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SAMMENDRAG: 
Innlandet fylkeskommune har bedt om innspill til handlingsprogrammet for fylkesvegnettet 
i perioden 2022 – 2025.  
Administrasjonen foreslår at følgende tiltak prioriteres i Gausdal (i prioritert rekkefølge):  
 
1. Fv. 255 Seg. bru (Granbakken) – Forset - Ny gang- og sykkelveg. 
2. Fv. 2530 Segalstadsvingen – Frydenlund - Ny arm fv.2530 til fv. 254 – ny g/s veg. 
3. Fv. 2530 Berge – Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, utvidelse.   
4. Fv. 255 Forset – Svatsum – Reasfaltering av strekningen Helleberg - Svatsum.  
5. Fv. 255/2530 v/Toft i Follebu og v/Fougner- Oppdimensjonering av stikkrenne(r).  
6. Fv. 2528 Brustuen bru – Svingvoll - Ny arm fv.2528/254 – ny g/s veg.  
7. Fv. 2544 Skeisvegen - Utbedring av farlig svinger og reasfaltering. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Innlandet fylkeskommune har startet arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesveger i 
perioden 2022-2025. Kommunene i Innlandet er bedt om å komme med innspill til 
handlingsprogrammet innen 20 juni d.å. 
 
Det er foreløpig ikke fastlagt kriterier for hvilke tiltak som prioriteres, men det er pekt på 
noen viktige utfordringer: 
Bruer, forfall og vedlikeholdsbehov, klima, trafikksikkerhet, framkommelighet, gang- og 
sykkeltiltak, kollektivtrafikk, næringslivet, universell utforming, areal- og transportstrategier, 
samfunnssikkerhet, eierskap og omklassifisering av veglys og gang- sykkelveger, ITK og 
bredbånd, rasteplasser og sammenhengen mellom Nasjonal transportplan og handlingsplanen 
for fylkesveger. 
 
Fylkeskommunen anbefaler at innspillene fra kommunene er politisk forankret. Kommunenes 
innspill må være prioritert, dvs. gitt prioriteringsrekkefølge 1,2,3 osv.  
 



  
 
 

  
 
 

 

I 2016 leverte Gausdal kommune innspill på 9 prioriterte tiltak til handlingsprogram for 
fylkesveger i Oppland for perioden 2018-2021. Disses tiltakene var: 
 
1. Fv. 318 Berge – Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, utvidelse.  
2. Fv. 255 Linflåa (Granbakken) – Forset(Statoil) - Ny gang- og sykkelveg.  
3. Fv. 255 Forset – Svatsum - Utbedring av dårlige strekninger.  
4. Fv. 318 Segalstadsvingen – Frydenlund - Ny arm fv.318 til fv. 254 - g/s veg.  
5. Fv. 336 Frøyse – Kankerud - Utbedring, utvidelse av smale strekninger.  
6. Fv. 255 v/Toft i Follebu - Oppdimensjonering av stikkrenne(r).  
7. Fv. 315 Brustuen bru – Svingvoll - Ny arm fv.315/254 – ny g/s veg.  
8. Fv. 337 Skeisvegen - Utbedring av farlig sving  
9. Fv. 254 v/Fjerdum skole - Ny busslomme/plass.  
 
Av disse tiltakene var det bare tiltak nr. 9, ny busslomme ved Fjerdum skole som kom med i 
handlingsplanen fra fylkeskommunen, og som er utført. I tillegg er det gjort tiltak innenfor 
ordinært vedlikehold på tiltak nr. 3, Forset – Svatsum, hvor strekningen Forst – Helleberg har 
blitt reasfaltert, og tiltak nr. 5, Frøyse – Kankerud, hvor det er gjort utbedringer i samarbeid 
med S & O Grimstad AS.  
 
Gjeldene handlingsplan for Oppland fylkeskommunen inneholder også vedlikeholdstiltak for 
Gausdal som ikke var med på kommunens prioritering. Dette er fv. 2442 Forset – Værskei og 
baksidevegen i Østre – fv. 2528 fra Lillehammer grense til Svingvoll.  
 
Gausdal kommune vedtok i 2017 en trafikksikkerhetsplan for perioden 2017-2021. 
Denne planen inneholder bl.a. tiltak på fylkesveger. Høyeste prioritert i denne planen har ny 
gang- og sykkelveg fra Segalstad bru til Forset langs fv. 255.  
 
I forbindelse med kommune- og regionreformen har en del fylkesveger fått nye vegnummer. 
 
VURDERING: 
Med bakgrunn i innspillene til gjeldene handlingsprogram for fylkesvegnettet, er det naturlig å 
holde fast ved de tiltakene som fortsatt ikke er planlagt eller gjennomført. Noen av tiltakene er 
utvidet/omformet i forhold til nye behov/forutsetninger.  
 
Administrasjonen vil foreslå at prioriteringsrekkefølgen for tiltakene endres noe slik at gang- og 
sykkelvegen fra Segalstad bru til Forset prioriteres på topp, og at ny arm fra Segalstadsvingen til 
Frydenlund prioriteres på andre plass. Dette begrunnes ut fra en helhetsvurdering hvor særlig 
hensynet til myke trafikanter, trafikksikkerhet og trafikkavvikling vektlegges. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Som innspill til Innlandet fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger i perioden 
2022-2025, prioriterer Gausdal kommune følgende tiltak: 
 
1. Fv. 255 Seg. bru (Granbakken) – Forset - Ny gang- og sykkelveg. 
2. Fv. 2530 Segalstadsvingen – Frydenlund - Ny arm fv.2530 til fv. 254 – ny g/s veg. 
3. Fv. 2530 Berge – Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, utvidelse.   
4. Fv. 255 Forset – Svatsum – Reasfaltering av strekningen Helleberg - Svatsum.  
5. Fv. 255/2530 v/Toft i Follebu og v/Fougner- Oppdimensjonering av stikkrenne(r).  
6. Fv. 2528 Brustuen bru – Svingvoll - Ny arm fv.2528/254 – ny g/s veg.  
7. Fv. 2544 Skeisvegen - Utbedring av farlig svinger og reasfaltering. 
 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 24/20 den 24.04.2020. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Som innspill til Innlandet fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger i perioden 
2022-2025, prioriterer Gausdal kommune følgende tiltak: 
 
1. Fv. 255 Seg. bru (Granbakken) – Forset - Ny gang- og sykkelveg. 
2. Fv. 2530 Segalstadsvingen – Frydenlund - Ny arm fv.2530 til fv. 254 – ny g/s veg. 
3. Fv. 2530 Berge – Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, utvidelse.   
4. Fv. 255 Forset – Svatsum – Reasfaltering av strekningen Helleberg - Svatsum.  
5. Fv. 255/2530 v/Toft i Follebu og v/Fougner- Oppdimensjonering av stikkrenne(r).  
6. Fv. 2528 Brustuen bru – Svingvoll - Ny arm fv.2528/254 – ny g/s veg.  
7. Fv. 2544 Skeisvegen - Utbedring av farlig svinger og reasfaltering. 
 
 
 


