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NOTAT/KONSEKVENSVURDERING 

 

1 Bakgrunn 

Området «Lunnstadmyrvegen – Gaiastova» (kfr. «Planområdet» på figuren under) er under 
detaljregulering for utbygging av fritids- og turistformål (utleiehytter). I den forbindelse har Øyer 
kommune bedt om en vurdering av gjennomførbarheten av / behovet for regulert ny veg over 
Lunnstadmyra. 
 

 
Oversiktskart 

 
Vegen er vist i reguleringsplan 102B for Hafjell hyttegrend, vedtatt 27.3.2014. 
Vegen er også vist i kommunedelplan for Øyer sør fra 2007, etter innspill til konsekvensutredningen 
2003-2005. Vegen er imidlertid ikke blitt realisert, selv om områdene omkring ellers langt på veg nå er 
utbygd iht gjeldende planer. 
  

Til: Øyer kommune 

Kopi:   

Fra: Structor Lillehammer AS, Tor Christensen 

Oppdrag: 17049  Reguleringsplan Lunnstadmyrvegen – Gaiastova 

Dato: 02.10.2020 

Notat/rev.nr.: 08/rev.00 

Emne: Lunnstadmyrvegen – Gaiastova, regulering: 
Ny veg over Lunnstadmyra: Vurdering av utforming og konsekvenser, samt 
nytte ift. foreslått utbygging i planområdet 
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2 Forutsetninger og metode 

Det er utført prosjektering av vegen ut fra den plassering og utstrekning som er vist i gjeldende 
reguleringsplan 102B – Hafjelltoppen hyttegrend: 
 

 
Plankart Hafjelltoppen hyttegrend 

 
Vegbredde er satt til 6,5 meter inklusive skuldre, med dimensjoneringsparametre ift Vegnormalene, 
Statens vegvesens håndbok N100/2019 - dim.klasse L1/sårbart terreng, med noen tilpasninger.  
L1 er lokalveg med fartsgrense 60 km/t og Årsdøgntrafikk under 1500. Dette innebærer bl.a: 
 

• Minste horisontalkurve 125 meter (Her brukes R=100, siden regulert korridor er lagt ift dette). 

• Minste høybrekk/lavbrekksradius 900 / 600 meter 
 

Vegen er prosjektert og mengdeberegnet med planleggingsverktøyet NovaPoint, på grunnlag av 
digitalt kartgrunnlag i FKB-B-standard (høy nøyaktighet / detaljeringsgrad). Markslag og grunnforhold 
er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon på NIBIO/Gårdskart.no, NGU’s løsmassekart, NVE 
Atlas/Elvenett, samt befaring og lokalkunnskap om området. 
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3 Beskrivelse av prosjektert løsning 

3.1 Teknisk beskrivelse 

 
Kopi av plan og profiltegning (kfr vedlegg 1) 

 
Geometri og fallforhold: 
Strekningen blir 630 meter lang. Startpunkt er ved Hundersætervegen 947 m.o.h. og endepunkt er på 
Lunnstadmyrvegen like vest for Gaiastova, 934 m.o.h. Gjennomsnittlig fall er 2%, største fall er 4,4%. 
Sideveis heller terrenget mot venstre sett mot Gaiastova (sørvest), i noe sterkere grad på de første 
150-200 m enn videre, og tilnærmet horisontalt på tvers av veglinja på nordre del. 
 
Planlagt veggeometri vurderes som god og oversiktlig. 
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Terreng og grunnforhold: 
 

 
Utsnitt av NGI Løsmassekart (Norges Geologiske undersøkelse): Grønn=Tykk morene, Brun=Torv og myr 

 
Vegtraséen ligger på de første ca 150m i grunnlendt terreng / ur (tykk morene) og på de øvrige 450-
480m i myr, til dels med flere meters mektighet vurdert ut fra observerte bekkeløp / erosjonssoner i 
myra. Veglinja krysser klart definerte bekkeløp på tre steder i myrområdet.  
 
Drenering og overvannshåndtering vil måtte foregå i langsgående grøfter, med føring av overvann og 
vann fra vegkroppen fram til eksisterende bekkeløp og utslipp til disse. Eksisterende bekkeløp som 
krysses vil måtte føres under vegen i stikkrenner, antatte størrelser er 600-800mm. 
 
Det myrlendte terrenget gir dårlige fundamenteringsforhold for veg. Det er nødvendig med utgraving 
av myrmassene og utskiftning / grunnforsterkning med sprengt stein ned til fast grunn. Det antas 
dybde mellom 1 og 3 meter, stedvis større dybder kan ikke utelukkes. 
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4 Konsekvenser / virkninger av løsningen 

 
Normalt vurderes virkninger og konsekvenser ift tema gitt i Forskrift om konsekvensutredninger, §21. 
Relevante tema i denne saken kan ut fra dette være: 
 

• Naturmangfold 

• Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Friluftsliv og nærmiljø 

• Landskap 

• Forurensning 

• Vannmiljø 

• Jordressurser 

• Transportbehov, energibruk og energiløsninger 

• Beredskap og ulykkesrisiko 

• Virkninger som følge av klimaendringer, herunder…flom og skred 

• Barn og unges oppvekstvilkår 
 
De fleste av disse temaene er behandlet og avklart tidligere gjennom kommunedelplan og den 
gjeldende reguleringsplanen for Hafjelltoppen hyttegrend. I forhold til vegen over Lunnstadmyra 
spesielt, vurderes det nå naturlig å vurdere virkningene av følgende deltema nærmere: 
 

• Friluftsliv og nærmiljø 

• Landskap 

• Vannmiljø 

• Flom og skred 
 
I tillegg er det foretatt en egen vurdering av vegens mulige virkninger ift trafikkmengder og 
trafikksikkerhet som følge av dette. 
 
Vurdering er utført etter metoden gitt i Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser, hvor 
dagens situasjon (uten vegen) settes som 0-alternativ. 
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4.1 Friluftsliv og nærmiljø 

Det er flere skiløypetraséer som krysser / ligger i nærheten av vegtraséen. 

 
Etablerte skiløyper i området (grå og grønn). (Areal+ / Planbeskrivelse reg.plan Hafjelltoppen hyttegrend). Ny veg med rødt. 

 

Siden området i dag i stor grad er et uberørt myrområde varierer eksakte preparerte traséer noe fra år 

til år, avhengig av frost/overvann etc, spesielt tidlig og sent i sesong. Noen deler av traséene benyttes 

også som turstier sommerstid. 

Verdi: De aktuelle løypene benyttes av gjester ved Gaiastova og brukere av det store antallet 

fritidsboliger omkring, med stor trafikk. Løypene fungerer som adkomst til Øyerfjellet generelt, som en 

forbindelse mellom Gaiastova / Ilsetra og Pellestova, også som adkomst fra disse til og fra Hafjell 

alpinsenter. I forhold til temaet friluftsliv og nærmiljø kan området da vurderes å ha middels til stor 

verdi. 

Påvirkningsomfang: Ny veg vil kreve kryssing av 1-2 løyper i plan, samt noe nærføring til langsgående 

løype. Dette vil forringe verdien ift temaet, omfang settes til «Noe forringet». 

Avbøtende tiltak: Planskilt kryssing anses lite aktuelt. Kryssing under vegen må utelukkes på grunn av 

grunnforholdene (myr/grunnvann). Løypebru over vegen anses uheldig både på grunn av 

hensiktsmessighet/brukervennlighet og landskap (unaturlig bakketopp i det flate terrenget), samt 

fundamenteringsforhold. 

Konsekvens: Verdi settes til middels til stor, påvirkning til noe forringet. Konsekvens settes til noe 

negativ (1 minus). 

  



 

08_Notat_02_vurdering Veg Lunnstadmyra_v1.0.docx  
www.structor.no  Side 7 av 16 

4.2 Landskap 

Området ligger som et gjenværende uberørt område mellom Hundersætervegen/Ilsetra i sør, 

Nysætervegen i øst og til dels tettbygde områder med fritidsbebyggelse og Gaiastova i vest og nord. 

Området består del i beiteområder med gras, myrområde og noe skog. 

Verdi: Ift lokalt landskapsbilde vurderes området å ha stor verdi. Området er omgitt av bebyggelse og 

veger på alle sider og ift overordnet landskapsbilde kan området vurderes å ha middels verdi. 

Påvirkningsomfang: Ny veg vil utgjøre et inngrep med totalbredde ca 15-20 meter over hele området. 

Det vil bli inngrep med skjæringer i et skrånende, noe eksponert skogsområde nærmest 

Hundersætervegen. Av hensyn til snødrift og grunnforhold/drenering bør vegen legges noe høyere enn 

dagens terreng, men i tillegg med grøfter for drenering av vegoverbygningen og overvannshåndtering. 

Ny veg vil utgjøre et inngrep med totalbredde ca 15-20 meter over hele området. Dette vurdere å 

medføre at området blir «Forringet» ift temaet. (Kfr også mulige endringer av terrenget i myra 

beskrevet under tema vannmiljø og flom/skred nedenfor). 

Avbøtende tiltak: Ut fra de bredder, drenstiltak mv som er nødvendige synes det ikke å være mulig 

med spesielle avbøtende tiltak. 

Konsekvens: Verdi settes til middels til stor, påvirkning til forringet. Konsekvens settes til betydelig 

negativ (2 minus). 

 

4.3 Vannmiljø og flom/skred 

Som beskrevet foran krysser vegtraséen over myr i 450-480m lengde. Myra antas til dels å ha flere 

meters mektighet, vurdert ut fra observerte bekkeløp / erosjonssoner i myra. Myra fungerer som et 

vannmagasin/fordrøyningsbasseng i nedslagsfeltet for vassdrag (Stubberudbekken og Bjørgebekken) 

som går fra myra og videre nedover dalsida mot vest, ned til Lågen. Veglinja krysser klart definerte 

bekkedrag som fører til disse bekkene på tre steder i myrområdet. 

 
Oversiktskart vassdrag (NVE Atlas). (Kfr vedlegg G00) 
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Verdi: Begge disse vassdragene går nedstrøms gjennom utbygde områder med fritidsbebyggelse, 

deretter landbruksområder og gårdstun, krysser fylkesveg 2560 (Stubberudbekken) og 

Hundersætervegen (Bjørgebekken), samt fylkesveg 2522 og E6 nederst ved Lågen. Ift flomsituasjoner 

er det løpende utført forskjellige punkttiltak med nye og større stikkrenner, opprensking mv. i disse 

bekkene. Siden områdene er til dels nedbygde er det vanskelig å oppnå en ytterligere kapasitetsøkning 

ift flom enn det som eksisterer i dag. I forbindelse med planlegging av nye utbyggingstiltak i 

nedslagsfeltene er det derfor i den senere tid lagt til grunn krav om dokumentasjon på at 

avrenningshastighet til vassdragene ikke øker som følge av planlagt utbygging, eventuelt at økning 

kompenseres med fordrøyningstiltak. Ut fra myras funksjon som vannmagasin med stor 

fordrøyningseffekt settes verdien til stor. 

Påvirkningsomfang: Drenering og overvannshåndtering vil måtte foregå i langsgående grøfter, med 

føring av overvann og vann fra vegkroppen fram til eksisterende bekkeløp. Eksisterende bekkeløp som 

krysses vil måtte føres under vegen i stikkrenner med anslått diameter 600-800 mm. 

Det vil bli nødvendig med utgraving av myrmassene under vegen og utskiftning / grunnforsterkning 

med sprengt stein ned til fast grunn. Det volumet som graves ut vil miste sin magasinerende funksjon 

og få en funksjon som dreneringskanal i stedet. Anslått mengde myrmasser som erstattes med sprengt 

stein er beregnet til ca. 9 000-14 000 pfm3. Siden terrenget og derved vegens linjeføring har helning 

mot nord vil vannet som drenerer ut fra sidene og inn i steinmassene under vegen i utgangspunktet bli 

ført nordover til Stubberudbekken. Bekkeløpet som går til Bjørgebekken lenger sør ligger høyere enn 

antatt utskiftningsnivå, slik at det kun blir overvann fra vegens overflate som vil kunne ledes dit om det 

ikke foretas en betydelig senking av bekkeløpet der. Det vil også være en risiko at bekkeløpet som går 

til Bjørgebekken blir «punktert» og at vann blir ledet mot Stubberudbekken. 

Drens- og overvannsplan (kfr vedlegg G01) 
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På grunn av det beskrevne vurderes det at tiltaket vil: 

1. Gi overføring av vann fra nedslagsfeltet for Bjørgebekken til Stubberudbekken. 

2. Redusere fordrøyningsvolumet i myra på grunn av masseutskiftning med 9 000 – 14 000 m3. 

3. Drenere myra og senke grunnvannstanden i denne, trolig i betydelig grad. 

4. Med stor sannsynlighet på sikt gi setninger / senkning av terrenget på myra, spesielt øst for 

vegen. 

5. Gi økt avrenningshastighet til begge vassdrag, spesielt Stubberudbekken. 

Påvirkningen anses å ha størst betydning ift flomfare og skader som følge av dette, men økt fare for 

skredhendelser / flomskred kan heller ikke utelukkes. Virkningen kan også ha en viss negativ 

påvirkning ift vannmiljø, men det anses i dette tilfellet å ha mindre betydning enn ovennevnte. 

Disse virkningene vurderes å gi en påvirkning ift myras verdi som vannmagasin settes til «Forringet til 

sterkt forringet». 

Avbøtende tiltak: Tenkbare avbøtende tiltak i slike situasjoner er normalt oppdemmingstiltak i 

grunnen for å besørge at vannbalansen mellom vassdragene beholdes, samt fordrøyningstiltak som 

kompenserer for utgravingen av myrmassene.  

En tetting av steinmassene for oppdemming ved utløp / stikkrenne mot Bjørgebekken kan redusere 

omfanget av overføring av vann fra Bjørgebekken til Stubberudbekken. Slike tiltak er trolig 

gjennomførbare, men kostbare og med usikker virkning, særlig over tid. Fordrøyning med nødvendig 

virkning vil nødvendigvis måtte ha en effekt i størrelsesorden tilsvarende det utgravde volumet av 

myrmasser (9-14 000 m3) gir. Dette er det ikke mulig å finne plass til i aktuelt område og et slikt tiltak 

vil nødvendigvis i seg selv ikke kunne gjennomføres uten å forsterke de samme problemene som det 

skulle avhjelpe. En mulighet vil imidlertid være å etablere terskler på tvers av vegfyllinga i myra 

(utskiftningsmassene). Terskler vil måtte ha et snitt som tilsvarer tverrsnittet av utskiftningsmassene i 

profilet, opp til grunnvannstanden, mellom kantene av de gjenværende myrmassene. Dette gir et 

tverrsnittsareal på mellom 25 og 30 m2 ut fra de antatte myrdybdene. Det kan antas at 4 stk slike 

terskler vil kompensere for en stor del av den økte utdreneringshastigheten. Dette er medregnet i 

kostnadsoverslaget, og under forutsetning av dette legges det til grunn at påvirkningsomfanget 

reduseres til noe forringet, eventuelt forringet. 

Konsekvens: Verdi settes til stor, påvirkning til noe forringet, eventuelt forringet. Konsekvens må da 

settes til betydelig negativ (2 minus), dvs betydelig miljøskade ift temaet. 
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4.4 Trafikk/Trafikksikkerhet 

4.4.1 Dagens situasjon 

Adkomsten fra Hundersætervegen til fritidsbebyggelsen i områdene ved 

Gaiastova/Lunnstadmyrvegen, Kringelåsen og deler av Vardvegen går i dag inn Lunnstadmyrvegen: 

 
Døgntrafikken på søndre del av Lunnstadmyrvegen (merket (1) på figuren) anslås til ca 740 kjøretøy pr. 

døgn på en maksimaldag, f.eks. i påsken. Utbyggingen av 6 utleiehytter i planområdet er anslått til å 

generere ca 30 bilturer i et maksimaldøgn. 

Døgntrafikken på samme veg videre opp til Gaiastova, strekningen merket (2), kan på samme måte 

anslås til ca 500 turer i et maksimaldøgn (blå linje på figuren). 
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Lunnstadmyrvegen er på begge delstrekninger ca 5-6 meter bred, uten gangveg eller fortau. 

Vegen er i de senere år 2010-2013 forsynt med fartsdempere i form av humper som er asfaltert, og 

fartsgrense 30 km/t. Dette gjelder også Vardvegen lenger nede. 

 

Ser man hen til Vegnormalene (Statens vegvesens Håndbok N100) tilsier disse at vegen kommer inn 

under vegtypen «Lokale veger, L1». Krav til denne er bredde 6,5m ved utbedring av eksisterende 

veger. Krav om særskilte tiltak for gående og syklende på denne type veg er etablering av gang- og 

sykkelveg når årsdøgntrafikken overstiger 1000 kjøretøy pr døgn - og potensialet for gående / syklende 

er over 50 pr døgn. Maksimal døgntrafikk er som anført over anslått til ca 740, økende til ca 770 som 

følge av planlagt utbygging. Dette er dessuten maksimale trafikktall i korte perioder, mens 

vegnormalene tar utgangspunkt i årsgjennomsnitt, som her vil være langt lavere. 

Ut fra dette ser det ut til at eksisterende veg er tilfredsstillende og at det således ikke vil være krav om 

spesielle tiltak for gående og syklende iht gjeldende normaler. 
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4.4.2 Med ny veg 

I en situasjon der ny veg over myra er etablert vil deler av innfartstrafikken til fritidsbebyggesog 

Gaiastova benytte den nye vegen inn: 

 

I forbindelse med kommunedelplanprosessen i 2005-2007 var det lagt til grunn en egen hovedportal til 

alpinsenteret her, bl.a. som en avlastning for det eksisterende mottaksområdet nede i bygda. Dette 

har lenge vært etablert med skiutleie, billettsalg og sportsforretning mv. I tillegg var det i samme 

fobindelse sett som gunstig at denne vegen ville fungere som en direkte adkomst til de øvrige 

næringsaktivitetene på Gaiastova. Vegens nytte vil derfor først og frenst være knyttet til dette, ikke 

som noen alternativ adkomst til områder med hytter/leiligheter. 

Det kan tilføyes at Hafjelltoppen velforening i årsmøte i 2012 fattet vedtak med 204 mot 80 stemmer 

om at styret i foreningen «..skal ikke involvere seg i prosjektering, planlegging og finansiering av av vei 

over Lunnstadmyra». Hafjelltoppen velforening representerer de 430 firtidsboligene som sogner til det 

aktuelle vegsystemet Vardvegen-Lunnstyadmyrvegen-Kringelåsen, dvs i praksis hele influensområdet 

for den nye vegen. Dette understreker vel at vegen ikke anses å løse noe behov ift adkomstsystemet til 

disse. 

Påvirkningsomfang: Dersom den nye vegen bygges uten noen form for regulering / sperringer vil den 

trolig få noe effekt som avlastning av den søndre delen av den eksisterende Lunnstadmyrvegen, 

merket (1) på figurene, ved at trafikanter direkte til Gaiastova og bebyggelsen nord og øst for denne vil 

velge den nye vegen. 
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Imidlertid vil det også bli mulig å kjøre via den nye vegen over myra, innom/forbi Gaiastova og videre 

ned / vestover forbi leilighetsbyggene ved Gaiastova og Lunnstadmyrvegen (2), videre til 

fritidsbebyggelsen i vestre / nedre deler av Lunnstadmyrvegen, Kringelåsen og Vardvegen. Dette vil 

trolig øke belastningen på denne delstrekningen, i samme størrelsesorden som ovennevnte avlastning. 

Vurderinger av trafikkstrømmer i et vegnett er beheftet med betydelig usikkerhet, samt er ømfindtlig 

for reguleringer, etablering av sedvane mv. Det vil ut fra dette være vanskelig å påpeke noen 

signifikant trafikksikkerhetsmessig effekt av å etablere den nye vegen over myra. 

I tillegg vil den nye vegen introdusere en ny barriere som medfører at turstier og skiløyper vil krysse 

den nye vegen. Dette vil kunne sies å påvirke trafikksikkerheten noe i negativ retning. 

Sett i sammenheng vurderes påvirkningsomfanget ift trafikksikkerhet likevel til ubetydelig, følgelig 

ingen/ubetydelig konsekvens (0). 

 

4.5 Øvrig: Miljømål 

Øyer kommune har i sammenheng med vegspørsmålet pekt på at Fylkesmannen i plansaker nå 

fremholder viktigheten av å beholde myrer på grunn av at de binder karbon og at nedbygging / 

utdrenering gir tap av torv og derved utslipp av CO2, samt myrers verdi ift naturmangfold. 

Ift naturmangfold viser Naturbase ingen registreringer av arter av nasjonal forvantingsinteresse. Myr 

er iht fylkesmannens nettsider i første rekke vert for en rekke insekter, amfibier og pollinatorer, samt 

fugler og planter for øvrig. 

Prosjektert veg vil drenere / fortrenge ca 8-9 daa myr. Håndbok V712 gjengir erfaringstall for 

utslippskoeffisienter ved inngrep i ulike arealtyper og aktuelt tall for myr er 201,9 kg CO2/m2. Dette 

tallet er knyttet til frigjøring av CO2 som følge av aktivering av biologiske nedbrytingsprosesser.  

Anslag basert på disse faktorene viser et potensielt en-gangs CO2-utslipp på ca 2 tonn (9000*0,2019) i 

forbindelse med utdrenering av myra. Til sammenligning er det samlede årlige utslippet fra en person 

ca 10-15 tonn. Eksempelvis gir 12,5 tonn pr. person x 5100 personer 63 750 tonn årlig for hele Øyer 

kommune. 

Vi finner det ikke mulig å sette en kvantifisert konsekvens ift disse temaene, men ut fra ovennevnte 

sammenlikning vil konsekvensen måtte anses som ubetydelig. 
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5 Kostnader 

Basert på erfaringstall / enhetspriser fra liknende prosjekter i Stuctors portefølje av prosjekter for 
Statens vegvesen, anslås en totalkostnad til anlegget å ligge på mellom 7 og 9 mill.kr: 
 

 

 

Prosess Enhet Mengde Enh.pris Sum prosess

Forberdende arbeider, riving og fjerning gjerder etc RS 1 20 000 20 000

Markrydding, avtaking av vegetasjonsdekke og matjord m2 11 386 20 227 720

Utgraving av ubrukbare masser, til mellomlagring for gjenbruk i anlegget pfm3 4 000 40 160 000

Utgraving av ubrukbare masser, til deponi pfm3 8 058 70 564 060

Sprengning i linjen pfm3 500 100 50 000

Masseflytting av jordmasser til deponi pfm3 1 963 70 137 410

Masseflytting av fjell i linje til fylling / masseutskiftning i linjen pam3 500 70 35 000

Masseflytting av fjellmasser utenfra til fylling / masseutskiftning i lnjen pam3 8 915 100 891 500

Masseflytting, tilbakeføring av utskiftningsmasser pam3 4 000 40 160 000

Terskler i utskiftningsmasser, 4 stk x 25 m2 m2 100 4 000 400 000

Drensgrøft, åpen, plastret med sprengt stein lm 250 800 200 000

Drensgrøft, lukket røgrøft m rør 110 mm lm 100 1 000 100 000

Overvanns- og drensgrøft m rør OV250-400 mm og dren 110 mm lm 100 1 500 150 000

Stikkrenner D=600 mm lm 20 2 500 50 000

Stikkrenner D=800 mm lm 50 3 500 175 000

Traubunn på fylling av sprengt stein m2 6 484 20 129 680

Forsterkningslag/avretting på fylling av sprengt stein, Fk 20-120, 20 cm m3 850 250 212 500

Bærelag, Fk 0-30, 20 cm m3 1 245 350 435 750

Dekke, Fk 0-15, 8 cm m3 400 350 140 000

Skilt, små Stk 6 5 000 30 000

Gjerder (stålflettverk på trestolper) (Hele vestsiden) lm 630 250 157 500

Matjord/skråningspuss og tilsåing m2 4 500 20 90 000

Uforutsett 10 % 451 612

Mengde og prisusikkerhet 20 % 989 546

Nettokost 5 957 278

Entreprenørens rigg 20 % 1 191 456

Mva 25 % 297 864

Entreprisekost 7 446 598

Byggherre: Planlegging/prosjektering og byggesak RS 1 100000 100 000

Byggherre: Konkurransegrunnlag, kontrahering, byggeledelse, administrasjon RS 1 100000 100 000

Byggherre: Grunnerverv, erstatninger og avklaringer RS 1 100000 100 000

Prosjektkostnad 7 746 598
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6 Oppsummering og anbefaling 

6.1 Oppsummering 

Konsekvensgrad for de aktuelle tema er satt ut fra kriteriene i Statens vegvesens Håndbok V712: 
 

 
 
 
Det er vurdert følgende konsekvensgrad for de aktuelle tema: 
 

Tema Konsekvensgrad Kommentar 

Friluftsliv og nærmiljø 1 minus  

Landskap 2 minus  

Vannmiljø og 
flom/skred 

2 minus  

Trafikksikkerhet 0 Ingen/Ubetydelig  

Miljømål 0 Ubetydelig  

 
For de tre første tema er det negativ konsekvens, for det fjerde og femte tema ingen og/eller 

ubetydelig konskevens.  

Det er ikke funnet positive virkninger av tiltaket i forhold til konsekvensene ved selve planforslaget 

med 6 utleiehytter vest for Gaiastova. 

Behovet for den nye vegen er knyttet til portalfunksjonen mot alpinsenteret og forretnings- og 

serveringsvirksomheten der. 
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6.2 Anbefaling 

Utbyggingen av 6 utleiehytter i planområdet er anslått til å generere ca 30 bilturer i et maksimaldøgn, 

som opptrer noen få dager i året. Sett opp mot konsekvensene ved ny veg er det vanskelig å se noen 

reell nytte av prosjektet i forhold til dette trafikkvolmet og den trafikksikkerhetsmessige konsekvensen 

av det, og det anbefales at tiltaket ikke gjennomføres i forbindelse med planforslaget. 

Det er tenkelig at vegen bør etableres med utgangspunkt i et utvidet behov knyttet til 

portalfunksjonen mot alpinsenteret og forretnings- og serveringsvirksomheten der eller andre grunner. 

Det kan da vurderes om de negative konsekvensene kan oppveies av mulige positive virkninger av 

dette. Det bør da vurderes å finne fram til en ny trasé som gir reduserte konsekvenser ift det som er 

avdekket her. Dette vil trolig være å legge vegtraséen betydelig lenger mot nordøst, dvs i størst mulig 

grad ut av myrområdet, slik at myra kan opprettholde sin magasinerende / fordrøyende funksjon, også 

ift avvanning av en ny veg på fast grunn. 

 


