Øyer kommune
Bygg, Areal, Geomatikk
Kongsvegen 325
2636 ØYER
Att.: Marius Lykre
Saksnr: 21/1876‐2
Arkiv ØK: GBNR 155/001

Vår ref.: 19091, VSA

02.09.2021

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED KRYSS
HUNDERSÆTERVEGEN / PELLESTOVA, ØYER
Søknad om dispensasjon
1 Bakgrunn
Det vises til Søknad om tillatelse til tiltak for ovennevnte og Øyer kommunes foreløpige svar på
denne datert 18.08.2021. Her fastslås at det må søkes om dispensasjon fra Kommunedelplan Øyer
sør før Øyer kommune skal kunne behandle søknad om tillatelse til tiltak.
Dette begrunnes med at arealet som omsøkes er plassert i uregulert LNF‐formål ved Pellestova.
Kommunedelplan Øyer sør ble sist vedtatt av Øyer kommunestyre i 2007 og skiller på fire ulike
kategorier av LNF‐områder. Området rundt Pellestova benevnes som «LNF 4 Nærområdene rundt
Hafjell.» I likhet med «LNF 2 Tradisjonelle jord‐ og skogbruksområdene i (…) fremre del av fjellet er
det her strenge begrensninger på spredt bolig‐ og hyttebygging, men det gis i LNF 4 noe større
mulighet til å opparbeide løyper, stier og mindre skitrekk.» Så vidt vi kan bedømme er det ikke gitt
spesifikke bestemmelser eller intensjonsbeskrivelser rundt eksisterende veganlegg innenfor LNF‐
områder i Kommunedelplan Øyer sør.
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2 Kort beskrivelse av tiltaket det søkes dispensasjon for
Det søkes om dispensasjon for å utbedre krysset mellom Pellestova og Hundersætervegens
fortsettelse østover mot Hitvegen/Pellevegen. Krysset, som vist i flybildet under, er i dag todelt, med
sikthindrende vinkler og lite ordnede forhold for gående og syklende.

Bilde 1: Krysset som søkes utbedret. Kilde: Norge i bilder.
Kryssutbedringen baserer seg på etablering av et nytt rettvinklet T‐kryss, mens dagens to armer vil
bestå som forbindelser for gående og syklende, dog med noe endret vertikal‐ og horisontalforløp
tilpasset ny situasjon. Tiltaket vil i sin helhet foregå innenfor det som i dag er å regne som
trafikkareal. Melkerampen som i dag ligger i krysset, vil bli flyttet og satt opp igjen i samme område.
Planområdet er i sin helhet tidligere uregulert.

3 Hva søknaden formelt gjelder
Det søkes om dispensasjon etter Plan‐ og bygningslovens kapittel 19 fra plan ID 3440 001
‐ Kommunedelplan Øyer sør, vedtatt av Øyer kommunestyre 31.05.07.
Dispensasjon søkes på grunn av at den planlagte kryssutformingen ikke inngår i en egen vedtatt
reguleringsplan.
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4 Begrunnelse for søknaden
Med de senere års utvikling ved Pellestova har stedet igjen fått et myldrende folkeliv sommer som
vinter. Med sine mange turmål i umiddelbar nærhet har området sommerstid stor andel gående og
syklende som alle rutes gjennom dagens kryss på vei mellom eksempelvis Hafjelltoppen, Ilsetra,
Malmtjørnet, Reinsfjell og Hundersætra. Biltrafikken har også tatt seg opp, både med gjester til
Pellestova og tur‐ og hyttefolk på vei videre inn i fjellet.
Dette har aktualisert Hunderseter/Nysetervegen SA sitt ønske om å utbedre omsøkt kryss. Dagens
kryssområde fremstår i dag som noe tilfeldig og ulogisk, med terrengformer preget av tidligere
anleggsvirksomhet. Vegen østfra deles i to armer som hver kobler seg på Hundersætervegen i ca. 20
graders vinkel og utilfredsstillende vertikal avbøyning. Særlig gjelder dette armen sørover mot Ilsetra.
Formålet med tiltaket som søkes gjennomført er utelukkende bedret trafikksikkerhet gjennom mer
logisk kryssutforming og etablering av dedikerte traseer for gående og syklende gjennom
kryssområdet.
Planen er utformet i tråd med gjeldende praksis for trafikksikkerhet ved å samle avkjørsler, sikring av
siktforhold og fysisk separasjon av trafikantgrupper i områder med høy andel myke trafikanter.
Adkomst til fritidseiendommer i Hundersætervegen 895 og 897 planlegges bevart som i dag, mens
Hundersætervegen 893 foreslås med en noe hevet adkomst langs dagens trase for å oppnå tilpasning
til ny veg.
Vegenes sidearealer skal ryddes og terreng gis en mer naturlik utforming. Unaturlige svanker og
rester etter anleggsarbeid i dagens terreng vil bli fylt igjen og jevnet ut. Vegens sideterreng vil
påføres stedlig toppdekke med sikte på naturlig revegetering. Mål for prosjektet er at arealet skal
istandsettes på en bedre måte enn det er i dag.
Tiltaket ble nabovarslet elektronisk 27. mai 2021. Det har ikke kommet merknader til nabovarselet.
I lys av dette er det naturlig å vise til retningslinje 6.11 i bestemmelser for Kommunedelplan Øyer sør,
som lyder:
«Kommunen skal ha aktiv holdning til å gjennomføre konkrete tiltak mht. trafikkstyring og
trafikksikring. Sikring av farlige krysspunkt mellom gangveger og kjøreveger skal spesielt vektlegges.»
Vår vurdering er at omsøkt kryssutbedring faller inn under nær sagt alle punkter i denne
bestemmelsen.
Illustrasjoner av dagens og planlagt situasjon følger på neste side.
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2: Omsøkt kryss sett fra øst med Pellevegen i ryggen. Pellestova oppe til høyre.

3: Foreslått løsning sett fra samme synspunkt som figur 2.

5 Konsekvenser for de hensyn gjeldende planer skal ivareta
Når det gjelder eksisterende vegforbindelser, er ikke kommunedelplan for Øyer sør spesifikk på
hvilke hensyn som skal ivaretas, utover generelt vedlikehold. En dispensasjon til endring av krysset vil
imidlertid kunne vurderes å være en konsekvens av Øyer kommunes mål om å ha en aktiv holdning
til å gjennomføre tiltak med tanke på trafikksikring og farlig krysspunkt mellom gangveger og
kjøreveger, som nevnt over.
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5.1 Fordeler ved gjennomføringen
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Langt ryddigere og logisk kjøremønster i omtalt kryss.
Rettvinklet kobling og forskriftsmessig vertikal avbøyning gir gode siktforhold.
Dedikert avgrenset areal for gående og syklende langs eksisterende vegarmer opprettholder
dagens tilgjengelighet og unngår blanding av trafikantgrupper.
Tiltaket er prosjektert på en slik måte at det kun vil være dagens veg og sideareal direkte
knyttet til den som berøres av tiltaket.
Tidligere spor av anleggsvirksomhet vil bli utbedret og vegens sideareal gis en naturlik
utforming.
Naturlig revegetering legges til grunn som metode utenfor vegoverflater. Det vil si at
toppmasser tas av og mellomlagres før de legges tilbake og spirer av stedlig frøbank.
Tilstøtende fritidseiendommer får lik eller bedret atkomstsituasjon.
Eksisterende løsninger for vannveier og overvann vil videreføres eller utbedres.

5.2 Ulemper ved gjennomføringen
For å oppnå tilstrekkelig vertikal avbøyning er det nødvendig å fylle opp vegen inn mot krysset.
Oppfyllingen i senter varierer fra 0 til 2,3 meters høyde målt mot eksisterende terreng. Denne
oppfyllingen vil imidlertid sys sammen med adkomsten til Pellestova, som allerede ligger på en
betydelig fylling med bratte skråninger. Sammen med planlagt oppfylling av eksisterende søkk og sår
i terrenget vil det nye krysset fra et landskapsmessig synspunkt få en bedre tilslutning til eksisterende
terreng enn situasjonen er i dag.

6 Oppsummering
Med tanke på Plan‐ og Bygningslovens § 19‐2 kan vi ikke se at planlagte tiltak vil ha noen
konsekvenser for miljø og samfunn ut over situasjonen slik den er i dag.
Hensynene bak planene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Det er vanskelig å se
ulemper av betydning, og vi antar da at en samlet vurdering vil tilsi at fordelene med å gi
dispensasjon er større enn ulempene.
Vi ser ikke at endringene vil ha vektige konsekvenser for andre, men ber om beskjed snarest dersom
kommunen er av en annen oppfatning, slik at vi eventuelt kan få utredet dette umiddelbart.

På vegne av Hunderseter/Nysetervegen SA
Med vennlig hilsen
Structor Lillehammer AS

Tor Christensen
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Vedlegg:
1. Situasjonsplan 1:500
2. Perspektiver av planlagt situasjon
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