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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K.sak 27/15 Reguleringsplan G/S – vei Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
Planutvalgsak 23/16 Reguleringsplan G/S – vei  Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
Investeringsplan 2013 – 2016 
Prosjektregnskap 

Sammendrag: 
Med bakgrunn i et detaljert kostnadsoverslag som er mer enn det dobbelte av tidligere 
kostnadsvurdering, legger rådmannen fram en sak slik at kommunestyret kan ta stilling til 
videre håndtering av saken. Det legges fram to alternative forslag til formannskapets 
innstilling: 
 
Alt.1: avslutte prosjektet / legge det på vent 
Alt.2: bevilge mer penger, også til å forskuttere fylkeskommunens andel. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplan for G/S - veg / fortau fra Tretten samvirkelag til Aurvoll skole ble vedtatt av 
kommunestyret 30.04.2015, sak 27/15.  

Gangveg fra Tjønnlykkja til Toppavegen med tilgrensende areal ble unntatt fra juridisk 
virkning.  
 
I kommunens Investeringsplan 2013- 2016 er prosjektet oppført med 3, 2 mill kr. i 2013. 
  
I kommunens investeringsbudsjett 2013 – 2014 er prosjektet oppført med 3,2 mill kr i 2013 
og 1,56 mill kr i 2014, til sammen 4,76 mill kr. 
 
Tiltaket er prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. 
 
Sør-Trettenvegen er fylkesveg og det vanlige er at kommune og fylkeskommune går 
sammen om å finansiere slike tiltak, med 50 % på hver.  I Oppland fylkeskommunes 
handlingsprogram for fylkesveger 2018 -21 (23) er tiltaket oppført i 2022 med 5 mill kr. 
Kostnadsvurdering foretatt av er basert på løpemeterpriser. 
 



På denne bakgrunn har det vært ført samtaler med fylkeskommunen og vegvesenet om 
muligheten for at kommunen kan forskuttere kommunens andel mot en sikkerhet om 
tilbakebetaling. 
 
Administrasjonen har fått utarbeidet detaljerte planer og kostnadsoverslag.  
Sweco Norge AS har gjort et overslag på entreprisekostnad på 15,5 mill kr. eks. MVA. 
I tillegg kommer prosjektering (arbeidstegninger, stikningsdata oppfølging) anslått til 
200 000 kr og byggherrekostnader anslått 1,55 mill kr. (10 % av entreprisekostnad). 
Inklusive MVA gir dette en prosjektkostnad på 21,563 mill kr. 
 
Påløpte kostnader så langt: 
Til utarbeidelse av reguleringsplan, detaljplaner, konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag 
er det regnskapsført netto utgift på kr. 1 112 342.-. Da er MVA - kompensasjon trukket fra. 
 
Vurdering: 
Kostnadsoverslaget fra Sweco ender opp med mer enn det dobbelte en hva kommunen og 
fylkeskommunen tidligere har antatt. 
 
Kommunen står overfor et valg: 
- å avslutte prosjektet / legge det på vent 
 eller: 
- å bevilge mer penger, også til å forskuttere fylkeskommunens andel. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at det blir for kostbart å gjennomføre tiltaket, sett opp 
mot andre investeringsbehov, men legger fram to alternative forslag til innstilling fra 
formannskapet. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Alt 1: 
Kommunestyret vedtar å avslutte arbeidet med å bygge fortau/gang og- sykkelveg fra 
Tretten sentrum opp mot Aurvoll skole. 
 
Alt. 2:  
Kommunestyret ber rådmannen i forslag til investeringsbudsjett for 2020 innarbeide midler 
til dekning av kostnader til bygging av fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten sentrum opp 
mot Aurvoll skole, herunder forskuttering av fylkeskommunens andel. Rådmannen bes om å 
fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om dette.  
 
 
 
 
Ådne Bakke Svein Otto Olsen 
Rådmann


