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Sammendrag: 
Nye Veier har tatt kontakt med kommunen for å få vurdert om planen kan legges ut på 
høring samlet, slik den forelå fra Nye Veier, eller om den kan deles opp, og strekningen 
Ensby – Fossegården kan legges ut først. Kommunedirektøren legger fram saken slik at 
Plan- og miljøutvalget kan få drøfte henvendelsen fra Nye Veier, og få klargjort sitt vedtak i 
PMU-sak 88/20, ev. fatte andre vedtak. 
 
 
Saksutredning: 
Plan- og miljøutvalget vedtok i PMU-sak 88/20, 15.9.2020, å legge planforslaget for ny gang- 
og sykkelveg langs fv. 2522 fra Måkrudgutua til Ensby ut på offentlig ettersyn: 

  
En representant fra Nye Veier var til stede i møtet og fikk med seg den politiske 
diskusjonen. Etter vedtaket har det vært noe møtevirksomhet mellom Nye Veier og 
kommunedirektøren for å avklare hvordan Nye Veier skal imøtekomme det politiske 
vedtaket. 
 
I tillegg har planmaterialet vært gjenstand for drøftelser i regionalt planforum 29.9.2020, 
samt at det har vært møte mellom Nye Veier og vegeier for å drøfte innhold i 
fravikssøknader som må være imøtekommet for å kunne realisere planforslagets 
konseptvalg. 



 
I epost til Øyer kommune 2.10.2020 informerer Nye Veier om at entreprisekonkurransen 
for strekningen Storhove-Øyer er avlyst. Nye Veier jobber derfor nå videre med å lage 
konkurranse for to entrepriser, en for innledende arbeider, samt en totalentreprise. I den 
anledning vurderer Nye Veier muligheten for å bygge gang-/sykkelveg fra Ensby til 
Fossegården i den innledende entreprisen, slik at det åpner seg en mulighet for å benytte 
fv. 2522 som omkjøringsveg i byggeperioden for E6. De ser for seg å benytte fv. 2522 langs 
strekningen Langsvea-Ensby. For Nye Veier vil dette medføre en betydelig forenkling av 
prosjektet ved at bygging av kulverter og bruer kan skje uten nærgående 
gjennomkjøringstrafikk. 
 
Nye Veier er kjent med vedtaket fra plan- og miljøutvalget som ikke åpner for offentlig 
ettersyn av planmaterialet før det foreligger alternativer som viser en fullverdig gang- 
sykkelvegløsning på hele strekningen. Nye Veier ber nå Øyer kommune vurdere om de kan 
åpne for offentlig ettersyn av planmaterialet slik at planprosessen kan komme videre.  
Nye Veier foreslår to alternative løsninger: 

 Dele reguleringsplanen ved avkjørselen til Fossegården. Søndre del, som det er enighet om, 
sendes ut på høring og med sikte vedtak så snart som mulig, senest januar 2021. Nordre del, 
hvor det er behov for ytterligere utredninger og avklaringer, følger sin egen fremdrift alt 
etter behov. 

 Hele reguleringsplanen legges ut på høring slik planforslaget er nå. Søndre del opp til 
Fossegården kan vedtas snarlig, mens nordre del antakeligvis ikke kan vedtas før diverse 
usikkerheter er avklart. 

 
Vurdering: 
Planvedtak som må ses i sammenheng med reguleringsplanen 
Reguleringsplan for E6 Storhove-Ensby ble vedtatt 24.9.2020, KST-sak 67/20. I 
planbestemmelsene står det i rekkefølgebestemmelsene følgende: 

 
Pkt. 6.16 forutsetter at det, før byggestart av E6 prosjektet, må foreligge en skriftlig avtale 
som sikrer at Nye Veier også bygger gang/sykkelveg, og at den er ferdigstilt før ny E6 tas i 
bruk.  
 
Pkt. 6.17 åpner for at Nye Veier kan bygge en permanent gang/sykkelveg samtidig som E6 
bygges, men det må til enhver tid være en midlertidig løsning for myke trafikanter på 
strekningen. 
 
Med henvendelsen fra Nye Veier 2.10.2020 er nå forutsetningene noe endret. De ønsker å 
starte med å bygge en permanent gang/sykkelveg fra Fossegården til Ensby, mens de for 
den nordre delen, Fossegården-Måkrudgutua, vil avvente bygging før det er avklart 
konseptvalg, fortau vs. gang-sykkelveg. 
 



Kommunedirektøren mener at Nye Veiers ønske kan påvirke vedtatte rekkefølgekrav i E6-
planen. Bestemmelsene er formulert med bakgrunn i én plan for gang- og sykkelveg. Ved å 
dele opp reguleringsplanen vil man kunne miste oversikten, samt at etableringen av det 
nordlige strekket nødvendigvis ikke er sikret. Dersom planen deles opp til sluttbehandling 
må resterende planområde sikres gjennom en avtale om realisering.  
 
 
Planmaterialet sett opp mot PMU-vedtaket og Nye Veiers fremsatte ønske 
Plan- og miljøutvalget krevde i sak 88/20 at planmaterialet skal suppleres før det kan legges 
ut til offentlig ettersyn, jf. PMU-vedtaket; «Fullverdig gang- og sykkelveg, ikke fortau, skal 
innarbeides i kartgrunnlaget for hele strekningen før utlegging til offentlig ettersyn- dette 
forslaget skal ikke gå på bekostning av vegbredde.» 
 
Kommunedirektøren har tolket vedtaket til at planmaterialet må innha plankart som viser 
gang/sykkelveg også mellom Fossegården og Måkrudgutua. Uten at dette ikke skulle gå på 
bekostning av vegbredde på den aktuelle strekningen. Dette fordrer at planmaterialet også 
må suppleres med vurderinger og konsekvenser som følge av større inngrep i sideterreng.  
 
Standarder og krav til utforming av trafikkanlegg er gitt i Vegnormalene som forvaltes av 
Vegdirektoratet. Fv. 2522 vurderes etter vegstandard Hø2 med en vegbredde på 6,5 m. 
Bredden på dagens veg er sør i planområdet bredere enn dette. Planforslaget foreslår at 
gang-/sykkelvegen bruker av dagens vegkropp slik at ny fv. 2522 blir smalere på store deler 
av strekningen, men innenfor standardkravet på 6,5 m. Det må avklares om plan- og 
miljøutvalgets vedtaks pkt. 2 også gjelder denne strekningen.  
 
Nye Veier ønsker å dele opp planen i to deler, for å få vedtatt og startet utbygging på 
søndre delen raskt. Kommunedirektøren mener det vil være en fordel om hele planen ble 
lagt ut til første gangs høring samlet, og så ev. at planen kan deles etterpå, dersom det viser 
seg at det kreves ytterligere utredning og endringer for den nordre delen. Dette betyr at 
PMU ev. må endre sitt tilleggspunkt. Det betyr at dersom det ikke kommer innsigelser eller 
vesentlige merknader, kan planen vedtas slik den forelå fra Nye Veier. Dette er en risiko 
som må vurderes, sett i lys av det vedtaket som ble gjort i PMU. Sett på en annen måte, så 
er det usikkert om Øyer kommune kommer noen vei med å sette strengere krav til 
løsningen enn det vegeier og driftsansvarlig, fylkeskommunen, da gjør.  
 
Grunnlag for diskusjon med utgangspunkt i planmaterialet som var til behandling i sak 
88/20: 
 

 Kommunedirektøren oppfordrer PMU til å konkretisere bakgrunnen for vedtaket i sak 
88/20. ‘…forslaget skal ikke gå på bekostning av vegbredde.’ Gjelder dette dagens 
vegbredde eller breddekrav satt i Vegnormalene? Argumenter for å smale inn vegen er 
blant annet at fartsgrensen er lettere å holde når man opplever en smalere veg. Når 
fartsgrensen overholdes vil også ferdsel på gang-/sykkelveg oppleves som mer behagelig 
gitt planløsning der myke trafikanter kun er skilt med autovern fra biltrafikken. 

 For å kunne bygge gang-/sykkelveg sør for Fossegården i tråd med planmaterialet som 
ønskes lagt ut til offentlig ettersyn må det søkes fravik fra krav til belysning. Nye Veier 
ønsker ikke en belyst gang-/sykkelveg. Hovedargumentet for dette er at det på deler av 



strekningen ikke er plass til å plassere belysning. I tillegg vil lyktestolpene vanskeliggjør 
vinterdrift mht. presisjonskjøring. 

 Dersom plan- og miljøutvalget kommer til å oppheve sitt vedtak i sak 88/20 for å 
imøtekomme Nye Veier sitt ønske om å legge ut foreliggende planmateriale til offentlig 
ettersyn uten PMU-tilleggskrav, må det settes vilkår om at det utarbeides planmateriale for 
den nordre delen som imøtekommer PMU sitt ønske om helhetlig gang- /sykkelveg. Det bør 
også presiseres at det må lages en avtale som sikrer utbygging av hele strekningen Ensby – 
Måkrud, i tråd med pkt. 6.16 i planbestemmelsene for E6 Storhove-Ensby. 

 
 
Fv.2522 som omkjøringsveg 
Forespørselen fra Nye Veier åpner for å benytte fylkesvegen som omkjøringsveg. Det er 
ikke kjent hvor lang tid vegen er tenkt som omkjøringsveg. Kommunedirektøren er usikker 
på om de løsninger som er valgt med smalere vegbane og smal gang/sykkelveg adskilt med 
rekkverk er gir tilstrekkelig sikkerhet i omkjøringsperioden. 
 
Kommunedirektøren påpekte i forrige runde at det ikke foreligger tall på antall myke 
trafikanter på strekningen, og at dette er en svakhet ved planmaterialet. Nye Veier har lagt 
gang-sykkelvegtiltaket på et minimumsnivå, som de stedvis søker fravik fra. Premissene fra 
E6-planen har vært at fv. 2522 ikke skulle benyttes som omkjøringsveg. Jf. 
Reguleringsbestemmelsen pkt. 3.3. a) i E6-planen: ‘Fv. 2522 er vist som L1, og er offentlig 
veg som kun kan benyttes i anleggsfasen dersom det inngås avtale med vegeier ‘.  
Kommunedirektøren mener antall myke trafikanter som benytter strekningen bør være 
kjent før en åpner for å benytte fv. 2522 som omkjøringsveg, særlig sett i sammenheng med 
at det er minimumsløsningen er valgt.  
 
Gjennom å benytte fv. 2522 som omkjøringsveg vil trafikkmengden på vegen øke 
betraktelig. Gang- sykkelløsningen er beregnet på gående og sakte syklende. Idrettsutøvere 
og mosjonister i form av f.eks. rulleskiløpere og syklister er ikke tenkt som brukere av gang- 
/sykkelvegen. Ved økt trafikk som følge av omkjøringsveg regner kommunedirektøren det 
som sannsynlig at idrettsutøverne og mosjonistene vil benytte gang-sykkelvegløsningen 
beregnet til de gående, som vil medføre en økt bruk. 
 
Kommunedirektøren er skeptisk til valg av standard; herunder bredde på gang- sykkelveg, 
mangel på belysning og merkostnader knyttet til vinterdrift. Et offentlig ettersyn vil kunne 
gi verdifulle innspill til planmaterialet fra brukere og regionale myndigheter som vil kunne gi 
Øyer kommune viktige synspunkter og argumenter før en eventuell sluttbehandling.  
 
Uten innstilling fremmer kommunedirektøren en sak til vurdering, om plan- og 
miljøutvalget ønsker å presisere eller oppheve vedtaket i sak 88/20 og fatte et nytt vedtak. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling/vedtak: 
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