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Høringsuttalelse vedrørende Olav Thon-gruppens detaljregulering av 
utbyggingen på Skeikampen 
Samarbeidsutvalget for Fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) viser til Olav Thon-

gruppens (OTG) planer for utbygging på Skeikampen og vil med dette komme med en 

høringsuttalelse. 

Fritidsboligeierne på Skei-Austlid er opptatt at av destinasjonen Skeikampen utvikler seg på 

en måte som legger til rette for gode opplevelser for dem som oppholder seg på destinasjonen. 

I den sammenheng er det SUs oppfatning at en utbygging på Skeikampen i stort er en god ting 

for destinasjonen. SU ønsker imidlertid å påpeke to forhold som fra fritidsboligeiernes syn vil 

være viktig å ivareta, og som kommunen oppfordres å ta spesielle hensyn til i sin behandling 

av OTGs forslag.  

Ivaretakelse av dagens skitorg 

I dag er området i bunnen av alpinanlegget et sted som samler mange store og små. Området 

er et naturlig oppholdsområde og base for familier som besøker Skeikampen. Spesielt gjelder 

dette for aktiviteter knyttet til selve alpinanlegget, men også som møte- og samlingssted for 

folk som går langrenn. Mange familier oppholder seg i dette området store deler av dagen og 

stedets solforhold er i den anledning viktig for at dette skal være mulig. Området er i dag 

tilrettelagt med benker og grillplasser nettopp for å være attraktivt i så måte. 

OTGs planer innebærer i dag at det bygges i høyden på en måte, som etter SUs mening, vil 

forringe det aktuelle området. Husene vil, som også OTG har visualisert i sine presentasjoner, 

kaste lange skygger. Solforholdene vil naturlig nok variere i løpet av vintermånedene, men 

SU er av den oppfatning at store deler av området vil skyggelegges og således gjøre dette 

mindre attraktivt. På informasjonsmøtene har flere fritidsboligeiere påpekt dette forholdet. 

OTG har lagt til grunn at de ønsker å tilrettelegge for at familier kan oppholde seg andre 

steder i det aktuelle området. SU er imidlertid av den oppfatning at OTG i ikke tilstrekkelig 

grad har tatt hensyn til det omfang av mennesker som oppholder seg der og at det avsatte 

området i liten grad vil kompensere for det området som skyggelegges. SU vil derfor 

oppfordre kommunen til å gå i tett dialog med OTG for å finne akseptable løsninger på dette 

problemet slik at skitorgets egenskaper som et attraktivt tilholdssted for familier blir ivaretatt. 

Trafikksikkerhet 

Den foreslåtte utbyggingen på Skeikampen er omfattende og vil bl.a. innebære at skiløyper og 

gangveier i området spesielt må vurderes i forhold til trafikksikkerhet. Planløse under- og 

overganger for skiløyper samt gangveier må ivareta behovet for at mennesker, og da spesielt 

barn og unge, kan oppholde seg og ferdes i området på en sikker måte. Dette må kunne skje 

både under utbyggingen og når de enkelte trinn i utbyggingen står ferdig.  

SU er opptatt av at rekkefølgen på tiltak må ivareta dette på en sikker måte og legger til grunn 

at kommunen spesielt fokuserer på dette i de krav de stiller til utbyggerne. 
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Avslutning 

SU mener at kommunen må bidra til at de forhold som her er påpekt ivaretas på best mulig 

måte. Skeikampen har en uttalt målsetting om å være en destinasjon for familier. For å kunne 

være dette er det avgjørende at man legger til rette for denne gruppens behov. I den 

sammenheng er ivaretakelse av et solfylt område hvor familier kan og ønsker å oppholde seg 

spesielt viktig. SU forutsetter videre at kommunen i tillegg setter fokus på å ivareta 

trafikksikkerheten på en forsvarlig måte, både under utbyggingen og når utbyggingen er 

fullført.  

 

Vennlig hilsen, 

Styret i Samarbeidsutvalget for Fritidsboligforeninger Skei-Austlid 

 

Jens N. Engelstad 

styreleder 


