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HØRINGSUTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 
2022-25(27):  
 
Vedlegg:  
-Høringsuttalelse fra Gausdal kommune til handlingsprogrammet for fylkesveger 2022- 
2025(27). 
-Handlingsprogram for fylkesveger 2022/2025(27), høringsutkast.
  
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
-Innspill til handlingsprogrammer for fylkesveger 2022-2025(27) fra Gausdal kommune. 
 
SAMMENDRAG: 
Forslag til handlingsprogram for fylkesvegnettet 2022-2025(27) er sendt på høring. Ingen 
av tiltakene som kommunestyret prioriterte i sitt innspill til programmet er kommet med. 
Administrasjonen ber om politisk tilslutning til vedlagte høringsuttalelse.  
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
Fylkesutvalget vedtok i møte den 9. mars i år å sende forslag til handlingsprogrammet for 
fylkesveger 2022 – 2025(27) ut på høring til kommuner og andre berørte instanser.  
 
I forbindelse med utarbeidelsen av handlingsprogrammet ble kommunen bedt om å komme 
med prioriterte innspill på tiltak. Kommunestyret prioriterte sju tiltak i Gausdal, med en ny 
gang- og sykkelveg langs Fv. 255 fra Segalstad bru (Granbakken) til Forset på første plass. 
Ingen av de foreslåtte tiltakene er kommet med i foreliggende forslag til handlingsprogram 
fra fylkeskommunen.  
 
Fylkeskommunen har valgt å prioritere å stanse og/eller redusere forfallet langs 
fylkesvegene i forslaget til handlingsprogram. Det satses derfor i stor grad på prosjekter 
innen utbedring og vedlikehold, på bekostning av investeringer i nye prosjekter. 
 
I prioritering av prosjekter er det tatt utgangspunkt i de høyest prioriterte prosjektene fra 
kommunene og en tverrfaglig vurdering av tilstand og behov. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Øyer, Lillehammer og Gausdal kommune har gått sammen om en felles uttalelse hvor vi ber 
om at omklassifisering av sideanlegg prioriteres, slik at gang- og sykkelveger inkl. gatelys 
langs fylkeveger overtas av fylkeskommunen.  
 
VURDERING:  
Samtlige 46 kommuner i innlandet har gitt innspill til handlingsprogrammet for fylkesveger. 
Totalt er det kommet inn ca. 430 forslag til prosjekter.  Man må derfor innse at mange 
prosjekter ikke kommer med. Likevel må vi ha høye ambisjoner på kommunens vegne om at 
vi blir hørt, og at våre prosjekter blir prioritert. 
 
Kommunene ble bedt om å prioritere prosjekter uten at det fra fylkeskommunen side var 
utpekt et helt klart satsningsområde. Når det nå er lagt opp til at det skal prioriteres 
utbedrings- og vedlikeholdsoppgaver, må vi derfor ha forventning til at gode tiltak innen 
dette feltet vil bli vurdert uavhengig av om prosjektet er prioritert på topp fra kommunen.  
 
Det er uheldig at det er forskjellige eiere og drivere av sideanlegg langs fylkesvegene, og det 
må derfor legges opp til at fylkeskommunen tar over lysanlegg og gang- og sykkelveger langs 
fylkesvegene.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
 
Som innspill til forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025(27) har Gausdal 
kommune merknader framlagt i vedlegget:  
«Høringsuttalelse fra Gausdal kommune på forslaget til handlingsprogram for fylkesveger 
2022-2025(27)» 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 24/21 den 07.05.2021. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Som innspill til forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025(27) har Gausdal 
kommune merknader framlagt i vedlegget:  
«Høringsuttalelse fra Gausdal kommune på forslaget til handlingsprogram for fylkesveger 
2022-2025(27)» 


