hendelse i gult felt.  
 

3.2 Risikoreduserende tiltak 
Planen utløser ikke særskilte risikoreduserende tiltak. 
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