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Hvilke tiltak skal utredes?

• To alternativer for utnyttelse av 
hotelleiendommen
• med og uten hotell

• nye fritidsleiligheter i 4-5 etasjer i begge 
alternativer

• Gang- og sykkelløsning langs 
Segalstadsetervegen og utbedring av 
kryss med Skeisvegen («Vaskerikrysset»)

• Skiløype-/turvegnett gjennom 
planområdet

• Ny dagligvarebutikk
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Framdrift for planprosessen
Aktivitet Planlagt fremdrift
Utarbeide forslag til planprogram Mai-september 2019

Utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn, samt oppstart av arbeid med 

reguleringsplan. 

Oktober 2019

Bearbeiding etter høring – innkomne merknader Desember 2019- februar 2020

Fastsetting av planprogrammet April 2020

Utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning Februar 2020 - september 2020

Førstegangsbehandling av reguleringsplan med konsekvensutredning, samt 

behandling av forslag til utbyggingsavtale.

Oktober/ november 2020

Offentlig ettersyn November/ desember 2020

Bearbeiding etter høring – innkomne merknader Januar/februar 2021

Andregangsbehandling av reguleringsplanen Mars/ april 2021

Sluttbehandling av reguleringsplan og utbyggingsavtale April/mai 2021
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Høring av planprogrammet avsluttet 
– planprogram vedtatt
• Ved høring av planprogrammet kom det inn i alt 22 uttalelser

• Mange av uttalelsene dreier seg om vei- og trafikkløsninger

• Alle uttalelser er oppsummert og kommentert i eget notat. Dette notatet og selve 
uttalelsene er en del av grunnlaget ved politisk behandling av planprogrammet

• Hvilke uttalelser som er hensyntatt framgår av revidert planprogram og tilhørende 
notat

• Revidert planprogram ble vedtatt av Gausdal kommune på møte i planutvalget 24. 
april

• Dokumentene som var til politisk behandling ligger på kommunens nettsider 
under det aktuell møtet

• https://www.gausdal.kommune.no/politiske-dokumenter-og-
moeteplan.481822.no.html

https://www.gausdal.kommune.no/politiske-dokumenter-og-moeteplan.481822.no.html
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Veg- og trafikkløsninger

• Planprogrammet legger til grunn utredning av gang- og sykkeltilbud langs 
Segalstadsetervegen – noe kommunen ser behov for uavhengig av ny vegløsning fra 
Skeisvegen til Segalstadsetervegen. Utforming/tverrsnitt skal vurderes nærmere i 
planprosessen – f.eks. hvor vidt det skal være rabatt mellom gang- og sykkelveg og 
vegbane

• Utbedring av «Vaskerikrysset» (krysset mellom Skeisvegen og Segalstadsetervegen) skal 
utredes som en midlertidig løsning fram til ny adkomst fra Skeisvegen til 
Segalstadsetervegen er etablert

• Årsaken til at ny veg fra Skeisvegen til Segalstadsetervegen ikke planlegges nå, er at 
denne mest hensiktsmessig planlegges sammen med ny bebyggelse i dette området

• Planprosess for det aktuelle området ventes igangsatt om kort tid

• Kommunen har således ikke gått bort fra at denne vegen skal etableres

• Gjennom utbyggingsavtale vil det avsettes midler som vil bidra til finansiering av vegtiltak 
og annen infrastruktur, etter kommunens prioritering
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Skiløyper

• Kommunen ønsker at skiløypetraseer gjennom området skal reguleres

• I hovedsak legges eksisterende traseer til grunn, men noen endringer kan være 
aktuelt

• Løypetraseer vil diskuteres med kommunen og Skeikampen pluss, og berørte 
grunneiere vil kontaktes dersom de ikke har avtale om skiløype over eiendommen 
pr i dag

• Planområdet er utvidet noe nord for hotellet for å muliggjøre lokalt ønsket løsning 
for løype- og vegtraseer. Utvidelse kunngjøres 19.5

• Konsekvensene av en eventuell planfri kryssing for Torsdalsvegen over/under 
skiløype/nedfart vil være en del av utredningene som skal gjennomføres. Hvor 
vidt dette vil bli en del av planforslaget, avhenger av resultatet av disse 
utredningene. 
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Regulering av hytteområder 

• I tillegg til Thongruppens egne arealer, vil det etter dialog med kommunen 
reguleres noen hytteområder som pr i dag ikke er omfattet av reguleringsplan

• Forslag til reguleringsplan for disse arealene vil følge prinsipper fra regulering av 
tilgrensende hytteområder mht. byggehøyder, utnyttelsesgrad mm. For eksempel 
gjelder følgende i reguleringsplan for Skei sør:
• BYA = 25 % 

• Gesimshøyde: 3,00 m og mønehøyde: 5,00 m

• Det tillates kun én hytteenhet (bruksenhet) pr. regulert hyttetomt.



multiconsult.no

Dagligvarebutikk

• Det vil utredes mulighet for ny dagligvarebutikk på motsatt side av 
Segalstadsetervegen fra dagens butikk

• Eier av Segalstad seter står ansvarlig for denne delen av planarbeidet
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Kontaktinformasjon

• Multiconsult er rådgiver for planarbeidet.
• Kontaktperson er Gunnar Bratheim, gunnar.bratheim@multiconsult.no, tlf 905 26 861

• Thon Hotellbygg er forslagsstiller
• Kontaktperson er Jarle Brunsell, jarle.brunsell@olavthon.no, tlf. 938 96636
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