
Rapport fra veibefaring Hafjell Panorama 16/6 2007
v/veiansvarlig Eystein Hernæs

Fra HHP:
John Høsteland
Hans Petter Faugli
Sigurd Bendiksen
Eystein Hernæs

Fra PS:
Martin Bjørge
Gunnar Bjørge

Etter en gjennomgang av løpende saker samt sjekklisten ble det foretatt en befaring av alle 
hovedveier. Forhold som trenger oppfølging ble anmerket, ref. nummererte tiltak. (1-16).
Avtalte tiltak for PS som ikke er inkludert i avtalen kan faktureres.  

1. Generelt vedrørende veivedlikeholdet
Veiene i området er i bra stand. 
- Det er foretatt lapping etter vintersesongen.
- Avtalt ekstra utbedring av grøfter/veiskuldrer i Bjørgefallet er kommet langt
- Skilter og tavler er ettersett og rettet opp
- PS har påtalt unødig anleggstrafikk – som sliter sterkt på veiene
- En del skraping samt grusing og salting gjenstår
- Demontering av varselsskilter ved løypekryssinger gjenstår
- Innsamling av brøytepinner gjenstår

Nødvendig informasjon for PS sendes på mail til gunnar.bjoerge@online.no
Som informerer de øvrige i PS.

2. Private innkjøringer og plasser
Følgende hytteeiere tilskrives av veiansvarlig om utbedringer av privatveier/plasser:

G 46: 
Parkeringsplass må gruses opp/planeres og vintersynlig avgrenses ytterst med enten 
steinsetting, stolper eller gjerde. 
G 48:
Krever brøyting til tomtegrensen, noe som forhindres av for smal vei samt manglende 
planering innerst.
G50:
Innkjøring trenger grusing/planering samt å gjøres litt bredere
G70:
I forbindelse med utbygging er masse plassert på snuplassen. Denne må fjernes 
snarest, og plassen settes tilbake i skikkelig stand.

Bjørgefallet
Nedre del:
1. Problemer at trang stikkeledning ved B10/B12 fryser, og forårsaker betydelig 

vannansamling.
Tiltak: PS fylle opp veien i dumpa ved B10 samt monterer en ny 

stikkledning i forbindelse med dette.
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2. Grøft på innsiden av nedkjøring ved B2/B4 er godt som fylt opp av 
”sigemasse”.
Tiltak: PS graver opp grøften, f.eks med en minigraver

3. Veien fra nedkjøring til B10 trenger grusing
Tiltak: Gruse opp veien på denne strekningen

Øvre del:
4. Stikkledning i krysset ved B108 har for stor vanntilførsel, bl.a. av at en bekk 

ledes dit.
Tiltak: Monterer en ny stikkledning (30 cm) ved bekken, samt gruser 

opp strekningen fra krysset og innover.
5. Avskrapet masse fjernes eller planeres ut på egnet sted. Dette er stort sett 

gjort.
Tiltak: Utfylling av løsmasse på høyre side av veien ved B119 jevnes 

ut. Litt gressfrø på toppen pynter raskt opp.

Gruvevegen
6. Innkjøringen skjemmes av søppel i form av en gammel skytematte og 

kabeltrommel ved G16.
Tiltak: Dette fjernes snarest (Martin)

7. Snuplassen ved G70 er blokkert av fyllmasse fra utbygging.
Tiltak: Hytteeieren tilskrives av veiansvarlig om utbedring av dette.

Heimsætervegen
8. Nederst i mellomveien (overgang Gruvevegen/Heimsætervegen) stikker det 

opp noen store steiner som utgjør en fare for brøyteutstyret.
Tiltak: Veien gruses opp og gjøres litt bredere i svingen.

3. Panoramaplassen
9. Understellet til fakkelmasten er råttent.

Tiltak: Sigurd og Martin skifter ut stokkene

10. Lampene for belysning av bautasteinen er defekte.
Tiltak: Eystein får lampene demontert

11. Stolper og skigarder ved oppkjøring står nå på skrå. Det er enighet om at noe 
av dette kan fjernes for å sikre fremkomst av tråkkemaskin.
Tiltak: PS fjerner korte skigard til høyre samt den kort innvinklet 

skigard til venstre. Stolpe flyttes til enden av skigarden ved 
veien.

4. Miljøplassen
12. Miljøplassen skjemmes ofte av søppel av forskjellig karakter som plasseres 

utenfor kontainerene. Hytteeierene er varslet om dette flere ganger, men 
problemet er ikke løst.
Tiltak: PS får området ryddet og raket.

5. Fartsdumper
13. Årsmøtet godkjente montering av 6 fartsdumper. Det asfalteres et stykke på 

begge sider av hver fartsdump.
Tiltak: PS informerer veiansvarlig om pris før montering av 

fartsdumpene. Plassering som vist på utleverte kart.



6. Skilting
14. Det er tidligere avtalt montering av parkering forbudt skilter på snuplasser, 

samt et informasjonsskilt ved innkjøringen som gjør oppmerksom på at det er 
forbudt å parkere på fellesveier og snuplasser i området.

Tiltak: PS (ved Tobias) har lovet å bestille og montere disse, ref. 
følgende i referat fra møte 17/3 2007:

2.2 Bestille og sette opp skilter som følger:
• 7 skilter som viser snuplasser
• 2 parkering forbudt skilter med underskilt som settes opp ved innkjøringen til område. 

Underskiltene har tekst: Gjelder alle fellesveier og snuplasser.

15. I forbindelse med pkt. 14 er det også besluttet å montere permanente 
varselskilter for løypekryssing etter modell fra Vardevegen.
Tiltak*: PS ved Tobias bes også om å bestille og montere disse skilter

7. Ulovlige gjerder i området
16. Det konstateres at kommunen fortsatt ikke har foretatt den lovede befaring av 

gjerder i området. Med mindre dette blir gjort, og ulovlige gjerder blir forlangt 
fjernet av kommunen, blir det umulig å håndheve dette forbud.
Tiltak: John følger igjen opp med kommunen


