
 

 

Befaring med Fylkeskommunen på krysset i Ljørdalen, samt parkering på Holla. 

 

Onsdag 26.5.2021 kl 14.30. 

Til stede fra LGU: Lene, Helge ,Trygve 

Til stede fra Coop: Gjert Skårholen 

Til stede fra Innlandet Fylkeskommune: Arne Skybak pluss en repr til. 

 

Formål med befaringen var å vise Fylkeskommunen hvilke tanker grendeutvalget har om arealene 

rundt krysset  i Ljørdalen. Vi ønsker å få det litt penere rundt krysset, og samtidig løse trafikk og 

særlig parkering bedre en det som er tilfellet i dag. Vi ønsket å få innspill fra Fylkeskommunen rundt 

hva vi kan gjøre med plassen på vestsiden av krysset, der blant annet juletreet står. Vi ønsket også å 

få svar på hva vi kan gjøre med plakatsøyle, buss-skuret og skiltene mellom butikken og plakatsøyla.  

Coop har planer om å lage parkeringsplass sør for butikken. Dette for å få området foran butikken fri 

for parkerte biler. Gjert Skårholen var i den anledning med oss på befaringen. 

 

Arne Skybakk fra Fylkeskommunen la vekt på disse momentene under befaringen: 

Viktig å tenke på løsninger for snørydding om vinteren. 

Viktig å finne løsninger som kanaliserer veien der den faktisk skal gå, også på vinteren. 

Klart definere hva som er parkeringsplasser. I så måte positivt med ny parkering sør for butikken. 

En løsning kan være å lage grøft mellom veien og «juletreplassen». Dette både med tanke på 

vannavrenning og kanalisering av trafikk. 

En annen løsning kan være å plante en hegg som skille inn til krysset på sørsiden mot 

«juletreplassen». Denne bør være 6 meter fra veibanen. 

En tredje løsning kan være å legge steiner slik det er gjort på nordsiden mot Hjørnet cafe. Avstand 4 

meter fra veibanen. 

Viktig å tenke sikt i krysset. Høydegrense på en halv meter på eventuell hekk eller steiner når man 

kommer helt ut i krysset. 

Benker og plakatsøyle bør helst være på østsiden av krysset. Dette for å minimere ferdsel over veien. 



Veiviserskiltene kan eventuelt flyttes inntil Coopveggen. Viktig at disse står mest mulig rett frem i 

synsfeltet når man kommer inn i krysset vestfra. 

Greit å eventuelt flytte buss-skuret til vestsiden av krysset. Arne Skybak skulle høre med 

Innlandstrafikk rundt deres tanker om plassering av buss-skuret. 

 

Representantene fra Fylkeskommunen så generelt positivt på en oppgradering av krysset. De ga 

uttrykk for at det ikke var noe i veien for at vi kunne realisere våre planer så lenge vi tok hensyn til de 

momenter som kom frem under befaringen. Spesielt la de vekt på det positive med å finne en løsning 

på parkering. De foreslo at vi lager en tegning/skisse av hvordan vi tenker oss krysset i fremtiden. 

 

Etter befaringen på krysset ble Helge og Trygve med Fylkeskommunens representanter opp på Holla. 

Her så vi på løsningen med parkeringsplasser på avkjøringa ved den gamle skytterbanen. 

Fylkeskommunen mente dette var et godt alternativ for å løse parkeringsproblemene om vinteren. 

Den beste løsningen mente de ville være å ha innkjørsel i sørenden, og utkjøring i nordenden av 

plassen. Skilting kunne løses med sort/hvite «private» skilt. Det er kanskje litt kort avstand til svingen 

sør for den søndre avkjørselen, men Arne Skybak skulle se nærmere på avstandene på kart. Han 

trodde ikke det var noe problem. De oppfordret oss til å jobbe videre med saken. 

 

Ref Trygve 

 

 

 

 


