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HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER 2018-2021(23). 
HØRINGSUTTALELSE FRA ØYER KOMMUNE 
 
 
Vedlegg:  
Mail dat. 31. januar 2017 fra Oppland fylkeskommune med vedlegg: 
• Brev fra Oppland fylkeskommune til kommunene i Oppland, dat. 24.01.2017  
• Handlingsprogram for fylkesveger 2018 – 2021 (23) Høringsutgave januar 2017 
• Saksframlegg for fylkesutvalget 
• Fylkesutvalgets vedtak i saken 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunestyresak 13/16 
 
Sammendrag: 
Oppland fylkeskommunes forslag til Handlingsprogram 2018 -2021 (23) (høringsutgave) 
inneholder ikke noen tiltak i Øyer kommune i 4 – årsperioden. Ett tiltak er ført opp i 2022 
forutsatt spleiselag med kommunen. Det gjelder delfinansiering av fortau / G/S-veg langs Fv 
358 fra Tretten sentrum til Tretten kirke.  
Rådmannen foreslår at  Øyer kommunestyre ber fylkestinget finne plass til dette prosjektet i 
perioden 2018-2021.  
 
 
Saksutredning: 
 
Handlingsprogrammet for fylkesvegene i Oppland 2014 – 2017 ble vedtatt av fylkestinget i 
juni 2013. 
Det er derfor behov for et nytt handlingsprogram for kommende 4-års periode. 
Kommunene var invitert til å komme med innspill på aktuelle tiltak, med frist 1. april 2016. 
Øyer kommunestyre vedtok i sak 13/16 ni - 9 - innspill til handlingsplanen. Vedtaket var slik: 
 

«Øyer kommunestyre foreslår følgende innspill til Oppland fylkeskommune sitt 
arbeid med revisjon av handlingsprogram for Fylkesveier 2018-2021 i Oppland: 
 
1) Fv. 358. G/S-vei. Sør-Tretten vegen fra Fv Kongsvegen (Prix Tretten) til Kv 
Kjørkjebakken/Tretten kirke, inkl. tverrforbindelsen mellom Fv. 357 og Fv. 358 
v/Tjønnlykkja. 
2) Fv.312. Ny rundkjøring. Krysset mellom Fv Hundervegen og Kv Gamlevegen v/Øyer 
ungdomsskole 
3) Miljøgate: Fv. 312 Hundervegen/Kongsvegen gjennom Øyer sentrum. Fra 
Skogvegen til Øyer ungdomsskole 



4) Fv.358. Gatelys. Sør-Tretten vegen på strekningen fra Tretten kirke til 
Stalsbergkrysset 
5) Fv. 312. 4 Busslommer langs Kongsvegen på strekningen fra Oddvang til Trodalen 
6) Fv.254. G/S-vei. Musdalsvegen på strekningen fra jernbaneundergangen på 
Tretten og opp til krysset ved øvre Vassrud 
7) Fv.319. G/S-vei. Rabbevegen på strekningen fra Øyer bru - opp til fv 
Vestsidevegen/ Rabben 
8) Fv.312. G/S-vei. Hundervegen på strekningen fra Stenberg – Ensby. Alt. fra 
Stenberg til Hunderfossen 
9) Fv. 357 Omlegging av Nord-Tretten vegen (nr. 518 og 519) ved gården Enge» 

 
I fylkeskommunens forslag til handlingsplan (høringsutgave) er ingen av Øyer kommunes 
innspill tatt med i 4-årsperioden 2018 – 2021. Kommunens innspill nr. 1 (nevnt ovenfor) er 
ført opp i 2022. Fylkeskommunen forutsetter i forslaget til handlingsplan at kommunen er 
med på et spleiselag. 
 
Tverrforbindelsen i innspill nr. 1 mellom Fv. 357 og Fv 358 v/ Tjønnlykkja er tatt ut av forslag 
til reguleringsplan ved kommunens slut behandling av planen. 
 
Vurdering: 
Kommunestyret må vurdere om det synes formålstjenlig å gjenta sine innspill fra KST-sak 
13/16 i denne  høringsuttalelse, eller om en skal prioritere ett eller noen få  av innspillene. 
Kommunen har i 2013-14 bevilget 4,76 mill NOK til tiltak nevnt i innspill nr. 1. Dette viser seg 
ikke å være tilstrekkelig og det har vært kontakt med vegvesen / fylkeskommune om 
mulighet for et spleiselag. Det er videre kontakt med vegvesenet om prosjektering og 
tilbudskonkurranse om dette er er i gang. 
 
Rådmannen vil anbefale kommunestyret å prioritere dette tiltaket med håp om å få det inn i 
handlingsplanen i fireårsperioden 2018- 2021. Dette er et skolevegsprosjekt og klart et viktig 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre ber fylkestinget finne plass til restfinansiering av fortau / G/S-veg langs 
Fv 358 fra Tretten sentrum til Tretten kirke i perioden 2018-2021. 
Dette med bakgrunn i at denne strekningen er en sterkt trafikkert skoleveg med bl.a mye  
busstrafikk. Videre bør det tillegges vekt at Øyer kommune har bevilget 4,76 mill NOK til 
tiltaket. 
 
 
 
Ådne Bakke Svein Otto Olsen 
Rådmann 


