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PILEGRIMSLEDEN 2018  
OMDISPONERING AV MIDLER BEVILGET I KST-SAK 20/14 
 
 
Vedlegg: 
Søknad til Oppland Fylkeskommune om tilskudd til bruer Pilegrimsleden 2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksprotokoll KST-sak 20/14 (arkivsak 14/172) 
 
Sammendrag: 
Rådmannen ber om at bevilget tilskudd kr. 100 000 til restaurering av Rolla bru 
omdisponeres slik at de kan benyttes til bygging av ny avlastningsbru. Prosjektet med 
restaurering har ikke latt seg finansiere opp i hht intensjonen. 
 
Saksutredning: 
I KST-sak 20/14 i 2014 ble det bevilget kr. 100 000 fra Øyer kommune til et prosjekt som 
hadde som mål å restaurere den gamle steinhvelvingsbrua over Rolla på Nord-Tretten. 
Totalkostnaden på prosjektet beløp seg til anslagsvis kr. 1 500 000. Utover tilskudd fra 
Oppland fylkeskommune og noe private midler fra Norsk kulturminnefond klarte 
prosjektgruppa ikke å reise nok penger til full restaurering, og midlene bevilget av Øyer 
kommune ble aldri utløst, jfr vedtak «(…)kr. 100 000 til rehabilitering av Rolla bru, det 
forutsetter full finansiering fra alle parter(…)». Dette innebærer at pengene aldri ble 
overført fra disposisjonsfondet til drift. 
 
Det er ut i fra innhentet kompetanse ingen reelle alternativer til full restaurering av brua, 
annet enn bygging av en enklere avlastningsbru. Rolla bru er siden 2014 stengt for trafikk, 
og Pilegrimsleden er skiltet om ned over brua over E6. Dette medfører en omvei for 
vandrerne, og ikke minst en betydelig trafikkfare.  
 
Det har også vært skade på andre bruer langs Pilegrimsleden. I 2016 fikk Øyer kommune 
skjønnsmidler til utbedring av bruer over Kvæsa og Sagåa i Sørbygda. I 2017 tok Sagåa ny 
lei i forbindelse med vårflommen. Derfor er det også behov for ny bru der, som strekker 
seg over hele det nye elveløpet med understøtting.  
 
I tillegg til omdisponering av eksisterende midler er det søkt støtte gjennom 
partnerskapsmidlene (Pilegrimsleden) fra Oppland fylkeskommune på kr. 90 000 (se 
vedlagte søknad). Det er også noe penger igjen av skjønnsmidlene fra 2016. Samlet sett 
skal dette være tilstrekkelig til å finansiere bygging av disse 2 bruene. 
 
 
Vurdering: 



Interessen for Pilegrimsleden er økende, og trafikken gjennom Øyer av lokale, nasjonale og 
internasjonale vandrere underbygger dette. Øyer kommune har forpliktet seg gjennom 
partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og Dale-Gudbrand Pilegrimsenter til å 
holde leden farbar gjennom kommunen. Det er alltid en utfordring med elveløpene som 
preges av sesongendringer og regnflommer. De mindre bekkeløpene lar seg som oftest 
forsere, men elver i størrelsen til Sagåa og Rolla er mer utfordrende. I samarbeid med 
Oppland fylkeskommune og Dale-Gudbrand Pilegrimsenter kan Øyer kommune sikre trygg 
kryssing av elvene gjennom omdisponering av midler. 
 
Rådmannen ber om at bevilgede midler fra sak 20/14, kr. 100 000, omdisponeres slik at de 
kan benyttes til en ny avlastningsbru over Rolla. Midlene overføres fra disposisjonsfondet 
som settes ned fra kr 18.372.769,- til kr 18.272.769,- 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1)Kommunestyret omdisponerer midler fra sak 20/14, kr. 100 000, slik at de kan benyttes 
til en ny avlastningsbru over Rolla. 
 
2)Midlene tas fra disposisjonsfondet og overføres driftsbudsjett Sektor Kultur og fritid, 
merket prosjektnummer 107261 Pilegrimsleden. 
 
3)Følgende budsjettjusteringer foretas: 
 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Pilgrimsleden 11200-5030-
3651-107261(P) 

100 000  

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-
8801 

 100 000 

Til sammen  100 000 100 000 

 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


