
 
HØRINGSUTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE PÅ 
FORSLAGET TIL HANDLINGSPROGRAMMET FOR 
FYLKESVEGER 2022-2025(27):  
 
Gausdal kommune ser med beklagelse på at ingen av våre foreslåtte prosjekter er kommet 
med i forslaget til handlingsplan for fylkesveger 2022-2025(27). 
 
Som en kommune helt uten riksveger, så utgjør fylkesvegnettet hovedtyngden av vegnettet i 
kommunen. De er derfor en avgjørende viktig del av infrastrukturen, og vedgår innbyggerne i 
høy grad. 
 
I forlaget som ble sendt inn fra Gausdal, er det sju prosjekter som spenner over et vidt spekter. 
Her er det oppgaver både innen nybygging, utbedring og vedlikehold.  
 
Prosjektet som ble prioritert høyest er bygging av gang- og sykkelveg mellom Segalstad bru 
og Forset. Dette er et viktig prosjekt sett ut fra hensynet til trafikksikkerhet, miljø, helse og 
ikke minst trivsel. En realisering av prosjekt vil binde de tre største tettstedene i kommunen 
sammen med gang- og sykkelveger. 
 
Da kommunene i 2020 ble invitert til å komme med innspill til handlingsprogrammet, var det 
ikke tatt stilling til noen klar prioritering av satsningsområde fra fylket. I foreliggende 
forslaget er det prioritert å satse på å stanse eller redusere forfallet på eksiterende vegnett i 
stedet for nye store investeringer. Når det i handlingsprogrammet blir slått fast at det i 
prioriteringen av prosjekter er tatt utgangspunkt i de høyest prioriterte prosjektene fra 
kommunene, så har vi som satte investeringsprosjekter på topp blitt spilt ut over sidelinjen. I 
stedet for å bare ta hensyn til de høyest prioriterte prosjektene fra kommunen, burde det i 
større grad vært sett på relevante prosjekter lengre ned på listen, når en så klar prioriteringen 
av vedlikehold og utbedring var foretatt. På andre plass på vår prioritering har vi f.eks. 
vedlikehold/utbedring av Fv. 2530 Berge – Jevanhaugen. Dette er en smal og dårlig grusveg 
som ikke oppfyller kravet til hverken framkommelighet eller sikkerhet, og som har vært 
prioritert på topp av kommunen ved tidligere innspill til handlingsprogram for fylkesveger. 
 
Gausdal kommune vil på vegne av innlandet uttrykke bekymring for at manglene 
bevilgninger til nye prosjekter kan få handlingsprogrammet til å virke traust og lite offensivt.  
På sikt kan dette få konsekvenser for bosetting og innovasjon, særlig for de mindre stedene i 
fylket. 
 
Øyer, Lillehammer og Gausdal kommune har gått sammen om følgende felles uttalelse: 
Høringsutkastet omtaler i kap 5.7 eierskap og omklassifisering. I utkastet til 
handlingsprogrammet påpekes det under «sideanlegg til fylkesvegnettet», at det ikke er 
optimalt med forskjellige vegholdere for kjøreveg og anlegg for gående og syklende og veglys 
langs fylkesvegene.            

Spesielt gjelder dette vinterdrift og krevende koordinering for å ivareta fremkommelighet for 
gående og syklister. I praksis vil dette si at fylkeskommunen overtar gang- og sykkelveger 
samt gatelys langs fylkesveger. I mange tilfeller er det i dag kommune som drifter disse. Vi 
vil derfor be om at omklassifisering av sideanlegg (gang- og sykkelveger samt veglys) 
prioriteres, og at gang- og sykkelveger inkl. gatelys langs fylkeveger overtas av 
fylkeskommunen. 


