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«Logistikkhuset» 
med bru over fylkes-
veg 51 på Beitostølen 
er skrinlagt. Nå har 
Terje Fahre og i Beito-
stølen Invest andre 
planer for å løse 
parkeringsutfordrin-
gene. 
Geir HelGe 
Skattebo geir.skattebo@avisa-valdres.no

BeItOstØlen: – Det ble for 
voldsomt med brua over fyl-
kesvegen, så vi har skrinlagt 
Logistikkhuset, forteller dag-
lig leder i Beitostølen Invest 
AS, Terje Fahre. 

I stedet arbeides det nå med 
planer om et parkeringshus 
rett vest for skiheisen på Beito-
stølen, på oversida av fylkes-
veg 51. Planene ble sendt inn 
til Øystre Slidre kommune i 
november og har ikke vært ute 
på høring enda. 

250 nye plasser
– Dette vil løse parkeringsut-
fordringene på Beitostølen i 
flere tiår framover, forteller 
Fahre videre. 

– Hva med det planlagte par-
keringshuset lenger sør i sen-
trum, ved kinarestauranten. 
Er det også skrinlagt?

– Nei, det skrinlegger vi ikke, 
men holder det åpent selv om 
vi ikke har noen umiddelbare 
planer der nå, svarer Fahre. 

Det er allerede bygget parke-
ringshus bak Spar-butikken 
med 86 p-plasser. Nå er det 
planer om flere. 

«Anlegget vil ligge i terren-
get og hoveddelen av parke-
ringsdelen med cirka 250 par-
keringsplasser vil ligge under 
dagens terreng», står det i 
plandokumentene. 

«For en sikker avkjørselssi-
tuasjon vil det etableres ny, 
bred avkjørsel vinkelrett, og 
direkte ut mot riksvegen. Ek-
sisterende gangveg foreslås 
regulert, slik at den bygges 
opp og krysser den nye avkjør-
selen i en bru». 

river verkstedet
Planforslaget foreslår å rive 
eksisterende verksted, for der-
etter å bygge et nytt og større 
verksted knyttet til et parke-
ringsanlegg, samt kontor. 

Det planlegges et verksted 
537 kvadratmeter med kontor 

og pauserom på 196 kvadrat-
meter. Verkstedet vil være ga-
rasje og verksted for skian-
leggsmaskiner og ha direkte 
innkjøring fra terreng mot ski-
anlegget.

I bakkant av verkstedet 
planlegges parkeringshus i to 
etasjer pluss takparkering. Po-
tensiell plass til 251 parke-
ringsplasser. Parkeringshuset 
vil få direkte utkjøring i plan 
med fylkesveg 51, Bygdinve-
gen. Ny gangveg etableres som 
ei bru over inn-/utkjøringa til 
parkeringshuset. 

Fasaden
«Hoveddelen av tiltaket er 
ventet å få beskjedne visuelle 
virkninger på omgivelsene, si-
den store deler av bygningen 
blir liggende inne i terrenget. 
Mot riksvegen domineres til-
taket av natursteinsmuren, 
som oppbygginga av gangve-
gen over innkjøringa. 

For å lette uttrykket, samt få 
de ulike bygningsdelene til å 
harmonere med omgivelsene, 
er det foreløpig tenkt utstrakt 
bruk av treverk og åpne trespi-
leløsninger i konstruksjon og 
fasader.»

Skal løse parkeringsfloken:

skrinlegger 
logistikkhuset 

ParKerInGsanleGG: Anlegget vil ligge i terrenget og hoveddelen av parkeringsdelen med cirka 
250 parkeringsplasser vil ligge under dagens terreng. Vi ser fylkesveg 51 til venstre og skiheisen til 
høgre.  IllustrasjOn: arcasa arKIteKter as

tO etasjer OG taK: To rene parkeringsetasjer blir liggende i terrenget, med takparkering over. 
Arealet blir cirka 2520 kvadratmeter per plan, til sammen 5040 kvadratmeter, delvis under bakken. 
Verksted og pauserom/kontor blir på 733 kvadratmeter. Til sammen over og under bakken blir dette 5733 
kvadratmeter, der takarealet utgjør 3068 kvadratmeter.  IllustrasjOn:  arcasa arKIteKter as

Nærmere 200 ukrain-
ske flyktninger ble 
bosatt i Valdres i 
2022. Det tallet kan 
fort doble seg i året 
som kommer, men 
flere kommuner sliter 
med kapasiteten.
even Dessau 
even@avisa-valdres.no

Valdres: Fire kommuner i 
Valdres – Nord-Aurdal, Øystre 
Slidre, Vestre Slidre og Vang – 
har vedtatt å bosette til 
sammen 150 flyktninger i 2023.

– Det handler om solidaritet. 
Det er folk som er på flukt. Da 
må vi bare være på tilbudssiden 
og være inkluderende og finne 
muligheter, sier ordfører Knut 
Arne Fjelltun (Sp) i Nord-Aur-
dal.

Flyktningkrise i verden
Det hersker stor usikkerhet om 
situasjonen i Ukraina. Omkring 
åtte millioner mennesker er 
drevet på flukt fra landet siden 
starten av den russiske invasjo-
nen i februar. Av disse har i 
overkant av 30 000 funnet vei-
en til Norge.

Men Ukrania er likevel bare 
én del av en større, global flykt-

ningkrise. I tillegg til Ukraina 
har et stort antall mennesker 
flyktet fra Syria, Venezuela, 
Afghanistan og Sør-Sudan.

Ifølge FNs høykommissær 
for flyktninger var 103 millioner 
mennesker på flukt midtveis i 
2022, omkring en tredjedel 
barn. Det er dobbelt så mange 
som for ti år siden. 

Det er bakgrunnen for at In-
tegrerings- og mangfoldsdirek-
toratet har bedt kommunene 
om å finne plass til 35.000 nye 
flyktninger i 2023.

der det er hjerterom…
Nærmere 200 ukrainske flykt-
ninger ble bosatt i Valdres i 
2022. En håndfull av dem har 
valgt å reise tilbake i løpet av 
året. Flertallet har imidlertid 
blitt værende, og nye har kom-
met til mens krigen fortsetter å 
rase i Ukraina.

– Vi må bare jobbe med dette 
og se hva vi får til etter hvert. 
Det vil nok være utfordrende 
både for skolen og andre lovpå-
lagte kommunale tjenester, 
men vi må i utgangspunktet 
være positive og se hva vi får ut 
av det. Vi må bare brette opp 
skjorteermene og gjøre vårt 
beste, sier Fjelltun.

Flere av valdreskommunene 
merker seg at det kan bli utfor-
drende å finne husrom og kapa-

Forbereder seg på flere flyktninger:

– handler om solidaritet
FlyKtnInGestrØM: Ukrainske flyktninger i Przemysl i Polen, på vei videre i Europa. FOtO: tOrsteIn BØe / ntB


