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Trafikksikkerhetsplan for Øyer kommune, med siste revisjon 2015 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune gir innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27) med 
prioritert liste som angitt i vedtak under. 
 
Saksutredning: 
Innlandet fylkeskommune har bedt om innspill fra kommunene på handlingsprogram for 
fylkesveger i Innlandet 2022-25 (27). Frist for innspill er satt til den 20.06.2020.  
Det er ikke avklart noen profil eller prioriterte fagområder i det kommende 
handlingsprogrammet men i saksfremlegget til samferdselsutvalget er det pekt på følgende 
viktige utfordringer fremover: 

 Store og små bruer 
 Forfall og vedlikeholdsbehov 
 Klima gir store utfordringer 

o Tilpasninger til endringer i klimaet 
o Reduksjon av klimagassutslipp fra egen virksomhet tog trafikk generelt 

 Trafikksikkerhetstiltak, bl.a. utforkjøringsulykker 
 God framkommelighet for alle trafikantgrupper 

o Gang- og sykkeltiltak 
o Kollektivtiltak 
o Næringslivets transportbehov 
o Universell utforming 

 Areal og transportstrategier, byutvikling 
 Samfunnsikkerhet 
 Eierskap og omklassifisering av bl.a veglys og gang- og sykkelveger 
 ITS, bredbånd 
 Rasteplasser 
 Sammenhengen mellom Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet for 

fylkesveg 



Fylkeskommunen ber om en prioritert liste på tvers av alle fagområder 
Øyer kommune ga i kommunestyresak 13/16 innspill (9 stk i prioritert rekkefølge) til 
handlingsprogram for 2018-2021. Kommunestyret fulgte i høringsrunden for samme 
handlingsprogram opp med vedtak om at fylkeskommunen måtte finne plass til 
restfinansiering for G/S-veg langs Fv 358 Sør-Trettenvegen i perioden. 2 av punktene ble 
tatt i opp i handlingsprogrammet: 

 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 (pri 1) ble satt opp i 2022 altså utenfor gjeldende planperiode. Det er 
foreslått avsatt 4,9 mill kr inkl. mva som en andel på 50 % av anslåtte kostnader den 
gang. 

 Fv. 312. 4 Busslommer langs Kongsvegen på strekningen fra Oddvang til Trodalen(pri 
5). Her er det foretatt noen befaringer sammen med fylkeskommunen, men ikke 
skjedd noe mere. 

 
Kommunens trafikksikkerhetsplan 2014-2017 , vedtatt i 2013, ble sist revidert i 2015. Det er 
fortsatt mange av tiltakene i denne planen som er aktuelle. Videre mener 
kommunedirektøren det er riktig å ta inn enkelte nye tiltak som har kommet til de siste 
årene. Spesielt tenkes det da på tiltak på grunn av klimahensyn (flom) 
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i brevet fra Innlandet fylkeskommune om innspill til handlingsprogram og 
foreslåtte prioriterte områder har kommunedirektøren gjort en vurdering av aktuelle tiltak. 
Det er etter fylkessammenslåing gjort endringer med hensyn på vegnummerering. Ny 
nummerering blir i det etterfølgende benyttet. 
 
Tiltaket om G/S-veg langs Sør-Trettenvegen (FV2556) foreslås opprettholdt som prioritet 1. 
Etter detaljprosjektering har kostnadsoverslag vist at kostnadene inkl. mva vil komme på ca 
21,5 mill kr. Kommunedirektøren ble i KST-sak 93/19 bedt om å fortsette arbeidet og 
samtaler med fylkeskommunen om 50% fylkeskommunal finansiering. 
Ytterligere tiltak som kommer inn under trafikksikkerhet og framkommelighet er også 
tidligere innspill medtatt i forrige handlingsprogram om etablering av busslommer langs 
Kongsvegen(FV2522) i Øyer fra Oddvang til Trodal.  
G/S-veg langs Kongsvegen(FV2522) fra Måkerudgutua til Ensby et aktuelt tiltak. Dette 
tiltaket diskuteres også med Nye Veier i forbindelse med økt trafikk ved plassering av 
bomstasjon på E6 nord for kryss ved Ensby.  
Ny kryssløsning med rundkjøring ved Øyer U-skole har også vært prioritert høyt tidligere. 
Denne bør sees på nærmere i forbindelse med revidering av kommunedelplan Øyer sør og 
fremtidig trafikkløsning i sin helhet for Øyer Sentrum. 
G/S-veg Rabbevegen(arm av FV2532) på strekningen fra Øyer bru til Vestsidevegen(FV2532) 
har også vært med på prioritert liste. Dette tiltaket sammen med G/S-veg fra Ihle til 
Bjørgekrysset langs(FV2560) sikrer fotgjengertrafikk frem til regulerte boligområder. 
G/S-veg langs Musdalsvegen (FV254) fra krysset mot Nordmedlia (FV2532) og krysset mot 
Vestsidevegen (FV2532) er også sterkt ønskelig å få etablert. Dette er en strekning med stor 
trafikk og som er skoleveg. 
 



Når det gjelder klimautfordringer og kanskje mest sett sammen med bruer har Øyer 
kommune en del problempunkter. 
Bru på Kongsvegen krysser Nordre Bryhnsåa. Det har vært en del problemer i 
flomsituasjoner. NVE holder på å utarbeide en plan for området og det er å håpe at denne 
kommer med midler til gjennomføring etter hvert. Brua er en del av utfordringen og bør 
oppgraderes for større vannmasser. 
Planlegging av utbygging i Trodal boligfelt viser at bruene over Søre Bryhnsåa både langs 
Gamlevegen(FV2560) og Kongsvegen(FV2522) har behov for oppgradering. Bru på FV2560 
må antakelig utføres uansett av utbygger av boligfeltet, men tiltak som for eksempel 
massefangdam ovenfor bru i Kongsvegen bør være et tiltak som fylkeskommunen har 
interesse av.  
 
Ser en videre på behov for tiltak på grunn av forfall og vedlikeholdsbehov gjenspeiler dette 
seg mest i veger som fylket tilbød kommune å overta etter Fylkesutvalgets behandling av 
sak 5/16, jfr. punkt om eierskap og omklassifisering. 
Det er ikke kommet til enighet mellom fylkeskommunen og Øyer kommune, da kommunen 
mener vedtakets pkt. 3 om «prinsippet 0-sum» ikke er overholdt (KST-sak 8/18). Uansett er 
det behov for vedlikeholdstiltak med tanke på bæreevne, grøfting, stikkrenner mm for både 
Sør-Trettenvegen (FV2556), Nord-Trettenvegen(FV2554) og Polavegen(FV2564). Videre bør 
det tas med behov for omlegging av Nord-Trettenvegen (FV2554) v/Enge, der vegen går rett 
gjennom tunet i dag. 
 
Det er en vurdering om hvor mange tiltak som skal listes i et slik innspill. Realistisk er det 
lite sannsynlig at mange tiltak kan bli med i handlingsprogrammet. Kommunedirektøren 
mener imidlertid at en bør tilkjennegi behovet og legger derfor frem en prioritert liste med 
en kort begrunnelse på i alt 10 tiltak. Fylkeskommunen ønsker at hvert enkelt tiltak bli 
utdypet i eget skjema og i prioritert rekkefølge. Slike skjemaer vil bli utarbeidet og lagt frem 
for kommunestyret etter at vedtak er fattet i formannskapet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Øyer kommunestyre gir følgende innspill til Innlandet fylkeskommune sitt arbeid med 
handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27) 

Pri Tiltak Begrunnelse 
1 Fv. 2556. G/S-vei. Sør-Tretten 

vegen fra Fv Kongsvegen (Prix 
Tretten) til Kv 
Kjørkjebakken/Tretten kirke, 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Skoleveg. 
Ferdig regulert og planlagt av Øyer kommune. 
50% finansiering av Øyer kommune. 

2 G/S-veg langs Kongsvegen 
(FV2522) fra Måkerudgutua til 
Ensby 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Tilrettelegge 
for sykkel mot Lillehammer. Stor trafikk langs 
strekningen på grunn av trafikk til hytter i 
Hafjell og Hafjell Alpinanlegg. Skoleveg. 
Trafikkøkning på grunn av bom på E6 nord for 
Ensby 



3 Fv. 2522. 4 Busslommer langs 
Kongsvegen (FV2522) på 
strekningen fra Oddvang til 
Trodalen  

Bedre forhold for spesielt skolelelever ved av- 
og påstigning buss langs strekninger. 
(Oddvang, Vidarheim, Jevne og Trodal) 

4 G/S-veg fra Ihle til Bjørgekrysset 
langs FV 2560 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulerte 
boligfelt rundt Bagstadvegen og frem til 
Bjørgekrysset. Regulert i områdeplan B12. 
Stor trafikk på grunn av trafikk til hytter i 
Hafjell. Delfinansieres gjennom 
utbyggingsavtaler. 

5 G/S-veg Rabbevegen (arm av 
FV2532) på strekningen fra Øyer 
bru til Vestsidevegen 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulert 
boligfelt Øyer Vest til Tingberg. 
Rekkefølgekrav i fastsatt regulering.  

6 G/S-veg langs Musdalsvegen 
(FV254) fra krysset mot 
Nordmedlia (FV2532) og krysset 
mot Vestsidevegen (FV2532) 

Sterkt trafikkert veg, Skoleveg. 

7 Massefangdam Søre Bryhnsåa, 
ovenfor bru i Kongsvegen 
(FV2522) 

Nødvendig tiltak for at eksisterende bru skal 
takle fremtidige flommengder. Vil også bedre 
forhold med tanke på avsetting av masser 
under bru for E6 

8 Bru over Nordre Bryhnsåa, 
Kongsvegen (FV2522)   

Øke kapasitet for både gangbru og kjørebru 
slik at den kan ta unna fremtidige 
flommengder. NVE har plan under 
utarbeidelse. 

9 Fv. 2554 - Omlegging av Nord-
Trettenvegen, ved gården Enge  

Vegen går rett gjennom tunet på gården. 

10 Vedlikehold av fylkesveger. 
Spesielt Sør-
Trettenvegen(FV2556) mellom 
Stalsbjørgkrysset og 
Tårstadkrysset 

Dårlig veg med mye telehiv, 
vannproblematikk og dårlig dekke. 

   
 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Kommunedirektør


