
Til 

styret i Megrunnslia velforening 

v/ leder Per Bjørkum 

Notat vedr. vedtak om framtidig løsninger mht vinterbrøyting 

Erfaringene med vinterbrøyting så langt er udelt positive. Innenfor 

prøveperioden på to år - ref. årsmøtevedtak - har vi opplevd en 

sesong med stevling og en normal driftssesong.  

Ser vi status pr. i dag har vi rustet opp vegen til å møte de 

utfordringer vi kan se for oss i framtida gitt et vanlig vedlikehold. De 

to siste vintrene har imidlertid gitt oss en løsning med trafikk i 

vegnettet i påsken som en ikke kunne forutse den gang vedtaket ble 

fattet. Bruken av vegen  også  i påsken aktualiserer derfor spørsmålet 

om helårsveg.   

Vi har grunn til å trekke disse konklusjonene: 

1. Det bør være driftteknisk mulig å holde vegen oppe i påsken gitt at 

vi ikke får en teleløsning i samme periode. 

2. Det kan være aktuelt å forlenge den delen av vegnettet som 

vinterbrøytes fra krysset avgrening Kongsvingervegen og opp til den 

såkalte "Poppeplassen" knyttet til drift av denne delen i jula, og fra 

vinterferien og utover. Brøyteoperatøren Even Moen sier at dette ut 

fra erfaringer i vinter, er fullt mulig.  

3. Det er pr. dato ikke parkeringskapasitet nok oppe i den øvre delen 

av feltet for å kunne gi alle en P-plass i påsken. En påsketrafikk vil 

derfor måtte basere seg på at noen må kjøre opp/ned for avlessing av 

varer og folk for parkering nede ved Fylkesvegen 29. Når flere får 

bygd seg stikkveger inn til sine hytter fra hovedvegnettet, vil en trolig 

kunne dekke behovet for parkering innen 2-4 år. 



4. Finansiering av helårsveg er et kapittel for seg. Jeg ser pr. dato 

ingen løsning bortsett fra at dette utlignes på hytter/tomter, dvs 

legges inn i den ordinære kontingenten. Å skille mellom vinterkjøring 

og "fra påske og utover inkl. sommeren-kjøring" ser for meg ut til å 

bli komplisert. Men det er mulig, jfr. pkt. 5 i forslag til vedtak. 

5. Vinterbrøytinga gjør at vegen tørker fortere opp og derfor blir 

tidligere åpen om våren. Vinterbrøytinga har derfor gjort det mulig å 

bruke vegen i påsken i år for alle, også for de som ikke har deltatt i 

vinterbrøytinga.  

6. Det er usikkert hvorvidt hele vegnettet har et bærelag og 

toppdekke som tåler en påsketrafikk i teleløsningen. Det bør derfor 

avsettes midler til opprusting av vegen over noen år for å sikre oss 

her. 

På grunnlag av dette fremmer jeg følgende innstilling til forslag om 

framtidig vinterbrøyting: 

1. Stamvegnettet vinterbrøytes opp til avgrening Kongsvingervegen 

som i de to siste åra.  

2. Det brøytes fra avgrening Kongsvingervegen og opp til 

"Poppeplassen" i juleferien, og fra vinterferien og utover. Viss mulig, 

brøytes vegen helt opp på fjellet i forb. med påsken. 

3. Dersom forholdene gjør det mulig, holdes disse vegene åpen for 

trafikk i påsken, men med de restriksjoner mht bruk og parkering 

som er nødvendig.  

4. Det avsettes midler til et driftsbudsjett for videre opprusting av 

vegen med sikte på helårsdrift, med kr. 20.000. 

5. Vinterbrøytinga finansieres vha egen avgift. Bruken av vegen fom 

påske og utover finansiers av Megrunnslia Vel etter en 



fordelingsnøkkel der Megrunnslia Vel går inn i brøytebudsjettet med 

kr. 15.000. 

Alvdal 19.08.2012 

Hans Sollid - driftsansvarlig veg/hytte nr. 20 


