
Asplan Viak AS Postboks 24, 1300 Sandvika

Org. nr. 910 209 205

Varsel om utvidet planområde – løsning for 
gående og syklende langs fv. 2522 - Øyer

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det med dette om utvidet 

planområde for arbeid med detaljregulering av trafikksikkerhetstiltak for gående og 

syklende langs fv. 2522 fra Måkrudgutua til Ensby i Øyer kommune. Planid: 202001.

Oppstart av planarbeid ble varslet 01.04.2020. Under vegs i arbeidet har det blitt stilt 

krav om en standard som kan medføre større inngrep i sideterrenget og dermed større 

arealbehov en først antatt. Dette er bakgrunnen for at det nå varsles et utvidet 

planområde, i all hovedsak på østsiden av fylkesvegen.  

Planen skal legge til rette for etablering av en løsning for gående og syklende ca. 4,5 

km langs fylkesvei 2522 Hundervegen, fra Måkrudgutua og sørover til Ensby i Øyer 

kommune. Planarbeidet er en oppfølging av reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer, der 

Øyer kommune har stilt rekkefølgekrav om etablering av gang- og sykkelveg.  Nye 

Veier AS er tiltakshaver og Asplan Viak AS er plankonsulent for Nye Veier. Arealet i 

planområdet er i dag i bruk til fylkesveg, landbruksformål, næringsvirksomhet og 

boligtomter. Deler av området overlapper med reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer.

Planområdet

Varsel om utvidet planområde sendes til grunneiere, samt til offentlige etater og 

organisasjoner.  Planområdet omfatter fylkesvegen samt tilgrensende areal, 

hovedsakelig på østsiden. Planområdet omfatter også areal som kan bli midlertidig 

beslaglagt for å kunne få bygget gang- og sykkeltiltaket inkludert tilhørende sideareal 

for håndtering av vann og skredsikkerhet. Varslet området er derfor større enn det som 

blir permanent beslaglagt. Se kartillustrasjoner nederst i brevet. 

Til grunneiere, naboer, offentlige etater og 

organisasjoner 

Sandvika, 18.06.2021

Vår ref. 618455-04
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Konsekvenser

I kommunedelplan for Øyer sør (31.05.07) vises framtidig gang- og sykkelveg på 

østsiden av fylkesvegen. Det er vurdert at planforslaget ikke krever utarbeiding av 

konsekvensutredning. Det vil bli utarbeidet plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 

som omtaler virkninger av planforslaget for aktuelle tema som landbruk, 

naturmangfold, kulturminner, barn- og unges interesser, folkehelse, 

overvannshåndtering, trafikksikkerhet og vegtekniske forhold. Det skal utarbeides en 

risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget.

Merknader

Frist for å sende merknader til nytt varsel er 20. august 2021. 

Merknader kan sendes inn via denne nettportalen: 

https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=42517a0097e04

0d9bbe5a1eb6684bf2b

I nettportalen kan du også zoome inn i for å se et mer detaljert kart. 

Merknader og innspill kan også sendes med post til: Asplan Viak AS, Postboks 295, 

2302 Hamar eller epost til: laila.fargestad@asplanviak.no

Du finner informasjon om planarbeidet også på Øyer kommunes nettsider, under 

«pågående høringer». 

Kommunen vil få kopi av alle innsendte merknader, så det er ikke nødvendig å sende 

kopi til kommunen av ditt innspill. Merknader til varselet får ikke egne svarbrev, men 

innspillene blir kommentert og vurdert, og er en del av det samlede planmaterialet 

som er grunnlag for videre behandling av reguleringsplanforslag.  

 

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser, ev. som nabo/gjenboer. 

Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere. 

Det varsles samtidig om det er behov for ekstra grunnundersøkelser i det utvidede 

planområdet. Aktuelle grunneiere vil bli kontaktet direkte om dette. 

https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=42517a0097e040d9bbe5a1eb6684bf2b
https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=42517a0097e040d9bbe5a1eb6684bf2b
mailto:laila.fargestad@asplanviak.no
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Spørsmål

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til 

Laila Thingwall Færgestad, laila.fargestad@asplanviak.no, tlf. 930 33 866

Inger Nes, inger.nes@asplanviak.no, tlf. 476 57 982

Videre prosess og informasjon

Nytt reguleringsplanforslag skal utarbeides med bakgrunn i eksisterende kunnskap og 

innspill. Høring av reguleringsforslag skal etter planen gjennomføres vinteren 

2021/2022, og det vil da bli anledning til å komme med merknader til et konkret 

planforslag. Informasjonsmøte vil etter planen bli holdt i høringsperioden.

Med vennlig hilsen

Asplan Viak AS

Laila Thingwall Færgestad
Arealplanlegger

Telefon 930 33 866

E-post laila.fargestad@asplanviak.no
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Figur 0-1 Oversikt - Utvidet planområde sørlig del
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Figur 0-2 Utvidet planområde, nordlige del


