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Sammendrag: 
Øyer kommune har mottatt planforslag for detaljreguleringsplan for Gang- og sykkeltiltak 
langs fv 2522 fra Ensby til Måkrudgutua. Planforslaget legger til rette for bygging av løsning 
for gående og syklende langs fv. 2522 fra Ensby til Måkrudgutua. 
 
Kommunedirektøren anser at planforslaget har en tilstrekkelig kvalitet for å kunne legges ut 
til høring/offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Planprosessen ble påbegynt etter vedtak i kommunestyret, KST 115/19. Vedtaket er at E6-
planen ikke skulle legges til offentlig ettersyn før gang- sykkelveg langs fv 2522 var inkludert 
i planmaterialet. Nye Veier AS fremmet at det ikke var tid til å inkludere gang- sykkelveg i 
E6-planen. Det ble derfor besluttet at regulering av gang- sykkelveg skulle fremmes som en 
egen plan. 



 
FORSLAGSSTILLER:  
Detaljreguleringsplanen legges frem for kommunal behandling av Asplan Viak AS på vegne 
av Nye Veier AS. 
 
PLANSTATUS I OMRÅDET: 
Planstatus i området fremgår av planbeskrivelsen. 
 
PLANENS FORMÅL:  
Planen skal legge til rette for bygging av løsning for gående og syklende langs fv. 2522 fra 
Ensby til Måkrudgutua, en strekning på 4,5 km.  Formålet med tiltaket er økt 
trafikksikkerhet for myke trafikanter på strekningen.  
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING: 
Det ble varslet oppstart av planarbeid med annonse og brev til berørte grunneiere og 
offentlige aktører den 1. april 2020. Det kom inn ni merknader til varsel om oppstart. 
Arbeidet med planforslaget har pågått i perioden april til august 2020. Det har vært dialog 
med kommunens administrasjon gjennom planprosessen og det ble gitt informasjon til 
Plan- og miljøutvalget 18.08.20. 
 
OM PLANFORSLAGET: 
Planforslaget er omfattende og inkluderer i tillegg til plankart, bestemmelser, 
planbeskrivelse og ROS-analyse, en rekke temarapporter og tekniske tegninger. 
Planbeskrivelsen gir en helhetlig beskrivelse av tiltaket og en sammenfatning av 
temarapportene. Det vises til planbeskrivelsen for å få en viss oversikt over planforslaget. 
Det vil være for omfattende å kommentere alle plandokumentene i saksframlegget, så 
under følger en kort beskrivelse av de mest sentrale tema: 
 
Planavgrensningen 
Planavgrensningen inkluderer i tillegg til arealet til gang- sykkelvegløsningen tilgrensende 
arealer i ulik utstrekning, herunder fv 2522 og annen veggrunn i tilknytning til gang- 
sykkelvegformål. I tillegg er det tatt med nødvendige arealer til midlertidige rigg-, anleggs 
og masselagringsområder samt arealer som er nødvendig for å sikre gang- 
sykkelvegløsningen mot ras og flom. Vestre ytterkant av planen avgrenses primært til 
ytterkant av fv 2522, mens det på østsiden av gang- sykkelvegtiltaket er tatt med noe mer 
arealer som er vurdert som nødvendige for planen.  
Området som reguleres er stedvis noe bredere enn varselgrensen som lå til grunn ved 
oppstart. De mindre utvidelsene begrunnes ut fra konklusjonene i de vedlagte 
fagrapportene. På bakgrunn av konklusjonene er det vurdert at det stedvis er behov å sikre 
noe mer areal, dette for å ivareta gang- sykkelvegløsningen mot faren fra flom og skred. 
Geologiske undersøkelser har også avdekket forhold som påvirker arealbehovet. 
 
Tiltaket 
Gang-sykkelvegtiltaket er planlagt fra Ensby til Måkrudgutua og er lokalisert på østsiden av 
dagens fylkesveg. Detaljreguleringen må ses i sammenheng med Reguleringsplan E6 
Storhove-Øyer, og det er alternativ C0 (kryss på Ensby) som er lagt til grunn for forslaget til 
løsning for gang og sykkeltiltaket. Planforslaget er utarbeidet med tanke på å finne 



løsninger som gir minst mulig arealinngrep, samtidig som standardkrav og sikkerhet mot 
naturfare ivaretas.  
 
Forutsetninger for utforming av gang- og sykkelløsninger er beskrevet i gjeldende 
vegnormaler, N100 veg- og gateutforming, kapittel D2 som igjen er hjemlet i vegloven. Det 
er trafikkgrunnlaget (antall gående og syklende) som er bestemmende for hvor bred 
løsningen skal være. Antall gående og syklende per time for strekningen mellom Ensby og 
Måkrudgutua er ikke kjent. Det legges opp til en minimumsbredde på 2,5 meter bredde, 
med enkelte smalere partier hvor det må søkes fravik fra vegnormalene. 
 
Systemskifter er en utfordring for framkommelighet, da spesielt for syklende. I tillegg vil et 
systemskifte der tilbudet til myke trafikanter skifter side (krysser vegen), skape 
konfliktpunkter og dermed redusere trafikksikkerheten. Det er derfor ønskelig å unngå 
mange ulike tverrsnitt langs strekningen og tilbudet til gående og syklende bør etableres på 
samme side av fylkesvegen på hele strekningen for å unngå konfliktpunkt ved kryssing av 
kjøreveg. Østlig trasé er valgt. 
 

 
Det legges opp til to systemskifter som gir tre ulike standarder på gang- sykkelvegtiltaket.  
Ved Ensby planlegges det for 90 meter med 1,5 m rabatt som skille mellom gang- og 
sykkelløsningen og kjørevegen (frem til foreslått busslomme). Her er det også tilbud til 

Figur 1: Gang- sykkelveg med to systemskifter og tre ulike 
standarder, til sammen 4,5 km.

Figur 2: 90 m gang- og sykkelveg med 1,5 m 
rabatt mellom kjøreveg og gang- sykkelvegtiltak. 



myke trafikanter på begge sider av vegen da det i E6-planen er forslått en pendlerparkering 
på vestsiden av fv 2522. 
 
Fra bussholdeplassen på Ensby og frem til avkjørselen til Fossegården er det foreslått en 
rekkverksløsning med åpninger til avkjørsler. Sør for Sørbygdsvegen er det i tillegg foreslått 
et lite strekke med gang- sykkelvegtiltak på vestsiden av fv 2522. Denne ligger i tilknytning 
til en bussholdeplass og pendler- og sykkelparkering som det er lagt opp til.  
 

  
Figur 1: Venstre: Gitt at C0-alterantivet ved E6-planen vedtas, er dette slik det foreslås for myke trafikanter i krysset rundt 
Sørbygdsvegen. Vedtas C1-alternativet må busslommen flyttes nord for Sørbygdsvegen. Høyre: Busstopp ved kantstein i 
tilknytning til undergang mot Hunderfossen. 

 
Nord for avkjørselen til Fossegården og frem til Måkrudgutua er det av flere hensyn valgt å 
forslå en fortausløsning. For å unngå inngrep i sideterreng er det lagt opp til at fortauet 
stedvis kan bli noe smalere enn 2,5 m. For at fortausløsning kan vurderes som akseptabel 
må farten på strekningen settes ned fra 60 km/t til 40 km/t. Både nedjustering av fart og 
innsnevring av bedde på fortau er å betrakte som fravik fra vegnormalene. En 
fortausløsning på strekningen Merradalen – Måkrudgutua, uten inngrep i sideterreng, 
forutsetter å flytte fv 2522 nærmere E6 enn det den ligger i dag.  
 
Tiltaket berører krysset mellom fylkesvegen og Sørbygdsvegen, i tillegg til en rekke 
adkomstveger. De fleste opprettholdes som i dag, men med enkelte mindre justeringer i 
selve kryssområdene. 
 
Som en del av tiltaket, saneres enkelte avkjørsler til eiendommer ved at flere 
enkeltatkomster får en felles atkomst til fv 2522. Dette gjelder følgende eiendommer: 

• Andersstuguvegen 28. I samsvar med reguleringsplan for Lillebæksveen vedtatt i 
2005, stenges direkte avkjørsel til fv. 2522 og eiendommen får atkomst via 
Andersstuguvegen. 
• Hundervegen 428/430 og 432. Det er foreslått en felles atkomst ved Hundervegen 
432. Det vil tillates kjøring på gang- og sykkeltiltaket (som utvides over en kortere 
strekning) til Hundervegen 428/430. 

 



I tråd med innspill fra Innlandet fylkeskommune og behov definert av Øyer kommune 
legges det til rette for bussholdeplasser på fire steder langs vegen. I tillegg til de som 
tidligere er nevnt, Ensby og Sørbygdsvegen, er det foreslått busstopp ved 
Andersstuguvegen og Hunderfossen. 
 
Formål 
Kommunedelplan for Øyer sør (31.05.07) viser framtidig gang- og sykkelveg på østsiden av 
fylkesvegen. Tiltaket er ikke så stort at det omfattes av forskrift om konsekvensutredninger 
§6 jf. vedlegg I og heller ikke av §8 jf. vedlegg II. Med bakgrunn i dette er det i samråd med 
Øyer kommune vurdert at planforslaget ikke krever utarbeiding av egen 
konsekvensutredning. 
 
Fv 2522 er i Kommunedelplan Øyer sør (2007) vist som veglinje med LNFR som 
bakenforliggende formål. Gjennom detaljreguleringen vil fv 2522 med gang- 
sykkelvegtiltaket bli gitt samferdselsformål. Arealer som ligger utenfor samferdselsformålet 
er primært LNF-formål, og er en videreføring av dagens arealformål. 
 
Det er et lite masseoverskudd i planen, og det er lagt inn litt ekstra store anleggsområder i 
forbindelse med større skjæringer. Det er mulig å etablere en liten rigg innenfor avsatte 
anleggsområder, for eksempel på tidligere rasteplass øst for fylkesvegen ved Tverrslaget.  
 
Tematiske rapporter og planer 
Notatet som ser på forutsetninger og prinsipper for gang- sykkelvegtiltaket vurderer 
løsninger av ulik standard. I notatet blir trafikksikkerhet, terreng- og eiendomsinngrep og 
kostnader satt opp mot hverandre. Rapporten konkluderer med at selv om det på 
delstrekker er mulig å få til gang- sykkelveg av en høyere standard enn den som foreslås, 
legges tiltaket på et minimum ut fra en helhetlig vurdering hvor kostnadsvurderingen er gitt 
stor vekt.  
 
I geologisk rapport fremkommer det at det er flere geologiske forhold som må i hensyntas 
og fordrer ulike sikringstiltak, dette for at sikkerheten på gang- sykkelvegtiltaket skal være 
tilfredsstillende. Blant annet fremkommer det at fanggrøften mellom bergskjæring og gang- 
og sykkelveg stedvis blir smalere enn minimumskravet i håndbok N200 [1], og det vil derfor 
være nulltoleranse for nedfall. 
 
Rapporten som vurderer flomforhold langs gang- sykkeltiltaket konkluderer med at det må 
gjøres sikringstiltak i Sagåa. I svingen rett ovenfor fossen i Sagåa (like over G/S-vegen), ble 
det på befaring observert spor etter nytt flomløp med retning mot krysset Hundervegen X 
Sørbygdsvegen. I Merradalen er det et kulvertinnløp. For å hindre at innløpet tettes bør det 
etableres et sedimentasjonsbasseng. Det bør også vurderes behovet for energidrepere i 
forbindelse med sedimentasjonsbassenget, dette for å redusere vannhastigheten. Det er i 
planen satt av areal til avskjærende grøfter som skal forhindre at terrengvann vil flomme 
ned på gang-sykkelvegen. 
 
Konklusjonene og anbefalingene som kommer frem av flomforholdnotatet fremgår også i 
notatet om skredvurdering. 



Notatet som vurderer støy konkluderer med at endringen i støynivå vil være mindre enn 3 
dB. Etableringen av gang- og sykkelveg, samt eventuell trafikkøkning som følge av bom på 
E6 vil ikke utløse krav om vurdering av støytiltak. 
VA-notatet konkluderer med at det vil være mulig å legge en ny overføringsledning for 
spillvann fra Øyer til Lillehammer i forbindelse med etableringen av gang-sykkelvegtiltaket. 
Det vil derimot være liten gevinst med fellesgrøft sammen med overvannssystem for nytt 
gang- og sykkelvegtiltak da store deler av overvannssystemet foreslås med åpne løsninger. 
 
Arealregnskap 
Planforslaget omfatter permanent arealbeslag av ca. 97 dekar, mye av dette er 
eksisterende fylkesveg og tilhørende sideareal. Litt over 32 dekar berøres midlertidig i 
forbindelse med anleggsarbeidet. 
 

Formål Areal (daa) 
Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse 1,4 
Veg 30,7 
Fortau 2,8 
Gang- og sykkelveg 9,5 
Annen veggrunn, tekniske anlegg 6,4 
Annen veggrunn, grøntareal 43,3 
Kollektivholdeplass 0,8 
Parkering 0,9 
Landbruk, natur og friluftsliv (LNF) 31,3 
LNF-formål kombinert med andre angitte hovedformål 2,0 
Bruk av vern, sjø og vassdrag 0,2 
Totalt: 129,3 

 
Arealene regulert til LNF omfatter hovedsakelig områder som kun blir midlertidig beslaglagt 
i forbindelse med anleggsarbeidene og som i dag er skog og utmarksarealer. LNF omfatter 
også noe eksisterende, spredt bebyggelse. Ved bussholdeplassen og parkeringen vest for 
fylkesvegen ved Midtskog berører planforslaget 0,8 dekar areal som er registrert som 
fulldyrket jord og 0,8 dekar registrert som overflatedyrka jord (jf. arealressurskart AR5). 
Dette arealet er allerede foreslått regulert til parkering og midlertidig anleggsområde i 
reguleringsplanen for E6 Storhove-Øyer, og slik sett er denne jorda allerede omdisponert. 
Planforslaget medfører også beslag av ca. 45 dekar areal som er registret som skog i 
arealressurskart AR5. 
 
I det arealet som midlertidig blir beslaglagt inngår også 1,4 dekar som er del av regulerte, 
ubebygde boligtomter rett nord for Ensby. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Forutsetning for planen 
Kommunedirektøren mener planmaterialet er av en god kvalitet. Det er et omfattende 
materiale med mange tilhørende rapporter. Planforslaget kan ikke ses isolert, men henger 
tett sammen med reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer. E6-planen fikk flere innsigelser ved 
offentlig ettersyn hvor en av disse gikk på manglende trafikkberegninger på fv 2522. Som en 
del av arbeidet med å løse innsigelsen ble det utarbeidet en slik rapport (vedlegg nr. 16). 
Rapporten konkluderer med at trafikken vil øke på fv 2522 som en konsekvens av 
bomsnittets plassering på E6. I den trafikksikkerhetsmessige vurderingen av fv 2522 



(vedlegg nr. 17) blir det konkludert med at behovet for gang- sykkelveg eksisterer allerede 
da vegen er definert som skoleveg. Kommunedirektøren er av den oppfatning at behovet 
for gang-sykkelveg også må ses i lys av at trafikken er beregnet å bli nær doblet sør i 
Hundervegen ved C0-alternativet i E6-planen. Ut fra dette bør denne reguleringsplanen 
også ses i lys av arbeidet med å løse innsigelsen til e6-planen. 
 
Premisser for utforming av gang-sykkeltiltaket 
I vedtaket fra Formannskapet, 24.03.2020, ble det ved utlegging av E6-planen til offentlig 
ettersyn vedtatt at; Gang- og sykkelveg skal bygges etter vegvesenets standarder, men kan 
på kortere strekninger ha annen løsning (vegbane skilt med autovern) der vegen går med 
sidebratt terreng og det vil medføre betydelige inngrep (strekningen mellom Måkrudgutua 
og Fossegården).  
 
I oppstartsmøtet for reguleringsplanen for gang- sykkelveg lang fv 2522, ble det enighet 
mellom kommunen og Nye Veier As at det tilstrebes en løsning basert på et begrenset 
budsjett, og det ble fra forslagsstiller skissert en gang- og sykkelløsningen i form av fortau 
eller utvidet skulder avdelt fra vegbanen med autovern, eventuelt i form av gang- og 
sykkelveg separert fra vegen med grøft eller rabatt der terrenget er lett.  
Fra Fossegården og til Ensby vil det være mulig å etablere en gang-sykkelvegløsning uten å 
variere standarden. Fra Fossegården til Måkerud er terrenget brattere og vegen smalere, 
her er det enighet i at kan det etableres en enklere løsning, som for eksempel et fysisk 
skille. Det ble presisert fra kommunen at en minimumsløsning må i alle tilfeller tilfredsstille 
Innlandet fylkeskommune sine krav for å ta over og drifte gang/sykkelvegløsningen. 
Fv 2522 har varierende bredde, og det var enighet i oppstartsmøtet om at det vil være 
hensiktsmessig å ta arealer fra vegen for å etablere gang- og sykkelvegløsningen. Med dette 
oppnår man også en mer ensartet standard på vegen. Vegen skal være dimensjonert for 60 
km/t.  
 
Kommunedirektøren bemerker at planforslaget primært legger opp til minimum normert 
bredde for største delen av strekket, men foreslår en løsning som fraviker fra vegnormalen 
på ¼ av strekket. Kommunedirektøren mener det er uheldig at det foreslås en løsning som 
ikke er i tråd med enigheten i oppstartsmøtet. Både gang- sykkeltiltaket og vegen blir 
stedvis gitt en lavere kvalitet enn premissene gitt i oppstartsmøtet. Ut fra den foreslått 
løsninger har kommunaldirektøren flere bekymringer, disse kan punktvis oppsummeres slik: 

• Trafikksikkerhet 
• Vinterdrift og generelt vedlikehold 
• Folkehelse 
• Miljø 

 
Det er en svakhet i planmaterialet at det ikke finnes tall på hvor mange myke trafikanter 
som benytter vegen i dag. Som det fremgår av vedlegg nr. 6 er 2,5 m en minimum normert 
bredde, og det skal ikke en stor gang- og sykkeltrafikk til før en bredere løsning er påkrevd.  
Kommunedirektøren vil også bemerke at det ikke er gjort vurderinger av bruken av den 
nordligste delen av gang- sykkelvegtiltaket. Dette er den delen av strekket hvor en kan 
forvente mest bruk, - både av Øyers egne innbyggere, men også turister. I nord ligger 
Hunderfossen demning, som er en destinasjon i seg selv, men også gangadkomsten til en av 



Norges største fornøyelsespark, Hunderfossen familiepark. Parken er ikke bare et godt 
besøkt reisemål, men også en stor arbeidsgiver for ungdommer i kommunen. 
  
På største delen av strekket er det lagt opp til en rekkverksløsning. Dette setter krav til 
driftsutstyr som kan benyttes. I tillegg vil en rekkverksløsning sette strengere krav til 
vinterbrøyting av gang- sykkeltiltaket. Slik kommunedirektøren vurderer det kan en slik 
løsning kreve mer av vegeier i driftsfasen. 
 
Et annet perspektiv som bør nevnes er folkehelse og miljø. For å nå nasjonale og regionale 
mål bør en søke å finne løsninger som fremmer økt aktivitet og mindre bilkjøring. En løsning 
som oppleves som god av brukerne vil bli hyppigere benyttet enn en som oppleves mindre 
god. Kommunedirektøren frykter at en rekkverksløsning i kombinasjon med smalt fortau 
ikke vil bidra til økt bruk.  
 
Et premiss for at planens forslag til løsning er reell er at nedjustert fartsgrense godkjennes 
av Statens vegvesen. I tillegg må den reduserte bredden på fortauet behandles av Innlandet 
fylkeskommune som vegeier. Blir ikke disse to fravikene godkjent av aktuelle myndigheter 
er ikke planen gjennomførbar. Kommunedirektøren mener det er uheldig at det legges opp 
til en løsning som også må fraviksbehandles, særlig da kunnskapsgrunnlaget rundt 
trafikksikkerhet og bruk på det aktuelle strekket synes noe svakt. Fraviksbehandlingen må 
gjøres fordi laveste standard i forhold til normalene skal senkes ytterligere.  
 
ROS-analysen 
ROS-analysen tar opp viktige aspekter som flom i vassdrag og svikt i overvannshåndtering, 
skred og nedfall fra skjæringer, trafikkulykke og dambrudd. Kommunedirektøren stiller seg 
derimot undrende til hvorfor 40 km/t i kombinasjon med et stedvis innsnevret fortau ikke 
er vurdert å utgjøre en risiko. Et aspekt som også burde ha vært vurdert i denne 
sammenheng er forlaget om å benytte en fartsgrense beregnet nyttet i tettbebygde strøk 
utenfor et slikt område.  
 
Som et risikoreduserende tiltak for trafikkulykker er det foreslått at det skal tilrettelegges 
for kryssninger/gangfelt med belysning. Dette gjelder for strekket skiltet med 60 km/t og 40 
km/t. I hvilken grad dette tilfredsstiller kravene i vegnormalen bes rette myndigheter å 
vurdere. 
 
Plankart 
Foreslått plankart må ses opp mot reguleringsplanene for E6 Storhove-Øyer. E6-planen 
antas vedtatt først og legger dermed noen føringer for blant annet tilstøtende areal. Gbnr. 
1/11 er i E6-planen avsatt til kontrollplass og bebyggelsen er krysset ut. Det er derimot 
usikkert når og om dette vil bli realisert. Det er derfor viktig at adkomst til den aktuelle 
eiendommen sikres frem til den eventuelt innløses. Dagens avkjørsel til eiendommen blir i 
planforslaget erstattet av busslomme og gang- sykkelveg. Bestemmelse pkt. 5.1.c sikrer alle 
eiendommer midlertidig adkomst i anleggsperioden. Det bør vurderes å gjøre den 
midlertidige adkomsten til gbnr. 1/11 permanent, frem til eventuell innløsing av 
eiendommen. 
 



Øyer kommune legger til grunn at kostnadene ved omlagt adkomst til private boliger 
bekostes av tiltakshaver, jf. bestemmelse pkt. 6.6. 
 
Kommunedirektøren bemerker at VA- ledningen til Øyer kommune vil, i motsetning til hva 
som står i planmaterialet, bli berørt. Den ligger innenfor planområdet i sør. 
 
Vassdrag, flom og flomveger 
Det er utarbeidet rapporter og notater på temaene og det er fremmet forslag for å 
håndtere funnene. Det er gjort vurderinger iht. Håndbok N200 – vegbygging, kapittel 208 
om sikkerhet mot skred. Alle typer skred i bratt terreng er vurdert, dvs. snøskred, 
steinsprang, sørpeskred og jord- og flomskred. Fylkesvegen er vurdert til å ha en framtidig 
ÅDT lavere enn 4000. Sikkerhetskravet for veger med ÅDT 1500-3999 er at årlig nominell 
sannsynlighet for skred ikke skal overskride 1/50 per km. 
 
Avbøtende tiltak er vist i planbeskrivelsen og forankret i bestemmelsene. I hvilken grad 
dette er gjort i tilstrekkelig grad vil fremkomme av høringen.  
 
Kulturhistoriske verdier 
Kommunedirektøren støtter regulanten i at de kulturhistoriske verdiene som brukarene ved 
Midtskog bru over Sagåa, stikkrenne/kulvert ved Merradalen, og bevarte rester etter 
Kongevegen og Gudbrandalschaussen innenfor planområdet søkes bevart og gjenbrukt. Ut 
fra et kulturhistorisk perspektiv vil det være en kvalitet ved gang- sykkeltiltaket at 
samferdselsminnene videreføres. 
 
Konklusjon 
Planforslaget bedrer situasjonen for gående og sakte syklende langs fv 2522, men løsningen 
som foreslås er ikke optimal og byr på flere utfordringer, blant annet for vegeier. Løsningen 
er lite fremtidsrettet og vil trolig ikke fremme økt bruk av strekningen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan 
gang- sykkeltiltak langs fv. 2522 fra Ensby til Måkrudgutua med: 

a. planbeskrivelse, datert  
b. planbestemmelser, 
c. plankart, 
d. ROS-analyse, 

samt fagrapporter og notater og tegningshefte ut til høring/offentlig ettersyn.  
 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer 
og endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 
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