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Kommunestyret har behandlet saken i møte 21.02.2019 sak 5/19 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Anne Marte Skari (Sp) 
Helge Haukeli (Ap) 
Wenche Strand (Ap) 
Rune Meier (H) 
Terje Aschim (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Oskar Sunde (H) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende endringsforslag: 
Store prosjekter på fylkesvegnettet: 
Fv 240 Fjordlinna gang-sykkelveg Skutelandet-Fjordvang flyttes opp igjen til prio 2. 

 
Wenche Strand (Ap) la fram følgende tilleggsforslag: 
Nytt pkt 4.  
Gran kommune tar kontakt med Hvs, Opplandstrafikk og drosjenæringen for å få en evaluering av 
trafikksituasjonen ved Hvs. 
 
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Wenche Strand (Ap) til nytt punkt 4, ble forslaget enstemmig 
vedtatt. 
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Ved votering over endringsforslaget fra Øyvind Kvernvold Mhre (GBL), ble forslaget vedtatt med 14 mot 
13 stemmer 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes, med følgende endring: 

      Store prosjekter på fylkesvegnettet: 
      Fv 240 Fjordlinna gang-sykkelveg Skutelandet-Fjordvang flyttes opp igjen til prio 2.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det er 
mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    

3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for elever 
til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor prioriteres i 
fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 

4. Gran kommune tar kontakt med Hvs, Opplandstrafikk og drosjenæringen for å få en evaluering av 
trafikksituasjonen ved Hvs. 

 
 


