
Rapport fra veibefaring Hafjell Panorama 30/6 2009
v/veiansvarlig Eystein Hernæs

Fra HHP:
Eystein Hernæs

Fra PS:
Gunner Bjørge
Martin Bjørge

Årets veibefaring ble foretatt av veinansvarlige i HHP sammen med Gunnar og Martin 
Bjørge. Etter en gjennomgang av løpende saker samt sjekklisten ble det foretatt en befaring 
av alle hovedveier. Spesielle forhold som trenger oppfølging ble anmerket, ref. nummererte 
tiltak (1-18). Ellers forutsettes det at PS gjennomfører sommervedlikeholdet som beskrevet i 
veiavtalen for alle fellesveier.

NB! Vintervedlikeholdet er enda ikke betalt da HHP har avventet korrekt faktura fra PS – 
som nå skal være levert forretningsfører. Betaling skjer så snart underlaget er sjekket av 
veiansvarlig. (anm.: Betaling fant sted 1/7 2007)

1. Generelt vedrørende veivedlikeholdet
Veiene i området er i bra stand etter vinteren. 
- Det er nå foretatt lapping/skraping for å fylle huller.
- Avtalt ekstra utbedring av grøfter/veiskuldrer i Gruvevegen i ikke påbegynt enda.
- Skilter er ettersett, men portalen med nedsunket tak må som lovet rettes 

snarest!
- En god del grusing/skraping, salting og grøfterens gjenstår.

NB! PS ved GB har lovet å leie inn hensiktsmessig skrapeutstyr for en skikkelig 
opprensk – også av kantene som begynner å bli tilgrodd.

Tiltak 1: Det er formelt avtalt (som et tillegg til veiavtaleteksten) at 
privatinnkjøringer skal brøytes (sammen med hovedveiene) 
også i løpet av uken for romjulen, vinterferieuken og 
påskeuken. (PS)

2. Private innkjøringer og plasser
Følgende tiltak gjennomføres:

Tiltak 2: Sjekke at innkjøringene til byggene under oppføring i G 45-47 
blir tilfredsstillende opparbeidet for brøyting når utbyggingen er 
fullført. (GB)

Tiltak 3: Utføre avtalt utvidelse av innkjøringen til H150 for 
hytteeiers regning (MB-GB).

Tiltak 4: Hytteeier i B86 ønsker brøyting for plassering av to biler ved 
siden av hverandre – ikke kun ett spor inn! (PS)

Tiltak 5: Sikring på utsiden av p-plass ved H49 (GB)



3. Fellesveiene 

Sandkasser

Tiltak 6: Etterfylle sand i alle sandkasser før neste vintersesong. (PS)

Bjørgefallet – nedre del
Veiene i nedre del er i god stand – tiltak med oppgrusing sist år fungerer godt.

Bjørgefallet – øvre del:
Veiene i øvre del også i god stand etter oppgraderingen sist år, men avtalt montering 
av ny stikkledning ved bed B108 ikke gjennomført – noe som resulterte i behov for 
tining av trangt rør i vår.

Tiltak 7: Monterer en ny stikkledning SNAREST (30 cm) ved 
B108 ved bekken, og samtidig gruser opp strekningen fra 
krysset og innover. (MB-GB)

Gruvevegen
Gruvevegen fram til Heimsætervegen har hatt en del huller etter vårsmeltingen og 
regn, men er nå fylt og skrapet.

Tiltak 8: Årets avtalte oppgradering av Gruvevegen med veiskuldrer og 
grøfter - samt nødvendig grusing/salting gjennomføres i 
løpet av juli. (PS)

Heimsætervegen

Heimsætervegen er i bra stand, men trenger følgende tiltak i tillegg til vanlig 
sommervedlikehold:

Tiltak 9: Grusing/skraping av nedkjøringen fra Gruvevegen til 
H93. (Utføres samtidig med oppgraderingen av Gruvevegen). 
(PS)

Tiltak 10: Bygge opp for slakere sving til høyre ved den dype stikkrenna 
ved H93 (PS)

Tiltak 11: Oppgrusing av den bratte bakken mellom H31 og H33 (PS)

Tiltak 12: Oppbygging av innersving overfor H 148 for enklere brøyting 
(mellomveien) (PS)

Tiltak 13: Alle stikkrenner skal i henhold til avtalen ettersees og renskes.
Nå er bl.a. rennen ved Petterson papp – H168 igjengrodd i 
begge ender (PS).

4. Panoramaplassen
Understellet til fakkelmasten ble reparert sommeren 2007.

5. Miljøplassen
Som vanlig blir det her liggende igjen en del søppel som bes ryddet opp

Tiltak 14: Ettersees og ryddes/rakes etter behov. (PS)



6. Fartsdumper
Avtalte fartsdumper er enda ikke montert selv etter flere purringer, men er lovet satt 
opp i forbindelse med asfaltering i Hundersetervegen.

Tiltak 15: Følge opp montering av fartsdumper med leverandør inntil 
dette er på plass. (GB)

7. Skilting

Tiltak 16: Fartsgrenseskiltet ved innkjøringen (ved G3) og nede i 
Heimsætervegen før løypekryssing skiftes ut med innkjøpte nye 
skilter som varsler fartsdumper så snart disse er på plass.
(GB)

Tiltak 17: Det er avtalt at varselsskiltene foran nedfartsløypekryssing (4 
skilter) skal stå permanent hele året. Eksisterende staur byttes i 
permantente stolpesko og metallrør. (GB)

Tiltak 18: Nedsunket tak på portalen ved innkjøringen må rettes snarest – 
som tidligere lovet! (MB-GB)
Tekstskiltene på denne portalen forenkles ved å fjerne den 
feilstavede midtteksten ”og Deres gjester” slik at det blir 
stående:

Hytteeierne
ønskes velkommen.

Tekstskiltene slipes og lakkes. (HHP)

Anm: 
Avtalte tiltak for PS som ikke er inkludert i veiavtalen kan faktureres.

Under hvert tiltak er avmerket ansvarlig for gjennomføring i parentes:
(PS) Panorama Service
(MB) PS ved Martin Bjørge
(GB) PS ved Gunnar Bjørge
(HHP) Hytteeierforeningen ved veiansvarlig Eystein Hernæs

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

Det vil igjen bli oppfølging av veivedlikeholdet og anmerkede tiltak på høsten 
(september)

mailto:gunnar.bjoerge@online.no

