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KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR:
INNSPILL FRA ØYER TURSKILØYPER SA
Vi oversender med dette følgende innspill til ny kommunedelplan for Øyer sør:


I kommunedelplanen bør det i alle arealer i fjellet eller fjellnære område tas inn klare overordnede
retningslinjer som sikrer at forholdet til tilfarts- og gjennomgående skiløyper ivaretas i alle planer,
enten ved avsetting av egne arealer til dette, eller ved at det dokumenteres at områder utformes
uten å være til hinder for dette.



På samme måter som skiløyper, bør det tilsvarende sikres at rulleskiløyper/ tidligløyper for ski,
sykkeltraseer og turløyper blir innarbeidet og realisert i utbyggingsområder i Øyer Sør.



På samme måte som for overordnet plan bør det stilles rekkefølgekrav som sikrer etablering av
gjennomgående løyper, sykkelstraseer mm ift oppstart av bebyggelse eller andre tiltak i
reguleringsplaner.



Øyer Turskiløyper mener at Øyer Turskiløyper, på samme måte som Hafjell Alpinsenter er det for
heisnære områder, blir fast høringsinstans når det gjelder skiløyper i fjellet og ellers der det naturlig
kan være løyper. Også ØTI ski kan med fordel trekkes inn i prosessene med løyper mange steder. Vi
mener også det er naturlig at Øyer Turskiløyper etableres som høringsinstans i alle
reguleringsplaner.



Da et gjennomgående langrennsløypenett må anses som kritisk infrastruktur i en
reiselivsdestinasjon som Øyer sør / Hafjell / Øyerfjellet bør bidrag til etablering, oppgradering og
drift av løyper utenfor den aktuelle reguleringsplan også tas inn i utbyggingsavtaler på linje med
trafikksikkerhetstiltak mv. For utbygging av fritidsboliger og næringsutleieenheter i fjellet vil
tilknytningen til skiløyper, overganger og underganger, bruer, klopper og annen infrastruktur
knyttet til skiløyper, samt også rulleskiløyper, tidligløyper, sykkel og turstier være nærmere og mer
i tråd med kravene i plan- og bygningsloven enn f eks fortau på Granerudmoen.



Øyer turskiløyper er også opptatt av at langrennsløyper, og om sommeren sykkeltrase ved
Mosetertoppen og Kringelåslia, knyttes sammen gjennom alpinanlegget, som fortsettelse av
uværsløypenettet fra Holmsetra, Steinsetra, Tange, Lisetra som nå stopper ved alpinsenteret på
Mosetertoppen. Det bør være en høyt prioritert oppgave å etablere en løypeforbindelse med sikker
kryssing av alpinsenteret og med det en sammenknytting videre sørover til Sandstulen og til
løypenettet i Gropmarka i Lillehammer kommune. Ved dette vil områdene på kotene ca 700-800 m
få direkte tilgang til langrennsløypene og man unngår bilbruk fra hyttene her og og til p plasser
høyere opp. Det dreier seg om store hytteområder i Panorama og Sandstulen foruten Kringelåslia.

1/2

Med tanke på å unngå nedbygging av fjellet med nye områder, vil dette bidra til å gjøre
tomteområder lenger nede mer attraktive både i forhold til langrenn og alpintilknytning. I andre
sammenlignbare alpinanlegg, f eks i Trysil og i Tryvann vinterpark er det etablert kryssinger for å
knytte områdene på hver side av anleggene sammen uten at det kan sies å ha utfordret sikkerhet
eller annet. Når Alpinco nå får fastsatt nedfarter og øvrige arealdisponeringer i forbindelse med
denne planprosessen, bør det dernest og i samme forbindelse prioriteres å avsette
kryssingspunkter.


Det bør også settes av areal for tidligløypenett i tilknytning til vannledningen fra Reinsvann, f eks fra
Pellestova/ Hundersetra via Nysetervegen og nordover f eks til Mosetertoppen. Dette kunne kanskje
også bli rulleskiløype sommerstid.

Øyer Turskiløyper SA håper at Øyer kommune og berørte grunneiere ser med velvilje på vårt innspill og
øsnker å bidra til å utvikle løypenettet, sykkelveinettet og turstinettet i Øyer til et enda høyere nivå.
Øyer Turskiløyper SA bidrar gjerne ytterligere dersom kommunen ønsker det. Vi foreslår at disse
temaene blir et helt eget tema i arealplansammenheng, og løypelaget kan på anmodning, evt sammen
med andre gjerne bidra med ytterligere innspill, herunder f eks eget løypeseminar, møte el.
Naturlig burde avklaring og etablering av slik overordnet infrastruktur tidsmessig komme tidlig i
prosessen med kommunedelplan. Øyer Turskiløyper tror også at gode løyper vil gi god økonomi for
utbyggere, hytteeiere, næringsdrivende og for destinasjonen Hafjell samt økt livskvalitet for hytteeiere
og innbyggere.

Med vennlig hilsen
Øyer Turskiløyper SA

Fred Arne Gade
Styreleder
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