
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planprogram 

Kommunedelplan for veg 2019-2023 

Høringsutkast 25.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planprogram 

25. februar 2019 

 

 1 

Innhold 
INNLEDNING .......................................................................................................................................2 

Hva er et planprogram? ..................................................................................................................2 

Formål med planarbeidet ................................................................................................................2 

Beskrivelse av det aktuelle området ................................................................................................2 

OVERORDNEDE FØRINGER OG RAMMER FOR PLANARBEIDET .............................................................2 

Overordnede mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel ....................................................2 

Overordnede mål og strategier i Kommuneplanens arealdel ...........................................................3 

Kommunale planer som legger føringer for arbeidet. ......................................................................4 

Kommunale prosjekter som legger føringer for arbeidet: ................................................................5 

Regionale føringer...........................................................................................................................6 

Nasjonale føringer...........................................................................................................................7 

UTFORDRINGER OG POTENSIALE ........................................................................................................8 

Bevaring av vegkapitalen – bærekraftig forvaltning .........................................................................8 

Tilgjengelighet for alle .....................................................................................................................9 

Trafikksikkerhet ..............................................................................................................................9 

Få flere til å sykle og gå ...................................................................................................................9 

Utvikling av sentrumsområder ........................................................................................................9 

God og energieffektiv belysning ......................................................................................................9 

Miljøulemper ................................................................................................................................ 10 

Klima............................................................................................................................................. 10 

Uklare ansvarsforhold ................................................................................................................... 10 

Komplett mengde og tilstandsregistrering – digitale arbeidsverktøy.............................................. 10 

Gravearbeider ............................................................................................................................... 11 

FOKUSOMRÅDER .............................................................................................................................. 11 

UTREDNINGSBEHOV ......................................................................................................................... 11 

ORGANISERING AV ARBEIDET ........................................................................................................... 11 

INFORMASJON, MEDVIRKNING OG PROSESS..................................................................................... 12 

FRAMDRIFT ....................................................................................................................................... 14 

 

  



Planprogram 

25. februar 2019 

 

 2 

INNLEDNING 
Vestre Toten kommunestyres vedtak den 17.11.2016, sak 107/16 planstrategi 2016-2019, 

Vestre Toten kommune, fastslår at kommunedelplan for veg skal utarbeides. Planarbeidet 

har direkte forankring i kommuneplanen. Planarbeidet skal gjennomføres ihht Plan og 

bygningsloven som kommunedelplan, og krever derfor et planprogram. 

Hva er et planprogram? 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, både for egen organisasjon 

og for høringsinstansene. Planprogrammet avklarer hva planlegginga skal handle om og 

hvordan den skal gjennomføres. Det vil si konkretisering av mål, behov for utredning og en 

plan for involvering og medvirkning fra allmennheten, innbyggere, lag, organisasjoner og 

høringsinstanser. Planprogrammet skal bidra til en mer forutsigbar og effektiv planprosess. 

 

Forslag til planprogram skal behandles politisk og sendes på høring. Etter høringa skal 

politikerne vedta det endelige planprogrammet, og arbeidet med planen kan starte. 

Formål med planarbeidet 

Planarbeidet skal: 

 Følge opp nasjonale og regionale føringer og overordna mål og strategier i 

kommuneplanen. 

 Ende opp i en helhetlig og overordnet plan som skal brukes som styringsverktøy for 

forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale trafikkområder i Vestre Toten 

kommune. 

 Angi prioriteringer og tiltak for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling. 

 Ta opp i seg satsingsområder som krever endring i fokus – mer miljøvennlig transport og 

et tydeligere folkehelseperspektiv. 

 Samordne relevante temaplaner/prosjekter og fungere som en overbygning mellom 

fokusområdene for å se virkemidlene i sammenheng 

Beskrivelse av det aktuelle området 

Planarbeidet gjelder for Vestre Toten kommune. Det kommunale vegnettet med alle 

vegelementer. Holdningsskapende arbeid gjennom trafikksikker kommune og øvrig 

trafikksikkerhetsarbeid og informasjonsarbeid i kommunen. 

OVERORDNEDE FØRINGER OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

Overordnede mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel 

Det er utarbeidet følgende mål og strategier for Vestre Toten kommune: 

 

1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle. 

Strategier: 
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a) Riktige tjenester til rett tid 

b) Tidlig innsats 

c) Samhandling med frivilligheten 

d) Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring 

e) Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid 

f) Tilrettelegge for fysisk aktivitet 

 

2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune 

Strategier: 

a) Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune 

b) Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og samfunnsengasjement 

c) Langsiktig- og forutsigbar planlegging 

d) Utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen 

 

3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur 

Strategier: 

a) Satsing på VA-sektoren 

b) Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer 

c) Sikre effektiv infrastruktur 

 

4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle 

Strategier: 

a) Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv 

b) Utvikle gode overganger i tjenestekjeden 

c) Utjevne sosial ulikhet 

d) Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem. 

Overordnede mål og strategier i Kommuneplanens arealdel 

Det er utarbeidet følgende overordnede mål og strategier for arealforvaltningen i Vestre 

Toten kommune: 

1. Vestre Toten kommune skal sikre produktive arealer i landbruket 

Strategier: 

a) Restriktiv holdning til omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark 

b) Stimulere til et aktivt landbruk som ivaretar miljø-, natur- og kulturlandskapsverdiene 

c) Satse på fortetting innenfor tettstedene 

 

2. Vestre Toten kommune skal videreutvikle gode grender og tettsteder. 

Strategier: 

a) Sette rammer for utvikling og gi tettstedene en naturlig avgrensning 

b) Tilrettelegge for god fordeling av boligtyper 
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c) Sikre sammenhengende grønt drag og/eller friluftsområder i og ut fra tettstedene 

d) Satse på parker og gode offentlige utearealer der det legges opp til tett unyttelse, for 

eksempel i sentrumsområder 

e) Legge vekt på kvalitet og estetikk ved all utvikling 

 

3. Vestre Toten kommune skal fremme helsevennlig, miljøvennlig og kostnadseffektiv 

utbygging 

Strategier: 

a) Utnytte utbyggings- og driftskostnader godt. Dette inkluderer bl.a. teknisk 

infrastruktur, hjemmebasert omsorg, utrykninger og skole 

b) Legge vekt på at boliger skal kunne bebos av alle uavhengig av alder, funksjonsevne 

og livssituasjon 

c) Legge til rette for at ny industri eller handelsnæring fortrinnsvis lokaliseres i 

tilknytning til eksisterende virksomhet 

 

4. Vestre Toten kommune skal sikre bærekraft og miljø 

Strategier: 

a) Aktiv satsing på miljø, areal og transportplanlegging 

b) Skjerme våre vassdrag, og vassdragsnære områder mot negative inngrep og 

forurensninger 

c) Forvalte våre arealer slik at leveområder og biologisk mangfold opprettholdes 

d) Skjerme store, sammenhengende natur- / friluftsområder mot inngrep som forringer 

områdenes kvalitet 

e) Sikre viktige naturkvaliteter og naturressurser gjennom aktiv bruk av plan og 

bygningsloven. 

Kommunale planer som legger føringer for arbeidet. 

• Strategi for folkehelsearbeid i Vestre Toten kommune 2014-2017. 

• Handlingsplan folkehelse 2017-2020. 

Kommunen har i handlingsplan for folkehelse valgt å fremme tiltak som fører til 

sunne valg. Mål for arbeidet med sykkelplan og trafikksikkerhetsplan er bl.a å 

tilrettelegge fysisk og motivere gjennom holdningsskapende arbeid for at det skal bli 

attraktivt og naturlig å gå og sykle i kommunen. 

• Trafikksikkerhetsplan 2018-2021, vedtatt i kommunestyret 01.02.2018, sak 5/18.  

Visjonen i trafikksikkerhetsplanen er: Å bygge en kultur der det er attraktivt og 

naturlig å gå og sykle i kommunen. Hovedmålet er: Trygge, sikre og attraktive 

skoleveger i 2 km radius rundt skoler. Det er et nasjonalt mål at 80 % av elevene skal 

gå eller sykle til skolene.  

• Gatelysplan skal utarbeides i 2019, for å følge utviklingen innen energiøkonomisering 

og sikre en forsvarlig oppfølging av kommunens gatelysinfrastruktur.  
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• Hovedvegnett sykkel Raufoss. Nasjonal sykkelstrategi har satt som mål at 

sykkeltrafikken skal fordobles til 8 % av alle personreiser. Dette vil kreve en målrettet 

satsing, spesielt i byer og tettsteder der potensialet for sykling er størst. Det er 

bestemt at alle tettsteder med innbyggertall over 5000 skal utarbeide plan for 

hovednett for sykkel. Det foreligger et nesten ferdig utkast til hovednett for 

sykkeltrafikk for Raufoss utarbeidet av Statens vegvesen og Vestre Toten kommune. 

Hovedmålgruppe for planen er hverdagssyklister som benytter sykkel som 

transportmiddel til/fra skole og arbeid. Målet er å gjøre sykkelen til et attraktivt 

transportmiddel for flere, og bidra til økt sykling som igjen har positiv innvirkning på 

helse og miljø. 

 Områderegulering for Rådhuskvartalet med nærområder. Det overordnede målet er 

å legge til rette for videre utvikling av tettstedet Raufoss. Tettstedsutviklinga skal 

gjøres som fortetting. Det skal legges godt til rette for menneskelig aktivitet med 

gode møteplasser samt infrastruktur med fokus på gående og syklende. Området 

ligger ikke direkte knyttet til det som nå er handelssentrum på Raufoss i senteret 

Amfi og i Storgata, men det er korte avstander. Det blir veldig viktig å stimulere folk 

til å gå eller sykle ved å utforme funksjonelle gang- og sykkelveger. 

 Reguleringsplan for Raufoss næringspark legger til rette for utvidelser av 

næringsarealer nordover, ny adkomstveg, logistikksenter mm. 

 

 

Kommunale prosjekter som legger føringer for arbeidet: 

 Kunnskapsgunnlag Areal- og transportplan Raufoss 2040 er under utarbeidelse. Det 

skal utarbeides en langsiktig utviklingsstrategi som bidrar til samordnet arealbruk og 

transportutvikling. Strategien skal bidra til å skape et attraktivt og urbant sentrum 

som stimulerer til investeringer samtidig som man skal nå nasjonale, regionale og 

lokale mål om bruk av miljøvennlige transportformer slik det er beskrevet i Nasjonal 

Transportplan, Nasjonal gåstrategi og Nasjonal sykkelstrategi. Arbeidet skal legge 

grunnlaget for en debatt om strategiske valg og prioriteringer innenfor et 

helhetsbilde for Raufoss. Regional plan for attraktive byer og tettsteder skal ligge til 

grunn for arbeidet lokalt. 

 Arkitektkonkurransen Europan 15. Raufoss er med i en Europeisk 

arkitektkonkurranse som lanseres mars 2019. Tema for konkurransen er den 

produktive byen. Formålet er å utvikle et mer urbant og flerfunksjonelt Raufoss, med 

industri, arbeidsplasser, tjenesteyting, kulturtilbud, handel og boliger i sentrum. 

 Det er satt i gang flere fortettingsprosjekter nær sentrum i tettstedene på Raufoss og 

Eina. Det forventes fortettingsprosjekter på Reinsvoll.  

 Foreløpig rapport utarbeidet av Veiteknisk institutt og Vestre Toten kommune som 

viser behov knyttet til eksisterende vegnett. Pr våren 2017 dokumenterer rapporten 

behov for 23,2 mill kr årlig til drift, vedlikehold og fornyelse grunnet elde og bruk. 
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Beregningene har brukt realistiske levetider og nøkterne kalkulasjoner knyttet til 

lokalt prisnivå og erfaringer vedrørende drift og vedlikehold. Forfallet er beregnet til 

117, 4 mill kr. Beregnet forfall inkluderer ikke lokale forsterkningsbehov eller 

oppgradering av vegen til en høyere vegklasse eller bruksklasse. 

 

Regionale føringer  

 Regional plan for samferdsel 2018-2030, Oppland fylkeskommune. Mål: Et 

transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til 

lavutslippsamfunnet. Fire plantema er prioriterte i planen; digital infrastruktur, 

infrastruktur veg og bane, fra kollektivtransport til mobilitet og ATP-strategi Mjøsbyen.  

 Regional planstrategi 2016-2020 – Mulighetenes Oppland ei grønn framtid. Overordnet 

ambisjon for samfunnsutviklingen er mulighetene som ligger i en grønn framtid. Innen 

samferdsel er prioriteten moderne, klimavennlige og effektive samferdselsløsninger som 

fremmer attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2016-2026, godkjent av 

Fylkestinget 15.06.16 Angir regional planbestemmelse gjeldende 10 år fra vedtaksdato. 

Formålet med bestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til 

effektiv arealbruk og legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg. 

Langsiktig mål er å oppnå mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og 

begrense klimagassutslippene. Fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel fra 2004 

deler byer og tettsteder inn i tre kategorier; regionale handelssentre, kommunal 

handelssentre og lokale handelssentre. Raufoss er et regionalt handelssenter. Reinsvoll 

er et lokalsentrum. Det er utarbeidet retningslinjer for bærekraftig transport. A: 

Tilrettelegging for gående og syklende 

a) Sentrumsområdene skal i størst mulig grad være universelt utformet 

b) Byer og tettsteder skal normalt ha et trafikksikkert, sammenhengende gang- og 

sykkelvegnett som forbinder boliger, tjenester og nære friområder 

c) Det bør prioriteres å etablere sammenhengende sykkelvegnett i alle regionale sentre 

og områdesentre og i en avstand på 5 km fra disse 

d) Alle nye boligområder skal ha trygg gang- og sykkelforbindelse til skole og lokalsenter 

eller til bussholdeplass 

e) I sterkt trafikkerte sentrumsområder bør det etableres egne sykkelfelt eller sykkelveg 

med fortau 

f) Det skal etableres god parkeringsdekning for sykkel i den indre sentrumssonen. Det 

bør etableres synlige sykkelparkeringsplasser med kvalitet ved viktige målpunkt.  

 Oppland fylkeskommune handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.  

Omklassifisering: Av historiske årsaker ivaretar kommunene i dag vedlikeholdsansvar for 

gang- og sykkelveger, og for vegbelysningsanlegg langs deler av fylkesvegnettet. For å få 

en og mest mulig rasjonell drift, er det hensiktsmessig at fylkesvegen og dens sideanlegg 

har én og samme eier. 
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Miljøgater Raufoss, Gran og Lena: Oppgradering av aktuelle gater og sentrumsområder. 

Det må foretas en nærmeree vurdering av hvilke områder som prioriteres. Det legges til 

grunn at tiltak av denne arten må/bør være spleiselag. Kostnad 35 mill kr. 

 Handlingsplan for trafikksikkerhet 2018-2021, Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. 

Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene: Trafikksikker kommune, 

tilskuddsordningen, kommunale trafikksikkerhetsplaner, ulykkesmarkeringer og 

trafikksikkerhetsprisen.  

 ATS-Mjøsbyen – på bestilling fra fylkestingene i Hedmark og Oppland er det igangsatt et 

prosjektarbeid for utvikling av en helhetlig, langsiktig og bærekraftig areal- og 

transportstrategi (ATS) for Mjøsbyen – som her består av de ti kommunene Gjøvik, 

Vestre og Østre Toten, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Elverum, Løten og Stange. 

En felles areal- og transportstrategi skal legge til rette for en samordnet byutvikling som 

gjør Mjøsbyen til et attraktivt, funksjonelt og klimavennlig bo- og arbeidsmarked – med 

gode kollektivtilbud og reduserte klimautslipp. Utkast til Felles areal- og transportstrategi 

for Mjøsbyen er lagt ut på høring i januar 2019. Transportstrategier er å utvikle et 

helhetlig bærekraftig transportsystem, fullføre utbygginga av jernbanen og 

hovedvegnettet, utvikle et mer attraktivt regionalt kollektivtilbud, utvikle et styrket lokalt 

busstilbud, utvikle et mer attraktivt tilbud for gåing og sykling, samarbeide om felles 

parkeringspolitikk, utvikle et mer robust og bærekraftig godstransportsystem. 

 Gjøvikregionen har vedtatt strategien Connected living. Strategien er utviklet for å finne 

nye måter å bo sammen på med korte avstander til tjenestetilbud, felles ute- og 

inneareal, møteplasser, bildeleordninger osv. 

Nasjonale føringer  

 Stortingsmelding 33, Nasjonal transportplan 2018-2029 

Nasjonal transportplan har et eget kapittel om barn og unge – Barnas transportplan. 

Planen vektlegger viktigheten av trafikkopplæring, trygghet for barn og unge i sitt eget 

nærmiljø og trygghet på skolevegen, og at myndighetene, skolevesenet og kommunene 

har ansvar for å gi barn og unge trygge omgivelser og god trafikkforståelse. 

 Stortingsmelding 40, Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering 

 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Nullvisjonen – en visjon om et 

transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd er grunnlaget for alt 

trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Etappemål – det skal maksimalt være 350 drepte og 

hardt skadde i vegtrafikken i 2030. 

 Nasjonal sykkelstrategi – Sats på sykkel! Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 

2014-2023, Vegdirektoratet. Hovedmål: Sykkeltrafikken skal utgjøre 8 % av alle reiser 

innen 2023. Det er størst potensiale i byene – der bør sykkelandelen være på 10-20 %. 

Fire delmål; fremme sykkel som transportform, sykkeltrafikken i byer og tettsteder er 

minst doblet, bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister, 80 % av barn og 

unge går eller sykler til skolen. 
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 Nasjonal gåstrategi. Statens vegvesen har utarbeidet nasjonal gåstrategi. Målet er å gjøre 

det tryggere og trivligere å være fotgjenger, og dermed få flere til å gå mer. Strategien 

har to hovedmål: det skal være attraktivt å gå for alle og fler skal gå mer. Strategien 

peker på seks innsatsområder: Utforming av fysiske omgivelser, drift og vedlikehold – 

god tilgjengelighet og fremkommelighet gjennom hele året, samspillet i trafikken – lavt 

fartsnivå på biltrafikken i byer og tettsteder er avgjørende for å øke trygghet og redusere 

antall drepte og alvorlige skader blant fotgjengere, aktiv gåkultur – et påvirke 

befolkningen til å gå mer samt bedre informasjon om gåruter som er universelt utformet, 

Forskning/utvikling og formidling – kunnskap om fotgjengernes preferanser og om 

dagens tilbud er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å gå og legge til rette for at 

flere ønsker å gå mer, ansvar og samarbeid – samarbeid mellom vegeiere/vegdriftere for 

at det skal være attraktivt å gå. 

 Veileder for en trafikksikker kommune – systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø. 

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at 

det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, 

målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. 

UTFORDRINGER OG POTENSIALE 

Bevaring av vegkapitalen – bærekraftig forvaltning 

Vestre Toten kommune har ca 140 kilometer kommunal kjøreveg, ca 9 km gang og sykkelveg 

og ca 5 km fortau. Den kapitalen som er investert i vegnettet forringes stadig. Dersom denne 

utviklingen fortsetter, må vegene bygges opp på nytt til en høyere kostand enn summen av 

jevnlig vedlikehold. Tradisjonelt har det vært for liten forståelse og fokus på drift og 

vedlikehold som målrettede tiltak. En opptrapping i den årlige vedlikeholdsinnsatsen som 

bevarer verdiene kommunen har lagt ned i vegnettet er nødvendig for å motvirke ytterligere 

forfall.  

De overordnede planene og valgte strategier for årene framover gir forventninger om 

betydelige tiltaksbehov spesielt i form av investeringstiltak. For at effekten av investeringene 

skal virke over tid er det viktig å følge opp med moderne og effektive drifts- og 

vedlikeholdstiltak. Kommunen må selv fastsette sin egen vegstandard, ta ansvar for denne 

og bevilge midler til dette over kommunens ordinære frie inntekter.  

 

Det finnes tilskuddsordninger til utvikling av gang og sykkelveger, men ingen øremerkede 

midler eller statlige overføringer som beregnes ut fra kommunens mengde av veger. 

Prioriteringer av det kommunale vegnettet vil derfor skje i konkurranse ned øvrige 

kommunale tjenester. Samtidig har kommunen lave inntekter, og kommunen går inn i en 

periode der det forventes langt strammere rammer og krevende økonomiske utfordringer. 

Driftsmidlene har i en årrekke stort sett dekket vinterdrift.  
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For å oppnå en bærekraftig forvaltning må drift, vedlikehold og investering ses i 

sammenheng som tiltak. Behovet for drift og vedlikeholdsmidler er om lag det dobbelte av 

de økonomiske rammene som tildeles. Utfordringen blir å finne de nødvendige tiltak som gir 

en balanse som gjør at drift, vedlikehold og fornyelse kommer opp på et nivå som motvirker 

ytterligere forfall, samtidig som det forventes nyanlegg. 

Tilgjengelighet for alle  

Tradisjonell vegdrift har vært fokusert på biltrafikken og dette gjelder også for Vestre Toten 

kommune. Moderne vegdrift ser alle trafikantgrupper i sammenheng og fokuserer på et 

balansert tilbud. Dette krever omstrukturering og endringer i prioriteringer. Regionale og 

nasjonale planer og føringer beskriver satsingsområder som krever endring i fokus – mer 

miljøvennlig transport og et tydeligere folkehelseperspektiv.  

Trafikksikkerhet 

Det har vært gjort et godt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen over flere år basert på 

Nullvisjonen. Denne innsatsen må opprettholdes. Det må i tillegg legges vekt på tiltak som 

skaper trygghet for trafikanter i alle aldre som ønsker å ferdes på vegene i kommunen. 

Vestre Toten kommune er godkjent som trafikksikker kommune, og har en gjeldende 

Trafikksikkerhetsplan. Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen krever investeringer og 

driftsmidler. 

Få flere til å sykle og gå 

Sykkelforbindelsene internt i kommunen, til kollektivknutepunktene og til arbeidsplasser 

utenfor kommunen er ikke tilpasset et ønske om en betydelig høyere sykkelandel. 

Størstedelen av vegnettet i kommunen er i dag bygget ut for biltrafikken. Fysisk 

tilrettelegging antas å ha stort potensiale for å motivere til økt andel gående og syklende. 

Utbygging av gang og sykkelvegnett krever investeringer, og gir fremtidige drifts og 

vedlikeholdsbehov. Dette må ses i sammenheng med gevinst i folkehelse og klimamål. 

Utvikling av sentrumsområder  

Det planlegges store utbygginger i sentrumsområdene både i regi av kommunen og i regi av 

private utbyggere. En satsning på mye aktivitet i sentrum kan kreve et høyere nivå på 

materialvalg, høyere standard på drift og vedlikehold og en annen type drift og vedlikehold 

enn det som er tilfelle i dag. 

God og energieffektiv belysning  

Belysning er viktig for trygghetsfølelse og framkommelighet i mørke. Veilys er et stort og 

ressurskrevende område innen vegforvaltningen. For å følge utviklingen innen 

energiøkonomisering og sikre en forsvarlig oppfølging av kommunens veilysinfrastruktur, vil 

området måtte gis en større oppmerksomhet enn det har i dag. Det antas å ha stort 

potensiale å gå over til LED-belysning for å spare energi, og dermed utgifter til strøm. Vestre 
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toten kommune har ikke driftsstyring på eksisterende gatelysanlegg, det antas å ha stort 

potensiale for forenklet drift og større fleksibilitet i styring ved å etablere driftsstyring.  

Miljøulemper 

Estetikk er en viktig verdi for innbyggerne. Vegarealene og vegutstyret gir betydelige bidrag 

til helhetsinntrykket i et nærområde. For eksempel kan luftstrekk for gatelysanlegg virke 

skjemmende i et boligområde. 

Klima 

Nedbørsmengden i Norge har økt de siste tiårene. Det er mer ekstremnedbør enn før. I løpet 

av dette århundret kan den årlige nedbørsmengden i Norge øke ytterligere.  

Det er den kraftige og intense nedbøren som skaper størst utfordringer med avrenning. 

Noen av de mest essensielle drifts- og vedlikeholdstiltakene for veg er å kunne håndtere 

nedbørsmengdene, kanalisere og avlede vannmengdene på og i tilknytning til vegnettet for å 

hindre utvasking av veg. Fortetting av sentrumsområder må ha stekt fokus på lokal 

overvannshåndtering. Nåværende driftsrammer gir ikke rom for dette viktige preventive 

vedlikeholdet som grøfterensk og etablering av tilstrekkelig grøftevolum. Gamle og 

utilstrekkelige stikkrenner vil kunne bryte sammen, og vil tilslutt redusere effekten av dagens 

beredskapsnivå i kommunen og vaktordninger.  

Uklare ansvarsforhold 

Det er flere vegforvaltere; stat, fylke, kommune og private. Slik delingen av ansvaret for 

veinettet foreligger, kan det ligge utfordringer i skjæringspunkter mellom stat, fylke og 

kommune når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av vegene.  

Vestre Toten kommune og Oppland fylkeskommune mener at totalansvarsprinsippet skal 

ligge til grunn for forvaltning, drift og vedlikehold av vegene. Det betyr at hele vegen med 

langsgående tilbud til gående og syklende skal ligge til en vegholder. Alle tilhørende veglys, 

skilt, gatemøbler og andre vegelement skal inngå i ansvarsforholdet. 

Oppland fylkeskommune har tatt initiativ til å rydde opp i ansvarsforholdet mellom 

kommune og fylkeskommune, men arbeidet er stoppet opp og forventes tatt opp igjen i 

2020.  Det er stort potensiale i å avklare ansvarsområdene for vegelementer og drift der 

kommunal veg går inn på fylkesveg. 

Komplett mengde og tilstandsregistrering – digitale arbeidsverktøy 

Dette arbeidet er godt i gang, og det er gjort datafangst og tilstandsregistreringer av 

dekkestandard og tilstand på gatelysnettet. Lagring av data i databaser er nødvendig for 

dokumentasjon av vegelementer. NVDB er den nasjonale vegdatabanken der alle data om 

Norges veger bør lagres. I Vestre Toten er det kun enkelte vegelementer som er 

dokumentert i NVDB. Det er stort behov for innlegging og vedlikehold av data i NVDB for 

kommunale veger. Når dette er gjort må tilstand og endringer som følge av utskifting og 

ombygging oppdateres fortløpende for å kunne prioritere drift og vedlikeholdsbehov i riktig 
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rekkefølge. Det antas å ha stort potensiale i å kunne benytte digitale drifts og 

vedlikeholdssystemer. 

 

Gravearbeider  

Arealer i veger og gater blir benyttet for fremføring av ulike ledninger og installasjoner. 

Ved gravearbeider blir det en forringelse av ulike vegelementer.  For å sikre en forsvarlig 

standard på veger og gater etter gravearbeider må det utføres kontroll og oppfølging av 

ansvarlige entreprenører. Det antas å ha et stort potensiale i å systematisere etterkontroll av 

gravearbeider. Dersom graveskader er oppstått, vil tiltakshaver kunne pålegges å utbedre 

dette i arbeidets garantitid. Uten kontroll og oppfølging vil eventuelle graveskader belaste 

kommunens drifts- og vedlikeholdsbudsjett. 

FOKUSOMRÅDER 
Gjennomgang av nasjonale, regionale og lokale planer, utfordringer og potensiale peker 

spesielt på tre områder som vil ha stekt fokus i planarbeidet 

 Bærekraftig forvaltning av vegkapitalen 

 Tilrettelegge for gående og syklende 

 Tettstedsutvikling 

Andre fokusområder vil kunne komme fram i løpet av planprosessen. 

UTREDNINGSBEHOV 
Planarbeidet skal bygge på eksisterende kunnskap. Det ses på nåværende tidspunkt ikke 

behov for ytterligere utredninger. 

ORGANISERING AV ARBEIDET 
Kommunestyret vedtar planprogram og kommunedelplan. 

Formannskapet, som kommuneplanutvalg, ivaretar det løpende behov for formell politisk 

drøfting og vedtak underveis i planprosessen, dvs i fasene mellom kommunestyrets 

behandlinger. 

Utvalg for teknisk drift og plansaker er kommuneplanutvalgets diskusjonspartner i 

vurderinger knyttet til kommunedelplan for veg, planprogram og planutkast behandles i UTP 

med anbefaling til FSK. 

Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for planprosessen 

Ansvarlig for planarbeidet er Teknisk driftsavdeling ved driftssjef. 



Planprogram 

25. februar 2019 

 

 12 

For utarbeidelse av faglig rapport som vedlegg skal benyttes som vedlegg til plandokument 

har kommunen inngått avtale med Veiteknisk institutt. Triona er benyttet som 

underleverandør for noen tjenester. 

Det foreslås at styringsgruppe og arbeidsgruppe videreføres med valgte politiske 

representanter fra forrige planprosess med følgende endringer: Assisterende rådmann 

byttes ut med rådmann, og planavdelingen deltar i arbeidsgruppe og styringsgruppe. 

Tabellen angir rollene i planarbeidet 

Rolle Utvalg/tittel Navn 

Planeier Kommunestyret  

Kommuneplanutvalg Formannskapet  

Forbehandling før 
kommuneplanutvalg 

Utvalg for teknisk drift og plansaker  

Planansvarlig Rådmann Bjørn Fauchald 

Planleder Driftssjef teknisk driftsavdeling Bodil Kristin 
Evenstad 

Styringsgruppe Rådmann Bjørn Fauchald 

 Driftssjef teknisk driftsavdeling  Bodil Kristin 
Evenstad 

 Plansjef Eirik Røstadsand 

 Utvalgsleder Utvalg for teknisk drift 
og plansaker 

Stian Pettersbakken 

 1 representant fra Utvalg for teknisk 
drift og plansaker 

Arve Sørboe 

 1 representant fra Formannskapet Hege Eriksen 

Arbeidsgruppe Driftssjef teknisk driftsavdeling Bodil Kristin 
Evenstad 

 Driftsenhetsleder veg og park Per Morten Aas 
Stenberg 

 Arealplanlegger Kjersti Flatråker 
 

INFORMASJON, MEDVIRKNING OG PROSESS 
Det utarbeides forslag til planprogram som fremmes Formannskapet for beslutning om 

oppstart og kunngjøring. 

Varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram blir sendt til offentlige organer 

og andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. 

Kunngjøring skjer via minst en avis som er alminnelig lest på stedet og på kommunens 

hjemmeside. Høringsdokumentet vil bli lagt ut på Fyrverkeriet bibliotek og i resepsjonen på 

rådhuset. 
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Frist for innspill er seks uker fra utsendelsesdatoen. Det er mulighet for innspill til både 

planprogrammet og planarbeidet generelt. Alle merknader som kommer inn innen utløpet 

av fristen vil bli tatt med i kommunens vurdering når endelig planprogram skal fastsettes. 

Mottatte høringsuttalelser bearbeides og behandles i Formannskap og Kommunestyret for 

vedtak av planprogram og kunngjøring av oppstart. 

Utarbeiding av plandokument for 1. gangs politisk behandling. Arbeidsgruppa presenterer 

forslag til kommunedelplan for styringsgruppa. Forslag til plandokument fremmes for 

Formannskapet for første 1.gangs behandling. 

Etter at planutvalget har foretatt 1. gangs behandling blir hovedplanen lagt ut til offentlig 

ettersyn. Det vil si annonsert og varslet på samme måte som ved kunngjøring av oppstart, 

med mulighet for nye innspill. 

Merknadsbehandling og ferdigstilling av hovedplan evt 2. gangs behandling. Mottatte 

høringsuttalelser bearbeides og det fremmes sak til Formannskapet for overordnet 

økonomisk samordning med andre økonomibelastende tiltak, med forslag for fremlegging til 

Kommunestyret for vedtak. 

Hvis det er store innsigelser til planen må det settes i gang 2. gangs høring og planen kan 

ikke vedtas før etter dette er behandlet.  

Sluttvedtak og kunngjøring. Kommunestyret fatter endelig vedtak, og vedtak kunngjøres på 

kommunens hjemmeside. 

Høringsorganer:  

 Offentlige myndighets- og forvaltningsorganer 

 Nabokommuner 

 Kommunens råd 

 Politiske partier 

 Lag og foreninger i kommunen 
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FRAMDRIFT 
Planprogrammet legger opp til at det skal foreligge politisk vedtak for kommunedelplan veg i 

denne kommunestyreperioden. Eventuelle forsinkelser i prosessen vil kunne føre til at 

fremdriftsplanen må revideres, med påfølgende forskyvning av politisk vedtak av 

kommunedelplanen. 

Aktivitet Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug 

Utarbeidelse av planprogram        

Orientering om oppstart/ høring planprogram 
UTP 

 4      

Melding om oppstart/høring planprogram FSK  13      

Offentlig ettersyn/høring 6 uker  13 24     

Bearbeiding av innspill   24-
30 

    

Orientering om behandling av planprogram med 
innspill UTP 

  29     

Behandling planprogram FSK    7    

Vedtak planprogram KST    23    

Utarbeiding av forslag til kommunedelplan        

Arbeidsgruppa presenterer planen for 
styringsgruppa 

       

Orientering i UTP før 1. gangs politisk behandling 
i UTP 

    3   

1. gangs politisk behandling FSK     11   

Offentlig ettersyn/høring 6 uker        

Bearbeiding av innspill        

Orientering om planen i UTP       19 

Planvedtak FSK       20/21 

Planvedtak KST       29 
 


