
Fra: Holmstrøm Per Olav [mailto:per.holmstrom@vegvesen.no]  

Sendt: 8. januar 2019 09:28 
Til: Sira Randi; Vilhelmsen Jan Rune 

Kopi: Jon Sylte; post@samarbeidsutvalget.no; jens.n.engelstad@marfloat.no; John Holstad Slåen 
Emne: SV: Trafikksikkerhetstiltak Skei. 

Hei  

Vi har mottatt en søknad fra Gausdal kommune om nedsatt fartsgrense på følgende veger: 

-           redusert fartsgrense på strekningen Svingvold til forbi brua over Killielva. 
-           redusert fartsgrense til 40 km på øvre delen av fylkesvegen, fra der det er skilta 50 og   
-           fram til krysset med Veslesetervegen, og videre  på den private Peer Gyntvegen opp til  
-           bommen like ova Skei Appartement. Vi ser også gjerne at fartsgrensa reduseres til lavere  
-           enn 60 fra Segalstadseterkrysset og oppover.  
-           opphøyd fotgjengerovergang like øst for nedkjøringa til fjellandsbyen, der det er en mye brukt 

beinveg opp til Segalstad Seter med kafe og butikk.   

De hjemler søknaden i de ny fartsgrensekriteriene fra Oktober 2018. Begrunnelse står lengre 

ned i mailen. 

Sender saken over til dere som rette instans. Ønskes bidrag fra TTA så ta kontakt. 

 

Med hilsen 
Per-Olav Holmstrøm 
 
Seksjon: Trafikkteknikk og analyse 
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 
Besøksadresse: Industrigata 1, LILLEHAMMER 
Telefon: +47 61271388  Mobil: +47 90919522  e-post/Skype: per.holmstrom@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-ost@vegvesen.no 

 

 
 
Fra: John Holstad Slåen [mailto:john.holstad.slaen@gausdal.kommune.no]  
Sendt: 8. januar 2019 08:35 
Til: Holmstrøm Per Olav <per.holmstrom@vegvesen.no> 
Kopi: Jon Sylte <Jon.Sylte@gausdal.kommune.no>; post@samarbeidsutvalget.no; 
jens.n.engelstad@marfloat.no 
Emne: VS: Trafikksikkerhetstiltak Skei. 
 
Trafikksikkerhetstiltak på strekningen Svingvold-Skei. 
 
Skei/Austlid område er Gausdal Kommunes satsingsområde for turisme og hyttebygging. Det har vært store 
utbygginger gjennom mange år og nye prosjekter er planlagt i årene fremover.  
Siste året godkjente Gausdal Kommune ca 100 nye hytter og de aller fleste er i område Skei/Austlid.  
Som en naturlig følge av dette har trafikken på fylkesvei 337 Svingvold-Skei økt betraktelig.  
 
Første parsell  av gang og sykkelveien fra Slåsetervegen og opp til avkjøring til Sør Skei er ferdig. Andre parsell 
fra Vaskerikrysset og opp mot Fjellandsbyen er påstartet, men selve vegen fra Svingvold  opp er opprinnelig 
vegtrace med de utfordringer de medfører.  
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Vi har fått en henvendelse fra Samarbeidsutvalget og Skeikampen Plus som vi ønsker å bringe videre til dere: 
 
Til Gausdal kommune v/Jon Sylte 
Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (Samarbeidsutvalget) og Skeikampen Pluss er gjort 
kjent med at det nylig har kommet et rundskriv fra Vegdirektoratet som omhandler reviderte 
fartsgrensekriterier. 
  
Rundskrivet tilsier at flere forhold enn tidligere kan vektlegges når fartsgrensen skal fastsettes, og det skilles nå 
mellom skal-kriterier, bør-kriterier og kan-kriterier. Vi ber derfor kommunen rette en henvendelse til Statens 
Vegvesen om følgende to forhold: 
 
Skiltet fotgjengerovergang på fylkesveien på Skeikampen 
Rundskrivet gir økt handlingsrom for å vektlegge trafikksikkerhet for gående og syklende samt miljøhensyn ved 
fastsettelse av fartsgrensene i 30-60 km/t. Det åpnes også for mer skjønn. 
 
Det er heller ikke lenger krav til fartsdempende tiltak for bruk av fartsgrenser under 50 km/t, hvilket vil kunne 
gjøre det lettere og billigere å skilte ned strekninger, selv om det også kan få negative konsekvenser når bilister, 
ved en oppbygging av fotgjengerovergangen, ikke «tvinges» til å sette ned farten på tross av at den er tydelig 
skiltet. 
  
Slik vi ser det viser rundskrivet dessuten at det er lettere å få aksept for sammenhengende 50km/t-sone fra 
Vaskerikrysset og opp til Austlidvegen. 
 
Som konklusjon ber vi om at kommunen be SVV om at de snarest mulig skilter strekningen ned til 50km/t, og 
også bygger en opphøyd, merket og tydelig skiltet fotgjengerovergang slik at turgående trygt kan krysse 
fylkesveien der dagens lyssatte tursti opp til Segalstadseter starter ved fylkesveien. 
 
Lavere fartsgrense i «dumpa» rett vest for senter på Svingvold 
I rundskrivets kapittel 2 åpnes det for at det kan skiltes med fartsgrense 50 km/t når vegutforming/kurvatur på 
en definert strekning avviker fra resten av vegen:  
 
«Korte strekninger med særskilte behov  
Korte strekninger definert som gårdstun eller strekninger med særskilt avvikende vegutforming/kurvatur. Det 
må gjøres en vurdering av behov, og strekningen bør være så kort som mulig. I helt spesielle tilfeller kan det 
også være behov for å bruke lavere fartsgrense enn 50 km/t avhengig av vegtype/funksjon.» 
 
Selv om fartsgrense 50 km/t er tenkt for tettbebygde strøk, så bør det etter vår oppfatning også være et godt 
argument for å etterkomme vårt ønske om skilte om hele «dumpa» til 50km/t i begge retninger. Vi mener det 
ville vært fornuftig allerede før det nye rundskrivet, men nå kan vi ikke skjønne annet enn at en slik endring er 
påkrevet. Det er i dag nok nestenulykker på denne korte strekningen. 
 

 
Med henvisning til overnevnte ber Gausdal kommune om at følgende tiltak gjennomføres på fv. 337: 
 

-           redusert fartsgrense på strekningen Svingvold til forbi brua over Killielva. 
-           redusert fartsgrense til 40 km på øvre delen av fylkesvegen, fra der det er skilta 50 og fram til 

krysset med Veslesetervegen, og videre  på den private Peer Gyntvegen opp til bommen like ova Skei 
Appartement. Vi ser også gjerne at fartsgrensa reduseres til lavere enn 60 fra Segalstadseterkrysset og 
oppover.  

-           opphøyd fotgjengerovergang like øst for nedkjøringa til fjellandsbyen, der det er en mye brukt 
beinveg opp til Segalstad Seter med kafe og butikk.   

 
Med vennlig hilsen 
 
John Holstad Slåen 
Driftsleder Vei, Vann, Avløp 
Tlf: 95971424 


