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tester ut nytt system: På E6 mellom Biri og Vingrom kan du 
risikere å møte rødt lys de neste ukene. Men ikke bry deg om det.

De neste to ukene kan du 
få rødt lys på E6, men da 
skal du bare kjøre videre 
som om ingenting hadde 
skjedd. 
lillehammer: Statens veg
vesen etablerer vegbommer 
på E6, som skal kunne gi rask 
stenging av vegen hvis noe 
skulle oppstå. Fra 23. oktober 
til 7. november skal anlegget 

testes.
Det vil ikke bli stengt, men 

Statens vegvesen opplyser at 
du kan risikere å få rødt lys.

– Bilistene på E6 blir ikke be
rørt av testinga, annet enn at 
de kan oppleve at det blinker 
på de variable skiltene og at 
det er rødblink ved bommene. 
Vi stenger ikke E6 med bom
mene i testperioden, sier byg
geleder Jan Erik Kristiansen.

– Det er viktig at bilistene 
kjører som vanlig, så det ikke 
oppstår trafikkfarlige situasjo
ner, sier han.

Strekningen skal være tyde
lig merket med at testing på
går. Dette gjelder på europa
vegen mellom Mjøsbrua og 
Vingrom.

Får du rødt lys – bare kjør!

Historisk, blir det sagt 
om viljeserklæringa 
som ordførarane i 
Lillehammer og Gud-
brandsdalen skreiv 
under på fredag. Er 
det første steg på veg 
mot ein samla by og 
dal i eitt felles region-
råd med namnet 
Gudbrandsdalstinget? 
av Ketil SandviKen
lOm: – Dette er ikkje noko 
sluttprodukt, men eit kjempe
godt dokument som samlar 
oss, fastslo fylkesordførar Even 
Aleksander Hagen da han av
slutta Gudbrandsdalsmøtet sist 
fredag med oppmoding til 
samtlege ordførarar om å skrive 
under på ei viljeserklæring som 
inneber sterkare samarbeid og 
betre ressursutnytting.

Føreåt hadde fleire ordførarar 
trekt det enda lenger.

Gudbrandsdalstinget
–  At Gudbrandsdalen for lengst 
ikkje er samla i ein region, fat
tar eg ikkje. Vi har ikkje tid til å 
vente, alle seier at dei ønskjer å 
forsterke gudbrandsdalsbegre
pet og kall det gjerne «Gud
brandsdalstinget», sa Dovre
ordførar Bengt Fasteraune, og 
viser til kva dei har fått til i 
Fjellregionen i NordØsterdal 
og Trøndelag.

– Dei har sjukehus, høgskule 
og landbruksskule. Vi må stå 
meir samla, skal vi få til noko 
også, seier Fasteraune til GD, og 
siktar til fylkessamanslåinga 

med Hedmark.
Vertsordførar Bjarne Eiolf 

Holø hadde i et tidlegare inn
legg ymta frampå om overfø
ring av eksisterande tre region
råd til eitt Gudbrandsdalsting.

– Er vi med på noko historisk, 
eg kjenner litt på det, og håpar. 
Det viktigaste med viljeserklæ
ringa er at 12 ordførarar set 
stempelet sitt under, det for
pliktar og er historisk. Og så må 
vi vise at vi vil få det til, sa Rune 
Støstad. Ordføraren i Nord
Fron, og nyvald leiar av region
rådet for MidtGudbrandsdal, 
la til at ein samla by og dal vil ha 
slagkraft inn i ei ny fylkeskom
mune, og understreka at lille
hammerperspektivet er viktig 
inn i storsatsinga på Mjøsbyen.

Fylkesordføraren ser ingen 
motsetnad her.

ikkje i takt med tida
– Regioninndelinga vart eta
blert i 1975, og er ikkje i takt 
med tida, sa Dag Erik Pryhn. 
Selordføraren peikte på at fyl
keskommunen har ansvar for 
regional utvikling. Han utfor
dra fylkesordføraren på kva 
den vil med Gubrandsdalen og 
gjentok oppfordinga om å få 
opp att skiltet «Velkommen til 
Gudbrandsdalen» på Lilleham
mer stasjon. Ordførar Espen 
Granberg Johnsen lova å etter
koma dette.

– Eg må skuffe deg dersom du 
forventar at innspela skal koma 
frå Oppland fylkeskommune, 
sa fylkesordførar Even Alek
sander Hagen til Pryhn, og et
terlyste konkrete innspel, for 
eksempel om deltidsinnbyggja
ren, som denne samlinga ei

gentleg dreia seg om.
Samarbeidet som er etablert i 

Byregionprogrammet for 2013
2017 har lagt grunnlaget for å 
rette merksemda mot felles 
moglegheiter og utfordringar 
ved moderne busetting. «By og 
fjell – moderne bosetting som 
grunnlag for tvikling og verdi
skaping», var overskrift for 
Gudbrandsdalsmøtet i Lom.

Etter første dag med innlein

gar og paneldebatt, baud andre 
dag på gruppearbeid om med
verknad og demokrati, teneste
tilbod, samfunnsutvikling og 
planlegging, opne dører og 
samordna innsats med presen
tasjon for alle til slutt.

største fritidsfylket
Som eit resultat av dette skal 
det arbeidast vidare med kom
munale råd for deltidsinnbyg

gjarar, samarbeid om planstra
tegi og kommunikasjonskanal 
for heile Gudbrandsdalen. Vi
dare samarbeid skal organise
rast gjennom oppretting av 
Gudbrandsdalstinget. I vilje
serklæringa står det at dette 
ikkje skal vera til hinder for in
terkommunalt samarbeid, og at 
arbeidet i den einskilde kom
mune og samarbeid mellom 
fleire kommunar alltid vil vera 

Historisk vilje til samarbeid: Samtlege ordførarar i dalen skreiv under på viljeserklæring om felles regionsamarbeid:

det fyrste «Gudbrandsdals-tinget»

siGnaturen: Vert Bjarne Eiolf Holø (Sp) var første ordførar til å 
skrive under viljeserklæringa.

histOrisK: Fylkesordførar Even Aleksander Hagen frå Otta (t.v) og fylkesmann Eli Blakstad frå Sør-
Fron med 12 «edsvorne» ordførarar mellom seg. Fr.v. Ole Tvete Muriteigen, Sør-Fron, Hans Oddvar Høistad, 
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hOVedKOntOret: Norsk Tipping på Hamar får kritikk for sin siste 
kasinosatsing.  FOtO: ntb scanpix

OslO: Foreningen Spillavhen-
gighet Norge er svært kritisk til 
at Norsk Tipping vil innføre 
nye kasinospill fra nyttår. 

– Norsk Tipping nærmer seg 
de uregulerte aktørene når de 
tilbyr stadig mer aggressive 
spill, sier politisk rådgiver 
Magnus Pedersen i foreningen 
til P4-nyhetene.

Norsk Tippings inngikk ny-
lig en avtale med spilloperatø-

ren Quickspin om tilgang til 
flere populære kasinospill 
blant de internasjonale selska-
pene.

– Det betyr at Norsk Tipping 
blir mer aggressive og prøver å 
få tak i flere kunder som trolig 
bruker mye penger hos de 
utenlandske aktørene, sier Pe-
dersen, som mener problem-
spillere heller burde få hjelp 
enn å bli kanalisert inn til 

Norsk Tipping.
Kommunikasjonsdirektør 

Tonje Sagstuen i Norsk Tip-
ping forstår ikke kritikken.

– Det er nettopp vår jobb å få 
de som ønsker å spille penge-
spill, også de mer aggressive, 
raske pengespillene, til å spille 
hos Norsk Tipping, sier hun til 
P4.
(©NTB)

Får kritikk for kasinosatsing

Historisk vilje til samarbeid: Samtlege ordførarar i dalen skreiv under på viljeserklæring om felles regionsamarbeid:

det fyrste «Gudbrandsdals-tinget»

ein viktig førsetnad for å få til ei 
positiv utvikling, men at Lille-
hammer og Gudbrandsdalen 
har alt å vinne på å stå saman 
og stå sterkare i møte med sen-
trale styresmakter, nærings-
livsaktørar, forskings- og utvi-
klingsmiljø og andre samfunns-
aktørar gjennom samarbeid. 
Det vil styre samfunnsutviklin-
ga i heile regionen.

– Det er bra å setja søkeljos på 

deltidsinnbyggjaren. Oppland 
er Norges største hytte- og cam-
pingfylke. Fritida er viktig for 
folk, og dalen og dølabyen heng 
i hop, fastslo fylkesordføraren 
avslutningsvis.

– dette er nytt
Samfunnsforskar Aksel Hagen 
var oppglødd etter Gudbrands-
dalsmøtet i Lom.

– Innlegga til ordførarane er 

noko heilt nytt, her har det 
skjedd ei utvikling, seier Ha-
gen. Som førsteamanuensis i 
samfunnsplanlegging ved Høg-
skolen i Innlandet (HIL) er han 
oppteken av Gudbrandsdalen 
som identitet og begrep.

– Det ser ut som om nærings-
liv og samfunnsliv har skjønt 
dette, og nå kjem endeleg det 
politiske apparatet etter. 

Gunn-Heidi Marstein 
Nipius er enig i kritikken 
som er kommet fram mot 
Nettbuss.
av Steinar ChriStianSen  
og alekSander MyklebuSt
lOm: Forrige natt til mandag 
var det kaotiske tilstander på 
bussen fra Lom.

– Vi hadde bestilt plassbillet-
ter, men da vi kom på bussen 
merket vi fort at noe var galt. 
Bussen var rett og slett over-
booket, forteller hun.

– Sjåføren gjorde så godt han 
kunne og klarte å løse en van-
skelig situasjon, men det er 
ganske uakseptabelt at vi sta-
dig opplever dette, særlig i hel-
gene.

satte inn drosjer
– Slik jeg forsto det, ble situa-
sjonen løst med at det ble leid 
inn drosjer til de passasjerene 
som hadde billett, men som 
det ikke var plasser til, fortel-
ler hun.

Nipius retter ingen kritikk 
mot bussjåførern. 

– Han opptrådte på en fin 
måte, så dette er kritikk mot 
systemet, ikke mot sjåførene, 
understreker hun.

Nupius og følget kom fram 
til Gardermoen i rett tid, tross 
alt.

– et enkelttilfelle
Markedssjef i Nettbuss, Svein 
Arne Vik, sier til GD at ved å 
forhåndskjøpe billett skal man 
være sikret plass ombord i 
bussen.

– De som har kjøpt billett på 
forhånd skal ha en garanti om 
at de får plass.

At det ikke ble plass til alle 
natt til mandag, skyldes ifølge 
Vik at bare en av de to bussene 
de hadde satt opp på ruten 
rakk å holde ruta. Den andre 
ble stanset av en stengt bro i 
Måløy.

- Dette var et enkelttilfelle 
som skjedde fordi brua var 
stengt. Det skulle vært to bus-
ser, men ble bare en. Av og til 
skjer ting på vegen som vi må 
løse. Det vanlige er at vi da set-
ter inn drosjer i stedet.

avviser overbooking
Han avviser at Nettbuss over-
booker, slik enkelte hoteller og 
flyselskaper er kjent for å gjø-
re.

– Vi selger kun de plassene vi 
har.

Vik forteller at forhåndsboo-
kingen gjør det lettere for 
Nettbuss å beregne om de skal 
sette inn ekstra busser, noe de 
ofte gjør i forbindelse med jul 
og påske.

- Kaotisk busstur 
fra lom til G-moen

lediGe seter: Sjeldent syn enkelte tider – ikke minst på bussen 
fra Lom. FOtO: ntb scanpix


