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Til: Kommuneplanutvalet 

Fra: Norconsult v/Petter Kittelsen 

Dato 2021-09-08 

 Kommunedelplan Øyer, avklaringer som grunnlag for videre arbeid 

Gjennom perioden fra våren 2021 til høsten 2021, har oppgavene til Norconsult knyttet til KDP Øyer sør 

endret seg fra leveranser inn som kunnskapsgrunnlag til kommunens planprosess, til nå å ha et ansvar for 
fremdrift og gjennomføring av planprosessen. Norconsult har på relativt kort tid mobilisert resurser internt, 

slik at kapasiteten i oppdraget nå er økt for å klare den fremdriftsplan som er oversendt 
kommuneplanutvalget. 

Kommuneplanutvalget og kommunestyret har i møte 26.08.21 vedtatt å bevilge penger til planarbeidet, som 
gir grunnlag for at Norconsult tar et større ansvar i prosjektstyringen av oppdraget. I saken er det angitt at 

tema flom, trafikk og arealstrategi er aktuelle temaer i september-møte. Med bakgrunn i dette legges det 
fram et Notat som grunnlag for å avklare noen retninger og arealstrategier. 

Norconsult skal nå ta over større ansvar i kommunedelplanprosessen, og har den siste uka før skrivefrist til 

politisk møte fått tilgjengeliggjort en del grunnlagsmateriale, som vi for tiden jobber med å få en oversikt 
over. Til grunn for arbeidet med kommunedelplanen ligger det blant annet planprogram fra 2015 og mål og 

strategier som kommunestyret har sluttet seg til den 23.05.19. Her ligger det enkelte føringer for 
kommunedelplan-arbeidet. Det er dessuten i planprosessen gitt politiske signaler om retning og ønsker. 
Norconsult ønsker derfor å bruke møte i kommunedelplanutvalget som en arena til å ta en realitetsjekk i 

forhold til vår forståelse av retning og essensen som ligger i tidligere politiske vedtak og signaler. 

Grunnlaget for møtet er å åpne for strategiske diskusjoner om arealdisponeringer uten direkte kobling til 
selve kartet. Dette gir forutsigbarhet, politisk forankring, medvirkning på strategisk nivå og gir grunnlag for en 

langsiktig og helhetlig planlegging for å styre utviklingen i ønsket retning. 

For Norconsult er det derfor ønskelig å benytte første politiske møte for å avklare prioriteringer og få en 
dialog med tanke på hvilken retning politikerne ønsker å styre utviklingen av Øyer Sør. De fleste partene i 

planprosessen er nå innforstått med at man nå må ha målrettet arbeid mot offentlig ettersyn av 
kommunedelplanen innen rimelig tid, dersom ikke planprosessen skal miste all legitimitet. Det gjør at man på 
dette tidspunktet i planarbeidet ikke har anledning til å utforske mange alternativer eller analysere fremtidige 

løsninger som kanskje vil bli aktuelt.  

De viktigste elementene i arealstrategien for videre arbeid 

 Avklaring av tomtereserve 

 Knutepunktstrategi og utgangspunkt for videre utvikling 

 Varme og kalde senger 

 Videre arbeid for Øyer sentrum 
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Avklaring av tomtereserve fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål 

Pr.  dags dato er det innenfor planområdet Øyer sør ca. 3200 enheter benyttet til fritidsbebyggelse/fritids- og 

turistformål/næring i Øyer kommune. Basert på tall fra Øyer kommune, er det i dag en tomtereserve 
(regulerte, ikke bygde tomteareal) på ca. 3400 enheter innenfor planområdet. De siste årene har det i 

gjennomsnitt blitt bygget 112 enheter i året innenfor planområdet, noe som gir en antatt tomtereserve som vil 
vare opp mot 30 år.  

Det er pr nå ikke gjort en vurdering av innspillene til ny arealbruk i kommunedelplanen. Innspillene er likevel i 
all hovedsak knyttet til ny utbygging av fritidsboliger eller varme senger, noe som vil øke tomtereserven 

ytterligere.  

Norconsult vil foreslå for kommuneplanutvalget at det legges til grunn tydeligere rammer for nye fremtidige 
byggeområder enn dagens kommunedelplan. Dagens forholdsvis åpne bestemmelser i 

reguleringsplanfasen, gjør at det er et stort spenn når tomtereserven skal beregnes. Ved 
kapasitetsvurderinger må høyeste utnyttelse legges til grunn, noe som kan medføre betydelige investeringer 

i infrastruktur som senere ikke blir realisert. Dette gir en lite hensiktsmessig disponering av felleskapets 
ressurser. 

I plansammenheng skal man sikte fremover i et 10-12 års perspektiv, men ha inndekking for arealbruken i 

den kommende fireårsperiode. Med et slikt planperspektiv er det ikke nødvendig med ytterligere 
planreserver i området. Dette kan likevel oppfattes som å legge lokk på videre utvikling av området. 
Norconsult vil derfor anbefale at all videre utvikling av nye områder legges til områder definert som 

knutepunkt, slik at videre utvikling i området styres til de områder som er viktigst for en langsiktig utvikling av 
Hafjell. 

Knutepunktstrategi og utgangspunkt for videre utvikling 

Utvikling av knutepunktstrategi er et viktig element i prosjektet Entre Øyer som har pågått siden 2020. 

Fortetting og urbanisering er også langsiktige arealstrategier som anbefales fra nasjonale myndigheter, da 
det gir mindre tap av natur, lavere arealbeslag pr boenhet og er i tråd med de nasjonale og internasjonale 

trendene innen arealbruk.  

Gode knutepunkt kjennetegner gjerne steder med blant annet ulike tilbud, trafikkavvikling og møteplasser. 
For å bygge opp under disse knutepunktene vil det være viktig med fortetting og effektiv arealutnyttelse, 

tilrettelegging for aktivitet og gjerne tilrettelegging for arbeidsintensive og publikumsintensive funksjoner, 
avhengig av område og hvilken funksjon knutepunktet skal ha. 

Entré Øyer peker på at for å oppnå en grenseløs mobilitet i Øyer så er knutepunktsbasert utvikling helt 
essensielt.  Av status-rapporten til Entré Øyer- Status fase 1 (April 2021) står det følgende «Tiltak som 

legger til rette for flere gjestedøgn i allerede utbygde områder og investeringer som åpner for sirkulær 
transport vil virke gjensidig forsterkende på hverandre. Økt belegg gir større lønnsomhet, skaper grunnlag for 

flere servicetilbud og yter mindre press på verdifulle naturområder. En streng arealpolitikk vil skape tydelige 
rammer for framtidige investeringer og optimalisering av tilbudet i Hafjell». 
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Figur 1: Masterplan illustrert i Entré Øyer rapport, april 2021 

Øyer sentrum er planområdets viktigste knutepunkt. Det er her man lettest kan utvikle et samspill mellom 
fastboende, fritidsinnbyggeren og turismen. Området er lett tilgjengelig langs E6 og kollektivt, har god 
infrastruktur og fortsatt ledige områder for videre utvikling. Området rundt bunnstasjonen i Hafjell har svært 

høy verdi og fortsatt stort potensial for tett utbygging.  

Entre Øyer definerer gjennom sin masterplan Mosetertoppen og området rundt Gaia som de viktigste 
knutepunktene ovenfor Øyer sentrum. Dette er også de mest utbygde områdene i dag, med innslag av både 

fritidsbebyggelse, næringsareal, mulighet for varme senger/senger i utleie og god tilgang til både langrenn 
og alpint. Områdene ligger inntil alpinanlegget, og videre utvikling vil skje bort fra alpinanlegget eller gjennom 

fortetting av eksisterende utbyggingsareal. Fjellgrensa setter begrensning for videre utvikling av områdene 
innover i Øyer-fjellet. Det foreslås at videre utvikling konsentreres til disse områdene for å bygge opp rundt 
knutepunktstrategien. Områdene har i dag delvis utfordringer knyttet til overvann. Videre utvikling i området 

må legge til grunn at det vil bli nødvendig med fellestiltak utover det som har vært vanlig så langt. Økte 
felleskostnader støtter opp under behovet for konsentrert bebyggelse med høy utnyttelse. Skal man lykkes i 

å utvikle knutepunktene videre, er det nødvendig at det samtidig ikke åpnes for andre utviklingsområder som 
har like eller tilnærmet like kvaliteter. Entre Øyers masterplan legger opp til at det ikke bare er gode 
mobilitetslinjer mellom Øyer sentrum og knutepunktene i fjellet, men at også Gaia-området og 

Mosetertoppen har mulighet for mobilitet uten å gå via Øyer sentrum. 
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Varme og kalde senger 

Behovet for varme senger og en attraktiv helårsdestinasjon er vesentlige element i planarbeidet. De varme 
sengene er senger i hoteller og pensjonater, samt leiligheter og hytter som er gjort tilgjengelig i et 
utleiemarked. Det vi vanligvis kaller kommersielle senger. Ved at kommunedelplanen legger opp til varme 
senger, så vil planen i stor grad legge opp til at Øyer og Hafjell vil få flere besøkende. Økt bruk vil dessuten 
kunne gi mer kraft til knutepunktene og mer langsiktig lønnsomhet og verdiskapning. Målsettingen er blant 
annet å bidra til at Øyer og Hafjell, i større grad blir en helårsdestinasjon. En utvikling mot helårsdestinasjon 
er positivt i sysselsettingsøyemed. Det vil også kunne skape grobunn for mer turisme året rundt og mer 
trafikk i midtukene, for slik å etablere grunnlag flere helårsarbeidsplasser innen reiseliv og lokal 
verdiskapning. 

Frittliggende fritidsboliger legger beslag på viktige naturområder som har høy verdi for både lokalbefolkning 
og gjester. I gjeldende kommunedelplan for Øyer sør ligger det store tomtereserver, særlig for 
fritidsbebyggelse.   

Av tidligere politiske signaler og vedtak fremgår det at varme senger skal vektlegges fremfor ny 
fritidsbebyggelse. På bakgrunn av dette legger Norconsult til grunn at fritidsbebyggelse ikke prioriteres for 
denne planperioden, men at det legges opp til en utvikling med fokus på varmere senger.  

Mange av innspillene til kommunedelplanen har hovedfokus på fritidsbebyggelse og ikke utbygginger som 
gir varme senger. I tillegg er det flere områder angitt som fritidsbebyggelse i kommunedelplan Øyer sør som 
ikke er realisert. Enkelte av disse er sentralt lokalisert i forhold til knutepunktutvikling, og kan være attraktive 
arealer med hensyn til formål som gir varme senger. Norconsult ber kommuneplanutvalget om frihet til å 
vurdere om uregulerte områder, regulerte ubebygde områder og nye innspill om fritidsbebyggelse kan 
omdisponeres til næringsareal/varme senger i den videre arealplanleggingen.  

Videre arbeid for Øyer sentrum 

Kommuneplanutvalget har vedtatt at sentrumsutvikling skal være en del av planarbeidet. Det er kommet lite 

innspill i høringsprosessen som omhandler forhold i sentrum generelt. Norconsult mener at en fullstendig 
strategi for sentrum vil fungere best gjennom en egen sentrumsregulering, og at detaljnivået i denne 

planprosessen således bør være på et mer overordnet nivå. Med bakgrunn i dette anbefaler Norconsult at 
kommunedelplanen skal inneha prinsipper og føringer som støtter opp under ønsket utvikling av Øyer 
sentrum, men at sentrumsutviklingen avklares på et mer detaljert nivå gjennom en områderegulering fremfor 

detaljerte avklaringer i kommunedelplan. 

For å legge føringer for videre utvikling av sentrum er det viktig at det klargjøres hva man ønsker at Øyer 
skal være. Tidligere politiske signaler indikerer bl.a. at oppholdsarealer og møteplasser skal prioriteres 

fremfor biler. Kommuneplanutvalget oppfordres til å komme med ytterligere tilbakemeldinger som kan være 
viktig å ha med seg i det videre planarbeidet.  

Andre viktige element i arealplanen 

 Trafikkavvikling mellom utbyggingsområdene 

 Status registrering overvannshåndtering 

 Hafjell som helårsdestinasjon 

 Kommunikasjon i planprosessen 
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Trafikkavvikling mellom utbyggingsområdene 

De tre hovedvegene som binder øvre del av Hafjell og videre innover Øyerfjellet til sentrum, er 

Hundersætervegen (Gaia-området, videre til Pellestova), Mosætervegen til Mosetertoppen og Hornsjøvegen 
(Lisetra og videre innover til Hornsjøseter). Alle tre veiene har ulike startpunkt nede i bygda, men 

Sørbygdsvegen gir mulighet til å samle startpunkt for vegene. For trafikk sørfra og som skal til Gaia-området, 
er naturlig avkjøring fra E6 ved Ensbykrysset. For trafikk som skal til Mosetra eller Lisetra er det naturlig med 
avkjøring fra E6 ved Øyer sentrum, gjennom sentrum opp til Nermo før trafikken deler seg på hhv 

Mosætervegen og Hornsjøvegen.  
Alle de tre vegene oppover lia er private veganlegg. 

Den tydelige tredelingen mellom feltene gir ulike konsekvenser. Transport horisontalt mellom feltene blir 

vanskeliggjort, da all transport mellom feltene må ned via Øyer sentrum før man må opp langs neste vei 
oppover den samme lia. Dette gir økte reiseavstander, krever i dag i praksis bil, i alle fall vinterstid, og er 

utfordrende med tanke på robusthet knyttet til ROS. Det legger også begrensninger på utviklingen av næring 
i området, da kundepotensialet til enhver tid begrenses av det primære kundegrunnlaget som er innenfor 
hvert av de tre delområdene.  

De to største områdene er Mosetra og Gaia som også er definert som egne knutepunkt i masterplanen for 
området. En sammenbinding mellom disse områdene vil gi en større positiv konsekvens sett i forhold til 
antall personer som da får alternativ adkomst rent beredskapsmessig. Nærheten til Øyer sentrum for handel 

og annen næringsutvikling vil antagelig være underordnet. Persontransport er i dag mulig mellom områdene, 
primært vinterstid og gjennom bruk av alpinanlegget.  

Økt mobilitet er et viktig fokus i prosjektet Entre Øyer. Det planlegges i prosjektet en sammenhengende 

person- og varetransport uten bruk av bil. Utgangspunktet er da Hunderfossen stasjon, evt Øyer sentrum 
ved bunnstasjonen. For at persontransporten skal kunne være uavhengig av skibruk og mer robust mot vær, 
synes gondol-varianter å være mest sannsynlig. Dette vil kreve betydelige investeringer både ved etablering 

og drift. Norconsult mener at før man går videre med detaljering av alternative transportformer, bør det 
utredes hvilke konsekvenser dette vil ha ved eventuell gjennomføring og hvilke behov man faktisk vil løse. 

Norconsult kan ikke se at forholdet knyttet til beredskap og samfunnssikkerhet løses gjennom de løsninger 
som skisseres gjennom Entre Øyer, et moment som kanskje sterkest taler for en sammenbinding mellom de 

ulike tre delområdene. 

Norconsult fikk tidlig i prosjektet i oppdrag å se hvordan Mosetra og Lisetra kan bindes sammen med en 
vegforbindelse. Det er en sammenkobling over Mosåa i dag, men biltrafikk er i praksis stengt. Det er heller 
ikke vinterbrøytet mellom områdene, men fritidsinnbyggere i Lisetra benytter koblingen for å komme over og 

inn i alpinanlegget. Sammenkobling mellom Mosetra og Lisetra vil ha liten konsekvens for trafikken i Øyer 
sentrum da de har påkobling mot Sørbygdsvegen forholdsvis nært hverandre. For trafikk med målpunkt i 

Øyer sentrum, vil trafikken uansett gå nedover lia og ikke binde knutepunktene i lia sammen. 
Av Hornsjøsetervegen og Mosætervegen er det førstnevnte som har dårligst vegstandard. Sammenkobling 
mellom veganleggene vil derfor ha en viss positiv effekt for brukere av Hornsjøseter gjennom forbedret 

vegstandard ved bruk av Mosætervegen. Norconsult kjenner ikke til om det er gjort vurderinger knyttet til 
kostnader for utbedring og oppgradering av Hornsjøsetervegen, sett i forhold til kostnader knyttet til 

opparbeidelse av ny veg mellom Mosetra og Lisetra. Etter Norconsults syn er dette en relevant vurdering 
som må ses i sammenheng med ønsket om økt robusthet angående samfunnssikkerhet. 

Sammenkobling mellom Lisetra og Mosetra synes primært å ha en beredskapsmessig begrunnelse. Dersom 

det kun er i beredskapsmessig hensyn, eventuelt også varetransport, vil dette gi en beskjeden trafikkøkning 
mellom områdene. Kostnadene til opparbeidelse og drift, ikke minst vinterstid, vil i så fall være betydelige 
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med tanke på antall passeringer. En beskjeden trafikkmengde vil samtidig gjøre det enklere å plassere 

vegen med tanke på konsekvenser for de som bor langs vegen. Man vil i stor grad ha mulighet til å bruke 
eksisterende veger gjennom hyttefeltene og gjenbruke eksisterende infrastruktur. En ren beredskapsmessig 
veg vil heller ikke endre forholdet mellom de private veglagene og deres finansiering.  

En ny adkomst mellom områdene Lisetra og Mosetra som også ivaretar personbiltransport mellom 
områdene, vil kreve en helt ny vegtrase over en lengre strekning. Det mest naturlige ville være en kobling 
gjennom det som er dagens skistadion på Mosetertoppen. På nåværende tidspunkt ser ikke Norconsult at 

dette er et reelt alternativ. Det må da søkes alternativ øst eller vest for denne linjen. En østlig linjetrase vil 
innebære forholdsvis omfattende tiltak for å sikre planfrie krysninger for langrennsløypene ut fra 

Mosetertoppen skistadion. Korteste adkomst vil antagelig også innebære omdisponering av areal ved p-
plassen for skistadion til bilveg. Fra Listra vil det være mest naturlig med en sammenkobling mot dagens 
veg, alternativt på oversiden av Lisetra-feltet. Ved bruk av et linjevalg vest for dagens skistadion, har man 

mulighet til å koble sammen Mosetertoppen og Lisetra før bebyggelsen. Kostnadene med bygging av veg og 
bru vil for dette alternativet være betydelige. 

Masterplanen for Hafjell utviklet gjennom Entre Øyer legger opp til en utvikling av knutepunkt. Lisetra er i den 

sammenheng et mindre knutepunkt, og vil dra utbyggingen lenger bort fra kjerneområdet til alpinanlegget på 
Hafjell. Entre Øyer peker også på alternative transportformer som muligheter. Transport vinterstid basert på 

beltebil/tilbringertjeneste er imidlertid ikke utredet, og vil kunne bruke allerede eksiterende traseer mellom 
feltene.  

Oppsummert mener Norconsult at hensikten med å binde sammen veganleggene i Hafjell er svakt formulert 
så langt. Det er etter vårt syn ikke tydelig formulert om veganleggene primært skal ha en beredskapsmessig 

funksjon, om det skal utløse nye områder for hyttebygging, om det skal avlaste (bilbasert) transport og 
hvilket kostnadsnivå man antar skal ligge til grunn. Norconsult kjenner ikke til om veglagene i området har 

fått anledning til å vurdere inntektspotensialet i en slik privat veg, eller om man ser for seg offentlig veg som 
binder sammen de private vegsystemene. Norconsult ønsker derfor noen signal fra politikerne angående 

vegsystemet i området, hvilke områder som bør ha prioritet for sammenkobling og hvilken standard som skal 
legges til grunn for eventuelle vegtraseer. 
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Status registrering overvannshåndtering 

Det har i lang tid vært kjent at det har vært utfordringer med overvannshåndteringen i Hafjellområdet / Øyer 
Sør. Øyer kommune har i 2016/2017 igangsatt utredningsarbeid for områder i Hafjell, uten at man har 

kommet frem til en overvannsstrategi med klare retningslinjer for eksisterende og ny bebyggelse. NVE som 
statlig myndighet med ansvar for bl.a. naturfare, har gjennom møter med administrasjonen og politikere i 

Øyer kommune tydeliggjort behovet for utredninger.  

Norconsult har gjennom vår, sommer og høst 2021 befart og vurdert bekker innenfor planområdet. 
Befaringene av bekkedragene har gjort det klart at det er betydelige utfordringer og uoversiktlig situasjon for 

overvann. Den menneskelige påvirkningen på bekkene i området er stor, både fra gamle og nye 
utbyggingsfelt. Det er nedslående funn at det også ved nyere utbygging, hvor det har vært fokus på 
overvannshåndtering, er bygget i strid med overvannsplanenes intensjoner og/eller planbestemmelser i 

reguleringsplanen. Manglende etterfølgelse av vedtatte planer gir fremtidige utbygginger ytterligere 
utfordringer med håndtering av overvann.  

Figur 2. Figuren viser ulike alternative traseer for kommunikasjonslinjer mellom Mosetra og Lisetra.



Notat
Oppdragsgiver: Øyer kommune

Oppdragsnr.: 5209948   Dokumentnr.: 001

2021-09-08  |  Side 8 av 11x:\nor\oppdrag\lillehammer\520\99\5209948\5 arbeidsdokumenter\55 plan\notater for politiske 
møter\notat_kommunedelplan øyer_08.09.21.docx 

Menneskelig påvirkning på bekker 

Befaringene langs bekker som renner gjennom områder sterkt påvirket av mennesker har vist at det er svært 

varierende hensyntaking til vassdrag. Dette gjelder f.eks. ved utbygging av hyttefelt og hogst. Det er tydelig 
at bekker er lagt om eller endret på måter som ikke er fordelaktig i forhold til flom. Bekker har fått mindre 

plass å flomme over på, og det er mangelfullt med trygge flomveier ved lukkinger og stikkrenner. Vann er 

Figur 3: Oversikt over bekkene som er kartlagt og vurdert med hensyn på sårbarhet. 
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ledet andre veger enn det som er naturlig, og dette har medført økt vannføring i noen bekker, med 

påfølgende erosjonsskader og massetransport.  

I utbyggingsfeltene ved Mosetertoppen er det benyttet mye røyset stein og kanalisering med plastring for å 
lede bekkene trygt langs veger og gjennom hyttefelt. Det er i liten grad opparbeidet bekkeløp med 

egenskaper lik naturlige bekker, med f.eks. vegetasjon og kulper. Bekkeløpene er også rettet ut i forhold til 
naturlige løp som meandrerer, og dette øker strømningshastigheten og reduserer konsentrasjonstiden ved 
flommer.  

Det var flere området hvor det var utført flatehogst, og dette har rasert bekkeløpene og medført spredning av 

vann utover større områder med påfølgende erosjonsskader og massetransport. Nedstrøms 
utbyggingsområdene ble det også funnet mye søppel i bekkeløpene som i tillegg til å ødelegge naturmiljøet 

har medført ansamlinger av kvist, trær og sedimenter som begrenser kapasitet i bekkeløpene. 

Stikkrenner og kulverter 

Mange stikkrenner og kulverter er vurdert som sårbare/utsatte for gjentetting. Dette kommer av at de er 
dårlig vedlikeholdt, for eksempel ligger det store steiner foran stikkrennene som står i fare for å tette eller 

ødelegge rennene, og det ligger stedvis mye tilførte masser i bekken med potensiale for å tette stikkrennene. 
Det har også erodert både ved inn- og utløp av mange stikkrenner, som tyder på at kapasiteten er for liten 

og inntaksarrangementet er for dårlig erosjonssikret. 

Det er tydelig at stikkrenner og kulverter i stor grad er dimensjonert for mindre flommer enn det som i dag er 
dimensjonerende, og dette kan medføre flomfare. For eksempel ble det lagt til grunn 50-årsflom som 
dimensjonerende for kulverter i Skurgrasbekken. Flomproblemene er derfor sannsynligvis store i 

hytteområdene som er bygget ut for flere år siden. Nyere områder har i større grad benyttet større 
dimensjoner på stikkrenner og kulverter.  

Videre ROS-arbeid av nedbørsfeltene i planområdet 

Totalt er det i sårbarhetsvurderingen av bekker i Øyer sør kartlagt/definert 15 nedbørsfelt av varierende 

størrelse. Ni av disse drenerer ut i Mosoa. I det videre arbeidet vil det bli utarbeidet en ROS-vurdering for 
hvert nedbørsfelt. Områdene kan klassifiseres i tre kategorier, grønn, gul og rød. Det er så langt i arbeidet 

funnet hendelser eller vurderinger av bekkeløp i alle områder, slik at ingen nedbørsfelt kan få grønn 
vurdering. For områder med gul kategori, legges det til grunn at området tåler en 20-års flom. Dersom 
bekken ikke klarer 20-års flom uten å lede vann på avveie, kategoriseres bekken til rød. En slik kategori 

vurderer Norconsult det til at det er nødvendig med tiltak i bekkeløpet og at en flomhendelse vil gi alvorlig 
eller svært alvorlig konsekvens i bekkeløpet eller nedstrøms. 

Konsekvens

1 Ubetydelig Ingen skade på hus, næring eller infrastruktur  

2 Mindre alvorlig Vann på avveie, skade på ubebodde bygninger, private adkomstveger 

3 Alvorlig Vann på avveie, skade på bebyggelse, næring, infrastruktur 

4 Svært alvorlig Store ødeleggelser på bebyggelse, næring, infrastruktur, muligens tap av liv 

Det pågår et arbeid om hvordan man skal vurdere sårbarheten til Mosåa. Dette har stor betydning for alle 

sidevassdrag av Mosåa. Dersom Mosåa er sårbar for flomhendelser, vil konsekvensene av flom være 
alvorlige for Øyer sentrum. Flomdempende tiltak kan derfor bli nødvendig i sidevassdrag, og ytterligere 
forverring av dagens situasjon bør stoppe. Dette kan gi store ringvirkninger, da mesteparten av Hafjell nord 

drenerer til Mosåa.  
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Det vil være behov i flere områder at fremtidig utbygging ikke bare må tilpasses slik at 

overvannshåndteringen ikke forverres, men forbedres og i større grad legger til rette for naturlig 
overvannshåndtering. I dette ligger det implisitt at nye tiltak antagelig vil måtte påregne å rette opp allerede 
utførte feil, eller at utbedringer må skje før videre utbygging kan tillates. Dette kan sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelser. Videre vil det legges mer generelle bestemmelser til grunn for hele planområdet 
som 20 meters hensynssone rundt bekker, krav til vegetasjonssoner langs bekker, etablering av kulper og 

massefangdammer, rensk i og langs bekkeløp, fjerning av hogstavfall og generell erosjonssikring av 
bekkeløp.  

Tiltaksbyrden for slike tiltak vil måtte løses gjennom rekkefølgebestemmelser og/eller gjennom 

utbyggingsavtaler mellom Øyer kommune og utbyggere. Norconsult har ikke hatt mulighet til å undersøke 
hvilken praksis kommunen har i dag knyttet til slike infrastrukturtiltak som har et helhetlig perspektiv. Dersom 
dette ikke fungerer i dag, oppfordres kommunen til å sette i gang et slikt arbeid.  

Hafjell som helårsdestinasjon 

Utvikling av Hafjell til en helårs destinasjon er lite konfliktfylt og i utgangspunktet en ønsket utvikling for de 
fleste aktører i planområdet. Dette vil gi en mer robust destinasjon, grunnlag for flere helårs arbeidsplasser 

og bedre utnytting av de store investeringene som ligger innenfor planområdet.  

Det er imidlertid få innspill til planprosessen som går på dreining av aktivitetstilbudet mot mer helårs drift, og 
som videre krever særlig hensyntaking i planforslaget. Arealformål avsatt til byggeområder (bolig, fritidsbolig, 
næring, idrett) vil ikke skille på sommer- eller vinterbruk, men det kan være aktuelt med særlig tilrettelegging 

i planbestemmelsene for enten å sikre eller skille ulike aktiviteter. Det er noe tilrettelegging for aktiviteter 
sommerstid som gir en utfordring med tanke på terrengjustering, overvannshåndtering og landskapsinngrep 

som man ikke får med tilrettelegging på snø. Både tilrettelegging og tilhørende krav, sikres gjennom arbeidet 
med planbestemmelsene. Det er i kommunedelplanarbeidet viktig å klargjøre hvilke tilrettelegginger som skal 
tilføres for å styrke sommersesongen. 

Kommunikasjon i planprosessen 

Utarbeidelsen av kommunedelplanen har pågått gjennom lang tid, og dette gjør det utfordrende å samtidig 
ha en god kommunikasjon rundt kommunedelplanprosessen. Dette er imidlertid ikke unikt i 

plansammenheng, og man ser ofte at reaksjoner på foreslått arealbruk først kommer sent i prosessen eller 
når videre detaljering av utbyggingsforslag foreligger.  

Norconsult mener at den foreslåtte fremdriften med månedlige møter med kommuneplanutvalget, i tillegg til 
jevnlige møter med administrasjonen i Øyer kommune, bør sikre god forankring av planprosessen. 

Norconsult ønsker videre å ta initiativ til noen kontaktpunkt med næringslivet i området for å opprette en 
dialog og evt avklaring av arealinnspill hvor det kan være behov for detaljering eller endring. Gjennom 

arbeidet med overvannshåndteringen i området, er det innledet god dialog med NVE som statlig myndighet. 
På det nåværende tidspunkt anser Norconsult at ytterligere involvering av regionale myndigheter ikke vil øke 
planarbeidets fremdrift, men at regionale myndigheter kobles på i prosessen ved offentlig ettersyn av 

planarbeidet. 
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