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Vedrørende rv. 243 Nes i Ådal - Hedalen

Det vises til brev fra dere den 19. februar 2009 om oversiktsplan for rv.243 og et samarbeide 
mot Buskerud.

I møte februar 2008 tok vi opp saken med dere som et ledd i veiutbedringene i vårt område. 
Det er også slik at samme veien i Buskerud fylk er av særdeles dårlig forfatning og vi mente 
at gjennom dere ville dette ha større virkning. Slik jeg ser dette har veien fått ytterligere 
forsterket fokus med at veien over fjellet til Nesbyen er betraktelig rustet opp. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune og Sør-Aurdal kommune og grunneigerlagene på 
begge sider. Her er det gjennom et spleiselag brukt betydelige midler fra alle parter. Jeg 
mener det er viktig gjøre dere oppmerksomme på dette da hele veistrekningen, rv. 243 og 
veien over fjellet vil ha en langt større trafikk og betydning for Valdres og Hallingdal. 
Kanskje mest for Hallingdal da begge ender ligger i Buskerud fylke og at befolkningen i Nes 
og nordover vil få et langt bedre veialternativ valg med tanke på eksempelvis til og fra 
Gardermoen. Omkjøringsmessig også sammen med beredskapsmessig side.

Vil også minne om den betydelige lokal trafikken Hedalen har i området med betydelig 
næringsvirksomhet fra firmaene Hedda hytter, Multibil, Fekjær psykiatriske, kontorparken 
med mange flere.

Med tanke på at deler av riksveinettet skal over i fylkesregi må om en slik strekning skal 
overføres betydelig rustes opp i forkant.

Jeg kan på ingen måte vente til neste NTP-periode med å synliggjøre disse utfordringene og 
mener arbeidet som nå er gjort over fjellet gjør sitt til at dere på ny må ta kontakt med 
Buskerud distrikt. 

Kopi:
Gerd Eli Berge, ordføre i Nes
Statens vegvesen, Region sør, Øvre Buskerud distrikt v/seksjonsledere Wenche Bjertnes
Oppland fylkeskommune v/ Jørn Prestesæter
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Rådhuset Tingvoll 61 34 85 00 61 34 85 01 961381819
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Med hilsen

Kåre Helland
ordfører
Dir. tlf.: 61 34 85 08
E-post:kare.helland@sor-aurdal.kommune.no
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