
 EV; OPPLAND
i \/ fylkeskommune

Regionalenheten l

X  /["oY’J‘c&3’/ ~ I  f)
GRAN KOMMUNE

Rådhusvegen 39 ~
2770 JAREN

Vår ref.: 201604065-167 Lillehammer, 3. april 2019

Deres ref.:

Miljøgate Gran - realisering av prosjektet

Vi viser til vårt brev datert 07.12.18 vedr planarbeid for videre utbygging. Vi viser også til de siste

drøftingene - senest i møte 28.03.19 —jf. Statens vegvesens oversendte referat fra dette møtet.

I nevnte møte presenterte Statens vegvesen - SVV - kostnadsoverslag for de to hovedalternativene;

etappe 1+2 - anslått til 58,6 mill. kroner, og etappe 2+3 - anslått til 44,3 mill. kroner.

I nevnte møte presenterte SVV også kostnader og usikkerhet til de 3 etappene som

miljøgateprosjektet i Gran omfatter. Dette knyttes til byggherrekostnader, usikkerhetsprofil,

grunnundersøkelser og mulig forurenset grunn.

Det statlige bidraget til prosjektet er 50 mill. kroner (ca. 59 mill. kroner oppjustert til 2019-nivå).

Fylkeskommunen har forutsatt at utbygging skjer innenfor avsatt ramme -jf. fylkeskommunens brev

datert 07.12.18.

Gran kommune ønsker å starte utbyggingen i sør, for å styrke Gran som regionsenter, forbedre

sentrumsmiljøet og legge til rette for bolig og næringsutvikling i sentrum.

Fylkesrådmann har forståelse for kommunens ønske, samtidig som også fylkesrådmann ønsker et

godt resultat innenfor avsatte rammer. Det er ikke avsatt midler i fylkeskommunens budsjetter til

dette prosjektet, og fylkesrådmann kan ikke påta seg en risiko som kan medføre økte kostnader.

Fylkeskommunen vil være framtidig veieier, og ønsker gjennom utbyggingen å ivareta myke

trafikanters interesser og behov, og også de behov Opplandstrafikk har for å tilrettelegge

kollektivtransporten i Gran sentrum på en effektiv og rasjonell måte. Dette ivaretas gjennom etappe

2+3.

Fylkesrådmann har tidligere bedt SVV starte byggeplanlegging av etappe 2+3 med tanke på

realisering/ utbygging i 2020. SVV har behov for en avklaring innen 1. juli for at byggestart skal skje i

2020.
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Dersom Gran kommune ønsker  å  begynne i sør - dvs. utbygging av etappe 1+2 -vil dette bety

kostnader utover avsatt ramme, og økonomisk risiko knyttet til grunnforhold /forurenset grunn.

Gran kommune må da være villig til  å  ta den økonomiske risikoen knyttet til dette.

Fylkesrådmann må derfor be Gran kommune om en avklaring av ovenfor nevnte forhold innen

15.06.19.
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