
PERSBU – ROE – EIDE VEGEN 

Oppgradering av Roevegen - større jobb, men mindre 
hytteeierbetaling 
 
Oppgradering av Roevegen fra kommunegrensen og nordover, forbi Dalsetkollen til Roe 
seter blir nå påbegynt. Prosjektet er forankret i årsmøtevedtak i veilaget både i 2019, 
2020 og 2021. 
 
Tilbudsrunde 
Veilagsstyret har gjennomført en prosess hvor flere entreprenører ble invitert til å gi 
tilbud på oppdraget. Etter forhandlinger med to av er det besluttet å tildele oppdraget til 
Nore Fjelldrift AS. 
Eksterne rådgivere bisto i prosessen med blant annet å gi råd om hvordan 
oppgraderingen burde gjennomføres.  
 
Avgrenset, men mer omfattende 
I forhold til opprinnelig plan er tiltakene med bom og autovern lenger nord på 
strekningen tatt ut i denne fasen. Isteden er det prioritert noe mer omfattende tiltak 
over Dalset slettene med økt massepåfylling og styrket kvalitet for å gjøre strekningen 
best mulig rustet for vinterdrift. 
 
Billigere for hytteeierne 
På årsmøtet i 2020 ble det stipulert en finansieringsandel for hytteeierne på 16.500 
(som de fleste allerede har betalt) + 8.200 kroner pr. eiendom som inkluderte autovern 
og bom lenger nord. Med oppsparte strekningsmidler i veilaget og omprioriteringene 
som er gjort anslås imidlertid det andre hytteeierbidraget å bli redusert fra 8.200 kroner 
til ned mot det halve pr. eiendom. 
 
Stengt i perioder etter ferien 
Arbeidene forventes å komme så smått i gang i juli, men vil foregå for fullt utover i 
august. Da må det påregnes stengning av veien i enkelte perioder.  Intensjonen er å til 
enhver tid holde adkomst åpen en av veiene, og det tas sikte på å utarbeide en 
stengningsplan. Hytteeierforeningen og veilaget vil forsøke å samordne videre 
informasjon om dette. Veianlegget blir stengt fra Dalsethaugen til Dalsetkollen i 14 
dager fra mandag 2.august til mandag 16 august. Da må de som vil til Roe og 
Dalsetkollen kjøre om Eide. Fra 16. august til 23.august blir vegen stengt fra Roe 
seter til Dalsetkollen 
 
Veilaget overtar ansvaret for vinterdriften 
Når arbeidene er fullført vil veilaget overta vinterdriftsansvaret for den oppgraderte 
strekningen. Da er det de som vil følge opp brøyteavtale. Hytteeierforeningen forventer 
imidlertid å få en rolle i forbindelse med oppfølging av sideveiene inn til hytteområdene 
- på lik linje med hvordan dette er løst for Dalsethaugen på andre siden av 
kommunegrensen. 
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