
Rapport fra oppfølgingsmøte/veibefaring Hafjell Panorama 6/9 2007
v/veiansvarlig Eystein Hernæs

Fra HHP:
John Høsteland
Sigurd Bendiksen
Eystein Hernæs

Fra PS:
Martin Bjørge
Gunnar Bjørge
Tobias Stubrud - møtte ikke

1. Generelt vedrørende veivedlikeholdet
Veiene i området er nå i svært bra stand. 
- Oppgraderingen av Bjørgefallet er fullført.
- Alle veier er gruset og høvlet
- Kun noen mindre arbeider gjenstår
- Ny avtale gjelder fra 1/11

2. Private innkjøringer og plasser
PS har fulgt opp oppgraderingene av innkjøringene for G46, G48 og G50. 
Tilfredsstillende løsninger vil være på plass før vinterbrøyting.

Parkert bil og stein på snuplass i G70 er fjernet:

Status for oppfølgingspunkter fra veibefaringen 16/6 200:

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.
Status: Delvis gjennomført, men det bør fylles ytterligere to lass til slik 

at vannet ikke renner over veien om eksisterende rør skulle 
fryse.
Strømkabler hindret legging av nytt rør.

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
Status: Gjennomført

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

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.

Status: Delvis gjennomført. Strekningen er gruset opp, men nytt rør ble 
forsinket grunnet maskinhavari. Dette skal monteres nå.

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.
Status: Gjennomført

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

kabeltrommel ved G16.
Tiltak: Dette fjernes snarest (Martin)
Status: Gjennomført. Ny matte tilhører Stein Ensby som bes fjerne 

denne. 

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

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.
Status: Gjennomført.

3. Panoramaplassen
9. Understellet til fakkelmasten er råttent.

Tiltak: Sigurd og Martin skifter ut stokkene
Status: Gjenstår. Martin og Sigurd tar dette før snøen kommer.

10. Lampene for belysning av bautasteinen er defekte.
Tiltak: Eystein får lampene demontert.
Status: Gjennomført. Lampene var kun plugget i stikkontakt.

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.

Status: Delvis gjennomført, med unntak av stolpe i enden av skigard 
som vil bli montert nå.

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.
Status: Gjennomført

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.
Status: Pris er kr. 6000,- + mva pr. fartsdump.

Enighet om at vi monterer 5 fartsdumper, og med asfalt mellom 
dumpene på hver side av kryssende løype.

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:

Status: Ikke gjennomført. HHP v/Eystein bestiller skilter og PS         
v/Gunnar monterer.

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
Status: Ikke gjennomført. HHP v/Eystein sjekker status. Gunnar setter 

opp skiltene permanent. (NB! Metall rør som forankres         
skikkelig)

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
Status: Befaring gjennomført 7/9 med John, Sigurd og Eystein fra HHP 

og Øyvind Fransen og en kollega fra kommunen.
Alle hytteeiere med ulovlig oppsatt gjerde tilskrives av 
kommunen med krav om fjerning. Styre er lovet kopi av dette. 
Her kan dagsbøter bli brukt!

Andre tiltak avtalt:

- PS besørger beising av klubbhytta i høst  

- Ny veiavtale gjeldende fra 1/11 2007
PS fikk utlevert 3 sett områdekart og oppdatert oversikt over brøyting pr. hytte.

- Ved gjerdebefaringen med kommunen ble også sikringen av tilførselsløypa/ski-
overgangene av ny vei til Hafjelltoppen fjellgrend besiktiget. Kommunen vil ta 
initiativ til at overgangene sikres, samt at ansvaret for fremtidig vedlikehold blir 
avklart.

- John overleverte Øyvind Fransen skisse over den farlige S-svingen i 
tilførselsløypa, og han lovet å sjekke om denne blir rettet ut i forbindelse med 
planlagt ny tilførselsløype nedenfor eksisterende. John følger opp dette. 




