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Innkalte: 
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11/20   
20/401 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra formannskapets møte 22.01.2020 godkjennes. 
 
 
 

 

12/20   
20/401 

MELDINGER FRA ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR  
 
Behandling: 
 
Det ble orientert om følgende saker i møtet: 
 

• 4- årig prioriteringsplan for kommunestyrets arbeid – gjennomgang og drøfting 
av foreløpig utkast.    

• Representanter til arbeidet med revidering av plan for frivilligheten: Det er 
ønskelig med oppnevnelse av to politiske representanter til dette arbeidet. 
Følgende oppnevnes: 

o Ahmed Haruun Ali SV 
o Sissel Skiaker SP 

• Opplegg for kommunestyrets todagers møte 11. og 12. mars 2020. Fokus blir 
på økonomi, herunder opplæring slik formannskapet har etterspurt og grundig 
gjennomgang av oppdatert tiltaksplan for «Økonomisk omstilling 2019-2022». 

• Kort status om oppfølging av saken om storkjøkken og vaskeri, herunder 
tilbakemeldinger fra nabokommunene, jfr forutsetningene i kommunestyrets 
vedtak. 

• Status for utfordringene med å rekruttere fastleger i kommunen – med 
hovedfokus på hva som planmessig blir gjort av tiltak framover. 

• Status for arbeidene med å utbedre Fjordgata på Eina. 

• Referat fra møte i Interkommunalt politisk råd 17. februar 2020. 
 

• Innspill fra ordfører / AP: Anmodning om nærmere orientering om 
konsekvenser av nedtak av sykehjemsplasser på Gimle og orientering om 
utfordringsbildet for området eldreomsorg: 

 
 
 
Vedtak: 
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Meldingene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

13/20   
20/411 

KJØP AV SAGATUNET  
 
Behandling: 
 
 
Repr. Arild N. Ødegaard (SP) tok opp spørsmål om inhabilitet for formannskapets 
medlemmer som sitter i styret til Vestre Toten rådhus AS. Det ble sjekket opp av 
kommunedirektøren som mener at det ikke oppstår inhabilitet i denne saken.  
 
Avstemning: 
 
Innstillingen ble vedtatt med syv stemmer, - fire stemte imot. 

 
Saksordfører: Haruun Ali 
 
 
Vedtak: 
 
1. Vestre Toten kommunestyre vedtar å kjøpe eiendommen Sagatunet DA for 44,5 

millioner kroner. Kommunestyret tar forbehold om enighet om inngåelse av 

kjøpekontrakt og funn i due diligence-gjennomgangen.   

2. Kjøpesummen på 44.650.000 kroner (inkl kjøpsomkostninger på inntil 150.000 kr) 

finansieres slik:  

a. Vestre Toten Rådhus AS: Låneopptak på Rådhus AS 44.200.000 kr. 

Finansieringen avklares i selskapets styre sammen med vurdering av behov 

for kommunal lånegaranti.  

b. Vestre Toten kommune: 450.000 kr som dekkes av kommunens 

disposisjonsfond  

3. Kommunedirektøren gis i fullmakt å innhente nødvendig bistand til å gjennomføre 

prosess med inngåelse av kjøpekontrakt og due diligence knyttet til juridiske og 

økonomiske forhold   

4. Formannskapet delegeres fullmakt til å endelig godkjenne kjøpet, inngå 

kjøpekontrakt og eventuelt godkjenne andre praktiske forhold knyttet til kjøpet. 

Dersom prosessen med forhandlinger og due diligence avdekker vesentlige avvik 

fra forutsetningene i denne saken, fremmes saken på nytt for kommunestyret.  
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5. Kommunestyret forutsetter at styret for Vestre Toten rådhus AS snarest mulig 

følger opp med nødvendige vedtak i samsvar med føringene kommunestyret gir i 

denne saken.  

 

 
 
 
 
 

 

14/20   
19/630 

RAUFOSS STORHALL - KOMMUNAL MEDVIRKNING  
 
Behandling: 
 
Protokolltilførsel fra Thor Sundheim (R): «Ønsker sterkere ordlyd i punkt seks rundt 
prioritet og nivå for lag i kommunen».  
 
 
Avstemning: 
 
Innstillingen ble vedtatt med 10 stemmer, - en stemte imot. 
 
Saksordfører: Elin Synnøve Solberg 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret ser viktigheten av og samfunnsnytten i at det bygges opp en 

permanent Raufoss Storhall. På denne bakgrunn gis det følgende kommunale 
finansieringsmedvirkning:  

• Vestre Toten kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som 
Raufoss Fotball tar opp til bygging av Raufoss storhall. 

• Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 25 millioner kroner med 
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av 
eventuelle påløpte renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det 
garanteres for er 25 millioner kroner som reduseres i takt med 
nedbetalingen på lånet.  

• Garantiansvaret gjelder fra 5. mars 2020 og opphører 4 mars 2050.  

• Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19. 

• Vestre Toten kommune kan ta pant tilsvarende garantiens størrelse i 
objektet Raufoss storhall. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke 
ha betydning for gyldigheten av garantien ovenfor långiver. 

2. Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd på 4 millioner kroner. Tilskuddets 
dekkes av kommunens disposisjonsfond.   

3. Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på 1,0 mill. kroner til direkte 
betjening av det langsiktige lånet. Med langsiktig menes en garantert 
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bevilgningsperiode på minimum 20 år. I denne summen ligger eksisterende 
tilskudd til dagens storhall med i underkant av 0,3 mill kroner og en «overflytting» 
av 0,2 mill kroner av driftstilskuddet på Nammo stadion som justeres til 0,3 mill 
kroner årlig. 

4. Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og spillemidler. 
5. Prosjektet kan ikke igangsettes før departementet etter kommuneloven § 14-19 

har godkjent lånegarantien, at det er bekreftet innvilget langsiktig lån fra 
Kommunalbanken eller annen låneinstitusjon og at spillemidler for regionalt 
anlegg er avklart. 

6. Kommunestyret forutsetter at vilkår og prioritet for andre idrettslag fra Vestre 
Toten kommune i garantiperioden blir på nivå – eller bedre – enn det som framgår 
av saksutredningen. Dersom disse forutsetningene ikke følges opp av Raufoss 
Fotball, forbeholder kommunen seg retten til å avkorte det årlige driftstilskuddet.   

 
 
 
 
 

 

15/20   
18/40 

RÅDHUSKVARTALET - PROSJEKTERING OG UTBYGGING  
 
Behandling: 
 
 
Saksordfører: Tor Sundheim 
 
 
Vedtak: 
 
 
1. Kommunestyret tar til etterretning kommunedirektørens forslag til 

prosjektorganisering for utvikling av rådhuskvartalet 
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til kommunedirektørens forslag om at 

kommunen i forbindelse med utvikling og utbygging av Rådhuskvartalet, 
forskutterer planlagte kommunale investeringer ihht til Områdeplan for 
Rådhuskvartalet med nærområder. 

3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren framlegger forslag til samlet 
prosjektplan for utbygging / utvikling av Rådhuskvartalet innen sommerferien i 
2020.  Planen skal i tillegg til framdrift og prioriteringer inneholde grunnlag for 
budsjettering av investeringer og finansiering i kommende økonomiplanperiode og 
hvordan politisk involvering skal ivaretas.  

 
 
 
 
 

 

16/20   
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20/41 

MANDAT FOR UTREDNING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTEN  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner kommunedirektørens mandat for utredning av helse – og 

omsorgstjenestene. 

 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
 
 
Arild N. Ødegaard (SP) Etterspør status og gjennomgang på 

investeringsprosjekter – Kirkeveien, Bru til 
ungdomsskolen og ungdomsskolen. Dette kommer 
som en del av årsrapporten.  
Spørsmål ang. leasing av fossildrevne biler - er det 
blitt gjort i det seinere? Ja, men det jobbes med 
anskaffelser av klimavennlige biler i forbindelse 
med revidering av klima- og energiplan.  
Bruk av disposisjonsfondet. Over 1 mill. kr i 2020. 
Mener at dette burde være en del av den planlagte 
aktiviteten som ligger inne i budsjett. 
Kommunedirektøren er ikke for ekstra bruk, men 
det var bevilget en samlepott på 750 000 kr til 
eksterne rapporter og. 
 

Stian Pettersbakken (AP) Konsulentbruk – spørsmål angående konsulentbruk 
til installering av feil på lydanlegg i Reinsvoll 
idrettshall. Kommunedirektøren vil redegjøre for 
dette samt konsulentbruk generelt i kommunen. 

 
Ann Marit Sandsengen (AP) Ønsker orientering om innkjøpsenheten i 

Gjøvikregionen. Det gis orientering i neste møte. 
 Horisont. Spørsmål rundt dette. Det gis orientering 

som kommer fra Kommunedirektøren i senere 
møte.  

 
Kjersti Diesen Løken (SP) Hva skjer med Reinsvoll sykehus? Hva kan vi gjøre 

for å forhindre nedleggelse? Kommunedirektøren 
sier at det må forsøkes å legge press på 
beslutningstakere.   
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Svein Erik Sørensen (FRP): Når planlegger ordføreren vår årlige tur til 

Stortinget? Ordføreren føler opp og jobber med et 
opplegg. 

      
 
      
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 20/598    

 
 
MELDINGER FRA ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Meldingene tas til orientering. 
 

 

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Dokumentasjon brannvesenet 
 
 
Fakta: 
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet: 
 

• Orientering om brannordningen 
 

 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
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1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Dokumentasjon av brannvesenet er utarbeidet på bakgrunn av Brann- og
eksplosjonsvernloven § 10. Dokumentasjon og rapportering (1. og 2. ledd):

Kommunen skal dokumentere at plikten etter § 9 første, annet og tredje ledd er oppfylt.

Dokumentasjonen inkludert risiko-og sårbarhetsanalysen og eventuelle avtaler inngått etter § 9 fjerde ledd, skal

sendes sentral tilsynsmyndighet.

§ 9. Etablering og drift av brannvesen (1. –4. ledd):

Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og

beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.

Kommunen skal gjennomføre en risiko-og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de

oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring

av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.

Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta

brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte.

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan

gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet

e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under

kommunens formelle ansvar.

Dokumentasjon av brannvesenet ble forrige gang revidert i 2016 og oversendt DSB.

ROS-analyse for brannvesenet ble sist revidert i 2016, behandlet i politisk utvalg (Utvalg for
teknisk driftog plansaker–UTP) og oversendt DSB. ROS-analysen bygger på helhetlig
ROS-analyse for Vestre Toten kommune (fra 2012).

Helhetlig ROS-analyse for Vestre Toten kommune ble sist revidert i 2017, behandlet i
kommunestyret og oversendt Fylkesmannen i Oppland.

Denne dokumentasjonen av brannvesenetbygger dels på brannvesenets ROS-analyse fra
2016 og dels på administrative og organisatoriske endringer som trådte i kraft 1. januar 2020
og erstatter dokumentasjonen fra 2016. For øvrig er dokumentasjonens faktaopplysninger
oppdatert. Dokumentasjonen er lagt fram for formannskapet som referatsak og oversendt
DSB.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 2-4 angir nærmere krav til
dokumentasjonens innhold og omfang. Vedlegg 1 (eksempel på dokumentasjon) i samme
forskrift er lagt til grunn for utarbeidelse av denne dokumentasjonen.

1.2 Mål og hensikt

Hensikten med denne dokumentasjonen er å få fram en bekreftelse og oversikt som viser at
brannvesenet er organisert og dimensjonert i samsvar med lovverkets minimumskrav og i
forhold til kartlagt risiko og sårbarhet i kommunen.
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Videre skal dokumentasjonen vise hvordan brannvesenet drives for å ivareta oppgavene
etter Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, 1. og evt. 2. ledd:

Brannvesenets oppgaver

Brannvesenet skal:

a) gjennomføre informasjons-og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann,

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn

c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport

av farlig gods på veg og jernbane

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs-og krisesituasjoner

e) være innsatsstyrke ved brann

f) være innsatsstyrke ved andreakutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko-og

sårbarhetsanalyse

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske

territorialgrensen

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring

av oppgavene i første ledd.

1.3 Delegering

Kommunen (v/kommunestyretog rådmannen) har i medhold avdimensjoneringsforskriften §
2-2 i sitt

Delegeringsreglement for Vestre Toten kommune

i Kommunestyrevedtak 24/19 20191), delegert, og via rådmannen videredelegert, myndighet
til brannsjefen slik at oppgaver i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven kan utføres på
en tilfredsstillende måte.

1) Etter kommunevalget høsten 2019, har kommunen gjennomført endringer i sin politiske utvalgsstruktur, noe som fører til at
delegeringsreglementet må endres i samsvar med ny struktur.

1.4 Virkeområde og avgrensning

Denne dokumentasjonen omfatter brannvesenet i Vestre Toten kommune, Vestre Toten
Brann og Redning (VTBR).

Dokumentasjonen gjelder fra 1. januar 2020.

1.5 Definisjoner

Brannvesen: Med brannvesen menes i denne dokumentasjonen Vestre Toten Brann og
Redning, herunder tjenesten «Beredskap –Industrivern» for Raufoss
Industripark, samt den del av Gjøvik brannvesen som inngår i vår
samarbeidsavtale med Gjøvik kommune om felles overordnet vakt.
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2. Dimensjoneringsgrunnlag

2.1 Innbyggertall

• Areal
o 250 km2

• Innbyggertall i Vestre Toten pr. 1.1.2019
o Totalt 13 384

• Hvorav innbyggertall i tettsteder
o Raufoss (kommunesenter) 7 3241)

o Reinsvoll 1 041
o Bøverbru 760
o Eina 701

• Kommunen for øvrig
o Spredt bebyggelse 3 558

1) I tillegg kommer273 innbyggere iGjøvik kommune(Breiskallen) knyttet til
Raufoss tettsted.

Kilde: www.ssb.no

2.2 Fyringsanlegg og særskilte brannobjekter

• Antall fyringsanlegg pr. november 2019
o Omfatter registrerte skorsteiner 5 769

Herav fritidsboliger 244
o Omfatter registrerte ildsteder 9 539

Herav fritidsboliger 260
• Antall særskilte brannobjekter pr. desember 2019

o Totalt 76
o Hvorav antall § 13-obj. 1. ledd 53
o Hvorav antall § 13-obj. 4. ledd 23 (etter lokal forskrift)

2.3 Objekter med krav til innsatstid

Innsatstidene er beregnet på grunnlag av brannvesenets (faktiske) forspenningstider (4 min.)
og kjøretider som er beregnet ved hjelp av Statens Vegvesens www.visveg.no.1) I tillegg er
det lagt til tid til klargjøring på skadestedet(1 min.).

Den faktiske innsatstiden vil vanligvis være noe kortere, spesielt ved lengre kjøreavstander.

1) Alternativt Google Maps. Visveg ble brukt på beregningene i dette dokumentet.

10 minutter

• Institusjoner Minutter
o Gimle, Bøverbru (sykehjem) 14 –16 1)

o Raufosstun, Raufoss (sykehjem) 5 –6
o Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll (sykehus) 10 –12
o Blå Kors på Eina, Einastrand (rehabilitering)18 –22 2)

o Steffensrud rehabiliteringssenter, Bøverbru(rehabilitering)16 –18 3)

• Tettbebyggelse med fare for omfattende brann
o Ingen

• Næringsområder med fare for omfattende brann
o Raufoss Industripark, Raufoss 2 –7 4)

o Prøven industriområde, Raufoss 8 –9
o Kjøpesenter, Raufoss 5 –6

Se kommunens kart her
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1) Gimle sykehjem har noe lenger innsatstid enn 10 minutter. En del av bygningsmassen,
som er av nyere dato, har stasjonære slokkeanlegg. I ROS-analyse for brannvesenet 2016
foreslås det å installere stasjonære slokkeanlegg i resterende, eksisterende bygningsmasse.
Det vurderes imidlertid om eldre bygningsmasse skal rives. En del av denne er p.t. ikke i
bruk. Samme tiltak foreslås også for Raufosstun, selv om risikoen her anses å være lavere
enn på Gimle. Nybygg på Raufosstun har installert stasjonært slokkeanlegg.

2) Blå Kors på Eina er rehabiliteringsinstitusjon hvor risikoen anses å være akseptabel, tross
lang innsatstid. Pasientene/beboerne her er fullt fysisk og mentalt oppegående og i stand til å
bringe seg selv i sikkerhet ved en eventuell brann. Risikoen ved Blå Kors er derfor
«nedjustert» noe.

3) Steffensrud er også en rehabiliteringsinstitusjon. Her er den oppgitte innsatstiden for Østre
Toten brannvesen, da de er nærmest/raskest. Steffensrud anses å ha en noe høyere risiko
enn Blå Kors fordi det er en del variasjon i pasientenes fysiske evne til å kunne bringe seg
selv i sikkerhet ved en eventuell brann. Bygningsmassen på Steffensrud anses å holde en
god standard og det drives et godt brannvernarbeid ved institusjonen.

4) Den korte innsatstiden er satt slik fordi de fleste mannskapene i brannvesenet har sin
hovedjobb inne i Raufoss Industripark. På dagtid på hverdager er det en egen
«Dagtidgruppe» som responderer på alarmer. Denne gruppa består av 8 –10 mannskaper
som har sin hovedarbeidsplass i nærheten av brannstasjonen. Utenom arbeidstiden vil
innsatstiden være fra ca. 5 min.

20 minutter

For kommunens tettsteder har brannvesenet en innsatstid på ca.:

• Raufoss < 10 minutter
• Reinsvoll ca. 10 –12 minutter
• Bøverbru ca. 14 –16 minutter
• Eina ca. 16 –18 minutter

30 minutter

Resten av kommunen dekkes innenfor kravet med eget brannvesen alene (25 –30 minutter).

For deler av kommunen vil imidlertid innsatstiden være noe kortere fra nabobrannvesen,
dette gjelder:

• Fra Østre Toten
o Områdene sør-østover fra Helseth, Gaukom, Ihle, Granvang, Sillongen,

Steffensrud, Aas, Bøverbru sentrum og sørover langs kommunegrensa mot
Eina

• Fra Gjøvik
o Kun et lite område helt nord i kommunen fra x RV 4 / Grøndalen og mot

Gjøvik
• Fra Gran

o Et område i sørenden av kommunen, rundt Einavatnet vil dekkes av
brannvesenet i Gran (og evt. i Brandbu).

For Søndre Land kommune er situasjonen motsatt. Her vil Vestre Toten ha kortest innsatstid
for Trevatn-området.
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Kommunen har gjensidige bistandsavtaler med alle sine naboer, i samsvar med Brann- og
eksplosjonsvernloven § 15:

• Gjøvik
• Østre Toten
• Søndre Land
• Gran
• (og i tillegg Nordre Land, grenser ikke til Vestre Toten)

2.4 Oppgaver tillagt brannvesenet

Lovpålagte oppgaver i hht. brann- og eksplosjonsvernloven § 11

§ 11 a) Informasjons og motivasjonstiltak i hht. planer

§ 11 b) Tilsyn etter § 13, 1. og 4. ledd i hht. fortegnelser, planer og lokal forskrift om
særskilte brannobjekter

§ 11 c) Ulykkesforebyggende oppgaver –farlig stoff/gods

§ 11 d) Forebyggende-/beredskapsoppgaver i krigs- og krisesituasjoner, bl.a. jfr.
kommunal beredskapsplan

§ 11 e) Innsatsstyrke ved brann

§ 11 f) Innsatsstyrke ved andre akutte hendelser

§ 11 g) Innsats i sjøområder - ikke aktuelt

§ 11 h) Feiing og tilsyn i hht. feie- og tilsynsordning og planer (risikobasert og
behovsprøvd)

Innsatsstyrke ved brann og andre akutte hendelser (§ 11 e og f) –VIKTIG ENDRING

I desember 2017 sa Vestre Toten kommune opp sin avtale med Raufoss Beredskap AS
«Om brann- og redningstjeneste og brannforebyggende virksomhet» med en oppsigelsestid
på to år. Kommunen har «i alle år» hatt en ordning hvor brann- og redningsberedskapen har
blitt kjøpt av industrien på Raufoss og med det hatt en felles brann- og redningsberedskap
for kommunen og tilsvarende del av industrivernet for Raufoss Industripark.

Fra 1. januar 2020 tokVestre Toten kommune selv over den virksomheten avtalen omfatter,
dvs. oppgavene i samsvar med § 11 e og f, som også inkluderer tjenesten «Beredskap –
Industrivern» for Raufoss Industripark.

Tjenesten «Beredskap –Industrivern» gjennomføres i samsvar med Sivilbeskyttelsesloven
og tilhørende forskrift om industrivern.

Selve overtagelsen ble gjennomførtsom en virksomhetsoverdragelse av Raufoss Beredskap
AS’ avdeling Raufoss Brann og Redning, hvor personell og alt tilhørende materiell ble
overdratttil kommunen. Virksomhetsoverdragelsen ble gjennomførti samsvar med
Arbeidsmiljøloven.

Selve tjenestene og deres innhold vil i all hovedsak være de samme som før. Det er selve
«eierskapet» til denne delen av brannvesenet og tilhørende tjenester som ble endret.
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Kommunen har inngåttavtale med de industrivernpliktige virksomhetene i industriparken om
levering av tjenesten «Beredskap –Industrivern». Det er utarbeideten tilhørende
tjenestebeskrivelse til avtalen som beskriver alle deler av tjenesten, herunder fordeling av
ansvar og oppgaver m.v.

I oppsigelsestiden har de fleste større (industrivernpliktige) virksomhetene industriparken, på
oppdrag fra brannsjefen og industriparkens eier, Raufoss Næringspark ANS, gjennomført
enkle ROS-analyser (grovanalyser) med fokus på uønskede akutte hendelser og hvilke
konsekvenser disse kan tenkes å få. I tillegg har virksomhetene svart opp spørsmålsstillinger
knyttet til industrivernet, herunder hvilke krav og forventninger virksomhetene har til dette,
samt sett litt inn i framtiden og på framtidig utvikling.

Det kom ikke fram momenter av vesentlig betydning i dette arbeidet, som tilsa behov for å
gjennomføre endringer knyttet til brannvesenets beredskap, herunder dimensjonering,
utrustning og organisering for øvrig (bortsett fra «eierskiftet») fra nyttår.

Kommunen og industriparken vil imidlertid videreføre et tett samarbeid og ha løpende fokus
på utviklingen i samfunnet, både for kommunen generelt og for industriparken, og med det
sørge for at utviklingen av brannvesenet følger med.

Andre oppgaver

• Kurs og opplæring utover lovpålagte oppgaver i hht. planer og gebyrregulativ for
Brannvernavdelingen, lite omfang på dette

• Feiervesenets tilleggstjenester i hht. feie- og tilsynsordning og oversikt i
gebyrregulativ for Brannvernavdelingen, lite omfang på dette

• Avtaleadministrasjon - abonnenter med alarmoverføring til 110-sentralen/
Alarmsentral Brann Innlandet (ABI), ca. 40 abonnenter i 2020

Beredskapskoordinator

Brannsjefen er tillagt funksjon som beredskapskoordinator i kommunen (kommunal
beredskap). Funksjonen utgjør 0,3 årsverk og omfatter oppgaver knyttet til kommunal
beredskap, herunder:

• Beredskapsplanlegging
• Opplæring og øvelser
• Deltagelse i kommunal kriseledelse

I tillegg har brannsjefen ansvaret for å utarbeide helhetlig ROS-analyse for kommunen.

Dersom ny dimensjoneringsforskriftkommer med nye bestemmelser knyttet til heltids ledelse
for brannvesenet, må denne funksjonen tas opp til vurdering.

Se kap. 2.6 ang. stillinger og stillingsandeler.
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2.5 Noen viktige samarbeidsområder

Med unntak av tjenesten «Beredskap –Industrivern» som beskrevet i kap. 2.4, har ikke
brannvesenetovertatt oppgaver fra andre tjenesteområder i kommunen eller fra andre. Det
drives imidlertid samarbeid på mange områder slik at oppgaver og tjenester samlet sett løses
på en best mulig måte for kommunen og dens innbyggere.

• Vannforsyning / slokkevann
o Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023. Brannvesenet deltok i

forbindelse med utarbeidelse av retningslinjer for slokkevann
o Rutiner for kontroll, ettersyn, vedlikehold og oppdatering av kartverk. Alle uttak

for slokkevann er lagt inn i digitalt kartverk (Locus) for brannvesenet
o Vannverkseierne (kommunen selv og en privat eier) skal kontrollere og

vedlikeholde uttakene i egen regi. Det samme gjelder for private uttak inne i
Raufoss Industripark. Brannvesenet er imidlertid på tilbudssiden for å kunne ta
dette for en del av kommunen og industriparken.

Primært i samarbeid med teknisk driftsavdeling, privat vannverkseier(Sivesind
Vannverk) og Raufoss Industripark.

• Planer og tiltak etter plan- og bygningsloven (og evt. annen lovgivning),
kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser

o Omfatter samarbeid i forbindelse med
Kommuneplan
Kommunedelplaner (eks. VA-plan)
Areal- og reguleringsplaner
Byggesaker(større)
Deltagelse i areal- og helseforum

Primært i samarbeid med planavdelingen, teknisk driftsavdeling og ansvarlig
prosjekterende aktører i plan- og byggesaker.

• Helse og miljørelaterte saker
o Omfatter samarbeid i forbindelse med saker knyttet til helse og miljø, bl.a.

forskrifter om åpen brenning og akutt forurensning,
o Meldinger og søknader angående åpen brenning (f. eks. halm og

rydningsvirke i landbruket)
o Deltagelse i areal- og helseforum

Primært i samarbeid med planavdelingen, helseavdelingen og Gjøvikregionen helse- og
miljøtilsyn og Mattilsynet.

• Andre brannsikkerhetstiltak (ref. § 11 a, b og h)
o Omfatter samarbeid om (satsingsområderjfr. forskrift om brannforebygging):

Brannsikkerhet for befolkningen generelt
Brannsikkerheti hjemmetfor utsatte grupper
Kunnskap og bevissthet om brannsikkerhet for barn og unge
Brannsikkerhet i landbruket

o Tilsyn i særskilte brannobjekter, herunder objekter i samsvar med lokal
forskrift

o Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger
o Informasjon- og motivasjonstiltak, aksjoner

Tiltakene gjennomføres i bredt samarbeid med en rekke interne og eksterne aktører,
varierende med det enkelte samarbeidsområde og de forskjellige tiltak.

Se kap. 4.2 for mer informasjon om brannforebygging.
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2.6 Stillinger i brannvesenet

Vestre Toten Brann og Redning er organisert slik fra 1 .1 .2020:

• Stillinger i brannvesenet med andeler og antall årsverk:
o Brannsjef 0,7 årsverk1)

o Stedfortreder / avdelingsleder forebyggende 0,7 årsverk
o Forebyggende personell - fordelt på 2 stillinger (1 ,0 + 0,3) 1 ,3 årsverk2)

o Feiervesen - fordelt på 3 hele stillinger 3,0 årsverk
o Avdelingsleder beredskap / beredskapspersonell (0,7 + 0,3) 1 ,0 årsverk3)

o Innsatspersonell – brannmestere (5 x 0,0385 årsv.) 0,2 årsverk4)

o Innsatspersonell – konstabler (1 5 x 0,0385 årsv.) 0,6 årsverk4)

Funksjon som brannsjefens stedfortreder er tillagt avdelingsleder forebyggende.

1) Brannsjefens resterende 0,3 årsverk omfatter funksjon som beredskapskoordinator i Vestre
Toten kommune, se kap. 2.4.

2) Andelen på 0,3 årsverk på forebyggende er tillagt avdelingsleder forebyggende.

3) Avdelingsleder beredskaps resterende 0,3 årsverk dekker drift- og vedlikeholdsoppgaver
for avdelingen.

4) Årsverkene utgjør personellets faste stillingsprosent, tilsvarende 80 timer pr. år.
Utrykninger og oppdrag kommer i tillegg.

Se kap. 3.2 for øvrige stillinger knyttet til beredskap.

Tjenesteområdeleder

Brannsjef

Overbefalsvakt

Driftsenhetsleder

Forebyggende

Varabrannsjef

Overbefalsvakt

Feierinspektør

(fagansvarlig)

Feiersvenner (2)

Branninspektør

Driftsenhetsleder

Beredskap

Vikar overbefalsvakt

Lag 1

Brannmester

Utrykningsleder

(deltid)

Konstabler (3)

Sjåfør, røykdykkere

(deltid)

Lag 2

Brannmester

Utrykningsleder

(deltid)

Konstabler (3)

Sjåfør, røykdykkere

(deltid)

Lag 3

Brannmester

Utrykningsleder

(deltid)

Konstabler (3)

Sjåfør, røykdykkere

(deltid)

Lag 4

Brannmester

Utrykningsleder

(deltid)

Konstabler (3)

Sjåfør, røykdykkere

(deltid)

Lag 4

Brannmester

Utrykningsleder

(deltid)

Konstabler (3)

Sjåfør, røykdykkere

(deltid)
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3. Dimensjonering

3.1. Risiko-og sårbarhetskartlegging

Risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er
sist revidert i mars 2016.

Handlingsplan for de foreslåtte tiltakene i ROS-
analysen er utarbeidet i juni 2016.

Helhetlig ROS-analyse for Vestre Toten kommune
er sist revidert i november 2017.

Risiko-og sårbarhetskartlegging for brannvesenet er gjennomført i en mer helhetlig form
hvoren rekke forskjellige uønskede hendelser (ikke bare branner) er tatt med, analysert og
vurdert.

Konkrete analyser knyttet mot enkeltobjekter og konkrete scenarioer er i tillegg gjennomført i
en mer skjematisk form og følger som vedlegg til ROS-analysens hoveddokument.
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Disse hendelsene omfatter:

• Bygningsbranner
o Brann i sykehjem, institusjon
o Brann i forsamlingslokale
o Brann i skole
o Brann i kulturhistorisk bygning
o Brann i bolig (dødsbrann)
o Brann i driftsbygning i landbruket
o Brann i bensinstasjon

• Andre branner
o Brann i gras/kratt
o Pipebranner
o Bilbranner, branner i campingvogner, båtbranner
o Avfallsbranner

• Skogbrann
• Transportulykker

o Stor trafikkulykke (landevei)
o Farlig gods ulykke
o Jernbaneulykke
o Flyulykke, småfly
o Andre trafikkulykker

• Storulykke i industri og næringsvirksomhet
• Akutt forurensning
• Andre akutte hendelser brannvesenet aksjonerer på

o Medisinsk bistand
o Brannhindrende tiltak
o Vannskader/oversvømmelser
o Unødige (og falske) alarmer
o Annen assistanse

• Ekstremvær
• Tilsiktede eller villede hendelser/handlinger
• Bortfall av eget brannvesen

ROS-analyse for brannvesenet 2016 og utarbeidet handlingsplan er tidligere oversendt.
Oppdatert handlingsplan for 2020 finnes i vedlegg 1.

De fleste av de ovennevnte hendelsene er også berørt i kommunens Helhetlige ROS-
analyse fra 2017.

3.2 Beredskapsmessige tiltak i brannvesenet – ressurser

Kommunen har inngått avtale med de industrivernpliktige virksomhetene i industriparken om
levering av tjenesten «Beredskap –Industrivern» med tilhørende tjenestebeskrivelse, se kap.
2.4.

Se organisasjonsplan i kap. 2.6.

• Ledelse
o Brannsjef
o Avd. leder forebyggende/varabrannsjef
o Avd. leder beredskap
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• Overordnet vakt –fast rullerende 5-delt ukevakt i samarbeid med Gjøvik
o Brannsjef fra VTK
o Avd. leder forebyggende/varabrannsjef fra VTK
o Brannsjef fra Gjøvik
o Avd. leder beredskap/varabrannsjef fra Gjøvik
o Avd. leder forebyggende fra Gjøvik

I tillegg er avdelingsleder beredskap fra VTK vikar og inngår i lederstøtteordning.

Det er utarbeidet egen instruks foroverordnet vakt.

• Lederstøtte/stab ved store og/eller langvarige hendelser

Ved store og/eller langvarige hendelser, kan overbefalet, i samråd med utrykningsleder, be
om lederstøtte og sette egen stab for å ivareta operative og administrative funksjoner, jfr.
ELS.

Slik støtte ledes vanligvis av ett av de andre overbefalene/avdelingsledere og bemannes
med personell primært fra eget brannvesen. Stab settes vanligvis i hendelseskommunens
brannstasjon. Alternativt kan (deler av) staben settes i f.m. Innsatsleder kommandoplass
(ILKO) ute på skadestedet.

Det er utarbeidet tiltakskort for lederstøtte/ELS.

• Innsatspersonell –deltidsansatt i brannvesenet
o 5 lag á 4 personer 20 mannskapertil sammen

• Vaktlaget
o 1 brannmester/utrykningsleder 5 til sammen
o 1 brannkonstabel/sjåfør 5 til sammen
o 2 brannkonstabler/røykdykkere 10 til sammen

19 av mannskapene har røykdykkerkompetanse og bestått fysisk test. Fysisk test
gjennomføres hvert åri samsvar med Arbeidstilsynets veiledning til Kjemikalieforskriften
«Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykker».

• Kjøretøy
o Mannskapsbil/kombinert brann- og redningsbil (2015)

1. innsats ved de fleste typer hendelser
o Mannskapsbil/kombinert brann- og redningsbil (2003)

Forsterket innsats eller 1. innsats ved samtidige hendelser
o Mannskapsbil/(skog)brannbil (1985)

Reservebil
Forsterket innsats, primært ved branner

o Tankbil - ca. 9 000 l (2003)
o Mannskapsbil/røykdykkerbil/»helsebil» (2015)

1. innsats ved medisinske bistandsoppdrag
o Kommandobil for overbefalsvakt(2013)

Felles bil i samarbeid med Gjøvik

Utskifting av brannvesenets kjøretøy inngår i kommunens investeringsplaner.

• Støttestyrker
o Egen tankbilgruppe (alle i beredskapsavdelingen med førerkort kl. C for

lastebil og kode 160 for utrykningskjøring, 9 personer) som alarmeres ved
behov for tankbilen

Ellers ingen fast støttestyrke. Ved behov for støttestyrke og større mannskapsbehov,
rekvireres bistand fra nabobrannvesen og/eller egne mannskaper kalles inn.
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• Vaktberedskap/vaktordning
o Dagtid / hverdager mellom kl. 07.00 –15.00:

Fast dagtidgruppe bestående av 8 –10 personer1)

o Utenom dagtid:
1 vaktlag med fast dreiende vakt til enhver tid

1) I forbindelse med ferieavvikling og andre tidsrom (høytiderog inneklemte dager)hvor en stor andel av
personellet ikke forventes å være tilgjengelig, har vaktlaget døgnkontinuerlig ukevakt.

Innbyggertallet i kommunens største tettsted, Raufoss, nærmer seg 8 000, se kap. 2.1. Vi vil
de nærmeste årene begynne å vurdere og utrede dagkasernert vaktordning for brannvesenet
i samsvar med dimensjoneringsforskriftens bestemmelser, herunder § 5-3 Vaktberedskap og
gjeldende risiko.

• Reservestyrker
o Det er ikke opprettet noen egne reservestyrker for brannvesenet.

• Skogbrannreserve
o Ingen egne styrker
o Sivilforsvarets FIG-grupper fra Gjøvik og Gran kan rekvireres ved behov
o Sivilforsvarets Mobile ForsterkningsEnhet (MFE) på Starum i Østre Toten kan

i tillegg rekvireres ved større og meget ressurskrevende hendelser (omfatter
både personell og materiell)

Det er utarbeidet en regional beredskapsplan for skogbrann i 2010. Planen ble sist revidert i
2019 og omfatter 13 kommuner (Vestoppland):

• Gjøvik
• Østre Toten
• Vestre Toten
• Søndre Land
• Nordre Land
• Gran
• Lunner

• Sør-Aurdal
• Nord-Aurdal
• Etnedal
• Øystre Slidre
• Vestre Slidre
• Vang

Planen bygger bl.a. opp rundt prinsippene om Enhetlig Ledelsessystem (ELS). Se selve
planen (hoveddokumentet) i vedlegg 2.

Det er satt ned en prosjektgruppe bestående av bl.a. noen av brannsjefene for Innlandet som
jobber med å utarbeide et felles konsept og struktur for skogbranner og håndtering av
skogbranner. Konseptet omfatter bl.a. rammer, vilkår og rutiner for bruk avsivilt/frivillig
personell (fra landbruk-/skogbruksnæringen) –skogbrannreserver –for det enkelte
brannvesen. VTK vil vurdere å ta i bruk konseptet når det foreligger i samarbeid med
landbruksnæringen i kommunen.

• Høynet beredskap
o Ingen kartlagte behov eller fastsatte tidsrom
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• Vannforsyning
o Egen tankbil - ca. 9 000 l
o Egen tilhengermontert pumpe (FOX) som kan hente vann fra

åpne kilder
o Eksterne tankbiler

Kan rekvirere 3 - 4 tankbiler fra nabokommunene ved behov
o Vannledningsnettet- uttak fra kummer og hydranter

1 kommunalt vannverk
1 privat vannverk

Vestre Toten kommune har utarbeidet kommunedelplan for vann og avløp (VA-plan) i 2015.
Denne omfatter også bl.a. retningslinjer for slokkevannforsyning og gir føringer for hvor
slokkevann skal være tilgjengelig og med hvilke kapasiteter uttakene skal ha.

Planen omfatter ikke privat leverandør av vann.

• Høydeberedskap
o Egen manuelt stigemateriell som rekker opp til ca. 3 –4 etg.
o Ekstern lift/stigebil (inntil 32 m) fra Gjøvik, Østre Toten eller Gran

• Beredskap mot akutt forurensning
o Egen

Ressursbrannvesen for IUAOppland
Kjemikaliehenger med div. utstyr, inkludert oppsamlingsanordninger og
saneringsutstyr

o Interkommunal
IUA Oppland, Lillehammer
Ressursbrannvesen i Sel og Nord-Aurdal (i tillegg til Vestre Toten)

Sammenslåing av IUA Oppland og IUA Hedmark (til IUA Innlandet) vil bli vurdert framover.

• Kjemikalievernberedskap
o 6 operative drakter

3 heldekkende gassverndrakter
3 åpne kjemikaliedrakter

o Betydelig oppgradering av utstyr i 2016
3 sett med doble pusteluftapparater til kjemikalieinnsats
Splash drakter for liv reddende tiltak
EX-sikkert IR kamera
3 gassmålere med forskjellige sensorer (deteksjon)
Pumpe for prøvetaking/deteksjon
CBRNe saneringstelt (samme som sykehus Innlandet)
Kjemikaliepumpe
Div. tetteutstyr for håndtering av lekkasjer
Div. oppsamlingskar, absorbenter, matter, lenser, m.m.
Skum AFFF, skumkanon med 1 000 l skum
Diverse håndverktøy
Tilgang på mesket kalk, gjennom renseanlegget i Raufoss industripark

o Traktor med sugetank i tilknytning til Raufoss Industripark kan rekvireres til
oppsugning av lekkasjer

• Restverdiredning - RVR
o Rekvireres fra Lillehammer, alternativt fra Hamar

• Beredskap for redning av personer på- og i vann/is
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o Egen
Beredskap for redning av personer på vann/is (tildelt gjennom Det
store brannløftet i 2016)

o Ekstern
Redningsdykkerberedskap ved brannvesenet på Gjøvik (dekker hele
Innlandet)

• Nødalarmeringssentral (110)
o Brannveseneter tilknyttet Alarmsentral Brann Innlandet (ABI) på Hamar
o Egne varslingsplaner og prosedyrer for utalarmering, samband og loggføring

foreligger

• Brannstasjon

o Egen bygning ved hovedinnkjøring til Raufoss Industripark
samlokalisert med industriparkens døgnbemannende hovedvakt

Dagens brannstasjon har gått ut på dato og tilfredsstiller ikke dagens krav til bl.a.
garderobeanlegg, ren og uren sone, annen funksjonalitet, fasiliteter, inneklima, m.m.

Kontrakt med entreprenør om bygging av ny brannstasjon er inngått og detaljprosjektering
pågår. Planlagt byggestarti april 2020 og ferdigstillelse i juni 2021.

Ny brannstasjon plasseres ca. 100 unna dagens brannstasjon og anses som optimal av
beredskapshensyn, risiko og krav til bl.a. brannvesenets innsatstider. Plassering av ny
brannstasjon er grundig utredet, bl.a. gjennom en egen konsekvensutredning.

3.3 Beredskapstiltak i kommunen

Kommunen har inngått en rekke avtaler og deltar i forskjellige ordninger som alle har til
hensikt til å bidra til en tilstrekkelig og tilfredsstillende brann- og redningsberedskap i
kommunen.

• Avtale om Beredskap-Industrivern
- datert 1.1.2020
- med industrivernpliktige virksomheter i Raufoss Industripark
- om beredskap-industrivern
- Kommunestyret 12.12.2019, sak 17/4017
- Se saken og avtalen her

• Samarbeidsavtale
- datert 1.1.2014 (siste rev.)
- med Gjøvik kommune
- om felles overordnet vakt
- Kommunestyret 26.9.2013, sak 62/13
- Se avtalen i vedlegg 3

• Felles bistandsavtale
- datert 1.1.2016 (siste/felles rev.)
- mellom Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik kommune, Nordre Land, Søndre Land
- om gjensidig bistand i hht. Brann- og eksplosjonsvernloven
- Se avtalen i vedlegg 4

• Bistandsavtale
- datert 1.1.2017
- med Gran og Lunner kommune
- om gjensidig bistand i hht. Brann- og eksplosjonsvernloven
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- Se avtalen i vedlegg 5

• Avtale om 110-sentral
- datert 1.1.2018
- med Hamar kommune (vertskommune)
- om samarbeid om 110-sentral for Innlandet
- Kommunestyret16.11.2017, sak 17/3448
- Se saken og avtalen her

- Vedtekter om beredskap mot akutt forurensning
- datert 21.11.2017 (siste endringer)
- med IUA –Oppland
- om beredskap mot akutt forurensning
- beredskapsplanen ble sist revidert 1.4.2018.
- Se vedlegg 6 for oppdaterte vedtekter

• Avtale om bistand beredskapsbil –Ambulansetjenesten SI
- datert 1.1.2020
- med Sykehuset Innlandet HH
- om bistand og bemanning av beredskapsbil
- Se avtalen i vedlegg 7

• Avtale om skogbrannovervåking
- datert 25.4.2015 (opplysninger om siste revisjon er ikke mottatt)
- mellomFylkesmannen i Oppland og Hedmark/Innlandetog flyklubbene
- om skogbrannovervåking med fly i Innlandet
- Avtalen foreligger hos Fylkesmannen i Innlandet

4. Planer og rapporter
Brannvesenets virksomhet inkluderes i kommunens overordnede planer og rapporter.

• Kommuneplan
• Styringsdokumenter
• Årsrapporter

4.1 Overordnede planer og rapporter

• Kommuneplan –langsiktig del

Gjeldende kommuneplan 2012 –2023 (langsiktig del) for Vestre Toten er vedtatt av
kommunestyret i november 2014.

Den langsiktige delen består av en samfunnsdel og en arealdel.

I samfunnsdelen er samfunnssikkerhet og beredskap tatt opp som en av flere felles
planutfordringer. Viktige temaer og områder knyttet til risiko og sårbarhet er påpekt som
sentrale å ivareta i samfunnsplanleggingen:

• Svikt i kritisk infrastruktur
• Bortfall av samfunnsviktige funksjoner
• Helse og sykdom
• Ekstremvær og klimaendringer
• Miljø, akutt forurensning
• Branner og ulykker
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• Tilsiktede handlinger

Kommuneplan - langsiktig del finnes her

• Kommuneplan –kortsiktig del (planstrategi)

Den kortsiktige delen (handlingsdelen) –Kommunal planstrategi 2016 –2019 omfatter bl.a.
en overordnet planoversikt. Under følger en oppdatering på relevante planer:

• Samfunnssikkerhet og kommunal beredskap:
o Helhetlig ROS-analyse for Vestre Toten

Analysen ble sist revidert og vedtatt i november 2017
o Kommunal beredskapsplan

Sist revidert desember 2018 –skal revideres hvert år
• Brannvesenet:

o Plan for brannforebygging, se kap. 4.2
Sist reviderti desember 2019, for perioden 2020 - 2023

I tillegg nevnes spesielt:

• Teknisk drift
o Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 –2023 (VA-plan)

Inkluderer bl.a. retningslinjer for slokkevannforsyning

Planen gjelder kun for kommunens egen infrastruktur og omfatter ikke vann- og avløp
tilknyttet privat aktør.

Kommunal planstrategi 2016 - 2019 finnes her

• Kommunens styringsdokument

Kommunens gjeldende styringsdokument for 2020 er vedtatt i kommunestyret 12.12.2019
hvor brann og redning har sin egen del.

Styringsdokumentet omfatter bl.a.:

• Status
o Organisasjon og arbeidsoppgaver
o Nasjonale føringer
o Noen nøkkeltall og statistikk

• Mål og utfordringer
o Utviklingstrekk og utfordringer
o Målsettinger

• Endringer i drift
o Tilpasning til budsjettramme (2020)

• Økonomisk ramme
o Drift og investeringer

I dette dokumentet omtales ovennevnte punkt kun på helt overordnet nivå for brannvesenet.

Styringsdokument for 2020 finnes her

• Kommunens årsrapport

Kommunens årsrapport legges fram for kommunestyret og vedtas sammen med
årsregnskapet, sist 23.5.2019. Brann og redning har, som i ovennevnte styringsdokument,
sin egen del i denne rapporten (denne rapporten er utarbeidet før omorganiseringen).
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Årsrapporten omfatter bl.a.:

• Organisering
• Status for året som gikk og utviklingstrekk

o Beredskap, brann og redning
o Utrykninger og oppdrag –statistikker
o Brannforebyggende tiltak –aktiviteter
o Feiervesenets aktiviteter –tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner
o Noen KOSTRA-tall
o Kommunal beredskap og samfunnssikkerhet

• Måloppnåelse
• Evt. endringer i driften
• Regnskapsresultat

Årsrapporten for 2018 finnes her

Årsrapport for 2019 vil foreligge i mai 2020.

4.2 Brannvesenet - forebyggende

Forebyggende avdeling utarbeider egen plan for brannforebygging.

Plan for brannforebygging 2020 –2023

Visjon:

Alle skal kunne føle seg trygge på at brann ikke
oppstår og fører til alvorlige konsekvenser for liv,
helse, miljø og materielle verdier

Gjeldende plan er utarbeidet for perioden 2020 –2023 og omfatter:

• Visjon, mål og hensikt
• Risikokartlegginger
• Prioriteringer
• Satsingsområder

o Brannsikkerhet for befolkningen generelt
o Brannsikkerhet for utsatte grupper
o Barn og unges kunnskap om brannsikkerhet
o Brannsikkerhet i landbruket

• Samarbeidspartnere
• Tilsyn og befaringer
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• Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger
• Informasjon- og motivasjonstiltak, aksjoner
• Andre tiltak

Se planen i vedlegg 8 for mer informasjon.

Gjennomførte tiltak dokumenteres gjennom rapporter og oversikter, herunder årlig melding
om brannvern til DSB.

4.3 Brannvesenet - beredskap

Beredskapsavdelingen utarbeider hvert år planer for drift og vedlikehold av brann- og
redningsberedskapen, herunder:

• Mannskapslister/vaktplaner
• Øvelsesplaner
• Varslingsplaner, sambandsplaner
• Standardiserte tiltakskort for forskjellige typer hendelser og funksjoneri brannvesenet
• Prosedyrer forbl.a. kjemisk helsefare ved innsats og overflateredning

For en rekke brannobjekter arbeider forebyggende avdeling fortløpende med å utarbeide og
oppdatere av objektplaner bestående av:

• Innsatsplaner
• Situasjonsplaner
• Bildemateriale

Objektplanene er lagt inn digitalt i brannvesenets GPS- og kartsystemer (Locus) i
kjøretøyene. Oversikt over uttak for slokkevann i hele kommunen er lagt inn i samme
system.

Det er gjort beregninger av brannvesenets innsatstider for en rekke objekter og områder i
hele kommunen.

Brannvesenet benytter Nødnett og alle mannskapene og lederne er utstyrt med hver sin
nødnetterminal. Det er inngått avtale om at alle mannskapene bærer nødnetterminal på
fritiden. Overordnet vakt gjør det samme og er i tillegg tilgjengelig via utvarsling på SMS
(UMS) ved behov, f.eks. lederstøtte.

Alle hendelser brannvesenet aksjonerer på rapporteres (delvis automatisk) løpende til DSB
(via BRIS). 110-sentralen logger alle hendelser fortløpende for øvrig i eget system (Fireweb).

Det utarbeides årlige statistikker over brannvesenets oppdrag gjennom året. Deler av disse
statistikkene innarbeides i kommunens årsrapport, se kap. 4.1.

Det gjennomføres evaluering av brannvesenets innsats etter en del (større) hendelser og
aksjoner. Disse evalueringene tar primært for seg selve innsatsen og hvordan den har blitt
gjennomført.

Erfaringer fra hendelser skal tas med, deles og brukes i det videre arbeidet med å utvikle og
heve brannvesenets kompetanse. Evalueringene skal også brukes i detforebyggende
arbeidet for å kunne vurdere hvilken virkning forebyggende og skadebegrensende tiltak har
(evt. ikke har) hatt i f.m. brannerog de konsekvenser de fikk. Se også kap. 4.2.
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5. HMS og internkontroll
Brannvesenets HMS-system varto-deltfram tom. 31.12.2019, hvor kommunen og Raufoss
Beredskap AS hadde hvert sitt system for respektive deler av brannvesenet:

• Forebyggende, feiervesen Vestre Toten kommune
• Beredskap Raufoss Beredskap AS

Ved virksomhetsoverdragelsen 1.1.2020 (se kap. 2.4) overtok kommunen Raufoss
Beredskap AS’ sin del av HMS-systemet for beredskap. Det jobbes med en oppdatering og
tilpasning av HMS- og internkontrollsystemet utover i 2020.

Internkontroll, registreringer og dokumentasjon, herunder avvik, gjennomføres fortløpende.

5.1 Instrukser og rutiner

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for alle ansatte i brannvesenet. Det er videre
gjennomført risikokartlegginger og -vurderinger for alle deler av brannvesenet, (beredskap,
forebyggende og feiervesenet) og på det grunnlaget utarbeidet bl.a. forskjellige sikker jobb
rutinerog prosedyrer.

Kommunen har eget system for kvalitetsstyring og avviksrapportering og -håndtering
(Compilo).

5.2 Helse

Alt personell i hele brannvesenet er omfattet av felles bedriftshelsetjeneste.

Planer og rutiner for helsesjekk og årlig fysisk testav beredskapspersonellet foreligger og
gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid og Arbeidstilsynets tilhørende
veiledninger. Rutiner for tilpassede helseundersøkelserfor øvrig personell foreligger. Disse
blir tatt opp til revisjon i 2020 i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

5.3 Opplæring og kompetanse

Alt personell oppfyller dagens formelle krav til kompetanse i brannvesenet med følgende
unntak i skrivende stund:

• Feier
o En av feierne mangler å avlegge svenneprøve (kurs er gjennomført og

tverrfaglig eksamen er bestått). Planlegges gjennomført våren 2020.
• Beredskapspersonell, konstabler(3)

o Mangler grunnkurs deltid (foreløpig ikke planlagt noe lokalt/regionalt
grunnkurs)

Det foreligger kompetanseoversikt for brannvesenet.

5.4Øving av beredskapen

Det er utarbeidet egne øvingsplaner for brannvesenets beredskap. Disse omfatter både
individuelle øvelser/lagøvelserog fellesøvelser. I tillegg er det utarbeidet en egen månedsvis
temaplan for vaktlagene for 2020.

VTK gjennomfører i tillegg ca. hvert 2. år en krisehåndteringsøvelse hvor forskjellige deler av
kommunens beredskap deltar avhengig av type scenarier. Disse øvelsene kan omfatte rene
papir øvelser eller kombinerte øvelser hvor det også øves fysisk ute i felt(fullskala). Siste
fullskala krisehåndteringsøvelse ble gjennomført i Raufoss Industripark 4. juni 2019 hvor en
rekke aktører deltok, inkludert brannvesenet.
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Se øvelsesplan og temaplan for 2020 i vedlegg 9 og 10.

5.5 Utstyr

Brannvesenet disponerer nødvendig utstyr for varsling og samband, både internt og eksternt
mot egen alarmsentral og andre nødetater(Nødnett).

GPS-systemer er installert i alle utrykningskjøretøy.

Moderne materiell i form av kjøretøy, brann- og redningsutstyr, herunder forsterket
utstyrsnivå knyttet til akutt forurensning, kjemikalievernberedskap og for bistand helse.
Skum-/vannkanon og pulveraggregat disponeres.

Alt personell i hele brannvesenethar personlig verneutstyr som er tilpasset de respektive
oppgaver. Alle skal være kjent med og ha fått nødvendig opplæring i bruken av utstyret, dets
muligheter og begrensninger. Brannvesenet har også kjemikaliverndrakter.

I 2016 fikk brannvesenet tildeltutstyrspakke (og opplæring) for overflateredning gjennom Det
store brannløftet.

Det foreligger service-, kontroll- og vedlikeholdsrutiner for kjøretøy og utstyr.
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6. Referanser ogvedlegg

6.1 Referanser

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, herunder:

• Dimensjoneringsforskriften
• Veiledning
• Interkontrollforskriften
• Forskrift om brannforebygging
• Forskrift om håndtering av farlig stoff
• Lokal forskrift om særskilte brannobjekter

o Kommunestyret 13.11.2003, sak 65/03

Sivilbeskyttelsesloven med tilhørende forskrifter, herunder:

• Forskrift om industrivern
• Forskrift om kommunal beredskapsplikt

Overordnede og styrende dokumenter:

• Kommuneplan for Vestre Toten 2012 - 2023
o Kommunestyret 27.11.2014, sak 95/14

• Kommunal planstrategi 2016 - 2019
o Kommunestyret17.11.2016, sak 15/1738

• Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2105 - 2023
o Kommunestyret 23.4.2015, sak 37/15

• Delegeringsreglement 2018 - 2020
o Kommunestyret 21.1.2019, sak 24/19
o Delegeringsreglement Vestre Toten (KF Delegering)

• Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestre Toten kommune 2017
(saksframlegg og dokumenter)

o Kommunestyret 16.11.2017, sak nr. 99/17
• Risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvesenet 2016 (saksframlegg og dokumenter)

o Utvalg for teknisk drift og plansaker 2.5.2016, sak 29/16.
• Styringsdokument for Vestre Toten 2020 (saksframlegg og dokumenter)

o Kommunestyret 12.12.2019, sak 117/19
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6.2 Vedlegg

Vedlegg er avgrenset til et relativt overordnet nivå for å avgrense mengden. Dersom det
ønskes ytterligere dokumentasjon, kan dette oversendes på forespørsel.

• Vedlegg 1
o Risiko- og sårbarhetsanalyse 2016 Brannvesenet –Handlingsplan 2020

Det vises her til tidligere oversendt ROS-analyse for brannvesenet 2016
• Vedlegg 2

o Regional beredskapsplan for skogbrann i Vestoppland 2019 (hoveddokument)
• Vedlegg 3

o Avtale om felles overordnet vakt mellom Vestre Toten og Gjøvik kommune

• Vedlegg 4
o Avtale om bistand ved branner og ulykker mellom kommunene Vestre Toten,

Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land og Gjøvik
• Vedlegg 5

o Avtale om bistand ved branner og ulykker mellom Vestre Toten kommune og
Lunner/Gran kommuner

• Vedlegg 6
o Vedtekter om beredskap mot akutt forurensning (IUA-Oppland)

• Vedlegg 7
o Avtale om bistand beredskapsbil –Ambulansetjenesten SI

• Vedlegg 8
o Plan for brannforebygging 2020 –2023

• Vedlegg 9
o Øvelsesplan 2020

• Vedlegg 10
o Temaplan 2020
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Ny brannstasjon. Visualisering fra JAF arkitektkontor AS 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ole Petter Bergersen Arkiv: GNR 13/205  
Arkivsaksnr.: 20/586    

 
 
RIVING AV RAUFOSS BARNESKOLE OG SVØMMEHALL - KIRKEVEGEN 10, 
RAUFOSS  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret øker rammen til å rive gamle Raufoss skole og svømmehall med 

1.685 millioner kroner inkl mva.  
2. Investeringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler 
 

 
Fakta: 
 
Etter at ny skole ble bygd på Raufoss har den gamle skolen blitt stående tom med 
unntak av dag- og avlastningssenteret som har holdt til i nordre delen av bygget. Nytt 
dag- og avlastningssenter ble tatt i bruk i oktober 2019 slik at bygget nå står helt 
tomt. I planene for rådhuskvartalet er området bygget står på tenkt til blant annet  
boligformål.  
 
I 2017 ble det bevilget midler til å rive den gamle «småskolen», en trebygning som 
sto lengst sør på tomta. Dette bygget ble brent ned som en brannøvelse. 
I budsjettet for 2019 ble det bevilget midler til riving av resten av bygningsmassen. 
I saksframlegg vedr. riving av Reinsvoll U-skole og gymbygg, sak 76/19 står 
følgende: 
 «Når det gjelder riving av tidligere Raufoss skole, er det avsatt midler til dette tiltaket 
i investeringsbudsjettet for 2019. Hvorvidt investeringsrammen er tilstrekkelig, vil bli 
avklart når det er gjennomført anbudskonkurranse på rivingsprosjektet nå i høst.» 
 
Vi har søkt Sivilforsvaret om å få slettet tilfluktsrommene i bygget og har fått godkjent 
dette. 
 
Vi har utarbeidet en miljøsaneringsrapport som grunnlag for en anbudskonkurranse. 
Anbudskonkurransen ble gjennomført i januar / februar 2020 med god respons i 
markedet og vi har fått inn seks anbud – med stort spenn i tilbudssum. Laveste 
anbud inkludert våre egne kostnader beløper seg til 5.785 millioner kr. inkl. mva. Vi 
har gjenstående 4,1 mill. av midlene som ble bevilget i 2019 og prosjektet trenger 
derfor tilført 1.685 mill kroner inkl. mva for å få finansiert rivearbeidene. 
   
Kommunedirektøren ønsker å påpeke at kommunen anser laveste anbud som 
økonomisk gunstig, jfr tidligere vurderinger i denne og tilsvarende saker. I ettertid ser 
vi at budsjettet ble satt noe lavt. 
 
Planen er å starte rivearbeidet midt i april 2020. Det er viktig å holde å holde denne 
framdriften da det er planlagt å fylle tomten med overskuddsmasser fra utbygging av 
idrettshallen på Raufoss. Derfor fremmes det egen sak på bevilgningen framfor å 
vente til ordinær revidering av investeringsbudsjettet i juni.  



 
 
Vurdering: 
 
Rådhuskvartalet er et attraktivt område som VTK nå er i oppstarten av å utvikle. For 
å gi plass til fremtidig utbygging så må den gamle barneskolen rives. 
Sammenhengen med idrettshallprosjektet, gjør også at det er viktig å starte arbeidet 
med å rive det gamle skole- og svømmehallanlegget. Vi fikk inn mange tilbud på 
rivearbeidene og mener at vi har oppnådd en god pris i markedet. 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Ole-Petter Bergersen 
 eiendomssjef 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Trine Kløvrud Arkiv: 130.3  
Arkivsaksnr.: 15/1766    
 
 
UTBYGGING AV OMSORGSBOLIGER TIL MENNEKER MED 
UTVIKLINGSHEMMING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet gir sin tilslutning til at oppstart av prosjektering for utbygging av 

inntil åtte omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemming. 
2. Formannskapet gir sin tilslutning til at det prosjekteres for utbygging på tomt i 

Rådhuskvartalet. 
3. Når skisseprosjektet er klart, legges sak om utbygging fram for behandling og 

endelig vedtak i kommunestyret. Driftsmessige konsekvenser skal utredes og 
presenteres sammen med skisseprosjektet.  

 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Kart Rådhuskvartalet 
 
 
Fakta: 
 
Behov for utbygging av omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemminger er 
beskrevet i Omsorgsplan 2040. Det har også vært omtalt i styringsdokumentet de to 
foregående årene samt for 2020. Det er bevilget kr. 750 000,- til forprosjekt.  
 
Denne saken legges fram for politisk behandling med det formål å orientere 
om- og få tilslutning til utbyggingsbehovet, samt få stadfeste at forprosjekt er 
knyttet til utbygging på tomt i Rådhuskvartalet. Endelig utbyggingsvedtak 
fattes av kommunestyret når skisseprosjekt er klart.  
 
Omsorgsplan 2040 skisserer behov for utbygging av 5 – 6 heldøgns bemannede 
omsorgsboliger til personer med utviklingshemming og anbefaler utbygging i 
Raufoss. På bakgrunn av endringer i tjenestebehovet de siste par årene har det vært 
nødvendig å kvalitetssikre det skisserte behovet før planlegging i igangsettes.  
Det ble gjort en ny kartlegging i 2018 og i tillegg ble det i 2019 gitt i oppdrag til 
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) å gå gjennom tjenestenivået, 
organisering og boligstruktur for denne gruppen av tjenestemottakere. Dette danner 
grunnlaget for videre utvikling og omstillingsarbeid i tjenesten og for planlegging av 
utbygging og fremtidig boligstruktur. Det legges nå frem forslag om utbygging av 
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inntil 8 omsorgsboliger. Å beslutte det eksakte antallet boliger vil bli en del av 
skisseprosjektet.  
 
Personer med utviklingshemming 
 
Personer med utviklingshemming har som folk flest, forskjellige ressurser, interesser 
og ønsker for livet. Som gruppe har de til felles at de har nedsatt kognitive 
ferdigheter, men også ulik grad av utfordringer når det gjelder motorikk, språk, sosial 
kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter. Personer med 
utviklingshemming lever lengre nå enn tidligere. 
 
Alle mennesker har et ansvar for å ivareta egen helse, og for å klare seg selv i 
hverdagen, så langt dette er mulig. Dette gjelder også personer med 
utviklingshemming. Noen lever selvstendige liv med litt bistand, mens andre har 
omfattende og langvarige behov for tjenester, og har behov for bistand til de fleste av 
dagliglivets gjøremål, livet ut. Mange mottar tjenester som barn, og tjenestetilbudet 
som voksne vil ofte baseres på et allerede etablert tilbud. Samtidig endrer behovet 
seg gjerne i løpet av livet. Det er viktig å ha tjenesteytere som kjenner den enkelte 
godt og kan observere endringer. Pårørende er ofte de som kjenner personen best 
og har forutsetninger for å vurdere hva personen ønsker og behøver. Pårørendes 
innsats er en stor ressurs for helse - og omsorgstjenestene.  
 
Vurdering av befolkningsutvikling og tjenestebehov  
 
Innrapporterte tall for Vestre Toten Kommunen viser at det ytes tjenester til 61 
personer med utviklingshemming mellom 16 – 66 år (Grønt hefte – kriteriedata 2019, 
kommune). Dette utgjør 0,70 prosent av alle innbyggere mellom 16 – 66 år. 
Landsgjennomsnittet ligger på 0,56 prosent. Vestre Toten kan derfor ha noe større 
utfordringer når det gjelder denne målgruppe sammenlignet med 
landsgjennomsnittet.  
 
Ut fra befolkningsframskriving er aldersgruppen 16 – 66 år stabil fra 2019 til 2040. 
Med samme prosent (0,7%) innbyggere med utviklingshemming vil det være stabilt 
på ca. 60 brukere. Dette indikerer at behovet for tjenester og boliger vil være på 
samme nivå som i dag (RO). 
 
Det står pr i dag 5 på venteliste som er vurdert til å ville trenge en døgnbemannet 
omsorgsbolig i løpet av kort tid. Dette er hovedsakelig yngre brukere i alder 18 – 25 
år. Helsestasjonen er kjent med at det er en del barn som vil ha behov for ekstra 
ressurser og oppfølging. Disse barna og ungdommene vil trenge tilrettelegging og 
tjenester i større eller mindre grad også når de blir voksne. Det har de siste par årene 
vært et økt behov for tjenester inn mot flyktninger. Hva dette vil kreve fremover av 
planlegging for heldøgns botilbud er ikke mulig å forutsi da det avhenger av hvor 
mange som flytter til kommunen og behovene hos disse. 
 
Ut fra de kartlegginger og vurderinger som er gjennomført både i egen regi og 
sammen med RO, mener vi det vil være behov for å bygge inntil 8 nye 
omsorgsboliger i Raufoss. Et større boligfellesskap sentralt i Raufoss hensyntar 
pårørende og brukeres behov og innspill, faglige begrunnelser og økonomiske 
hensyn.  
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Status for dagens miljøarbeidertjeneste i Vestre Toten 
 
Vestre toten har etablert en egen tjeneste til personer med utviklingshemming. Den 
består av ambulerende tjenester, heldøgns bemannet omsorgsboliger, trygdeboliger, 
dagsenter, avlastning i institusjon og hjemmeavlastning. I tillegg har flere en ordning 
med brukerstyrt personlig assistent (BPA).  
 
Det er ulike boalternativer, noe som gjør at det er mulig å gi tjenester på ulike nivåer i 
omsorgstrappen avhengig av funksjonsnivå.  
Heldøgns bemannede omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemming er 
plassert på tre ulike geografisk steder i kommunen:  
 
• Tyttebærstien på Bøverbru; 5 bemannede omsorgsboliger og 4 trygdeboliger i 

umiddelbar nærhet. 
• Ytterskogveien på Reinsvoll; 6 bemannede omsorgsboliger og 4 trygdeboliger 

i umiddelbar nærhet. 
• Elvesvingen på Raufoss; 5 omsorgsboliger og 4 trygdeboliger i umiddelbar 

nærhet. 
 
I tillegg er det noen frittstående privatboliger, såkalte bolig-satellitter, som er 
døgnbemannet. 
 
På Raufoss stod nytt dag – og avlastningssenter ferdig i oktober 2019. Her er det 6 
avlastningsplasser og kapasitet til 15 – 20 på dagtilbudet. 
 
Vestre Toten kommune har i dag ulike boalternativer til personer med 
utviklingshemming. Det er bra, og blir viktig å sikre også fremover. Det er i tråd med 
nasjonale føringer. En god bosituasjon for personer med utviklingshemming kan 
danne grunnlag for et godt liv. De skal i størst mulig grad bo slik at de blir inkludert i 
det ordinære samfunn (NOU: 2016 Et verdig liv) 
 
 
Faglig og økonomiske begrunnelser for struktur og størrelse  
 
Vi erfarer en økende trend med at nye og yngre brukere ønsker å bo i Raufoss. Dette 
har medført at det er anskaffet private boliger som må døgnbemannes fordi det ikke 
er ønskelig med botilbud andre steder i kommunen. Å yte heldøgns tjenester i 
enkeltstående boliger er kostnadsdrivende. Det kan kvalitativt være et godt tilbud for 
bruker, samtidig tilsier erfaringen at dette medfører faglige utfordringer da det blir 
svært lite og lukket fagmiljø som er utfordrende å følge opp. Dette kan gi kommunen 
store utfordringer fremover både når det gjelder faglighet og ressurseffektivitet. 
Rekruttering av helsepersonell vet vi at er og kommer til å bli vanskeligere fremover.  
 
Det har vært avholdt møte med pårørende og samtaler med brukere for å få innspill 
og deres synspunkter knyttet til utbygging. Tilbakemeldingene er at det er ønskelig 
med utbygging i Raufoss og at bygget skal ligge sentralt med kort avstand til 
aktiviteter, butikker og transport. Dette er sammenfallende med erfaringen tjenesten 
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har med at det er takket nei til tilbud om heldøgns botilbud utenfor Raufoss. Det er 
viktig å ta hensyn til disse erfaringene og innspillene fra pårørende og brukere i 
planlegging for utbygging.  
 
Når det skal bygges ut flere boliger er det viktig å kunne tilby de som bor i frittstående 
enkeltboliger en leilighet i et nytt boligkompleks, samt i størst mulig grad unngå at det 
etableres flere bolig-satellitter.  
 
RO har gjort en beregning av om store eller små enheter har betydning for 
kostnadseffektivitet. Det finnes ikke solid kunnskap om hvorvidt større enheter er mer 
kostnadseffektive. Det som er dokumentert, er at små enheter med 2-3 beboere i 
noen grad kan medføre økte kostnader dersom det er behov for nattevakt. RO gjorde 
en sammenligning av bofellesskap i to ulike kommuner i Norge, ved å se på IPLOS-
tall, regnskapstall og størrelsen på bofellesskapene. Den ene kommunen hadde 
bofellesskap med 8 boenheter, mens den andre kommunen hadde 5 boenheter i sine 
bofellesskap. RO fant at de brukte nøyaktig samme ressurser på dagtid, mens 
kommunen med 8 leiligheter i bofelleskapet brukte 10 millioner kroner mindre på 
nattvaktressurs.  
 
Vestre Toten bør ha fokus på samordning av boligstrukturen ved bygging av nye 
boliger. Det er ikke stor økonomisk fordel ved tjenester gitt på dagtid, men ved å 
bygge bofellesskap i nærheten av hverandre kan det være mulig å utnytte 
nattevaktressursen på tvers av bofellesskap. Det forventes derfor å kunne drifte mer 
ressurseffektivitet ved å etablere et større bofellesskap. Et større bofellesskap vil gi 
bedre personalutnyttelse, bedre faglig arbeid og enklere å rekruttere. Samtidig kan 
det være utfordringer fordi det blir flere personale å forholde seg til. Det blir derfor 
viktig hvordan tjenestene organiseres innenfor en boligstruktur.  
 
Siden det er behov for å bygge ut døgnbemannet botilbud til flere brukere vil 
kommunens utgifter til disse tjenestene samlet sett øke. Men økningen antas å bli 
mindre ved å ha flere boenheter samlet, og samtidig kunne avvikle bolig-satellitt. Det 
blir bedre tjenester til flere innenfor samme kostnad.  
 
I RO sin vurdering fremkommer det også at det kan være potensiale for at flere 
brukere kan få et ambulerende tilbud fremfor døgnbemannet omsorgsbolig. Hvis det 
viser seg å være riktig for nye brukere, så kan det gi et mindre behov for bemannet 
omsorgsbolig på sikt.  Siden ønsket er å ha flere boliger på Raufoss, så vil det da 
være hensiktsmessig å omdisponere bruken av Tyttebærstien på Bøverbru til annen 
virksomhet. For eksempel bofellesskap for eldre. Vi vet at behovene inn mot eldre 
øker.  
 
Utbyggingsforslag 
 
Det foreslås å bygge ut inntil 8 boenheter med tilknyttet personalbase på Raufoss og 
nærmere bestemt på tomt i Rådhuskvartalet. Ved å plassere et nytt bygg i 
Rådhuskvartalet vil det være kort avstand til nytt dag – og avlastningssenter i 
Lundersveg, hvor det er fasiliteter som vil kunne benyttes av de som bor i boligene. 
Det vil også gi mulighet for felles bruk av møterom.  
Et botilbud sentralt i Raufoss kan bidra til å forebygge ensomhet, bruker selv kan gå 
på besøk til venner uten bistand fra ansatte og det kan gi økt trygghet. Slik det er i 
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dag blir tilbudet ofte styrt av personalet, som må følge beboerne, om de ønsker å 
delta på aktiviteter eller gå på besøk. 
Ved utbygging av boliger blir det svært viktig å ha fokus på universell utforming og 
smarthusteknologi.  
 
Rådhuskvartalet  
 
For å møte morgendagens behov må kommunen tenke i tråd med strategien 
«connected living» som er vedtatt i Gjøvikregionen. Her er det satt fokus på at alle 
skal kunne bo så lenge som mulig i sin egen bolig. Det kan man få til ved å sørge for 
at folk har egnede boliger til sin livssituasjon. Et levende tettsted bør ha et tverrsnitt 
av hele befolkninga.  
Rådhuskvartalet ligger sentralt i Raufoss og var ferdig regulert sommeren 2018. 
Innafor området er det satt av et stort areal til nytt byggeområde der den tidligere 
Raufoss barneskole ligger nå. Denne er besluttet revet og kan gi rom for nye 
funksjoner. Etter at dag- og avlastningssenteret ble bestemt bygget i Lunders veg har 
tanken om å bygge boliger i samme området vært diskutert. Området sør for senteret 
er regulert til blanda arealformål og boliger til personer med utviklingshemming vil 
være i tråd med formålet.  
Byggeområdet må inngå i en helhetlig situasjonsplan før det kan søkes om tiltak. Det 
betyr at overordna infrastruktur og en del andre momenter må være på plass for en 
kan sette av en egnet «tomt» til dette prosjektet. Kanskje skal disse boligene være 
del av et større anlegg eller første byggetrinn i et område?  
Under 10 boliger til utviklingshemmede vil kunne inngå som en del av et større bolig- 
og byområde uten å bli for stort og dominerende.  
Rådhuskvartalet er godt egnet med tanke på nye boliger. Det er kommunesenter der 
mange av de daglige gjøremål kan løses innenfor gangavstand for de fleste. Det er 
tilgang på fine uteområder i nærheten. Planbeskrivelsen til områdeplanen for 
Rådhuskvartalet med nærområder beskriver området og kvalitetene her.  
 
 
 
Vurdering: 
 
Befolkningsframskrivingen indikere at Vestre Toten kommune får mange flere eldre 
innbyggere over 75 år fram mot 2040. Økt oppgaveoverføring fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene, flere eldre og flere med langvarige og 
omfattende behov gjør at kommunen vil få utfordringer med å rekruttere helsefaglig 
arbeidskraft til omsorgstjenestene framover. Mindre tilgjengelig arbeidskraft og 
mindre økonomiske rammer gjør at det må velges løsninger som i størst mulig grad 
sikrer faglig gode tjenester og riktig ressursfordeling. Det må settes stort fokus på 
hvordan tjenestene i Omsorg skal organiseres og på hvilket nivå den skal ligge i 
framtiden.  
 
For miljøarbeidertjenesten er det utfordringer med å rekruttere ansatte i dag og 
sannsynligvis vil denne utfordringen bli større i framtiden.  Å bygge ut en 
hensiktsmessig boligstruktur for døgnbemannet tilbud samt legge til rette for mest 
mulig selvstendighet for den enkelte innbygger, blir helt sentralt fremover. Et botilbud 
sentralt i Raufoss og med flere boenheter samlet, vil kunne legge til rette for å møte 
et økt tjenestebehov og arbeidskraftutfordringer på mest mulig hensiktsmessig måte. 
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Det er ønskelig å komme i gang med prosjektering av omsorgsboliger i 2020 og med 
mulig byggestart høsten 2021. Skisseprosjektet vil vise en tenkt løsning, anslag for 
investerings – og driftskostnader samt fremdriftsplan for videre prosjektering.  
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Trine Kløvrud 
 omsorgssjef 
 



Rådhuskvartalet 



Vestre Toten kommune 
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EKSPROPRIASJON FJORDGATA KV1930  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Vestre Toten kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 og i 

Veglova etter § 50, ekspropriasjon for følgende GBNR i Fjordgata på Eina; 146/60, 
146/8 og 146/62. Vedtaket er begrenset til de konkrete eiendommer som det ikke 
foreligger signerte avtaler for pr dato for vedtak i kommunestyret.  

 
2. Det søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelse i medhold av oreigningslova § 25.  
 
 
 
Utrykte vedlegg: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/KAPITTEL_8#§50 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3-2#§16-2 
https://lovdata.no/sok?q=oreigningslova+%C2%A7+25 
 
Trykte vedlegg:  
2. Plankart  
3. Planbestemmelser  
4. Planbeskrivelse  
5. ROS – analyse  
6. Melding om politisk vedtak for Fjordgata – reguleringsplan Fjordgata Sør - 

godkjenning 
7. Saksprotokoll – Reguleringsplan Fjordgata sør – godkjenning 
8. Henvendelse fra Per Ivar Olerud 
9. Henvendelse fra Oddleif Jutulrud 
10. Underskriftskampanje  
11. Svar underskriftskampanje 
12. Mail med tilbaketrukket underskrift på underskriftskampanje 
13. Mail med tilbaketrukket underskrift på underskriftskampanje 
14. Mail med tilbaketrukket underskrift på underskriftskampanje 

 
 
 
 
 
 
 
Fakta: 
 
Bakgrunn: 
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Fjordgata er en kommunal veg på Eina (KV1930). I sør grenser Fjordgata mot RV 
4, og i nord mot Hågårvegen, FV 2380 (FV117 fram til 1.1.2020). Fjordgata har i 
dag blandet trafikk. ÅDT (Årsdøgntrafikk) fra trafikktelling i januar 2020 er på 780 
kjøretøy pr døgn. Det er ønskelig å skille myke trafikanter fra biltrafikk og lage 
sammenhengende gang og sykkelsti/fortau fra Eina Sentrum til Thune skole. I 
Parkvegen, som har lav ÅDT, vurderes blandet trafikk som akseptabel løsning. 
Tiltaket er beskrevet i Vestre Toten kommunes trafikksikkerhetsplan 2018-2021 
som prioritet 2. Tiltaket var også med i forrige trafikksikkerhetsplan 2014-2017. 
Tiltaket krevde en ny reguleringsplan. 
 
Reguleringsplan: 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av fortau i Fjordgata sør, 
sikre grøntområdene i Meieriparken og legge til rette for fortetting av boligområdene 
på østsida av Fjordgata. Planarbeidet ble utført etter plan og bygningsloven med 
mulighet for innspill/ innsigelser flere ganger i løpet av prosessen. 
 
Reguleringsplan for Fjordgata Sør, planID 0529150, ble vedtatt i kommunestyret 
den 31.10.2018. Reguleringsplanen er i tråd med overordnede føringer og 
arealbruk i gjeldende kommuneplan for Vestre Toten kommune. Vedtaket har 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.  
 
Brev om vedtak og klagefrist gikk ut til alle hjemmelshavere i området den 
01.11.2018, og ble annonsert i Totens blad og Oppland Arbeiderblad. Vedtaket 
hadde klagefrist 15.12.2018.  
 
Kommunen mottok mail / brev fra Per Ivar Olerud og Oddleif Jutulrud innen frist. 
Brev fra Per Ivar Olerud, kom det ingen oppfølging på fra ham. Henvendelse fra 
Oddleif Jultulrud er av kommunen vurdert til å være meningsytringer om vedtaket, 
ikke en formell klage. 
 
Grunnerverv: 
Det er jobbet mye med å få prosjektet på plass med grunnerverv og prosjektering.  
 
Det ble holdt informasjonsmøte med grunneierne på Velhuset på Eina 21.11.2019, 
med ca 25 personer til stede. Det ble vist fram tegninger og forklart hvordan tiltaket 
skulle gjennomføres. Det ble avtalt møte med 5 grunneiere, for forhandling om 
punkter og tiltak de ønsket tatt inn i avtale om grunnerverv. Det har vært stort fokus 
på å få til minnelige løsninger. 
 
Grunnervervsavtaler ble sendt ut den 20.12.2019. Den 28.01.2020 ble det lagt en 
påminnelse om å svare på grunnervervsavtalen med svarfrist 04.02.2020 i 
postkassen til hjemmelshaverne som ikke hadde returnert avtale. I denne 
utsendelsen ble det også lagt ved en frankert svarkonvolutt og kopi av 
avtaleforslaget.  
 
Kommunen ble i kontakt med hjemmelshaverne kjent med at ikke alle vil skrive 
under på avtalen. Vestre Toten kommune søkte da juridisk bistand fra advokatfirma 
Buttingsrud, v/ advokat Johannes Sundet i arbeidet med å komme til enighet, samt 
veien videre med en eventuell ekspropriasjonssak. Det søkes etter inngåelse av 
minnelige avtaler, og om forhåndstiltredelse slik at arbeidet kan starte opp. Om dette 
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ikke lar seg gjøre, så er ekspropriasjon det som må til for at vi skal kunne starte opp 
i 2020. Det må søkes om forhåndstiltrede hos Fylkesmannen i Innlandet etter vedtak 
fra kommunestyret. Sundet har holdt dialog mot de hjemmelshaverne som er 
uavklart med korte svarfrister.   
 
Det har kommet inn en underskriftskampanje mot tiltaket. Dette brevet er svart ut fra 
Planavdelingen den 11.02.2020. Flere underskrifter er i etterkant trukket tilbake. 
 
Status pr 05.03.20: 
Det er inngått grunnervervsavtale med 25 hjemmelshavere. Per 05.03.20 gjenstår 
signatur på avtale fra to grunneiere, hvor sitasjonen ikke lar seg løse.  
 
Det er sendt ut varsel om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse kombinert med tilbud 
om avtaleskjønn til alle hjemmelshaverne uten signert avtale.  
 
Ekspropriasjon er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltaket. For å ha mulighet til å 
starte med bygging av fortau i Fjordgata, må det derfor fattes et vedtak om 
ekspropriasjon i kommunestyret gjeldende for de hjemmelshaverne i Fjordgata som 
ikke har signert avtale, slik at tiltrede til eiendommene er i orden. 
 
Ekspropriasjon og forhåndstiltrede for Fjordgata kan gjøres med hjemmel i flere lover.  
Prosjektert veg holder seg innenfor linjene gitt i reguleringsplan for Fjordgata Sør, 
vedtatt i kommunestyret den 31.10.2018. Dette har vært viktig for å kunne ha 
anledning til ekspropriasjon etter PBL § 16-2. 
 
Vi kan benytte oss av § 16-2 i PBL, der hvor vedtatte reguleringsplan for Fjordgata 
sør, planID 0529150, er kommunisert i henhold til PBL §12-12, og ikke er eldre enn 
10 år.  
 
Ekspropriasjon kan også hjemles i veglova § 50. 
 
Det må også fattes vedtak om å søke Fylkesmannen om forhåndstiltredelse i 
medhold av oreigningslova § 25 
 
Tidslinje etter ekspropriasjonsvedtak i kommunestyret 
Tidshorisonten for slike saker kommer an på; 

 Mulige innsigelser i forkant av vedtak 
 Om vedtakene blir påklaget eller ikke 
 Hvor lang tid fylkesmannen bruker på å behandle søknad om 

forhåndstiltredelse og eventuell klagebehandling 
 Hvor lang tid kommunen bruker på å fatte de nødvendige vedtak. 

 
 
Prosjektgjennomføring 
Tegningsgrunnlag og beskrivelser er klart for utlysning via Mercell. Anbudet kan 
utlyses med forbehold om vedtatt forhåndstiltredelse fra fylkesmannen. 
 
 
Vurdering: 
 



  18/2046  

Prosjektet for Fjordgata er prosjektert i samsvar med reguleringsplan for Fjordgata 
Sør. Det er forsøkt inngått minnelige avtaler med parter innenfor rimelighetens 
grenser.  
 
Det er ikke erstatningen eller avståelse av eiendom som er tvisten for saken i de to 
tilfellene, men utformingen og bestemmelsene på vegen i reguleringsplanen. 
Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret, og hadde klagefrist 15.12.2018. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen anbefaler Kommunedirektøren at det vedtas å føre 
ekspropriasjonssak mot eiendommene som ikke har undertegnet avtale, samt å 
søke om forhåndstiltredelse hos Fylkesmannen i Innlandet. Vedtaket i 
formannskapet går til endelig vedtak om godkjenning i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Bodil Kristin Evenstad 
 driftssjef 
 



Målestokk 1 :1 000

TEGNFORKLARING
PBL § 12 REGULERINGSPLAN

nr. 1 - BEBYGGELSE OG ANLEGG

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse

Offentlig eller privat tjenesteyting

nr. 2 – SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Veg

Kjøreveg

Fortau

Annen veggrunn - grøntareal

nr. 3 – GRØNNSTRUKTUR

Grønnstruktur

Badeplass/-område

nr. 6 – BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØR ENDE STRANDSONE

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Badeområde

FARESONE

Flomfare

STØYSONE

Gul sone iht. T-1442

LINJESYMBOLER Juridiske linjer

Byggegrense

Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Bru

Måle- og avstandslinje
PUNKTSYMBOLER Juridiske punkt

Avkjørsel

Regul eri ngspl an Fjordgata sør

0 30 60 90 120 150

Meter



B E STE M M E LSE R
Detaljr eguleringsplan for

Fjordgata sør

Side 1 / 6 Reguleringsplan 0529150 Fjordgata sør

PlanID: 0529150
Bestemmelsene er datert: 25 .0 9 .2018
Vedtatt av kommunestyret (dato) i sak (sa k s nummer)

PLANENS FORMÅL § 1

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av fortau i Fjordgata sør, sikre § 1.1
grøntområde i Meieriparken og legge til rette for fortetting av boligområdene på østsida av
Fjordgata .

REGULERINGSFORMÅL § 2
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. Plan - og bygningslovens (PBL)
§§ 12 - 5 og 12 - 6:

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 - 5 nr. 1) § 2.1
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS)

Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 - 5 nr. 2) § 2.2
Veg (SV)

Kjøreveg (SKV)

Fortau (SF)

Annen veggrunn – grøntareal (SVG)

Grønnstruktur (PBL § 12 - 5 nr.3) § 2.3
Grønnstruktur (G)

Friområde (GF)

Bade plass/ område (GB)

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12 - 5 nr.6) § 2.4
- Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV)

- Badeområde (VB)

Hensynssoner (PBL § 12 - 6): § 2.5
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Frisiktsone, H140_1 - 5

Støysone H220_1 - 5

Faresone flomfare (320)

Bestemmelsesområde (PBL 12 - 7) § 2.6
- Anleggs - og riggområde

- Område for håndtering av overvann

Juridiske flater, linjer og punkt som f. eks B yggegrenser og avkjørsler er vist i plankartet.

FELLESBESTEMMELSER (PBL § 12 - 5 nr. 1, 2, 3, 5 og 6 og § 12 - 7) § 3
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

Rekkefølgebestemmelser og vilkår for tiltak (PBL §12 - 7 nr 10) § 3.1

Før brukstillatelse gis skal felles uteområde, avkjørsler og parkering være ferdig 3.1.1
opparbeidet.

Før byggetillatelse gis skal det foreligge godkjent situasjonsplan. For BKS2 må det 3.1.2
foreligge situasjonsplan for hele området før det gis rammetillatelse.

Kommunen kan kreve tegninger som viser bebyggelsens høydetilpassing i forhold til
omkringliggende bygninger og vegetasjon. Høydetilpasning kan vises med fotomontasjer,
perspektivskisser eller fa sadetegninger som viser flere bygninger i sammenheng.

Utforming: § 3.2
Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse og
utomhusanlegg. Fradeling, nybygging og endring av eksisterende bebyggelse skal skje på
en måte som tar hensyn til og er i tråd med områdets karakter.

Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, takform, stiluttrykk, materialbruk og
fargesetting, utformes slik at område t samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Garasje,
boder o.l. skal oppføres med samme farge og formspråk som hovedhuset. Frittliggende
garasjer og uthus skal fremstå som underordnet i forhold til boligen. Tak skal ha matt og
mørk farge.

Den ubebygde d elen av tomta tillates ikke brukt til lager.

Byggegrenser : § 3.3
Byggegrenser vises på plankartet. Det er ikke tillat t å bygge innenfor byggegrensen.
Byggegrense til Fjordgata e r 1 1 ,5 meter fra senterlinje veg . Langs Skogstadvegen og
Sundskogvegen er byggegrensen 10 m. Byggegrense mot Einavatnet er 20 m , målt
horisontalt inn på land fra kote 399.
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Tekniske anlegg : § 3.4
T ekniske planer for veg, overvann, vann og avløp skal godkjennes av kommunen.
Plassering av uttak for slokkevann skal framgå av de tekniske planene. Nye
høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning, tele, tv, datakommunikasjon og lignende
skal innenfor planområdet legges som jordkabler. Innenfor planområdet er det tillatt med
pumpehus og transfor matorkiosk .

Utnyttelsesgrad: § 3.5
Utnyttelsesgrad skal måles i % BYA . Maksimum og minimum utnyttelsesgrad er oppgitt i
plankartet.

Krav til felles uteoppholdsareal/møteplass § 3.6
Det skal avsettes areal til felles uteoppholdsareal/møteplass med minimumsstørrelse 25
m2 i områder for konsentrert småhusbebyggelse (BKS) der det etableres 3 eller flere
boenheter. Møteplassen skal ligge i tilknytning til boligbebyggelsen og bestå av minimum
bord og benker , samt lekeapparat .

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL § 4

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12 - 5 NR. 1) § 4.1

Boligbebyggelse - områdene BFS1, BFS2, BFS3 og BFS4 er avsatt til frittliggende 4.1.1
småhusbebyggelse . Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger med inntil 1
utleieenhet.

O mrådet merket BFS 1 har u tnytting sgrad inntil BYA = 35 %. Det tillates gesimshøyde på 4.1.2
inntil 8 meter og mønehøyde på inntil 9 meter. Frittstående garasjer/uthus skal ha
maksimal gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 4 meter.

I området BFS2 gjelder reguleringsbestemmelser for Sisselberg/Parken sør , vedtatt 4.1.3
22.05.2003. Ved eventuell motstrid, gjelder den planen som sist er vedtatt.

I BFS3 , i en sone på 20 meter målt fra horisontalplanet strandlinjen, målt ved høyest 4.1.4
regulerte vannstand (HRV) er det forbudt å iverksette nye bygge - og anleggstiltak.
Utnyttingsgraden i området er inntil BYA =20 % . Det tillates gesimshøyde på inntil 8 meter
og mønehøyde på inn til 9 meter. Frittstående garasjer/uthus skal ha maksimal
gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 4 meter. D et tillatt med garasjer inntil 70 m2. Tilbygg
eller garasjer skal ikke etableres nærmere Einavatnet enn eksisterende bebyggelse.

Parkering (PBL 12 - 7 nr. 7 ) 4.1.5
B oenhet er i områdene skal disponere en biloppstillingsplass. Parkering kan inngå i felles
parkering.

Boligbebyggelse – områdene BKS1 - BKS 4 er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. 4.1.6
(PBL 1 2 - 7 nr. 1 ) Konsentrert småbebyggelse er s måhus, sammenbygd i kjeder eller
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rekker, med inntil tre målbare plan, der bygningens høyde faller innenfor høydene som er
angitt i § 4.1.1 .1 - 4 . 1.1.3.

I o mråde ne merket BKS 1 og BKS 3 er det tillatt med fortetting i eksisterende boligområde 4.1.7
og fradeling til samme formål . Det er tillatt å oppføre ett boligbygg per tomt med inntil 3
boenheter. I eneboliger kan det tillates sekundærleiligheter med BRA inntil 60 m² i
tilknytning til eneboligen. Bebygd areal BYA skal ligge mellom 35 % og 50 %. Det tillates
gesimshøyde på inntil 8 meter og mønehøyde på inntil 9 meter. Frittstående
garasjer/uthus skal ha maksimal gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 4 meter. Krav til
parkering er minimum 1 ,0 plass pr. boenhet og maksimum 3,0 p - plasser .

I o mråde ne BKS2 er det tillatt med fortetting i eksisterende boligområde og fradeling til 4.1.8
samme formål . Det tillates gesimshøyde på inntil 8 meter og mønehøyde på inntil 9 meter.
Frittstående garasjer/uthus skal ha maksimal gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 4
meter. Krav til parkering er min imum 1,0 plass pr. boenhet og maksimum 3,0 p - plasser .
Adkomsten skal være via o_SKV3.

I område BKS 4 gjelder bestemmelsene for Skogstadvegen 1 , vedtatt 04.09.2014. Ved 4.1.9
eventuell motstrid gjelder den planen som sist er vedtatt.

Offentlig eller privat tjene steyting, område merket BOP 4.1.10
Innenfor området er det tillatt med offentlig eller privat tjenesteyting.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12 - 5 NR. 2) § 5
Kjøreve g , o_SKV1 - o_SKV 3 § 5.1
o_SKV1 er Fjordgata, offentlig kjøreveg. Fjordgata er regulert til 5 m bredde .
Hågårvegen er regulert til 6 m bredde som en arm av o_SKV1 .
o_SKV2 er Skogstadvegen, offentlig kjøreveg. Skogsstadvegen er regulert 6 m
o_SKV 3 er Sundskogvegen , offentlig kjøreveg. Sundskogvegen er regulert 5 m

V e g , SV 1 - f_ SV2 § 5.2
SV1 er adkomst til g/bnr 1 45/1 3. f_ SV2 er felles adkomst for g/bnr 1 46/40 og 146/1 36.

Fortau, o_SF1 - o_SF2 § 5.3
o_SF 1 er fortau langs Fjordgata og Hågårvegen . Fortauet er regulert til 3 m bredde .
o_SF2 er fortau langs Fjordgata forbi Skogstadvegen 1. Fortauet er re gulert til 3 meter
bredde.

Annen veggrunn, SVG § 5.4
Det er regulert 2 m annen veggrunn på hver side av Fjordgata. Det tillates oppført
tekniske installasjoner knyttet til drift av veganlegget. Det tillates fylling/ skjæring/mur/
kabling, vann og avløpsrør. Installasjoner skal ikke være i konflikt med nødvendige
frisiktsoner.
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GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12 - 5 NR. 3) § 6
Naturområde grøntstruktur, G § 6.1
I grønnstruktur merket G skal de n naturlige vegetasjonen bestå , men skogen kan tynnes
ved behov.

Badeplass , felt G B § 6.2
O mråde G B er friområde og badeplass.

Området kan opparbeides og gis parkmessig preg som et ledd i å legge forholdene til
rette som oppholdsareal i forbindelse med badeaktiviteter. Det skal også legges til rette
for lekeaktiviteter. Krav til universell utf orming gjelder for badeplassen. Opplag av båter
tillates ikke. Kommunen kan utarbeide vedtekter for området etter nærmere samråd med
Eina Vel.

Friområde, felt GF § 6.3
I o mråde merket GF gjelder bestemmelser for Sisselberg/Parken sør , planID 0529057 ,
vedtatt 22.05.2003.

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL. § § 7
12 - 5 NR. 6 )

Friområde i sjø og vassdrag , VFV1 og VFV2 § 7.1
Det er ikke tillatt å etablere nye fortøyninger for båter eller å legge ut private bøyer i
områdene.

Utbedringer og mindre vesentlige endringer av lovlig etablerte brygger og moloer på grunn
av dårlig tilstand eller skader påført av is kan tillates under forutsetning at anlegget blir
tilpasset stedlige forhold og ikke er til hinder for friluftsinteressene.

Utsprenging, utfylling og graving er ikke tillatt.

Badeområde, VB § 7.2
Badeområde VB er et offentlig bade - og rekreasjonsanlegg for allmenn bruk.

Innenfor området tillates mudring og tilføring av sand så fremt det fremmer
friluftsinteressene. Sanden skal være fast å gå på i vannet og skal ha lavt innhold av
svevepartikler. Mudring krever godkjenning fra miljøvernmyndighetene.

Etablering av badebrygge tillates. Bade området kan avgrenses med badebøyer .

HENSYNSSONER ( PBL. §§12 - 6, 12 - 7) § 8

Sikrings - , støy - , og faresoner (§ 1 2 - 6 ) § 8.1
Frisikt - i områder med frisiktsone skal avkjørsler ha fri sikt på 0,5 meter over tilgrensende 8.1.1
vegers plan.
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Støysone – gul støysone ihht retningslinje for støy i arealplanleggingen, T - 1 442. 8.1 .2

Faresone flomfare . Ingen tiltak er ikke tillat t i faresone flom. 8.1 .3

BESTEMMELSESOMRÅDE (§12 - 7) § 9

Anlegg - og riggområde (#1 - #5) § 9.1
Området merket avsatt til anleggsområde

Området kan benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften i f or b indelse
m ed bygging av fortau og ve g . Når anlegget er ferdig, skal områdene terrengtilpasses og
tilbakeføres til opprinnelig arealformål. Toppjorda skal legges tilbake som toppdekke.

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#6) § 9.2
O mrådet merket # 6 er avsatt til område for overvannshåndteri ng.

Innafor området er det ikke tillatt å oppføre tiltak som kan komme i konflikt med formålet .
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1. IN N LE D NIN G

1.1 Bakgrunn

Vestre Toten kommune ønsker å regulere løsning for myke trafikanter i Fjordgata sør på Eina.
Strekningen starter ved Hågårvegen og avsluttes sør for krysset med Parkvegen. Planområdet
omfatter også boligområdene på begge sider av vegen langs Fjordgata på strekningen, samt
badeplassen/grøntområdet ved bensinstasjonen.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Vestre Toten kommune og Rambøll 28 . 06.2017 .

Det ble varslet oppstart 19.07.2017, med svarfrist 25.09.2017. Planområdet ble utvidet i sø r til
også omfatte Fjordgata 43 A, 47,49 og 51 Varsel ble sendt 25.09.2017, med frist 25.10.2017.
Det kom 10 merknader til oppstartsvars e let.

Det e r vurdert at tiltaket ikke skal konsekvensutredes.

Rambøll Norge AS har utarbeidet detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser og
planbeskrivelse.

1.2 Tiltaket

Tiltaket innebærer fortau langs vestre side av Fjordgata. I tillegg er boligområdene på be gge sider
av Fjordgata tatt med i planområdet. Disse boligområdene er i hovedsak uregulert, bortsett fra i
nordre og søndre del av planområdet. Det blir også tilrettelagt for fortetting på østsiden av
Fjordgata , samt regulering av grøntområdet i Meieripark en.

1.3 Tiltakshaver
Tiltakshaver er Vestre Toten kommune.

1.4 Planprosessen
Planarbeidet er varslet i brev til berørte rettighetshavere, naboer og myndigheter 19.07.2017.
Planområdet ble utvidet i sør i varsel , datert 25.09.2017. Det ble avholdt åpent møte 13.
september 2017 på Eina grendehus. Innspill fra oppstartvarsel og åpent møte er vurdert og lagt
til grunn for planen som ble sendt på høring. Innspillene inngår som vedlegg til planbeskrivelsen.

1.5 Kommuneplanens arealdel for Ve stre Toten kommune 201 2 - 202 3
Planområdet ligger inne i kommuneplanens arealdel for Vestre Toten kommune 2012 - 2023 som
bolig - område t.
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Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Vestre Toten kommune .

1.6 Tilgrensende reguleringsplaner
Det foreligger reguleringsplan ved Skogstadvegen (BY 34 i figur 1 ) nord i planområdet,
Skogstadvegen 1, vedtatt 04.09.2014. I søndre del av planområdet finner man reguleringsplan
for Sisselberg/Parken, som er vedtatt 19.06.2003. Regulerin gsplan for kryssregulering Eina

sentrum gjelder for krysset med rv 4. Planen er vedtatt 20.02.2013.
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2. B E SKRIVE LSE AV PLAN OM RÅD E T

Vestre Toten kommune ønsker å regulere løsning for myke trafikanter i Fjordgata sør på Eina.

Strekningen starter ved Hågårveg en og avsluttes sør for krysset med Parkvegen. Planområdet
omfatter også boligområdene på begge sider av vegen langs Fjordgata på strekningen, samt
badeplassen/grøntområdet ved vegkrysset Storgata x Hågårvegen .

Figur 2 Kart som viser planavgrens n ingen
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2.1 Dagens situasjon

Planområdet omfatter Fjordgata og boligområdet på begge sider av gata. Fv 117 Hågårvegen
inngår i planområdet i nord.

Figur 3 Ortofoto som viser dagens arealbruk 1

2.2 Teknisk infrastruktur
Fjordgata er kommunal gate og har kryss med rv 4 i sørenden . Bussen kjører gjennom Fjordgata
og stopper i gata i sørgående retning rett sør for krysset med Hågårvegen. Det er ikke tilrettelagt

buss holdeplass på strekningen. Dagens trafikkmeng de i Fjordgata er ca 500 ÅDT. Fartsgrensen er
skiltet 5 0 km/t fra sør . I Fjordgata nord for krysset med Hågårvegen er det skiltet 40 km/t .
S trekningen av Fjordgata som inngår i reguleringsplanen er ca 500 m lang. Dagens vegbredde er
5,5 – 6,0 m. Det er 1 1 avkjørsler på vestsiden og 13 avkjørsler ink Skogstadvegen og
Sundskogvegen på planstrekningen. Det står tremaster med luftstrekk for strøm og telefon langs
gata. Fjordgata er belyst med gatelys på tremastene langs vestre side. Det er et eksisterende

overvannssystem , samt vann - og løpsledning i Fjord gata .

Fv 117 Hågårvegen inng år i planområdet. Eksisterende situasjon blir regulert slik den ligger.

1 www.norgeibilder.no
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2.3 Trafikk
Det er gjennomført tellinger i Fjordgata i uke 39. Det ble talt morgen og ettermiddag to dager.
Tellingene er ikke tilstrekkelig som et statistisk grunnlag, men gir en indikas jon på antallet. Det
ble talt både myke trafikanter og kjøretøy.

Tellingene viste at opptil 25 syklister og 32 fotgjengere brukte gata (begge veger) de dagene som

ble talt.

Telling av kjøretøy viser at trafikken er ca ÅDT 500, m uligens noe over. Basert på tellingene er
tungbilandelen i Fjordgata ca 5 % og det er i hovedsak buss i rute.

Det er i tillegg gjennomført en enkel spørreundersøkelse på Thune skole om hvordan man

kommer seg til skolen og fritidsaktiviteter på skolens område, samt hvordan man op plever
skolevegen.

Spørreundersøkelsen viser at de yngste 1 - 2. klasse som regel blir kjørt til skolen. Det er grunn til
å anta at det har en sammenheng med skolefritidsordningen. De yngste er også mest utrygge på
skolevegen. Skoleelevene blir tryggere når de blir eldre.

I følge skolen har for tiden ca 50 % av elevene skoleskyss. Undersøkelsen viser at a ndelen elever
som sykler til skola øker med alderen.

De fleste blir kjørt på fritids aktiviteter på skolen på kveldstid , men det er en mindre andel som
sykler .

Det fremkommer i spørreundersøkelsen at fl ere trolig vil sykle dersom de har flere andre å sykle
med.

På spørsmål om hvordan man opplever skolevegen svarer en del elever at mange b iler har høy
fart i Fjordgata. Noen få komment erer at også de fø ler seg utrygge i Sisselbergvegen og

Parkvegen.

2.4 Landskap og nærmiljø
Fjordgata fremstår som en rolig boliggate med et grønt preg. Mange store bjørketrær, frodige
hager og villabebyggelse preger gatebildet. Flere eiendommer mellom Fjordgata og Einavatnet
har strandlinje. Området vest for Fjordgata har mer ubebygde områder. I krysset Hågårvegen x

Fjordgata er det tilrettelagt et grønt område med benker, badebrygge og båtutsettingsplass. Se
figur 6.

Mellom Fjordgata 41 og 35 ligger et skogsområde, hvor det går en bekk. Skogområdet inngår
som en del av grøntstrukturen østover mot rv. 4, og forsetter øst for rv. 4.



Reguleringsplan

Rambøll

9 av 16

Figur 4 Bildet viser Fjordgata sett sørover.

Figur 5 Lengst sør i Fjordgata, der Fjordgata møter Parkvegen. På bi l det ser vi nordover.
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Figur 6 Området ved Meieriparken ved Hågårvegen . På bildet ser vi mot nordvest.

2.5 Kulturminner og kulturmiljø
Oppland fylkeskommune gjennomførte i 2010 befaring i området og fant ingen kulturminner. Det
finnes to SEFRAK registrerte hus i planområdet. De ligger på g/bnr 146/15 og 146/29.

2.6 Naturverdier
Einavatnet har flere arter fuglearter av « stor forvaltningsmessi g interesse » : lomvi, bergand,
ærfugl og svartand mv . Det er registrert makrellterne, som er en rødlistetart i Einavatnet. I det
øvrige planområdet er det ingen registrerte naturverdier av forvaltningsmessig interesse.

2.7 Forurensning

Det foreligger få opplys ninger om vann eller grunnforurensning innenfor planområdet. I
forbindelse med utbygging av Skogstadgata 1 ble det funnet noen gamle oljetanker. Det ligger en
bensinstasjon langs Hågårvegen hvor det kan være forurenset grunn. Området er klassifisert til å
ha «moderat til lav» radonstråling.

2.8 Risiko og sårbarhet

Einavatnet er regulert /oppdemmet og vannstanden varierer i løpet av året. NVE sitt
aktsomhetskart for flom viser at det må vises aktsomhet for flom i Einavatnet. På vinterstid når
Einavatnet er islagt, har området ved kryssingen av Einavatnet usikker is. Det er knyttet risiko til
trafikken og særlig myke trafikanter, men det er også bakgrunnen for prosjektet.
Langs Fjordgata går det luftstrekk for strøm og de er utsatt ved at trær kan blåse overende å
legge seg på strømlinja. Det ligger en bensinstasjon langs Hågårvegen hvor det kan være

forurenset grunn. Det er utarbeidet en egen ROS analyse. Se også kap 5 og vedlegg .
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3. B E SKRIVE LSE AV PLAN F ORSLAGE T

3.1 Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket

Vestre Toten kommune ønsker å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter ved å anlegge
fortau langs vestsiden i Fjordgata sør. Fjordgata er en boliggate som har kryss med rv 4 i sør. I
tillegg er det skoleveg til Thune skole , so m ligger ca 2 km unna . Mange som skal til Eina fra sør
svinger av rv 4 og kjører Fjordgata. Bussen har også fast rute i Fjordgata. Det medfører blanding
av kjøretøy av ulik størrelse og myke trafikanter. Vestre Toten kommune ønsker at Fjordgata
primært ska l være en boliggate og at busser velger nordre avkjøring til og fra Eina. Av den grunn

er det ikke foreslått bussholdeplasser i Fjordgata . Nærmeste holdeplass er Eina stasjon. I nord re
delen av planområdet har Fjordgata kryss med f ylkesveg 117 Hågårvegen.

Fortauet vil være 3,0 m bredt og kjørearealet vil være 4, 5 m bred eks klusiv skuld re og grøfter .
Regulert vegbredde ink fortau og 2 m på hver side av vegen til «annet vegareal» bli r 9,25 m.

Figur 7 Normalprofil i Fjordgata ved full bredde

Ved Fjordgata 43 - 47 er vegbredden redusert pga liten avstand til boliger , kfr figur 8 .

Figur 8 Normalprofil innsnevret bredde

Meieriparken ved Hågårvegen er et viktig samlingspunkt i Eina . Her er d et tilrettel agt for
rekreasjon og bading, men området er uregulert. Meieriparken er foreslått til friområdet. Det er
foreslått at det tillates parkmessig behandling for å legge til rette for oppholdsareal for bading,
leke og rekreasjon.

Deler av planområdet p å østsi den av Fjordgata er det foreslått å tilrettelegge for fortetting. Nord

for Fjordgata 41 er de t po tensiale for å bygge ut mer og tettere. Det er ønskelig med høyere
utnyttelse på eksisterende boligområder som ligger nært sentrum. Flere beboere sentralt i Ei na vil
styrke lokalsamfunnet og utnytte ledig kapasitet for infrastruktur og areal. En utvikling med
leiligheter og andre boligtyper , vil være i tråd med nasjonale forventninger til kommunal
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planlegging. Det vil bety en fortetting av eksisterende og sentra lt beliggende boligområder med

kort vei til offentlig kommunikasjon og tjenester. En slik utvikling av området vil gi økt aktivitet
og flere folk, noe som også vil komme Eina til gode.

Det vil være viktig å planlegge fortettingen for å sikre god bokvalit et. Det er åpnet for høyere
utnyttelse, men fortettingen må planlegges og vurderes detaljert for hvert tilfelle .
Tomteutnyttelse er foreslått til minimum %BYA = 35 % og maksimalt 5 0 % for fortettings -

områder . Selv om det legges opp til høyere utnyttelse er det lagt inn bestemmelser for å sikre en
helhetlig utforming av området . Det innebærer blant annet krav til situasjonsplan som viser
eksisterende og ny bebyggelse når man planlegger fortetting.

Boligområdet på vestsiden av Fjordgata er uregulert. For å kunne ha en reg uleringsplan med
bestemmelser å styre etter, ønsker kommunen å regulere området. Det er foreslått bestemmelser

knytta til nye bygg mot Einavatnet. Vannstanden i Einavatnet varierer og det er satt
minimumsavstand til vannkanten ved høyeste re gulerte vannstand. Det er ikke foreslått fortetting
på vest siden av Fjordgata. T omteutnyttelse er foreslått til maksimalt BYA = 2 0 % . Det samsvarer
med reguleringsbestemmelsene for Sisselberg/Parken.

3.2 Planlagt arealbruk
Det er utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket.
Reguleringsplanen viser fordelingen mellom ulike arealbruksformål innenfor planområdet.
P lanområdets totale areal er på ca 101,9 daa og fordeler seg som vist i tabell 1 .

Tabell 1 Arealbruk

3.3 Reguleringsformål
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. Plan - og bygningslovens (PBL) §§ 12 - 5
og 12 - 6:

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 - 5 nr. 1)
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS)

Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)

Annen offentlig eller privat tjenesteyting (BAT)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 - 5 nr. 2)
Veg (SV)

Kjøreveg (SKV)

Fortau (SF)

Annen veggrunn – grøntareal (SVG)

ARE ALB RU K

Arealbruksformål Areal/daa

Bebyggelse og anlegg 58,7
Samferdsel og teknisk infrastruktur 10,4
Grønnstruktur
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

4,4
2,8

SUM 101,9
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Grønnstruktur (PBL § 12 - 5 nr.3)

Grønnstruktur (G)

Friområde (GF)

Badeplass/område (G B )

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12 - 5 nr.6)

- Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV)

- Badeområde (VB)

Hensynssoner (PBL § 12 - 6):
Frisiktsone, H140_1 - 5

S tøysone H220_1 - 5

Faresone flomfare

Bestemmelsessone (PBL §12 - 7)

Anleggs - og rigg område

3.4 Alternativ som har blitt vurdert
I i nnledende fase ble vurdert ulike løsninger for myke trafikanter. Vegvesenets håndbok N 100,
Veg og gateutforming klassifiserer ulike vegtyper. Fjordgata klassifiseres som samleveg i
boligområder . I henhold til håndbok N100 skal vegbredden være 5,5 m og fartsgrense 50 km/t .
For slike veger kan tilbudet for gående være kj ørebane , gang - og sykkelveg eller fortau . F or

syklende kan kjørebanen eller gang - og sykkelveg være tilbudet. I områder med arealknapphet
kan en anlegge ensidig fortau.

En gang - og sykkelveg tar mye areal og v egarealet vil bli større enn i dag. Vestre Toten kommune
ønsker ikke å øke vegarealet for mye og vegbanen er derfor redusert til 4,5 m . Det er 1 m
smalere enn håndbok N100. Farten foreslås redusert til 30 km/t, men det er ikke et

reguleringstema. For å ivareta bjørketrærne langs vestre side av Fjordgata beholdes dagens
asfaltkant som begrensning for fortauet.

Ved etablering av fortauet vil valg av side langs Fjordgata og så ha betydning. Eksisterende fortau
i parsellens nordende ligger på vestsiden av Fjordgata. Det er mest trafikksikkert for myke
trafikanter med færrest mulig kryssinger av veger. Fjordgata 38 har kort avstand til kjørebanen i

dag. Ved å legge fortauet på vestsiden vil fortauet ligge nærmest boligen og kjørebanen lenger
fra.

Det er vurdert bussholdeplasser i fv 117 Hågår vegen ved Meieriparken, men det er ikke
tilstrekkelig lengde mellom avkjørslene til bensinstasjonen for å anlegge en bussholdeplass i
vestgående retning. D et e r ikke er hensiktsmessig med holdeplass kun i østgående retning.
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4. VIRKNIN GE R AV TILTAKE T

4.1 Fremkommelighet

Fremkommeligheten i Fjordgata blir redusert ved at kjørebanen blir 4,5 m bred eksklusiv skuldre
på hver side . Skuldr ene er 0,25 m mot fortauet og 0,50 m mot øst. I dag er vegbanen 5,5 - 6 m
bred. I søndre del av Fjordgata ligger eiendomme ne tett innti l gata. Her er fortaubredden
opprettholdt, mens gatebredden er redusert. Bredden på gata er her 4, 5 m inklusive skuldre, dvs
0,75 m smalere , kfr figur 8 . Gata blir så smal på disse stedene at det ikke kan passere to kjøretøy
samtidig og de må ve nte på hverandre. Ettersom det er begrenset trafikk anses det som en

akseptabel løsning. Bussen ledes til nordre avkjøring fra rv. 4 .

4.2 Trafikksikkerhet
Fjordgata er skoleveg. Prosjektet er initiert for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter .
D et g jøres v ed å etablere fortau fra kryss med Hågårvegen til kryss med Parkvegen langs
Fjordgatas vestre side . Eksisterende fortau langs Meieriparken i Hågårvegen er ikke regulert, og

blir derfor tatt med i reguleringsplankartet. Syklister må sykle på de gåen des premisser på
fortauet eller bruke kjørebanen. Det er ikke tilrettelagt for bussholdeplasser i planområdet og
b ussen blir lede t til å bruke nordre avkjøring til Eina . I tillegg til innsnevring av Fjordgata, som
nevnt i kap 4.1 kan det vurderes fartshumper dersom ikke gjennomsnittshastigheten i gata går
ned. Fartshumper er ikke tema i reguleringsplanen og kan gjennomføres uavhengig av den.

4.3 Gang - /sykkeltrafikk
Fremkommelighet for myke trafikanter vil bli bedre og tryggere når t rafikken blir sepa rert med
fortau for myke trafikanter. Det er planlagt nye gatelys som gir mer lys og brukerne vil føle seg
trygge. Målet med tiltaket for myke trafikanter er at flere skal gå eller sykle.

4.4 Samfunnsmessige forhold

Tiltaket legger til rette for økt fysisk aktivitet ved at skolebarn kan gå el ler er sykle til og fra
skola. Det ble talt myke trafikanter før tiltaket og man kan følge opp utviklingen med ny telling
etter gjennomført tiltak.

Meieriparken blir regulert til grøntområdet og allmennheten sikres tilgang til bade - og
rekreasjonsområdet ved Einavatnet. Området er i dag tilrettelagt, men ikke regulert. Det er satt

krav om at Vestre Toten kommune vedtekter for friområdet i samråd med E ina Vel.

Regulerings planen legger til rette for fortetting øst for Fjordgata i Eina og at flere kan bo sentralt
med kort veg til butikk og kollektivtilbud. Det vil sikre grunnlaget for servicefunksjoner som
butikk og kollektivtilbud. Områder som ikke er regulert, er foreslått regulert for at Vestre Toten
kommune skal ha rammer for videre utvikling av området.

4.5 Innløsning av grunn
Arealet til vegformål og fortau blir bredere enn dagens situasjon. Det vil kreve erverv av privat
grunn. Det er satt av 2 m b redt areal for grøft på begge sider av Fjordgata.

Meieriparken består av tre gårds - og bruksnummer, hvor av Vestre Toten kommune er eier av to

av dem. Den siste eiendommen er i privat eie.

4.6 Byggegrenser
Byggegrenser langs Fjordgata er satt til 1 2 m fra senter veg . Det er i samsvar med
reguleringsplanen for Skogstadvegen 1 som ligger i nordre del av planområdet. Det er ikke
ønskelig med nye bygg nær Einavatnet. Det er satt av en byggegrense på land 20 m i horisontal

avstand fra kote 399. Kotehøyde fo r 1000 års flommen er beregnet til 399, 3 5. I kryssområdene
er det frisiktsoner hvor det ikke kan være sikthindrende gjerder eller vegetasjon.
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4.7 Barn og unges interesser

Barn og unges interesser ivaretas gjennom tilrettelegging for en tryggere veg med fortau . Det er
gjennomført en spørreundersøkelse hvor skoleelevene ved Thune har svart på spørsmål om sikker
skoleveg. Det legges til rette for å sikre grøntområdet ved Meieriparken . Det er brukt som
rekreasjonsområdet og badeplass. I området hvor det er foreslå tt fortetting er det satt krav til
ute oppholdsareal.

4.8 Landskapsbildet og nærmiljø
Ved utvidelsen av Fjordgata med fortau er det forutsatt å bevare bjørketrærne langs vestsiden.
De er med å gi gata et frodig og grønt p reg. Utvidelse av vegen vil skje mot ø st.

Meieriparken reguleres til friområde og vil sikres som grøntområdet og samlingsplass for
lokalbefolkningen. Det skal legges til rette for lekeaktiviteter for barn.

Sør for Fjordgata 35/37 er det satt av et område som grøntstruktur. Det er også komm entert i
kapittel 4.9.

I området hvor det er foreslått fortetting må det sikres god estetisk kvalitet. Fortettingen må
baseres på en arkitektfaglig vurdering av det aktuelle tiltaket. Det er satt krav i

reguleringsbestemmelsene om situasjonsplan. Det er satt høydebegrensninger for nye bygg på 8
m gesimshøyde og 9 m mønehøyde.

4.9 Naturmangfold og naturressurser
For å ivareta naturmangfoldet vil bevaring av bjørketrær og vegetasjon ved Meieriparken være
viktig. Naturverdier er omtalt i kap 2.6. Meieriparke n ligger delvis inne i området langs Einavatnet

hvor det er noen fuglearter av forvaltningsmessig interesse. Det er vurdert at tiltaket ikke vil
påvirke fuglelivet i Einavatnet.

Mellom Fjordgata 35 og 41 ligger et skogområd e som er av satt til grøntstruktur og det ikke er
tillat t bygging. Her går det også et bekkedrag som kan være flomveg. Området har dårlige
grunnforhold til å bygg e på . Skogområdet er positivt for dyre - og fuglelivet langs Fjordgata.

Gr øntdrag et f ortsetter østover , av brytes ved rv 4, før det fortsetter ø st for Rv 4 . Se også kap
4.12.

4.10 Støy
Tiltaket skaper i seg selv ikke annen støy enn støy fra dagens trafikk. Trafikken i Fjordgata er så
liten og hastigheten er så lav at den ikke generer støy som krever støyreduserende tiltak. I

plankartet e r det lagt inn gul støysone , dvs støy mellom 55 og 65 dB Lden for eksisterende trafikk
på fv 117. Støyen fra r v 4 er i følge I nnlandsGis under grenseverdiene som krever tiltak innenfor
planområdet . Byggteknisk forskrift setter krav til støy i boliger.

4.11 Radon
Aktsomhetskart for radon viser at radoninnhold i grunn er «fra moderat til lav». Bygninger må

sikre s med radonforebyggende tiltak slik at krav i «F orskrift om tekniske krav til byggverk » er
tilfredsstilt.

4.12 Aktsomhetskart for flom
Norges vas sdrag og energidirektorat (NVE) har avsatt område fra Einavatnet og østover mot rv 4
som aktsomhetsområde for flom. Høyeste regulerte vannstand(HRV) er kontrollmålt i 2012 til

398,61 m.o.h. Tidligere var den 398,36 m.o.h. Norconsult har på oppdrag fra VOKKS beregnet
1000 års flom til kote 399,35 m.o.h.(basert på 398,61 m.o.h) . Fjordgata ligger over kote 400
m.o.h og vil være en terskel for området øst for Fjordgata. Innenfor planområdet ligger terrenget
vestsiden av Fjordgata i hovedsak over kote 400 m.o.h. Det er lagt inn faresone flomfare på kote
399, men faresonen vil ligge nærmere Einavatnet enn byggegrense n som er foreslått i plankartet .
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Mellom Fjordgata 4 1 og 35 /37 ligger det et b ekkedrag som kan være flomveg. Dette område blir

foreslått regulert til grønt struktur .

5. R ISIKO OG SÅRB ARH E T

Sjekkliste for risiko og sårbarhet er gjennomgått, og det er utarbeidet e n enkel ROS - analyse.

Vedlegg 2 : ROS - analyse



Reguleringsplan 1 - 1

VE D LE G G 1
VARSE L OM OP P START OG M OT TATTE IN N SPILL



Reguleringsplan 0 - 2

VE D LE G G 2
ROS - AN ALYSE



Dokument type

Risiko - og sårbarhetsanalyse

Dato

201 8 - 01 - 12

F J O R D G ATA SØ R, EI N A
R O S - AN AL YS E



FJORDGATA SØR, EIN A
ROS - AN ALYSE

Rambøll
Løkkegata 9
N - 2615 Lillehammer
T +47 61 27 05 00
www.ramboll.no

Revisjon 0 1
Dato 201 8 - 01 - 12
Utført av Grethe Asmundsen
Kontrollert av Tomas Moen
Godkjent av Eva V . Bergsodden
Beskrivelse ROS - analyse



ROS - ANALYSE

IN N H OLDSFORTEGN ELSE

1. Innledning 1
1.1 Hensikt 1
1.2 Metode 1
1.3 Evaluering av risiko 1
1.4 Beskrivelse av tiltaket 2
1. 5 Beskrivelse av planområdet 2

Radon 3
Einavatnet, flom og overvann og skred 3
Trafikk 7
El - kraft 7

2. Analyse av risiko 8
2.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 8
2.2 Analyse av risiko 9

Fare 4 Flom i Einavatnet 9
Fare 7 Radongass 9
Fare 19 Akuttutslipp til grunn 9
Fare 26 Ulykke med farlig gods 9
Fare 27, 28 og 31 Anleggsperioden: trafikk og
framkommelighet for nødetater 9
Fare 36 og 49 Drukningsulykke 10
Fare 44 og 45 Område for idrett/lek og park/rekreasjon 10
Fare 46 Naturverdier 10

3. Konklusjon 10
3.1 Risikomatrise 10
3.2 Risiko reduserende tiltak 10
4. Kilder 10



1. IN N LE D NIN G

1.1 Hensikt
Hensikten med denne ROS - analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan - og
bygningslovens § 4 - 3 stiller følgende krav til risikovurderinger:

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal

vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 -
6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”.

1.2 Metode
Risiko - og sårbarhets analyser (ROS - analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på en
metod isk innsamling av data. Foreliggende ROS - analyse er i hovedsak basert på en kvalitativ
risikovurdering som er bygget på innhent ing og innsamling av ulike data fra planarbeidet og åpne
kilder på internett.

Forliggende ROS - analyse tar blant annet også utgangspunkt i flere ulike sjekklister som er
fremlagt som eksempler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap .

Analysen gjennomføres som en grovanalyse i føl g ende trinn:
• Evaluering av risiko
• Identifikasjon av farer og uønskede hendelser

• Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen

1.3 Evaluering av risiko
Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser
Denne ROS - analysen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen vist under.

Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare er delt inn i:
4. Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet - skjer månedlig/forhold som opptrer i

lengre p erioder, flere måneder
3. Sannsynlig/flere enkelttilfeller - skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet
2. Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller - kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10 - års periode
1. Lite sannsynlig/ingen tilfeller - Kjenner ingen tilfe ller, men kan ha hørt om tilsvarende i

andre områder

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:
1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye.

2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person - eller miljøskader/belastende forhold for
enkeltpersoner.

3. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner.
4. Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig m é n; mange

skadde; langvarige miljøskader.

Akseptkriterier
Følgende akseptkriterier er lagt til grunn ved utarbeidelsen av risiko - og sårbarhetsanalysen:

• Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko

• Bruken av planområdet skal ikke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn
bruken av omkringliggende områder.



Risikomatrise
I risikomatrisen under er risiko gitt som summen av kombinasjonen av sannsynlighet og

konsekvens.

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, ikke akseptabelt

• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, risikoreduserende tiltak kan vurderes

1.4 Beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver er Vestre Toten kommune. Tiltaket innebærer bedring av trafikksikkerheten for
myke tr afikanter gjennom etablering av fortau langs vestre side av Fjordgata samt nye gatelys .
Kjørebanens bredde reduseres fra 5,5 - 6 m til 4,5 m. Skuldre tilkommer med 0,25 m mot fortauet
og 0,50 m mot øst. I søndre del av Fjordgata ligger eiendommene tett inntil gata. Fortaubredden
opprettholdes, men bredden på gata blir 4,5 m inklusive skuldre. D ette medfører svært redusert
mulighet for samtidig passering på disse stedene, noe som igjen kan medføre redusert
gjennomsnittshastighet. Ytterligere tiltak som fartshumper kan gjennomføres uavhengig av
reguleringsplanen.

1.5 Beskrivelse av planområdet
Vestr e Toten kommune ønsker å regulere løsning for myke trafikanter i Fjordgata sør på Eina. På
enkelte kart har Fjordgata navnet Storgata. Strekningen starter ved Hågårvege n og avsluttes sør
for krysset v ed Parkvegen. Planområdet omfatter også boligområdene på begge sider av vegen
langs Fjordgata på strekningen, samt badeplassen/grøntområdet ved bensinstasjonen.

I tillegg er boligområdene på begge sider av Fjordgata tatt med i planområdet. Disse
boligområdene er i hovedsak uregulert, bortsett fra i nordre og s øndre del av planområdet. Det
blir også tilrettelagt for fortetting på østsiden av Fjordgata, samt regulering av grøntområdet i
Meieriparken.

Planområdet ligger inne i kommuneplanens arealdel 2012 - 2023 som boligområde. Figur 1 under
viser utsnitt fra komm uneplanens arealdel . Kart med planavgrensning er vist i figur 2.



Figur 1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Figur 2: Kart med planavgrensning

Radon
Aktsomhetskart for radon viser at radoninnholdet er fra «moderat til lav». Kart som viser dette er
gitt i figur 3.

Figur 3: Aktsomhetskart for radon (Kilde www.ngu.no )

Einavatnet, flom og overvann og skred
Norges vassdrag og energidirektorat(NVE) har avsatt område fra Einavatnet og østover mot rv 4
som aktsomhetsom råde for flom. Høyeste regulerte vannstand (HRV) er kontrollmålt i 2012 til
398,61 m.o.h. Tidligere var den 398,36 m.o.h. Norconsult har oppdrag fra Vestoppland
kommunale kraftselskap (VOKKS) beregnet 1000 års flom til kote 399,35 m.o.h.(basert på
398,61 m .o.h). Fjordgata ligger over kote 400 m.o.h og vil være en terskel om for området øst
for Fjordgata. Innenfor planområdet ligger terrenget vestsiden av Fjordgata i hovedsak over kote
400 m.o.h.



Aktsomhetskart som grovt viser f lomkart er gitt i figur 4.

Figur 4: Aktsomhetskart for flom (Kilde www.nve.no )

F igur 5 viser kote 400 som er over beregnet nivå for 1000 - års flom .



Figur 5: Kart som viser kote 400 m.o.h. med brun kraftig linje indikert ved sort pil (Kilde
www.kartverket.no )

Kart som viser flomveier ved nedbørshendelser er vist i figur 6.



Figur 6: Flomveier vist med blå linjer (Kilde www.nve.no )

Mellom Fjordgata 43 A og 35 har NV E definert et bekkedrag som flomveg. Dette område t blir
foreslått regulert til grøntstruktur.

I nordenden av planområdet er det satt opp stupebrett og brygge som benyttes av gjester

sommerstid. På vinteren islegges Einavatnet, men i nordenden er det større risiko for usikker is.
Et skilt som mulig kan indikere usikker is er observert på gatebilder fra området, men det er
usikkert innhold. Dette er vist i figur 7.

Heldekkende rødt viser de aller farligste
områdene. Legg ruta godt utenom disse
områdene!

Skravert rødt betyr at isen ofte er usikker her.
Typisk blir isen dårlig ved nedtapping, men det
kan også være periodevis tapping eller svært
variable isforhold i tillegg til litt svekking.

Tykk blå linje rundt innsjøen betyr at det er et
magasin med varierende vannstand og
oppsprukket is langs land. Isen er alltid farligst
der strandkanten er bratt.

Figur 7: Iskart for Einavatnet (www.iskart.no)



Det er ikke identifisert i kilder på www.nve.no aktsomhetsområder knyttet til skredfare.

Trafikk
Fjordgata er en kommunal gate åpen for gjennomkjøring. Trafikkmengden er 500 ÅDT. Buss
kjører i Fjordgata og stopper i gata i sørgående retning rett sør for krysset med Hågårvegen.
Fartsgrensen i Fjordvegen er 50 km/t . Denne er kun skiltet i sør for nordgå ende retning. Fra nord
gjelder fartsgrense for tettbebygd strøk. Vegen benyttes som skoleveg og en trafikktelling er

gjennomført for nærmere detaljering . Videre er det utført spørreundersøkelse på Thune skole om
reisevaner og trygghet. Ved etablering av fo rtau eller g/s - veg vil det medføre anleggsarbeid med
maskiner.

El - kraft
Det er ikke identifisert distribusjonsnett innenfor planområdet. Linjer i nærheten er vist i figur 8 .

Figur 8: Distribusjonsnett nær planområdet



2. AN ALYSE AV RISIKO

2.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser
For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før
eller etter godkjent plan avmerkes i tabellen under, og disse er håndt ert videre under pkt. 2.2 .

Forhold Tilstede Sanns. Kons. Risiko

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving

1 Løsmasseras/ skred Nei

2 Steinras/ steinsprang Nei

3 Snøskred/ isras Nei

4 Flom i Einavatnet Ja 2 2

5 F lom fra nedbørshendelser (overvann) Ja 2 2

6 Tidevannsflom Nei

7 Radongass Ja 2 2

8 Skade ved forventet vannstandheving Nei

Vær/ vind

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Nei

Natur og kulturområder, medfører planen skade på

11 Sårbar flora/ rødlistearter Nei

12 Sårbar fauna/ fisk/ rødlistearter Nei

13 Verneområder Nei

14 Vassdragsområder Nei

15 Fornminner Nei

16 Kulturminner Nei

Forurensning/ miljø/ storulykker

17 Forurenset grunn Nei

18 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Nei

19 Akuttutslipp til grunn Ja 1 1

20 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei

21 Ulykker fra industri med
storulykkepotensiale

Nei

22 Støv og støy fra industri Nei

23 Støv og støy fra trafikk Nei

24 Stråling fra høyspent Nei

25 Andre kilder for uønsket stråling Nei

Transport, er det fare for:

26 Ulykke med farlig gods Ja 1 1

27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja 1 1

28 Trafikkulykker, møteulykker Ja 1 3

29 Trafikkulykker, utforkjøring Nei

30 Trafikkulykker, andre Nei

31 Anleggsperiode: t rafikkulykke,
anleggstrafikk og fremkommelighet for
nødetater

Ja 2 3

32 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel Nei

33 Skipskollisjon Nei

34 Grunnstøting med skip Nei



Forhold Tilstede Sanns. Kons. Risiko

Lek/ fritid

35 Ulykke under lek/ fritid Nei

36 Drukningsulykke Ja 2 3

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring

37 Havn, kaianlegg Nei

38 Sykehus/ - hjem, kirke Nei

39 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei

40 Kraftforsyning Nei

41 Vannforsyning Nei

42 Forsvarsområde Nei

43 Tilfluktsrom Nei

44 Område for idrett/ lek Ja 1 1

45 Park, rekreasjonsområder Ja 1 1

46 Naturverdi i Einavatnet Ja 1 1

Diverse

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje - / terrormål Nei

48 Er det potensielle sabotasje - /terrormål i

nærheten?

Nei

49 Påvirkes planområdet av regulerte
vannmagasiner, med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand, dambrudd med
mer

Ja 2 3

50 Påvirkes planområdet av naturlige
terrengformasjoner som utgjør spesiell fare

Nei

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei

2.2 Analyse av risiko
I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter som er identifisert, og hvordan farer/ sårbarhet
eventu elt endres som følge av planen.

Fare 4 Flom i Einavatnet
En 1000 - årsflom til kote 399,35 m.o.h. kan påvirke deler av Fjordvei e ns østlige side.

Fare 7 Radongass
Planområdet ligger i område som i aktsomhetskart for radon er definert som « Moderat/lav» .
Tiltak for sikring av nye bygg mot radon må ivaretas.

Fare 19 Akuttutslipp til grunn
Innenfor planområdet er det ikke opplysninger om vann - eller grunnforurensning. Det er en
bensinstasjon rett på utsiden av planområdet langs Hågårvegen hvor det kan være forurenset
grunn. Tiltak bør vurderes for anleggsfasen dersom området utenfor planområdet blir berørt.

Fare 26 Ulykke med farlig gods
Det er en bensinstasjon rett på utsiden av planområdet langs Hågårvegen . Fylling av drivstoff fra
tankbiler med diesel og bensin medfører risiko. Bensinstasjonen har krav til gjennomføring av
risikoanalyse og evt. ti ltak fra denne bør identifiseres om det har betydning for planområdet.

Fare 27, 28 og 31 Anleggsperioden: t rafikk og framkommelighet for nødetater
U lykker kan alltid forkomme på trafikkerte veg er . Etablering av fortau vil medføre anleggstrafikk i
en periode og økt risiko for påkjørsel av myke trafikanter . Tiltak for ivareta kelse av sikkerheten

for trafikanter og framkommelighet for nødetater i anleggsperioden må håndteres i videre
prosjektering.



P å sikt forventes det at tiltak for separering av kjørende og my k e t rafikanter samt belysning vil

redusere risikoen for påkjørsel. Særskilt fartsgrense på 30 km/t og fartshumper er mulige tiltak
for å øke trafikksikkerheten.

Fare 36 og 49 Drukningsulykke
Planområdet grenser til Einavatnet og økt bruk av området kan medføre større risiko for
drukningsulykker, enten sommer eller vinter. Ytterligere t iltak i strandsonen bør vurderes.

Fare 44 og 45 Område for idre tt/lek og park/rekreasjon
Tiltak for å tilrettelegge for økt bruk av området vil påvirke planområdet positivt for innbyggerne.

Fare 46 Naturverdier
Einavatnet har flere fuglearter av stor forvaltningsmessig interesse: Lomvi, bergand, ærfugl og
svartand.

3. KON KLU SJON

3.1 Risikomatrise

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig 4, 5, 7 31, 36, 49

1. Lite sannsynlig 19 , 26 , 27,
44, 45, 46

28

Risikomatrisen over viser en sammenstilling av resultatene fra den vedlagte sjekklisten. Som det
fremgår av matrisen over , er det 1 0 u ønskede hend elser som havner i grønne felt og 3 uønske de

hendelse i gul e felt. Ingen av hendelsene ligger i røde felt.

3.2 Risikoreduserende tiltak
De foreslåtte r isiko reduserende tiltak ene (jf. Kapittel 2.2) er :

- Tiltak vurderes for å redusere konsekvensene av flom øst for Fjordgata
- Tiltak mot radon sikres i nye bygg
- Akuttutslipp fra bensinstasjon og fra anleggsarbeid må ivare tas
- Risiko for ulykke med farlig gods forventes identifisert av bensinstasjonen
- Ivaretakelse av risiko for påkjørsler og fremkommelighet for nødetater må håndteres i

videre prosjektering av tiltaket
- Separering av kjøretøy og myke trafikanter reduserer risi koen for påkjørsel. Særskilt

fartsgrense for området bør vurderes.
- Ytterligere skilting og livbøye kan redusere risikoen for drukningsulykke i tilknytning til

Einavatnet
- Ytterligere skilting i område for idrett/lek og park/rekreasjon kan belyse naturverdi ene og

farene tilknyttet vanndybde og usikker is

4. KILDE R

- Nettsider hos kartverket, NGU og NVE
- Planbeskrivelse Fjordgata sør, Rambøll v/Tomas Moen , desember 2017.
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E - post: Post@vestre - toten.kommune.no Internett: www.vestre - toten.kommune.no
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Deres ref.:
Vår ref.: 17/1467 - 75

Berørte parter og Saksbehandler: RKVES

Heimelshavere i området Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14
Arkivkode: PLN 0529150

Dato: 01.11.2018

MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERINGSPLAN -
FJORDGATA SØR - GODKJENNING

Kommunestyret behandlet i møte 31.10.2018 sak 92/18.

Fra behandlingen:

Saksordfører Arve Sørbo orienterte innledningsvis.

Følgende vedtak ble fattet:
Vestre Toten kommune vedtar reguleringsplan for Fjordgata sør, planID
0529150.

Planforslaget er i tråd med overordna føringer og arealbruk i gjeldende
kommuneplan for Vestre Toten kommune.

Vedtaket har hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 12.

Vedtak et kan påklages innen 15.12.2018.

Med hilsen

Vegard Skogen
møtesekretær

Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift.
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Kopi til



 

Vestre Toten kommune 

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
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Sak: 92/18  

 

Resultat:  

 

Arkivsak: 17/1467 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - REGULERINGSPLAN - FJORDGATA SØR - 

GODKJENNING  

 

Behandling: 

 

Saksordfører Arve Sørbo orienterte innledningsvis. 

 

 

Vedtak: 

 

Vestre Toten kommune vedtar reguleringsplan for Fjordgata sør, planID 0529150.  

 

Planforslaget er i tråd med overordna føringer og arealbruk i gjeldende 

kommuneplan for Vestre Toten kommune.  

 

Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

 

 





Per Ivar Olerud
Fjordgata 30
2843 EINA
Norge
pio@elektrikern-lena.no

971028300
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Dato: 4.11.2018

Tilbakemelding på REGULERINGSPLAN - FJORDGATA SØR

Vi har ikke vært med på befaring i saken enda.
Kan utale meg nærmere etter vår befaring.
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Plan 

Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS 
Telefon 61153300, Telefaks 61153555 

E-post: post@vestre-toten.kommune.no   Internett: www.vestre-toten.kommune.no 
Giro: 2050.39.38228  Orgnr. 971 028 300 

  Deres ref.:  
  Vår ref.: 18/2046-62 

«47 » Saksbehandler: LBKJF 

«49 » Direkte innvalgtlf:: 61 15 34 30 

«50 » Arkivkode: GNR 146/186 

«51 » «52 »     
  Dato: 10.02.2020 
 
 

    
 
SVAR - ANGÅENDE ANLEGG FJORDGATA FRA VEIKRYSS V/ FV 111 
OG FREM TIL RV 4 SYD, VEDR. UTVIDELSE MED FORTAU  
 
03.02.2020 har kommunen registrert inn et skriv fra noen av grunneierne i 
Fjordgata på Eina angående ombygging av vegen og etablering av fortau. Det 
stilles spørsmål om den planlagte vegbredden og om denne ikke er for smal. 
 
Ny utforming av Fjordgata har vært behandlet gjennom en prosess som har 
pågått over flere år og er i henhold til reguleringsplanen for vegstrekningen 
som ble endelig vedtatt i 2018, PlanID 0529150 Fjordgata sør.  
 
Formålet med tiltaket er hensynet til gående og syklende. Den asfalterte 
vegbredde er utformet med den hensikt å redusere hastigheten gjennom hele 
den aktuelle vegstrekningen. Risikoen i forhold til møtende trafikk med store 
kjøretøy er ivaretatt gjennom muligheten for større kjøretøy til å kjøre ut på 
vegskulder utenfor asfaltert område på 4,5 meter med ytterligere redusert 
hastighet. 
 
Planen var utsendt til alle involverte parter etter vedtak med klagemulighet. 
Vestre Toten kommune mottok ingen formelle klager innen fristen og 
reguleringsplanen er derfor gyldig. Kommunen bygger nå Fjordgata i tråd med 
gjeldende plan.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Eirik Røstadsand Kjersti Flatråker 
plansjef samfunnsplanlegger 
 
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift. 
 
 
Kopi til 

- Teknisk driftsavdeling  
- Oppmåling 



Til sak 18/2046
 
Med vennlig hilsen
Kjersti Flatråker 
samfunnsplanlegger

Vestre Toten Kommune
Postboks 84, 2831
Telefon/mobil: +47 61 15 34 30
E-post: kjersti.flatraaker@vestre-toten.kommune.no
Hjemmeside: https://www.vestre-toten.kommune.no
Kommunebrosjyre: tinyurl.com/jgm7g9e

 

Fra: Tormod Helmersen <T.Helmersen@sto.com> 
Sendt: torsdag 6. februar 2020 12.35
Til: Kjersti Flatråker <Kjersti.Flatraaker@vestre‐toten.kommune.no>
Emne: Underskrift på opprop
 
Hei Kjersti
 
 
Vil med dette trekke tilbake min underskrift på opprop om endring av størrelse på sykkelbane i Fjordgata.
 
Vil ikke at dette prosjektet utsettes.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen / Best regards
Tormod Helmersen
Area Sales Manager
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
StoCretec Flooring AS
Postboks 1023 Jeløy, NO‐1510 Moss
Værftsgata 7A, Norway‐NO‐1511 Moss
Mobile: +47‐911 05 288
www.sto.com & www.stocretec.no
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
StoCretec Flooring AS
Postboks 1023 Jeløy, NO-1510 Moss
Værftsgata 7A, NO-1511 Moss
Telephone.: +47 69 27 30 00
Managing Director: Erik Grønner
Business ID: 912194523
VAT Number: NO 912194523 MVA
Office of Registration: Moss
==================================================



Fra: kjell martinsen <kma-mart@hotmail.com> 
Sendt: 2020-02-17 
Til 
Emne: Fjordgata Eina     18-2046 
 
Vi vil gjerne trekke vår underskrift fra underskriftkampanjen på gangveien 
i Fjordgata, vi er i Fjordgata 38, da vi ikke vil påvirke at det skal  bli 
noen utsettelse av gangveien pga dette. Vi skrev under fordi vi kunne bli 
med på at gangveien ble noen smalere, men ikke på at det ble noen 
utsettelse, så det kan hende vi tolket brevet litt feil, så derfor trekker 
vi underskriften vår. 
 
Med vennlig hilsen Fjordgata 38 
Therese Grønstad 
Kjell Magne Martinsen 



Fint om denne kan bli  lagt inn på Sak 18/2046
 
Med vennlig hilsen
Morten Flaglien 
Prosjektleder Infrastruktur

Vestre Toten Kommune
Postboks 84, 2831 Raufoss 
Telefon/mobil: +47 472 60 366
E‐post: morten.flaglien@vestre‐toten.kommune.no
Hjemmeside: https://www.vestre‐toten.kommune.no
 

Fra: Rita Aarvik <Rita.Aarvik@gjovik.kommune.no> 
Sendt: mandag 17. februar 2020 13.11
Til: Morten Flaglien <morten.flaglien@vestre‐toten.kommune.no>
Kopi: Rita Aarvik <Rita.Aarvik@gjovik.kommune.no>
Emne: vegprosjekt i Fjordgata Eina
 
Hei. Det har foregått en underskriftkampanje i gata ang vegprosjekt, og mulig jeg har misforstått noe av innholdet i brevet
vedkommende gikk rundt med. Men vi er for at det skal settes i gang utbedring av vegen slik at dette blir en mer sikker veg å
ferdes i for alle. Mener også at vi har skrevet under og signert på dette enten via epost eller i brevformat fra dere.
Derfor ønsker jeg at dere ser bort fra min signering på denne underskriftkampanjen , slik at jeg trekker den. Vi ønsker veldig
 at det gjøres noe med vegen i Fjordgata så fort som mulig.
 
Vh Rita Aarvik
Fjordgt 28
Einga



Vestre Toten kommune 

 
 

  20/361   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Bodil Kristin Evenstad Arkiv: GNR 13/607  
Arkivsaksnr.: 20/361    
 
 
NYSETHVEGEN - SKOLEBRUA - NY BRU ELLER REHABILITERE  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar som grunnlag for videre prosjektering og planlegging å 

bygge ny Skolebru i Nysethvegen på Raufoss framfor alternativet med 
rehabilitering av den gamle.  

2. Prosjektet budsjetteres inn i kommende års budsjett og økonomiplan med 
realisering så tidlig som mulig i økonomiplanperioden.  

 
 
Trykte vedlegg:  
 
Nysethvegen bru 1, Spesialinspeksjon, tilstandsvurdering og forslag til tiltak, Safe 
Control Engineering AS. 
 
Nysethvegen bru 1, Spesialinspeksjon, vedlegg A (tegning). 
 
Notat vedrørende levetid og bruksklasser for Skolebrua på Nysethvegen i Vestre 
Toten kommune, Safe Control Engineering AS. 
 
 
Fakta: 
 
Begrunnelsen for at denne saken fremmes for kommunestyret nå er primært behovet 
for å avklare valg av løsning for Skolebrua, om den skal rehabiliteres eller bygges ny 
før prosjektering settes i gang. Det er avsatt 250.000 kr i årets investeringsbudsjett til 
prosjektering. Dessuten vil dette prosjektet være ett av mange tiltak knyttet til 
utbygging av rådhuskvartalet. Av hensyn til andre tiltak og framdrift, er det ønskelig å 
gjennomføre bruprosjektet relativt raskt. Kommunedirektøren vil begrunne dette 
nærmere i møtet.    
 
Det er ved rutinemessige inspeksjoner avdekket skader på Skolebrua med betydning 
for bæreevne og trafikksikkerhet. 
 
Det ble i 2017 utført spesialinspeksjon og forprosjekt med tanke på rehabilitering for 
å øke levetiden og beholde brua. Denne tok for lite hensyn til bæreevnen på 
eksisterende konstruksjon, da videre utredning og undersøkelser viste at bruas 
gangbaner ikke tåler normalt vedlikeholdsutstyr beregnet etter Vegvesenets 
bruklassifiseringshåndbok R412.  
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En rehabilitering av en konstruksjon i så dårlig forfatning og med de materialkvaliteter 
man har her, vil levetidsmessig være lite gunstig og man må gjøre store tiltak for å 
tilfredsstille dagens krav til bæreevne. I praksis vil man måtte etablere nye 
gangbaner og stå igjen med kun eksisterende bru under vegbanen, som 
det også vil måtte gjøres tiltak ved. Resultatet av en slik rehabilitering vil derfor være 
usikkert, både teknisk og økonomisk.  
 
Kostnadsestimat for rehabilitering, lagt til grunn behovet for det som heter 
bruksklasse BR10/60 på vegen og vedlikeholdskjøretøy på gangbaner, er grovt 
estimert til kr. 6 – 7 mill kroner inkl.mva. 
 
Ny bruoverbygning med 100 års levetid beregnet etter eurokodelaster (betydelig 
sterkere bru), delvis etablert på eksisterende og utvidede/nye pilarer er 
kostnadsestimert til 8-9.000.000 inkl.mva 
 
 
Vurdering: 
   
På bakgrunn av kost–/ nyttevurderinger anbefaler kommunedirektøren å etablere ny 
Skolebru i Nysethvegen med 100 års levetid bygget etter vegvesenets sine 
håndbøker og standarder 
 
Kommunedirektøren anbefaler videre at prosjektet gjennomføres så raskt det lar seg 
gjøre, for å sikre god trafikal fremkommelighet under videre utvikling av 
rådhuskvartalet. 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Bodil Kristin Evenstad 
 driftssjef 
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0 INNHOLDSFORTEGNELSE 

 
Rapporten er oppbygget i henhold til struktur for spesialinspeksjon i Statens Vegvesens håndbok V441, og 

består av følgende dokumenter og vedlegg: 

 
0 INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................. 0-1 

1 SAMMENDRAG ..................................................................................................................... 1-1 

2 INNLEDNING ......................................................................................................................... 2-1 

2.1 Aktører ............................................................................................................................... 2-1 

2.2 Bakgrunn for oppdraget ..................................................................................................... 2-1 

2.3 Målsetning og oppbygging av rapport ............................................................................... 2-1 

3 GRUNNLAGSDATA .............................................................................................................. 3-1 

3.1 Beskrivelse av konstruksjonen .......................................................................................... 3-1 

3.2 Tidligere inspeksjoner ....................................................................................................... 3-1 

4 TILSTANDSBESKRIVELSE ................................................................................................. 4-2 

4.1 Innledning .......................................................................................................................... 4-2 

4.2 Visuelle registeringer ......................................................................................................... 4-2 

4.3 Oppmålinger ...................................................................................................................... 4-3 

5 VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK .................................................. 5-1 

5.1 Generelt skadebilde ........................................................................................................... 5-1 

5.2 Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene ......................................................... 5-1 

6 MENGDER OG KOSTNADER .............................................................................................. 6-1 

6.1 Mengde og kostnadskalkyle .............................................................................................. 6-1 

VEDLEGG A – TEGNINGSGRUNNLAG ......................................................................................... I 

VEDLEGG B – FOTODOKUMENTASJON ...................................................................................... I 
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1 SAMMENDRAG 

 
Tilstandsvurdering av brua er vurdert på bakgrunn av inspeksjon utført 25. juli 2017, samt data fra tidligere 

utførte inspeksjoner. Etter gjennomgang av skadeomfang og årsakssammenheng bekreftes det at skadene 

er av en slik karakter at tiltak er påkrevd.  

 

Brua har bruddskade i pilar akse 2 som er av betydning for bæreevnen, ingen øvrige skader med 

umiddelbar betydning for bæreevnen. Korrosjon og avskallinger rundt innfestinger av lysmaster er av kritisk 

karakter for trafikksikkerheten da det er fare for at mastene kan velte, tiltak er nødvendig så raskt som 

mulig. Elementer med skader av mindre konsekvens; fuger, asfalt slitelag g/s, rekkverk, kantdrager og 

midtpilar. 

 

På bakgrunn av funnene er det gjort kostnadsestimater (Anbefalt budsjett inklusive reserver, rigg/drift og 

mva.) for foreslåtte tiltak.  

 Vedlikeholdsplan med tilhørende kostnadsestimat oppsummeres slik: 

 
 

Utføres Beskrivelse av tiltak Entreprise inkl. mva. (Avrundet) 

1-3 år Rehabilitering  kr 1 255 000 

3-   år Rutinemessig vedlikehold, inspeksjoner kr 20 000/år 

 
Vedlikeholdsplanen er en veiledende løsning, kommunen velger selv hvilken rekkefølge og når de ulike 

tiltakene skal utføres. I dette tilfellet anbefales det at arbeidene utføres snarest for pilar og lyktestolper, og 

senest innen 3 år for øvrige skader. I tillegg til anbefalte tiltak, bør det utføres årlig bruvask og fjerning av 

begroing ved brua for å hindre unødvendig belastning, samt rutinemessig inspeksjon og tilsyn med brua. 
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2 INNLEDNING 

 

2.1 Aktører 

 
Oppdragsgiver:   Vestre Toten kommune v/ Per Morten Stenberg 

Oppdragsansvarlig: Safe Control Engineering AS v/ Tomas Aasbø og Andreas Jahren 

 

2.2 Bakgrunn for oppdraget 

 

Etter oppdrag gitt av Vestre Toten kommune, har Safe Control Engineering AS gjennomført 

spesialinspeksjon med utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak for Nysethvegen bru 1. 

 

Bakgrunn for oppdraget er at det er registrert skader på bruas rekkverk, kantdragere og observasjoner av 

enkelte sprekker i landkar og pilarer, samt generelt behov for vedlikehold. I forbindelse med planlagt 

nedtapping av dam ble det besluttet å gjennomføre spesialinspeksjon.  

 

2.3 Målsetning og oppbygging av rapport 

 
Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn, 

finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne 

drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.  

 

Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte 

mengder og kostnader, samt tilhørende skisser.  

 

Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i Spesialinspeksjoner, fra Statens vegvesens Håndbok 

V441. Grunnlagsdata for brua blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet 

tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Anbefalte tiltak er beskrevet, mengdeberegnet og kostnadsestimert i 

rapportens kapittel 5 og 6. Løsninger er skissert og vedlagt i Vedlegg A – Tegningsgrunnlag. 

Fotodokumentasjon fra tilstandskontroll er vedlagt i vedlegg B. 
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3 GRUNNLAGSDATA 

 

3.1 Beskrivelse av konstruksjonen 

 
 

Brua ligger på Nysethvegen i Raufoss 

sentrum, Vestre Toten kommune. 

Konstruksjonen er plassert i tilknytning til 

et damanlegg. Brua har fire bruspenn, 

total lengde 28,3 meter. Fri høyde til 

Hunnselva ved inspeksjon(nedtappet 

dam) var rundt 2,3 meter. 

Konstruksjonen er i sin helhet bygget opp 

av plasstøpt betong. Bruas 

hovedbæresystem er betongplate i 

forskjellige tykkelser grunnet forskjellige 

spennlengder mellom pilarer. Det er to 

kjørefelt i midt og et G/S felt på hver side. 

Slitelag av asfalt og rekkverk av stål.  

Dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak foreligger ikke ved tidspunktet for inspeksjon. 

Pos. bredde 060 43.573N, pos. lengde 010 36.730Ø. 

 

3.2 Tidligere inspeksjoner 

 
Det er tidligere gjennomført rutinemessig inspeksjon av brua. Hovedfunn fra seneste inspeksjon, registrert i 

SINUS 02.11.2016 av Safe Control Engineering AS, er oppsummert under: 

 

Enkelinspeksjon 2016 

Kraftig korrosjon med tverrsnittredusksjon på rekkverk ved innfestning. Rekkverk bør byttes. 

Lysmaststolper er også korrodert. Kantdrager har punktvise forvitringer, avskallinger og blottlagt armering. 

Fuge i akse 1 mot vest bør vurderes opprettet. Det er en del begroing rundt landkar som bør fjernes. Det er 

i tillegg observert enkelte sprekker både i landkar og pilarer, omfanget av dette bør kontrolleres i 

forbindelse med tømming/senket nivå i vannmagasin. Det anbefales spesialinspeksjon for å utarbeide en 

overordnet plan for utbedring av brua.  

Flyfoto over brua 
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4 TILSTANDSBESKRIVELSE 

4.1 Innledning 

 

Målsetting for inspeksjonen er å fastslå tilstanden – kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer, samt 

å utarbeide et forslag til tiltak.  

 

Tilstandskontrollen ble utført på plassen 25. juli 2017. Kontrollen ble utført av Andreas Jahren, Safe Control 

Engineering AS, med representanter for rehabilitering av damanlegg tilstede. Utstyr som ble benyttet var 

vanlig utstyr for fotografering og oppmåling. Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet med 

henvisning til relatert fotodokumentasjon i vedlegg B. Skadevurdering, mulige tiltak og våre anbefalinger 

følger i kapittel 5. Kostnader er estimert i kapittel 6. 

 

4.2 Visuelle registeringer 

 
Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende 

visuelle registrering og skadevurdering. 

 

Definisjon av skadegrad: 

1: Liten skade/mangel Ingen tiltak nødvendig 

2: Middels skade/mangel  Tiltak innen 4 – 10 år 

3: Stor skade/mangel  Tiltak innen 1 – 3 år 

4: Kritisk skade   Tiltak straks eller innen ½ år 

 

Definisjon av skadekonsekvens: 

B: Skade/mangel som truer Bæreevnen 

T: Skade/mangel som truer Trafikksikkerheten 

V: Skade/mangel som kan øke Vedlikeholdskostnadene 

M: Skade/mangel som kan påvirke miljø/estetikk 

 

Følgende inndeling av elementer er benyttet: 

Element B4 - Fylling  

Element C1  - Landkar 

Element C2  - Pilar 

Element D1 - Plate(hovedbæresystem) 
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Element E2  - Slitelag 

Element E3  - Kantdrager 

Element H11  - Lager/lageravsats 

Element H13  - Fuge/fugekonstruksjon 

Element H15  - Rekkverk 

Element H16  - Vannavløp/drenssystem 

Element H21  - Lys 

Kun elementer der det er påvist skader eller mangler er medtatt i den følgende skadebeskrivelsen. Bilder 

som viser utvalgte detaljer er vist i rapportens vedlegg B. 

Skade 

nr. 

Skadebeskrivelse Skadegrad 

B V T M 

B 4 - Fylling 

B 4-1 Begroing  - 3 - - 

C 1 - Landkar (Betong) 

C 1-1 Riss/sprekk  - 2 - - 

C 2 - Pilarer (Betong) 

C 2-1 Brudd i akse 2 3 3 - - 

C 2-2 Utvasking - 2 - - 

D 1 – Plate(Betong) 

D 1-1 Mindre avskallinger og armeringskorrosjon 1 2 - - 

E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) 

E 2-1 Sporslitasje kjørebane. - - 2 - 

E 2-1 Krakelering/hull g/s - 3 3 - 

E 3 – Kantdrager(Betong) 

E 3-1 Forvitring/avskalling/armeringskorrosjon - 3 - 2 

H 1 1 – Lager 

H 1 1-1  Bevegelse akse 2 2 3 - - 

H 1 3 – Fuge/fugekonstruksjon (Asfalt) 

H 1 3-1  Riss/sprekk - 3 3 - 

H 1 5 – Rekkverk (Stål) 

H 1 5  Korrosjon - 3 4 - 

H 2 1 – Lys(lysmast) 

H 1 5  Korrosjon og avskallinger i innfesting - 3 4 - 

 

4.3 Oppmålinger 

 

Det er foretatt kontrollmålinger av mål angitt på tegninger for videre mengdeberegning og planlegging av 

tiltak. 
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5 VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK 
 

På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet 

skadenes omfang, årsak og eventuelt behov for tiltak.  

5.1 Generelt skadebilde 

 
Brua har bruddskade i pilar akse 2 som er av betydning for bæreevnen, ingen øvrige skader med 

umiddelbar betydning for bæreevnen. Korrosjon og avskallinger rundt innfestinger av lysmaster er av kritisk 

karakter for trafikksikkerheten da det er fare for at mastene kan velte. Korroderte innfestingssoner av 

rekkverk er så omfattende at nytt rekkverk anbefales. Av øvrige skader av mindre betydning nevnes 

avskallinger kantdrager, dårlig asfalt på g/s, utvasking av pilarer og krakeleringer av fuger.  

 

Skader som må prioriteres utbedret så snart som mulig er brudd i pilar akse 2 og innfestinger av lysmaster.  

 

5.2 Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene 

 
 

5.2.1 B4 – Fylling 

 

B
e

sk
ri

v
e

ls
e

 Med fylling menes masser bak og under konstruksjonen som er plassert for å gi stabilitet til 

påstående fundament. Fylling i bakkant av konstruksjonen har som funksjon å sørge for riktig 

høydenivå på tilstøtende arealer.  

T
il

st
a

n
d

 Det er ikke registrert utrasinger, utglidninger eller setninger i fyllingen. Deler av fylling er preget av 

kraftig begroing nært inntil brua. 

 

T
il

ta
k

 

Fjerning av begroing. 
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5.2.1 C1 – Landkar 

 

B
e

sk
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v
e
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e

 

Landkar og vinger har til oppgave både å stabilisere bakenforliggende fyllmasser, beskytte fylling og 

fungere som opplegg for bruoverbygging.  

 

Landkar ved begge sider er oppført i betong.  

T
il

st
a

n
d

 Det er observert kun mindre riss/sprekk skader på landkar. Noe erosjon/manglende tilbakefylling 

ved landkar. 

T
il

ta
k

 

Skadene er ikke av betydning for bæreevne, trafikksikkerhet eller av en slik grad at det er behov for 

tiltak. Erosjon/manglende tilbakefylling ved landkar holdes videre under oppsikt. Dersom det i 

fremtiden blir større problemer med setninger ved overgang veg/bru bør tiltak vurderes. 

 

5.2.2 C 2 – Pilar/H 1 1 Lager 

 

B
e

sk
ri

v
e

ls

e
 

Pilar utgjør opplegget mellom landkarene i akse 1 og 5. Pilarene er utført i plasstøpt betong. 

 

T
il

st
a

n
d

 Det er ved pilar i akse 2 observert et større brudd på landkarside, som følge av bevegelse mellom 

pilar og bruoverbygning/lager. Pilar akse 3 er preget av utvaskingsskader, spesielt oppstrøms side. 

Pilarenes fundamentering fremstår som god.  

T
il

ta
k

 

Brudd ved akse 2 utbedres ved å pigge/fjerne løs og avskallet betong. Pilaren påstøpes 200mm 

boltet i eksisterende pilar, lager understøpes for å sikres. Utvaskingsskader i pilar akse 3 er ikke av 

alvorlig betydning, men det anbefales at pilaren rehabiliteres ved å pusse på ny beskyttende 

overdekning når dammen er nedtappet.  

 

5.2.3 D1 – Plate/ E 3 Kantdrager 

 

B
e

sk
ri

v
e

ls
e

 

Betongplate med kantdrager utgjør bruas hovedbæresystem og har til hensikt å understøtte 

brukslaster som påføres slitelag, og overføre disse til underliggende bærende elementer. 

Betongplatens konstruktive tykkelse varierer, se tegning. Platen har oppkanter/kantdragere av 

betong med påmontert rekkverk og avløpsrør i kjørebane.  
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T
il
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a

n
d

 

Det er i under- og overkant registrert mindre avskallingsskader og blottlagt armering, men foreløpig 

ikke antatt å ha betydning for bruas bæreevne. Kantdrageren har punktvise større avskallinger og 

armeringskorrosjon på begge sider, spesielt ved innfesting av lysmaster. 

 

T
il

ta
k

 

Skadene repareres med mekanisk reparasjon i forbindelse med utskifting/utbedring av slitelag, 

rekkverk og lysmaster. Kantdrager sider og overkant males med diffusjonsåpent belegg. 

 
 
 

5.2.4 E 2/ H1 3 – Slitelag/Fuger 

 

B
e
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v
e
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Slitelaget skal hindre slitasje på underliggende bærende elementer, og fordele laster fra trafikk og 

ferdsel på konstruksjonen til øvrige bærende elementer. Fuger ved bruender skal oppta bevegelse 

som følge av temperaturlast på bærende konstruksjoner. Disse må derfor være fleksible, men også 

tette slik at vann og smuss i minst mulig grad kan trekke ned i underliggende deler av bru og landkar.  

 

Slitelaget over konstruksjonens vegbane er utført i asfalt med tykkelse >5 cm, mens det på g/s del er 

kun et tynt lag av asfalt, 20-30mm. Slitelag av asfalt på begge landsider. Brua fuger består av 

asfaltfuger.  

T
il

st
a

n
d

 

Det er registrert noe sporslitasje i bruas vegbane, foreløpig ikke alvorlig. Slitelag på g/s deler er 

nedslipp og har store hull og avflakkingsskader, ujevne overganger mellom landsider og bru. Skadene 

fører til nedsatt trafikksikkerhet og unødig fuktbelastning på underliggende betongplate. Fugene er 

preget av bevegelser og noe krakelert.  

T
il

ta
k

 

Eksisterende asfalt fjernes så skånsomt som mulig på bruas g/s deler og erstattes med støpeasfalt 

eller fuktisolering med ny asfalt. Overganger mellom brua og landsider g/s utbedres ved å legge nytt 

asfalt slitelag inn mot brua, med asfaltfuge i overgang. Fuger holdes under oppsikt og rehabiliteres 

ved behov som det er gjort etter siste inspeksjon. Man kunne etablert en mer robust fugeløsning for 

brua, men dette er kostbart og anses ikke som nødvendig da underliggende elementer ikke bærer 

preg av følgeskader fra dagens løsning. 
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5.2.5 H 1 5 – Rekkverk/ H 2 1 Lys 

 

B
e
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e
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e

 

 

Rekkverket skal sørge for at trafikksikkerheten blir ivaretatt ved å hindre ulykker som følge av 

utforkjøring ved og på brua. Brurekkverket er utført i mindre stålprofiler og lyktestolper i stål. Både 

rekkverk og lyktestolper er støpt direkte inn i kantdragere.  

T
il

st
a

n
d

 Rekkverket og lyktestolper er kraftig korrodert/skadet i overgang mot betong og har generelt nedslitt 

overflatebehandling. Lyktestolpenes korrosjon har ved innstøpingssoner sprengt ut betongen i 

kantdragere og det er fare for at disse kan velte ved kun mindre påkjørsel eller kraftig vind. 

T
il

ta
k

 

Skadene anses for både rekkverk og lyktestolper så omfattende at utskifting av rekkverk og total 

rehabilitering med forsterkning/annen løsning for innfesting av lyktestolper anbefales.  
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6 MENGDER OG KOSTNADER 

6.1 Mengde og kostnadskalkyle 

Estimerte kostnader og mengder for anbefalte tiltak er summert opp i tabellen under.1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
 
1 Prisene er basert på erfaringstall fra tidligere gjennomførte entrepriser, men det presiseres at det kan være store variasjoner på 

entreprenørenes priser for slike oppdrag i ulike deler av landet og ulike regioner grunnet varierende konjunkturer og lokale forhold. 

Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris

Fylling Fjerning av begroing nært innti l  og under brua RS 1 5000 5 000kr           

Pilar akse 2 Fjerning av betong/rensk RS 1 10000 10 000kr         

Forska l ing påstøp m
2

5 3000 15 000kr         

Betong påstøp m
3

1 10000 10 000kr         

Armering påstøp kg 200 20 4 000kr           

Bol ting påstøp stk 10 500 5 000kr           

Sikring av opplager RS 1 20000 20 000kr         

Pilar akse 3 Rehabi l i tering RS 1 30000 30 000kr         

Plate/kantdrager Rehabi l i tering kantdrager, mekanisk 

reperas jon RS 1 30000 30 000kr         

Mal ing med di ffus jonsåpent belegg, komplett m
2

30 500 15 000kr         

Mekanisk reperas jon punktskader overkant 

dekke RS 1 20000 20 000kr         

Slitelag Fjerning av s l i telag g/s RS 1 20000 20 000kr         

Forenklet fuktisolering m
2

150 250 37 500kr         

Nytt s l i telag av g/s m
2

150 300 45 000kr         

Nytt/ti lpasning s l i telag lands ider g/s m
2

50 300 15 000kr         

As fa l tfuger stk 4 5000 20 000kr         

Rekkverk Riving av eks is terende rekkverk RS 1 10000 10 000kr         

Nytt brurekkverk m 57 5000 285 000kr       

Avs lutninger rekkverk lands ider stk 4 20000 80 000kr         

Lys Rehabi l i tering/ny innfesting s tolper stk 4 10000 40 000kr         

Sum mengdeoppstilling eks. mva 716 500kr       

Uspes i fi sert 15 % 107 475kr       

Rigg og dri ft 25 % 179 125kr       

Sum entreprisekostnad eks. mva. (avrundet) 1 004 000kr    

Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 1 255 000kr    

Sum per m
2 

vegbane 377 3 329kr           
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Notat vedrørende levetid og bruksklasser for Skolebrua på Nysethvegen i Vestre Toten 
kommune  
 
Det er ved rutinemessige inspeksjoner avdekket skader på Skolebrua med betydning for bæreevne og 
trafikksikkerhet. Bæreevnen er svekket grunnet brudd i topp av pilar ved akse 2 og sprekker i bruplate som 
følge av dette, ingen øvrige skader med umiddelbar betydning for bæreevnen. Trafikksikkerheten er 
redusert grunnet kraftig korrodert rekkverk og lysmaster som er avskallet ved innstøpningssoner, samt 
store sprekker/hull i slitelag. Generelt er alle elementer i brua preget av skader og elde, samt dårlig 
materialkvaliteter, spesielt betong som er kraftig forvitret.  
 
Det ble i 2017 utført spesialinspeksjon(forprosjekt) med tanke på rehabilitering for å øke levetiden og 
beholde brua. Denne tok for lite hensyn til bæreevnen på eksisterende konstruksjon da videre utredning 
og undersøkelser viste at bruas gangbaner ikke tåler normalt vedlikeholdsutstyr beregnet etter 
vegvesenets bruklassifisering håndbok R412. Grunnet den dårlige betongkvaliteten og glattarmert 
konstruksjon stilles det også derfor spørsmål til om bruklassen for vegbanen er tilfredsstillende, denne er 
ikke verifiserbar da man ikke har klart å fremskaffe tegninger av eksisterende bru. Bruk av glattarmering 
sett opp mot den dårlige betongkvaliteten er en indikasjon på at bæreevnen mest sannsynlig ikke 
tilfredsstiller dagens ønske om Bk10/60 og de sikkerhetsmarginer som kreves for dette i en klassifisering. 
 
En rehabilitering av en konstruksjon i så dårlig forfatning og med de materialkvaliteter man her har vil 
levetidsmessig være lite gunstig og man må gjøre store tiltak for å tilfredsstille dagens krav til bæreevne. I 
praksis vil man måtte etablere nye gangbaner og stå igjen med kun eksisterende bru under vegbanen, som 
det også vil måtte gjøres tiltak ved. Resultatet av en slik rehabilitering vil derfor slik vi vurderer det være 
usikkert, både teknisk og økonomisk. Kostnadsestimat for rehabilitering, lagt til grunn behovet for Bk10/60 
på vegen og vedlikeholdskjøretøy på gangbaner er grovt estimert til kr. 6-7.000.000 inkl.mva delt opp i 
følgende: 
 

 Rehabilitering av pilarer og landkar - 500.000 
 Landkar for nye gangbaner - 1.250.000 
 Nye gangbaner - 1.750.000 
 Riving av eksisterende konstruksjoner - 300.000 
 Rekkverk og avsluttende arbeider landsider - 500.000 
 Rigg og drift 25% 
 Uspesifisert 20% 

 
Nylig utførte grunnundersøkelser viser relativt lave dybder til berg, ca. 5meter. Dette harmonerer også 
med fremskaffede tegninger av dammen. Ny bruoverbygning med 100 års levetid beregnet etter 
eurokodelaster(betydelig sterkere bru), delvis etablert på eksisterende og utvidede/nye pilarer er 
kostnadsestimert til 8-9.000.000 inkl.mva, delt opp i følgende: 
 

 Riving av eksisterende konstruksjoner – 400.000 
 Rehabilitering av pilarer – 500.000 



 

 Nye landkar – 1.750.000 
 Ny overbygning – 2.500.000 
 Tilpasning av ny bru mot landsider, noe heving landsider – 750.000 
 Rekkverk – 300.000  
 Uspesifisert 15% 
 Rigg og drift 25% 

 
På bakgrunn av ovenstående er vår helt klare anbefaling å etablere ny bruoverbygning med 100 års levetid, 
bygget etter vegvesenet sine håndbøker.   
 
 
 

Med hilsen 
Safe Control Eng. AS 

Andreas Jahren og Kjell Alfred Aaberg 
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REBUDSJETTERING OG OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER - 
KANTSLÅTTAGGREGAT, KLIPPEHODE OG GRENSAKS  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vestre Toten kommune vedtar å omdisponere 450.000 fra prosjekt 20334 
Reinvestering vegnett til prosjekt 20333 Kantslåttaggregat hjullaster. 

Vestre Toten kommune vedtar å Rebudsjettere 150.000 kr fra prosjekt 19324 
Grensag til redskapsarm hjullaster fra ubrukte lånemidler i 2019 til prosjekt 20333 
Kantslåttaggregat hjullaster. 

Prosjektene samles i ett av de eksisterende prosjektene 20333 med nytt navn 
Kantslåttaggregat, klippehode og grensaks. 

 
Fakta: 
 

Budsjett og økonomi 

I 2019 budsjettet var prosjekt 19324 Grensag til redskapsarm hjullaster i 
investeringsbudsjettet med en budsjettramme på 150.000,-.  

I budsjett og aktivitetsoppfølging 2019, rapport 3. kvartal 2019, ble prosjekt 19324 
Grensag til redskapsarm hjullaster, budsjettjustert -150.000 til 0. Årsaken til dette var 
at foreslått fornyelse av kantslåttaggregat til hjullaster på investeringsbudsjett 2020. 
Det ble vurdert formålstjenlig å gjøre innkjøp av grensag samtidig med evt fornyelse 
av aggregat. Prosjekt 19324 Grensag til redskapsarm hjullaster, ble foreslått 
rebudsjettert i 2020. 

Det er budsjettert 600.000,- til prosjekt 20333 Kantslåttaggregat hjullaster i 2020. 

Sedvane er at rebudsjettering og omdisponering vedtas i kommunestyret i juni. 

Tilbudskonkurranse 

Det er avholdt tilbudskonkurranse, (forespørselnr. 210692: Kantslåttaggregat til 
teknisk driftsavdeling – Vestre Toten kommune). Nytt kantslåttaggregat skal ha 
følgende spesifikasjoner: 

 Uten driftshydraulikk fra bæremaskin – kantslåttaggregatet skal ha egen motor 
og driftshydraulikk 

 Rekkevidde 6-7 meter 
 Grensaks 
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 Klippehode for gress 
 Opsjon: klippehode som er godt egnet for sidearealer med gress, kratt og 

mindre vegetasjon. (kjetting) 
 

Øvrige betingelser av interesse for saken: Leveringstid senest i slutten av mai. 

Tilbudsåpning 

Det er avholdt tilbudsåpning, og det er bragt på det rene at prosjektet er 
underbudsjettert. Grensag vil med rebudsjettering være innenfor budsjett, mens kjøp 
av kantslåttaggregat vil overskride budsjett. For å gjøre en anskaffelse uten utløsning 
av opsjon, mangler finansiering av 450.000, forutsatt rebudsjettering av 150.000 kr 
fra prosjekt 19324 Grensag til redskapsarm hjullaster. 

Kantklipping er viktig preventivt vedlikehold.   

Dersom grøfter ikke renskes tilstrekkelig vil vann trenge inn i vegkroppen. Dette vil 
svekke vegens bæreevne og dermed redusere vegdekkenes levetid. Vedlikeholds-
behovet for å utbedre lokale dekkeskader vil øke. Vegdekkene må i en slik situasjon 
fornyes/ reasfalteres hyppigere enn nødvendig. Kommunen får i en slik situasjon ikke 
ut den ønskede eller potensielle levetiden på eksisterende objekter/ tidligere investert 
vegkapital. 

Kantslåttaggregatet avdelingen har i dag er fra 2009. Aggregatet har ikke lenger 
teknisk tilstand som muliggjør drift uten betydelige reparasjonskostnader. Dette betyr 
svært ustabil driftstilgjengelighet i perioder der det er behov for stabil drift. Vestre 
Toten kommune har driftsetterslep på kantklipp, og ustabil driftstilgjengelighet vil 
medføre ytterligere driftsetterslep. Tørkesommeren 2018 ble det utført meget 
begrenset mengde kantklipp grunnet brannfare. 

To typer drift av kantslåttaggregat;  

1. Driftsaggregat med egen motor/hydraulikk/kranarm som er uavhengig av 
bæremaskin 

2. Aggregat med kranarm der hydraulikken er påkoblet bæremaskinen 
 

Driftstype 1 har vi fått tilbud på, driftstype 2 er den avdelingen har i dag. 

Fordelen med separat driftsaggregat (1) er at man har en enhet med en dieselmotor 
som koordinerer hydraulikktrykk og mengde, kranfunksjoner og turtall. Operatøren 
har kun en joystick og et kontrollpanel der man styrer kantslåtten med 
turtall/egendefinerte innstillinger (følsomhet) og start/stopp. Dette gir sjåføren fullt 
fokus på kantslått, der bæremaskinen kun brukes til fremdrift og hev/senk av 
driftsaggregatet. Bæremaskinen går på et lavt turtall med minimal slitasje. 

Dette medfører: 

 Godt førermiljø. 
 Bæremaskin på lavt turtall, aggregat på korrekt turtall, akseptabelt 

drivstofforbruk. 
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 Normal bruk av bæremaskin, ingen ekstra belastning. 
 Høy vekt framaksel. 

 

Hvis man har en kranarm som er drevet av bæremaskinens hydraulikksystem (2) vil 
man være avhengig av å kjøre bæremaskinen på et relativt høyt turtall for å få riktig 
omdreiningshastighet/oljemengde til klippehodet. Selv om man kjører på laveste gir 
vil man måtte holde igjen bæremaskinen med fotbremsen for at den ikke skal gå for 
fort fremover.  

Dette medfører. 

 Anstrengende førermiljø – høyre hånd på joystick, venstre hånd på rattet, 
venstre fot med konstant trykk på fotbrems og høyre fot med konstant trykk på 
gasspedal. 

 Vesentlig høyere dieselforbruk på grunn av turtall på bæremaskin (x3). 
 Vesentlig slitasje på bremsesystem, estimert årlig til ca 40 000,- av Volvo 

Maskin. 
 Lav vekt framaksel 

 
Klippehode 

Avdelingen har i dag et klippehode med kjetting som er mest egnet til klipping av 
vegetasjon langs veger eller områder med spredt bebyggelse, med store og jevne 
sideareal. Denne typen klippehode vil i tillegg til gress og småvekster også ta kunne 
ta grovere vegetasjon som kjerr, grov teinung og lignende. Klippehodet har 2 grove 
vertikalroterende kjettinger som «slår» i stykker vegetasjonen, med høyt turtall. Disse 
er ca 30 cm lange. Vegetasjonen vil ikke bli malt opp, kun slått ned og man får et 
resultat som ikke passer inn visuelt i et tettbygd strøk. Dersom man har ujevne 
grøfter, for eksempel i tettbebygde strøk med mange avkjøringer/vegobjekter, vil det 
være relativt fort gjort for sjåføren å kjøre med klippehodet slik at sikkerhetsnettet på 
klippehodet ikke omslutter klippeområdet. Man vil hele tiden måtte justere 
klippehodet til forskjellige vinkler og høyder. Dette kan medføre at man slår borti 
steiner som slipper ut under klippehodet og tar uante retninger i høy fart. Klippehodet 
kan kobles på tilbudt kantslåttaggregat. 

Avdelingen har fått tilbud på klippehode med slagjern og kniver som er bedre egnet i 
tettbebygde strøk, primært for klipping av gress. Man har her en roterende trommel 
med flere slagjern som kutter vegetasjonen, som en beitepusser. Disse slagjernene 
er ca 5-6 cm lange og sitter festet med en koblingsløkke på trommelen. I motsetning 
til kjettinghodet vil ikke disse slagjernene ha samme evnen til å løsrive stein.  

Med begge typer klippehoder på plass, vil veger i tettbygde strøk kunne kantklippes 
uten stor risiko for løsriving av stein. 

 

Grensaks 



  20/570  

Grensaks er et nyttig verktøy for rydding av vegetasjon, og vil gjøre det mulig med 
maskinell kutting av grener som alternativ til manuell utførelse. Avdelingen utfører 
arbeidsoppgaven manuelt i dag, og har bedt om tilbud på grensaks. Vegetasjons-
rydding er viktig for å sikre vegens frie rom og sikre fri sikt for trafikantene, dette har 
stor betydning for trafikksikkerheten. 

 
Vurdering: 
 
Kantslått er viktig for å ta vare på eksisterende vegkapital. Det er ikke ønskelig å 
opparbeide ytterligere driftsetterslep pga dårlig driftsstabilitet. Nytt og bedre utstyr 
bør på plass. 

Fjerning av vegetasjon gjøres i dag manuelt. Gevinst med å ta i bruk grensaks er 
bedre HMS, effektivisering, utbedring av siktsoner og derigjennom økt 
trafikksikkerhet. 

Sedvane er at rebudsjettering og omdisponering vedtas i kommunestyret i juni. Det 
er avgjørende for driftsavdelingen at kantslåttustyret er på plass og klart til bruk innen 
utgangen av mai. Utstyret har ca 1 måned leveringstid, og vil med vedtak i juni ikke 
være klart til bruk før i juli/august. 

Prosjekt 20334 Reinvestering vegnett er i styringsdokument for 2020 beskrevet som 
mindre investeringsprosjekter som ikke er nærmere beskrevet i styringsdokumentet. 
Årlige handlingsplaner for tiltak utarbeides. Konsekvensen av å ta 450.000,- fra dette 
prosjektet er at det blir færre små investeringstiltak som kan utføres i 2020. 

Det vurderes slik at det er mye viktigere å forhindre ytterligere driftsetterslep grunnet 
dårlig driftsstabilitet for en oppgave som er så viktig og ivaretar store deler av 
investert vegkapital, enn å gå gjennomført små prosjekt som berører en liten del av 
vegnettet. I tillegg vektes trafikksikkerhet, HMS, lavere utslipp, lavere driftskostnader, 
effektivisering og økt fleksibilitet. 

Med bakgrunn i redegjørelsen anbefaler kommunedirektøren at prosjektet finansieres 
gjennom foreslåtte omdisponering og rebudsjettering.  

 

 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Bodil Kristin Evenstad 
 driftssjef 
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TIDSROM FOR GATEBELYSNING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar utvidelse av tidspunkt for gatebelysning i hele Vestre Toten 
kommune med en halv time, slik at gatelys tennes kl 05.00 søndag - torsdag. 
Endringen trer i kraft fra 15. august 2020.  
 
 
Fakta: 
 
Dagens tidsrom for gatelys: 
Det er gatelys i perioden 15. august – 15. april. Det er ikke gatelys i perioden 23.30 – 
05.30 søndag – torsdag. Fredag og lørdag står gatelyset på hele natten. Ved hjelp av 
fotoceller slokkes gatebelysningen når det blir dagslys og slår seg på når mørket 
faller på om kvelden. 
 
Henvendelser fra innbyggere: 
Det har i flere år kommet mange enkelthenvendelser vedrørende ønske om utvidet 
tidsrom for gatebelysning, spesielt på Raufoss. Dette henger sammen med 
skiftordningen i Raufoss næringspark der mange av innbyggerne arbeider. En av de 
siste henvendelsene var fra verneombud og tillitsvalgt i Benteler, Torhild K. R. 
Løkken. Hun henvender seg på vegne av ansatte i bedriften med ønske om at 
gatebelysningen settes på kl 05.00 i gangavstand til næringsparken, for å øke 
tryggheten når de ansatte skal gå på morgenskiftet som starter 5.51. 
 
Henvendelsen ble drøftet med kommunedirektøren og teknisk drift fikk i mandat å 
utrede saken på vegne av kommunedirektøren. 
 
Alternativer som er utredet 
1. Fortsette som før, natteslokking 23.30 – 05.30 søndag – torsdag. 
2. Utvide brenntid med en halv time i Raufoss, natteslokking 23.30 – 05.00 søndag 

– torsdag. 
3. Utvide brenntid med en halv time i hele kommunen, natteslokking 23.30 – 05.00 

søndag – torsdag. 
 

Rådata 
• Årlig brenntid hele gatelysnettet 2000 timer 
• Effekt på samtlige gatelys 400 kW 
• Effekt på gatelys i Raufoss 250 kW 
• Pris pr kWh varierer (spot) 
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Alternativ 1: Fortsette som før, natteslokking 23.30 – 05.30 søndag – torsdag. 
• 2000 timer (h) * 400 kW = 800 000 kWh 
• Pris pr kWh ? 

• 1,2 kr i 2017 
• 1,8 kr i 2018 

• Dagens situasjon: 960 000 – 1,44 mill 
 
Alternativ 2: Utvide brenntid med en halv time i Raufoss, natteslokking 23.30 – 05.00 
søndag – torsdag.  
• 100 timer (h) * 250kW = 25 000 kWh 
• Prisøkning: 

• 1,2 kr pr kWh tilsvarer 30 000,- 
• 1,8 kr pr kWh tilsvarer 45 000,- 

 
Alternativ 3: Utvide brenntid med en halv time i hele kommunen, natteslokking 23.30 
– 05.00 søndag – torsdag. 
• 100 timer (h) * 400 kW = 40 000 kWh 
• Prisøkning: 

• 1,2 kr pr kWh tilsvarer 48 000,- 
• 1,8 kr pr kWh tilsvarer 72 000,- 

 
Usikkerhet i beregningene: 
• Variabel strømpris 
• Estimat på effekt (W) på nettet (HQL, Natrium, LED) 
• Brenntid (tåke, teknisk feil) 
• Fordeling effekt Raufoss/hele kommunen 
 
Oppsummering: 
• Dagens pris: Fra 960 000,- til 1,44 mill. 
• Utvide med en halv time i Raufoss: Fra 30 000,- til 45 000,- 
• Utvide med en halv time hele kommunen: Fra 48 000,- til 72 000,- 
 
 
Vurdering: 
 
Vestre Toten kommune ønsker å legge til rette for at flere av hverdagsreisene skal 
foregå til fots eller på sykkel. Å utvide tidsrommet for gatebelysningen vil gjøre det 
mer attraktivt å gå på jobb i de mørke vintermånedene. Tiltaket vil fremme miljø og 
folkehelse. Kostnaden ved å utvide brenntiden på gatelysnettet i Raufoss 30 minutter 
er beregnet til ca 30.000 – 45.000 kr og for hele kommunen ca 48.000 – 72.000 kr på 
årsbasis. En skade på grunn av fall eller påkjørsel vil sannsynligvis koste samfunnet 
mer enn en halv time utvidet brenntid på gatelysnettet i Raufoss. 
Kommunedirektøren anbefaler at gatebelysning i Raufoss tennes kl 05.00.   
 
Med bakgrunn i utredningen anbefaler kommunedirektøren å utvide brenntid på 
gatebelysningen i hele kommunen med en halv time, slik at gatebelysningen tennes 
kl 05.00 mandag – torsdag og at endringen trer i kraft fra 15. august 2020.  
Det kan være et alternativ å gjøre endringen kun for Raufossområdet da det er der 
det åpenbart er størst behov som følge av arbeidstrafikk til industriparken.  
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Økonomisk er ikke dette en stor sak, men det definerer nivået på tjenestetilbudet. I 
og med at det er kommunestyret som har «satt standard» og vedtatt tidsrommet for 
gatebelysning i kommunen, finner kommunedirektøren det derfor riktig å fremme 
saken for kommunestyret.  
 
Tiltaket har ikke stor økonomisk betydning i 2020 og foreslås derfor dekket innenfor 
tjenesteområdets ramme. Fra og med 2021 legges de økte utgiftene inn i 
tjenesteområdets driftsramme.  
 
Avslutningsvis vil kommunedirektøren minne om at det i etterkant av 
kommunedelplan for veg vil bli utarbeidet en samlet gatelysplan for kommunen. Uten 
å forskottere konklusjonen for mye, er det åpenbart at full fornying av gatelysnettet 
med leddbelysning, vil energikostnadene bli vesentlig lavere og det blir et helt annet 
grunnlag for å ha gatelysene tent over lengre tid.  
 
 
Bjørn Fauchald              Bodil Kristin Evenstad 
Kommunedirektør Driftssjef 
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Rødningsby Arkiv: 323  
Arkivsaksnr.: 20/539    
 
 
ØKONOMISK SOSIALHJELP - BEREGNING AV BARNETRYGD  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram til foreløpig drøfting og sluttbehandles i formannskapet og 
kommunestyret i april 
 
 
Trykte vedlegg: 
 
Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp 2020 i Vestre Toten kommune 
 
 
Fakta: 
 
Bakgrunn 
Denne saken er oppfølging av budsjettsaken i kommunestyremøte 12 desember 
.2019, sak 0117/19.  Vedtaket inneholdt et punkt om at barnetrygd holdes utenfor 
inntektsberegningen ved ytelse av stønad til økonomisk sosialhjelp.  Det ble her 
beregnet en årlig utgiftsøkning på kr 150.000. Dette beløpet er lagt inn i NAV sin 
budsjettramme.   
Kommunedirektøren har vært tydelig på at dette er en kompleks sak og at det er 
nødvendig å utrede saken nærmere før intensjonen i vedtaket realiseres. Under 
følger utredning fra tjenesteområde NAV som belyser saken grundig: 
 
 
Økonomisk sosialhjelp 
Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt som kommunen kan innvilge etter at 
alle andre muligheter til å forsørge seg selv er forsøkt. Økonomisk stønad etter 
sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse. Sosialtjenesten har både plikt og rett 
til å utøve skjønn. Skjønnet utøves utfra sosialtjenestens fagkompetanse og 
kjennskap til brukerne med utgangspunkt i de veiledende satsene for økonomisk 
sosialhjelp. Den enkeltes situasjon vurderes individuelt, og behovet for veiledning, 
oppfølging og økonomisk støtte avklares. Målet med stønaden er at personer så 
raskt som mulig skal kunne klare seg selv. Økonomisk sosialhjelp er hjemlet i 
sosialtjenesteloven, og det benyttes statlige veiledende satser i 
beregningsgrunnlaget.  
 
Veiledende livsoppholdssats 
Satsene for livsopphold omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, 
kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til 
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andre sider ved dagliglivet som fritid og sosiale behov. Utgifter til bolig, strøm og 
oppvarming, innbo, utstyr og annet inngår også i livsoppholdet, men er ikke inkludert 
ved fastsettelse av de veiledende satsene da dette er utgifter som varierer. Stønad til 
slike formål kommer således i tillegg til livsoppholdet. Veiledende og gjeldende 
sosialhjelpssatser følger vedlagt.  
 
Nødvendige utgifter som ikke dekkes av livsoppholdssatsen  
I tillegg til stønad til livsopphold vurderer sosialtjenesten om det foreligger behov for 
stønad til andre nødvendige utgifter, så som:  
· Boutgifter (husleie, strøm, bolig/innboforsikring, renter på boliglån, kommunale    
avgifter m.v.)  
· Utgifter til barnepass (dagmamma, SFO, barnehage)  
· Utgifter til tannlege, briller, medisiner, lege, fysioterapi m.v.  
· Utgifter til etablering/innbo/utstyr  
· Utgifter til samvær med barn  
· Utgifter til bilhold, transport  
 
Tilleggsytelser ut over livsoppholdssatsene til barnefamilier  
I rundskrivet til sosialtjenesteloven står det at dersom tjenestemottaker har barn, skal 
det tas særlig hensyn til deres behov i alle vurderinger som foretas. Barn og unge 
skal ha en levestandard og livsvilkår som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, 
åndelige og sosiale utvikling.  
Etter en konkret og individuell vurdering gis det derfor tilleggsytelser for barnefamilier 
ut over livsoppholdssatsen for å sikre at barnas behov ivaretas.  
Eksempler på slike tilleggsytelser er:  
· Stønad til fritidsaktiviteter og utstyr til barn og unge  
· Tilskudd til klær for barn ved sesongskifte og ved oppstart skole/barnehage  
· Tilskudd til sommerferie for barnefamilier  
· Tilskudd til pc/nettbrett for barn og unge  
· Stønad til konfirmasjon  
· Tilskudd til feiring av religiøse høytider som jul og id 
 
Andre «faste» ytelser 
Barnetillegg: 
Vestre Toten kommune har fra midten av 1990-tallet hatt et politisk vedtak om at alle 
barnefamilier som innvilges økonomisk sosialhjelp også skal få et barnetillegg på kr 
600,- pr. mnd. Dette kommer i tillegg til innvilget økonomisk sosialhjelp.  
 
Fritidsaktivitet: 
Det praktiseres en ordning hvor det dekkes en kontingent til fritidsaktivitet pr. barn pr. 
år til alle sosialhjelpsmottakere som søker om dette.  
 
Barnehage/SFO ut over tre barn: 
Etter behov dekkes alle utgifter til barnehage/SFO for sosialhjelpsmottakere. Selv om 
kun inntil tre barn tas med i sosialhjelpsnormen vedrørende livsopphold pr. i dag, så 
dekker vi utgift til barnehage/SFO for alle aktuelle barn i familien.  
  
Kostnader ved endret beregning av inntektsgrunnlag for en måned 
Antall familier med barn som søker økonomisk sosialhjelp varierer. I løpet av 2019 
var det totalt 90 barnefamilier som fikk økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger i 
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løpet av året. Det er imidlertid viktig å påpeke at mange barnefamilier ikke mottar 
supplerende sosialhjelp hver måned sammenhengende i et helt år. Sammen med 
den individuelle vurderingen som gjøres i enkeltsaker, vil det derfor være vanskelig å 
angi et eksakt tall på hvor mye det eventuelt vil utgjøre dersom barnetrygden ikke 
inntektsberegnes.  
Det vises derfor til beregninger for januar 2020 som en konkret måned: 23 
barnefamilier mottok økonomisk sosialhjelp i januar 2020.  Totalt inkluderte dette 44 
barn. Enslige forsørgere får barnetrygd for et barn ekstra. 
De totale kostnadene til økonomisk sosialhjelp for disse 23 familiene utgjorde ca.  
kr 300.000 for januar måned. 
 
Beregnet merkostnad for januar måned ved ulike modeller: 
  

A. Beregning hvor barnetrygden er tatt ut, men barnetillegget på kr 600,- og 
supplering av barnehage/SFO er medregnet: 
Merkostnad på kr 61.132 pr. mnd. 

B. Beregning hvor barnetrygd og barnetillegget på kr 600,- er tatt ut, men hvor 
supplering av barnehage/SFO er medregnet: 
Merkostnad på kr 47.332 pr. mnd. 

C. Beregning hvor barnetrygd, barnetillegget på kr 600,- og barnehage/SFO er 
tatt ut: 
Merkostnad på kr 5.336 pr. mnd. 

 
 
Flere av sosialhjelpsmottakerne er i kommunale arbeidstreningstiltak hvor de også 
mottar stønad til barnetilsyn via tiltakspenger.  Disse utgiftene er ikke med i tallene 
over. Fra 1. januar 2020 gis det ikke lenger stønad til barnetilsyn ved 
statlige/kommunale tiltakspenger og det må her påregnes økte merkostnader til 
supplering av utgifter til barnehage/SFO. 
 
 
Nye stønadsmottakere 
Dersom barnetrygden ikke inntektsberegnes, blir «nivået» for mottak av økonomisk 
sosialhjelp lavere. Hvor mange nye familier som vil ha «rett» til økonomisk sosialhjelp 
når barnetrygden ikke inntektsberegnes er vanskelig å konkretisere, men det antas at 
antall mottakere av økonomisk sosialhjelp vil øke.  
 
 
Vurderinger: 
 
Hvilken beregningsmodell bør følges? 
Innledningsvis må det her presiseres at økonomisk sosialhjelp er en sekundær 
ytelse. Det innebærer at alle andre muligheter skal være prøvd før stønad innvilges. 
Overordnet er målet å gjøre den enkelte økonomisk selvhjulpen, primært i form av 
arbeid. Det viktigste virkemiddelet for å motvirke fattigdom, både på kort og lang sikt, 
er å sørge for at flest mulig er i arbeid. Foreldrenes tilknytning til arbeidslivet er 
avgjørende for å forebygge barnefattigdom. Ved eventuell opprettholdelse av 
barnetillegget på kr. 600,-, og fortsatt innvilgelse av «faste» tilleggsytelser til 
fritidsaktivitet i tillegg til at barnetrygden holdes utenfor ved beregningen, kan enkelte 
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store familier komme i en situasjon hvor de vil kunne få en høyere inntekt gjennom 
økonomisk sosialhjelp sammenlignet med det å gå ut i lønnet arbeid.  
 
Mange kommuner som etter en beregningsmodell hvor barnetrygden ikke 
inntektsberegnes viser til at barnetrygden skal dekke ekstra utgifter som 
barnehage/SFO. Ved en slik modell vil de fleste familiene økonomisk komme relativt 
likt ut sammenlignet med dagens beregningsmodell.   
Hvis hensikten med ordningen om å holde barnetrygden utenom inntektsberegningen 
er å bedre barnefamilienes økonomiske situasjon, bør suppleringen av 
barnehage/SFO opprettholdes. Ut ifra et integrerings– og sosialiseringsperspektiv er 
det viktig at barna er i barnehage/SFO. 
 
Dersom barnetrygden ikke lenger skal tas med i beregningen, bør vurderinger knyttet 
til noen av tilleggsytelsene endres. Foreldre må da i større grad måtte forvente å 
dekke utgifter til barnas aktiviteter og utstyr selv, og barnetillegget på kr. 600,- kan 
vurderes avsluttet eller benyttet på en annen måte. 
 
Fritidsaktiviteter 
Det kan vurderes innført en ordning med bruk av aktivitetskort som skal bidra til at 
barn av familier med anstrengt økonomi kan delta på forskjellige typer 
fritidsaktiviteter i kommunen. En slik ordning vil sikre at støtten går direkte til barnas 
aktivitet, og ikke inn i familiens totale økonomi.  Dette kan erstatte både dagens 
barnetillegg på kr 600,- og ordningen med at det dekkes opp for en fritidsaktivitet pr. 
barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp.  I tillegg bistår både kultur og 
barnevern med økonomisk støtte til forskjellig aktiviteter. Et aktivitetskort kan 
muligens ses på som en samkjøring av de forskjellige ordningene, noe som kan bidra 
til en oversiktlig struktur. Dette må imidlertid utredes på en bedre måte før en 
eventuell iverksetting. 
 
 
Konklusjon 
 
Dersom utgangspunktet er at den økonomiske situasjonen for vanskeligstilte 
barnefamilier skal bedres, bør barnehage og SFO suppleres opp som i dag for å 
oppnå ønsket intensjon. Familiene kan imidlertid måtte påregne å ta større del av 
ansvaret for fritidsaktiviteter, og barnetillegget på kr. 600,- kan benyttes inn mot barn 
på en annen måte. 
For kommunens del vil en ordning som skissert i alternativt B ovenfor isolert sett 
innebære en samlet økning av sosialhjelpsutgifter på minimum 600.000 kroner per år 
avhengig av hvor mange nye familier som kommer inn under ordningen når 
barnetrygd ikke regnes som inntekt. Ved individuell vurdering for den enkelte familie, 
vil imidlertid bidrag til eksempelvis fritidsaktiviteter i større grad dekkes innenfor 
endret ytelsesramme. Dette vil i så fall redusere kommunens utgifter noe.  
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Amund Ringen 
 leder Nav 
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SOSIALHJELPSSATSER I VESTRE TOTEN KOMMUNE  

Gjeldende fra 01.03.2020 (Justert i tråd med rundskriv A-2/19)  
  

(Utvalg for velferd og opplæring vedtok i møte 07.02.06, sak 16/06, at ”ved senere 
prisjustering av departementets veiledende satser, justeres Vestre Toten kommunes 
satser tilsvarende”).  
   
  Måned  ½ 

måned  
14 dager  
(2 uker)  

1 uke  1 dag  

Enslig    6 250    3 125    2 916   1 458    208  
Enslig m/barn         *    6 850    3 425    3 196   1 598    228  
Person i bofellesskap    5 250    2 925    2 450   1 225    175  
Person i bofellesskap 
med særkullsbarn  *  

  5 850    2 875    2 730   1 365    195  

Par  10 450    5 225    4 876   2 438    348  
Par m/barn              *  11 050    5 525    5 156   2 578    368  
Barn 0 – 5 år           **    2 450    1 225    1 143      572      82  
Barn 6 – 10 år         **    3 150    1 575    1 470      735     105  
Barn 11 – 17 år       **    4 100    2 050    1 913      957    137  
Hjemmeboende 
ungdom under 25 år  

  4 100    2 050    1 913      957    137  

Lommepenger i 
institusjon (1/4 G + 
10% av særtillegget)  

  2 825          

  
*  = generelt barnetillegg kr 600 pr. mnd. (i tillegg til barnesats)   
** = inntil tre barn tas med i sosialhjelpsnormen.  
Øvrige barn utover dette holdes utenfor beregning – likeledes 
holdes barnetrygd i de tilfeller utenfor ved beregning av 
inntektssiden.  
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Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 032  
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PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG 
SAMMARBEIDENDE KOMMUNER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vestre Toten kommune godkjenner utsendt partnerskapsavtale mellom kommunene i 
Innlandet og Innlandet fylkeskommune. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
Partnerskapsavtale mellom innlandet fylkeskommune og kommunene i innlandet - 
sluttbehandling og signering 

Vedtak fnmd, partnerskapsavtale med kommunene og innlandet fylkeskommune 

Partnerskapsavtale ifk - kommunene - avtaledokument febr 2020. 
Partnerskapsavtale med kommunene og innlandet fylkeskommune - saksframlegg 

 
 
Fakta: 
Samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene i Innlandet bygger på 
inngåelse av partnerskapsavtaler – med forpliktende oppfølging av avtalen knyttet til 
kommunenes deltakelse i regionsamarbeidet i Innlandet. 
 
Etter høring av utkast til avtale og mottatte tilbakemeldinger i 2019, er 
fylkeskommunalt godkjent Partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune 
og kommunene i Innlandet sendt for signering. Vedlegges. 
 
Regionrådet sluttet seg i sak 6/05.04.2019 til forslag til samarbeidsmodell og utkast 
til partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene. Gjennom 
kommunestyresak 50/19 23.05.2019 sluttet Vestre Toten kommune seg til 
regionrådets uttalelse: 

1. Vestre Toten kommune slutter seg til det framlagte forslaget til 
organisering til et forpliktende samarbeid mellom 
samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en 
partnerskapsavtale. 

2. Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer 
ambisiøst og bør klargjøres og tydeliggjøres slik at partnerskapet 
framstår som mer enn en møtearena hvor man drøfter 
høringsuttalelser og planprosesser. 

3. Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum 
opprettholdes på dagens Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre 
ambisjoner om å få til mer regional utvikling må rammene økes med 1 
mill.kr pr. region. 



 
Det vises til møtedokumentene for kommunestyremøtet for tidligere avtaleutkast 
og vurderingene rundt dette. 

 
 
Vurdering: 

Rådmannen viser til avtaleteksten og tidligere innspill og uttalelse – og anbefaler at 
Vestre Toten kommune godkjenner avtalen. 

 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 

• Gjennom avtalen forplikter fylkeskommunen seg til å yte et årlig tilskudd til 
hvert regionråd på 2,5 mill.kroner. 

• Kommunene forplikter seg til å yte et samlet årlig tilskudd til regionrådets 
utviklingsarbeid på minimum 1,0 mill.kroner. Vestre Toten kommunes andel er 
kr. 193.740,-. Faktureres av Gjøvikregionen Utvikling. 

 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 

 



 
  
 

Samfunnsutvikling - Regional planlegging, analyse og koordinering 
  
  

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 

[MottakerNavn] [Kontakt] 
[Adresse] 
 
[Postnr] [Poststed] 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
[Ref] 2020/22179-1 

Bjarne Højsgaard Christiansen 
10.02.2020 

 

Partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og 
kommunene i Innlandet - Sluttbehandling og signering 
 
Det vises til prosessen som pågikk i 2019 med å utvikle ny samarbeidsform mellom 
kommunene og Innlandet fylkeskommune. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid 
med de respektive 10 regionråd i Innlandet.  
 
Det ble i løpet av våren utarbeidet et forslag til partnerskapsavtale. Denne var på 
høring i alle kommunene (mars-juni) før den på nytt ble behandlet i fellesnemnda for 
den nye fylkeskommunen i september 2019. Innlandet fylkesting fulgte i desember 
opp med endelig vedtak og en tildeling av budsjettmidler til partnerskapet i tråd med 
innholdet i avtalen.  
 
Vedlagt følger partnerskapsavtalen slik den er godkjent av Innlandet fylkeskommune. 
Vi beklager at utsendingen av avtalen, etter dette, ikke har fulgt oppsatt 
framdriftsplan.  
 
Siden det er den enkelte kommune som er formell avtalepart, og som også forpliktes 
økonomisk gjennom avtalen, er det den enkelte ordfører som forutsettes å signere 
avtalen. 
 
Vi ber om at kommunen sluttfører behandlingen av avtalen og at den returneres i 
underskrevet form til post@innlandetfylke.no så raskt som mulig, fortrinnsvis innen 
utgangen av mars.  
 
 
Med hilsen 
   Wibeke Børresen Gropen  
   Avdelingssjef, Samfunnsutvikling  
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Vedlegg:  

- Saksframlegg, Fellesnemnda Innlandet fylkeskommune (Sak 58/19)  
- Protokoll, Fellesnemnda Innlandet fylkeskommune (Sak 58/19)  
- Partnerskapsavtale  - Endelig avtaletekst 

 
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til 
Bjarne H. Christiansen  
bjarne.christiansen@innlandetfylke.no 
48135820 
eller  
Anne Marie Sveipe 
anne.marie.sveipe@innlandetfylke.no 
95796280 
 

 
 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 18/00010 
Arkivkode  
Saksbehandler Wibeke Børresen Gropen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Partssammensatt utvalg 17.09.2019 26/19 

2 Arbeidsutvalg 17.09.2019 75/19 

3 Fellesnemnda 19.09.2019 58/19 

 
 
 
Partnerskapsavtale med kommunene og Innlandet fylkeskommune 
 

 
Fellesnemnda har behandlet saken i møte 19.09.2019 sak 58/19 
 
Møtebehandling 
Kari-Anne Jønnes (H) fremmet slikt tilleggsforslag: 
Ved nyansettelser ved / i regionkontorene / regionrådene skal alle ansettes av 
kommunen(e). 
 
Votering 
Arbeidsutvalgets innstilling: Enstemmig vedtatt.  
Tillegg fremmet av Jønnes (H): Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  
Fellesnemnda fattet slikt enstemmig vedtak:  

 

1. Fellesnemnda tar innspillene fra kommunene i høringsrunden til orientering. 

2. Fellesnemnda legger en partnerskapsmodell til grunn som formalisert 

samarbeidsform mellom IFK og kommunene. 

3. Fellesnemnda slutter seg til forslag til revidert partnerskapsavtale. 

4. Fellesnemnda har intensjon om å bidra med inntil 2,5 mill. kr til det enkelte 

regionråd i tråd med partnerskapsavtalen. Endelig vedtak om økonomisk 

andel vil bli gjort i fylkestinget i Innlandet fylkeskommune i desember 2019, 

knyttet til behandlingen av årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. 

5. Samarbeidende kommuner i Innlandet bes om å slutte seg til framlagt forslag 

til partnerskapsavtale og oppfylle den økonomiske delen av avtalen på 

tilsvarende måte.  

6. Partnerskapsavtalen underskrives av den enkelte kommune og fylkestinget i 

Innlandet fylkeskommune i løpet februar 2020.  

7. Det gjennomføres en evaluering og enkel revidering av partnerskapsavtalen 

innen utgangen av 2020.  
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8. Fylkesordfører i Innlandet får fullmakt til å underskrive vedlagte 

partnerskapsavtale med den enkelte kommune.   

9. Ved nyansettelser ved / i regionkontorene / regionrådene skal alle ansettes av 
kommunen(e).  

 
 
 



Partnerskapsavtale
mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene i Innlandet

Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidsparter i det regionale
utviklingsarbeidet og regionrådene / Interkommunalt politisk råd skal være den viktigste
samhandlingsarenaen mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune.

Innlandet fylkeskommune og den enkelte kommune i Innlandet etablerer et formalisert
samarbeid i form av gjensidig forpliktende partnerskapsavtale. Forvaltningen og
oppfølgingen av avtalen knyttes til det etablerte regionrådssamarbeidet i Innlandet.
Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og følger valgperioden.

Partnerskapsmodellen baseres på:
- Likeverdighet
- Gjensidige forventninger
- Samarbeid og felles gjennomføringskraft
- Konsensusprinsippet
- Partene legger økonomiske og administrative ressurser inn i partnerskapet
- Grunnleggende like rammer, men med lokale tilpasninger
Ut over de grunnleggende forutsetningene skal partnerskapet kjennetegnes av å være
tillitsbasert, strategisk og tverrfaglig.

Avtaleparter
Partnerskapet består av:
• Innlandet fylkeskommune
• 46 kommuner i Innlandet

Overordnede mål og ambisjoner
Vår rolle som samfunnsutviklere krever dialog, reell medvirkning, samarbeid og koordinert
samhandling for å styre utviklingen i ønsket retning. Partnerskapsavtalen og arbeidet i
regionrådet er derfor partenes viktigste virkemidler for samarbeid og samhandling i Innlandet.
Partnerskapet (kommunene og fylkeskommunen) skal bidra til en samfunnsutvikling til beste for
innbyggere, næringsdrivende og besøkende i Innlandet. Dette partnerskapet skal bidra til å nå
mål i regional planstrategi, regionale planer og andre overordna strategiske planer.
Regionrådet, som arena for partnerskapet, skal utarbeide 4-årige strategiske planer som skal
ligge til grunn for samarbeidet. Strategien skal basere seg på regionens definerte fortrinn og
muligheter. De økonomiske ressursene skal underbygge de valgte strategier og
handlingsplaner. Det skal søkes balanse mellom avtalepartenes ønsker, forventninger og
behov.



 

2/3 

 

Regionrådet skal være en møteplass for god dialog, tidlig involvering og reell medvirkning 

mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune. Alle parter skal tilrettelegge for at denne 

ambisjonen nås. Det skal også være en strategisk arena for å definere overordnede mål og 

strategier, og etablere felles innsikt, forståelse og handlingsvilje.  Regionrådet skal drøfte 

virkemiddelbruken i Innlandet i et helhetlig perspektiv, og bidra til å utnytte og utvikle regionens 

fortrinn som gir Innlandet muligheter og resultater.  

 

Representasjon og møter 

Det respektive regionråd i Innlandet (kommunene og Innlandet fylkeskommune) har i felleskap 

ansvaret for å forvalte og følge opp avtalen. De deltakende kommuner og fylkeskommunen skal 

være representert politisk i regionrådet. Det skal sikres god rolleavklaring og likeverdighet 

mellom partene.  Det gis åpning for at det kan inviteres andre aktører inn i partnerskapet, 

dersom partene er omforent om dette.  

Det legges til grunn et årshjul med fire til seks møter pr. år i det enkelte regionråd, der Innlandet 

fylkeskommune er representert med politisk ledelse, samt relevant administrativ deltakelse.  

  

Finansielle og administrative rammer  

1 

Innlandet fylkeskommune yter et årlig tilskudd til hvert regionråd på 2,5 mill. kroner.  

• (Fylkeskommunens tilskudd til Regionrådet for Hadeland utgjør inntil 1,25 mill. kroner og forutsetter en gjensidig 

avtale med, og tilsvarende finansiering fra, Viken fylkeskommune og kommunene Lunner og Jevnaker) 

2 

Kommunene yter samlet et årlig tilskudd til respektive regionråds utviklingsarbeid på minimum 

1,0 mill. kroner. Bruken av midlene dokumenteres gjennom regionrådets ordinære årsmelding 

og til enhver tids gjeldende rapporteringsrutiner og krav.  

 

Regionrådet kan, innenfor fylkeskommunens tilskuddsramme, dekke inntil 50 % av 

lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til daglig leder. Restbeløpet stilles til disposisjon som 

utviklingsmidler.  Med bakgrunn i regionale særtrekk og ulikheter i organisering, herunder 

økonomi og administrative forhold, kan det avtales ordninger som ivaretar overgangen til det 

nye Innlandet fylke på en hensiktsmessig måte. 

 

 

Evaluering og revidering: 

Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og følger valgperioden.  

Mål- og resultatoppnåelse skal være en viktig del av partnerskapets arbeid.   

Partnerskapet skal evaluere seg selv årlig. Evalueringen innarbeides som en del av 

regionrådets årsrapport/melding.  

Det gjennomføres en enkel evaluering, med mulighet for justering av avtalen, innen utgangen 

av 2020. 
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Sted:  

 

Dato :  

  

 

Signaturer 

 

 

 

 

    

 

Even Aleksander Hagen      

Fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune        Ordfører i  ………………………………… 
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PARTNERSKAPSAVTALE MED KOMMUNENE OG INNLANDET 
FYLKESKOMMUNE  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Fellesnemnda tar innspillene fra kommunene i høringsrunden til orientering. 

2. Fellesnemnda legger en partnerskapsmodell til grunn som formalisert samarbeidsform 

mellom IFK og kommunene. 

3. Fellesnemnda slutter seg til forslag til revidert partnerskapsavtale. 

4. Fellesnemnda har intensjon om å bidra med inntil 2,5 mill. kr til det enkelte regionråd i tråd 

med partnerskapsavtalen. Endelig vedtak om økonomisk andel vil bli gjort i fylkestinget i 

Innlandet fylkeskommune i desember 2019, knyttet til behandlingen av årsbudsjett 2020 og 

økonomiplan 2020-2023. 

5. Samarbeidende kommuner i Innlandet bes om å slutte seg til framlagt forslag til 

partnerskapsavtale og oppfylle den økonomiske delen av avtalen på tilsvarende måte.  

6. Partnerskapsavtalen underskrives av den enkelte kommune og fylkestinget i Innlandet 

fylkeskommune i løpet februar 2020.  

7. Det gjennomføres en evaluering og enkel revidering av partnerskapsavtalen innen utgangen 

av 2020.  

8. Fylkesordfører i Innlandet får fullmakt til å underskrive vedlagte partnerskapsavtale med den 

enkelte kommune.    

 
 
Vedlegg:  

• Revidert forslag til partnerskapsavtale med kommunene 
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Saksframstilling: 
 
Bakgrunn og status  
Arbeidet med å utvikle en ny samarbeidsmodell mellom kommunene i det nye 
Innlandet fylke og Innlandet fylkeskommune startet med en samling for alle 
kommunene i Hedmark og Oppland i mars 2018. Fellesnemnda fulgte opp med 
vedtak den 13.06.18 hvor det ble det nedsatt en referansegruppe for arbeidet med å 
utvikle en samarbeidsmodell. Referansegruppa har bestått av regionrådslederne (9), 
ordfører i Gran kommune samt to representanter fra fellesnemnda. Det ble i perioden 
august 2018 til februar 2019 holdt fire arbeidsmøter med referansegruppa, hvor det 
ble skapt en felles forståelse av hva samarbeidet mellom kommunene og Innlandet 
fylkeskommune skulle bygge på. Det ble utformet et utkast til et formalisert 
samarbeid gjennom en partnerskapsavtale, som beskriver hva samarbeidet skal 
bygge på av grunnleggende forutsetninger og hva som reguleres. 
Fellesnemnda sitt arbeidsutvalg besluttet enstemmig den 07.03.19 å sende utkast til 
avtale ut på høring til alle kommuner og regionråd i Hedmark og Oppland. 
Høringsfristen ble satt til 30. juni.   
 
Prosjektleder har i etterkant av høringsperioden arrangert et ekstra dialogmøte med 
referansegruppas medlemmer og de administrative lederne i den enkelte region. Her 
ble alle innspill gjennomgått. Det er etter dette også gjennomført et eget 
administrativt arbeidsmøte med de daglige lederne/regionrådgiverne. 
 
 
Høringsinnspill 
I arbeidsutvalgets høringsnotat til kommunene heter det innledningsvis: 
 
«Fylkestingene i Hedmark og Oppland og Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune 
er opptatt av å videreføre det gode samarbeidet, men også videreutvikle samarbeidet 
med kommunene og regionrådene når de to fylkene slås sammen fra 2020. Dette 
begrunnes ut fra blant annet:  

• Generelt behov for å styrke koordinering og samarbeid, både politisk og 
faglig, på tvers av kommunegrenser og mellom forvaltningsnivåer. 

• Et større geografisk område, med 46 kommuner, stiller den nye 
fylkeskommunen overfor både politiske, faglige, økonomiske og 
administrative/praktiske utfordringer.» 

 
I høringsnotatet ble det anbefalt at det inngås partnerskapsavtaler med kommunene 
med virkning fra 1. januar 2020. Som nevnt ble det ble også sendt med et forslag til 
avtaletekst. 
 
Det er kommet inn 9 uttalelser fra regionråd og 25 uttalelser fra enkeltkommuner.  
Vedlagt saken følger en sammenstilling av de enkelte uttalelsene.  
 
Hovedtrekkene i uttalelsene er:  

• Regioner og kommuner stiller seg bak en partnerskapsmodell for 
samarbeidet 

• Et godt samarbeid på tvers er viktig for god samfunnsutvikling 

• Det etterlyses tydeligere ambisjoner for samarbeidet  
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• Det synes ikke som om det er modent for en endret geografisk inndeling av 
regionrådene 

• Styrket finansiering av drift og utviklingsmidler gjennom økt 
fylkeskommunal innsats. 

• Arbeidsgiveransvaret for administrativt tilsatte ved regionkontorene ønskes 
videreført som i dag. 

 
 
Vurderinger 
Prosjektleder mener at det er gjennomført en omfattende og god prosess med 
regionrådene/kommunene i denne saken. Det er lagt ned et omfattende arbeid både 
politisk og administrativt.  
 
Ni av ti regionråd og halvparten av kommunene har også benyttet anledningen til å 
sende inn uttalelser i høringsperioden. Ingen av uttalelsene gir konkete innspill til 
endringer i foreslått samarbeidsmodell eller til avtaleutkastet. Dette er et signal om at 
arbeidet og tiden som er lagt ned i prosessen, i godt samarbeid mellom partene, har 
vært nødvendig og riktig. Alle innspill som er kommet inn har prosjektleder tatt på 
alvor, og har gått i dialog med både regionråd og de administrativt ansatte for å få 
tydeliggjort innspillene.  
 
Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidspart. Regionrådene får en 
større betydning i dialogen og samspillet med kommunene, nå som Innlandet 
fylkeskommune skal forholde seg til 46 kommuner. Fylkeskommunens oppgaver går 
på tvers av kommunegrensene og krever en større regional tilnærming for å kunne 
bli løst på en god måte. Fylkeskommunen har ambisjon om å løfte det strategiske og 
regionale perspektivet gjennom vår deltakelse i regionrådene. 
 
I denne saken vil prosjektleder spesielt trekke fram følgende forhold: 
 
Hadeland:  
Det er viktig at Innlandet fylkeskommune støtter opp under regionrådet for Hadeland, 
hvor Gran kommune fortsatt vil ha en naturlig tilhørighet og plass. Derfor vil det bli 
arbeidet videre i dialog med Viken for å få på plass en egen avtale om videreføringen 
av det regionale samarbeidet i denne grenseregionen.  
 
Fjellregionen: 
I Fjellregionen på grensen til Trøndelag i øst, er det nå besluttet at Røros og Holtålen 
trekker seg ut av det etablerte regionrådsamarbeidet. Dette samarbeidet har lang 
tradisjon og har i mange år har gått på tvers av fylkesgrensa. Dette har først og 
fremst en politisk/faglig konsekvens for vår egen region, men kan også innebære 
andre aktuelle utfordringer framover. Fremdeles er det seks kommuner igjen i dette 
regionale samarbeidet, og samarbeid på tvers av fylkesgrensen vil også være viktig i 
tiden framover når det gjelder blant annet næring og tilbud innen videregående 
opplæring.  
 
Gudbrandsdalen: 
Arbeidsutvalget sa i sitt vedtak ved utsendelse av høringssaken at det maksimalt er 
plass til to regionråd i Gudbrandsdalen. Dette har ikke de tre regionene i 
Gudbrandsdalen besvart på annen måte enn at to regioner i sine innspill mener at 
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det ikke er modent for å endre regioninndelingen på nåværende tidspunkt. 
Prosjektleder finner det ikke riktig å gå inn i en videre vurdering av dette temaet nå.   
 
Ambisjoner: 
Prosjektleder registrerer at kommunene/regionrådene har positive forventninger til 
den nye fylkeskommunens ambisjoner og innsats i det regionale arbeidet. Det er 
flere som i sine innspill har etterlyst tydeligere uttrykk for fylkeskommunale 
ambisjoner for samarbeidet. Dette er et signal prosjektleder ønsker å ta på alvor. 
Avtaleteksten er justert og forsterket på flere aktuelle punkter, blant annet er det 
tydeligere uttrykt at kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidspartner og 
hva dette innebærer av dialog og reell medvirkning i aktuelle planprosesser mv.  
 
Finansielle rammer:  
I forslaget til avtale forplikter Innlandet fylkeskommune seg til å bidra med inntil 2,5 
millioner kroner til 9 regionråd, mens det er foreløpig anslått at regionrådet for 
Hadeland får en ramme på inntil halvparten.  Prosjektleder har merket seg at i 
høringen er gitt utrykk for et større økonomisk bidrag fra fylkeskommunen. I 
øyeblikket er det knyttet stor usikkerhet til fylkeskommunens rammer til drift og 
utvikling fra 2020, og utover i økonomiplanperioden.  
 
I tråd med prinsippene for en partnerskapsavtale ligger det også en forutsetning om 
økonomiske bidrag fra kommunene (1 mill. kr pr. regionråd).  For enkelte kommuner 
kan dette innebære økonomiske utfordringer for 2020.  Fylkeskommunen ser at 
denne forutsetningen muligens kommer sent for å kunne bli en del av kommunenes 
budsjettprosess (selv om prinsippene for dette også ble omtalt i høringsdokumentet i 
mars). Fylkeskommunen vil på sin side først ha mulighet til å avklare sine forpliktelser 
for dette samarbeidet i forbindelse med den forestående behandlingen av årsbudsjett 
og økonomiplan i desember, men intensjonen ligger fast.   
 
Administrativt ansatte: 
Prosjektleder har merket seg de tydelige tilbakemeldingene om at den administrative 
tilknytningen (arbeidsgiveransvaret) for de daglige lederne/regionrådgiverne bør 
videreføres som i dag. I praksis vil dette måtte bety at de administrativt tilsatte i 
tidligere Hedmark fylkeskommune vil beholde sitt nye tilsettingsforhold i Innlandet 
fylkeskommune fra 1.1. 2020. Prosjektleders prinsipielle vurdering er at det ville være 
ryddig om administrative medarbeidere ved alle regionrådenes sekretariater var 
tilsatt i kommunene/regionene. På det nåværende tidspunkt synes kommunene i 
Hedmark godt fornøyd med løsningen hvor medarbeiderne har et ansettelsesforhold i 
fylkeskommunen, og anbefaler at en i perioden framover viderefører en todelt 
løsning. Det vil være naturlig at en ved ledighet i stillinger knyttet til sekretariatene i 
dagens Hedmark vurderer om det er hensiktsmessig å foreta nyansettelser under 
regionrådet/i en kommune. De fast ansatte knyttet til regionrådene i Hedmark er 
omfattet av omstillingsdokumentet og har derigjennom en sikkerhet for sitt 
arbeidsforhold også videre inn i Innlandet fylkeskommune. 
 
Innfasing av ny samarbeidsmodell  
Partnerskap som modell for regionrådene har vært ordinær samarbeidsform i 
Oppland i over ti år. Prinsippene om en gjensidig forpliktende avtale, som krever at 
begge parter legger inn både administrative og økonomiske ressurser i 
partnerskapet, er derfor nytt for Hedmarkskommunene i denne sammenheng. Det vil 
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være ti ulike og unike regioner i Innlandet, som skal beholde sin identitet og egne 
særtrekk, samtidig som det legges opp til et samarbeid som på det grunnleggende 
planet er tilnærmet likt for alle regioner. Arbeidet med vedtekter for regionrådene vil 
igangsettes. 
 
Partnerskapsavtale: 
Det er den enkelte kommune som er avtalepart for samarbeidet i det enkelte 
regionråd, for å oppfylle den økonomiske forpliktelsen. Det er ønske om at 
partnerskapsavtalen er underskrevet av Innlandet fylkeskommune og den enkelte 
kommune innen 1.februar 2020.  
 
Evaluering og revidering: 
Det foreslås videre å gjennomføre enkel evaluering og eventuell revidering av 
partnerskapsavtalen i løpet av de to første årene av fylkestingsperioden.  
  
Konklusjon 
Referansegruppa og Fellesnemndas arbeidsutvalg har anbefalt å basere det 
framtidige samarbeidet på en partnerskapsmodell. Dette har kommuner og regioner i 
Hedmark og Oppland stilt seg bak i høringen. Dette betyr at det inngås gjensidige 
forpliktende avtaler, som krever at partene legger inn både politiske, administrative 
og økonomiske ressurser inn i samarbeidet. 
  
Saken legges nå fram for Fellesnemnda med forslag om å godkjenne det framlagte 
forslaget til partnerskapsavtale med 46 kommuner i Innlandet. Det er den enkelte 
kommune som er juridisk avtalepart sammen med fylkeskommunen.  
 
Med bakgrunn i regionale særtrekk og ulikheter i organisering, og i tillegg det faktum 
at det fortsatt er uavklarte spørsmål knyttet til økonomi og administrative forhold, vil 
det kunne bli behov for å etablere ordninger som ivaretar overgangen til det nye 
Innlandet fylke på en hensiktsmessig måte. Prosjektleder vil følge opp dette og 
komme tilbake med informasjon i saken som følger i desember 2019.  
 
 
 
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Elisabeth Lund Arkiv: 105.2  
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STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 - 2023  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret støtter framlagte høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS 
2020-2023 
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2020-2023 
 
 
Fakta: 
 
Vestre Toten kommune som eier av Mjøsmuseet, har mottatt høringsutkast til 
Strategiplan for Mjøsmuseet AS  2020-2023. Høringsutkastet inneholder: 

 oppnådde resultater i forrige periode 
 prosesser på ulike forvaltningsnivåer 
 prinsipper, status og utfordringer for Mjøsmuseet  
 strategiske mål for neste periode 

 
 
Vurdering: 
 
Kommunen inviteres til å delta i mange høringsprosesser. Det er hverken riktig eller 
mulig å fremme alle høringssakene for kommunestyret. Denne saken finner imidlertid 
kommunedirektøren så viktig for Vestre Toten kommune at det er riktig både at 
kommunestyret blir gjort kjent med saken og ikke minst kan avgi en uttalelse.  
 
Høringsutkastet gir en oversiktlig og utfyllende status for museumsarbeidet i vår 
region. For Vestre Toten kommune er etablering av industrimuseum på Raufoss av 
særlig betydning. Etableringen vil etter planen innebære en konsolidering av Raufoss 
industrihistoriske samlinger (RIHS) inn i Mjøsmuseet. Et industrimuseum på Raufoss 
som finansieres av stat, fylke og lokale bidragsytere vil bety en ny virkelighet for 
formidling av industrihistorien i Vestre Toten. Et museum i Bygning 5 vil være 
tilgjengelig for studenter, skoleelever og innbyggere generelt, og bety mye for 
forskning, identitetsbygging og stedsutvikling. Frivilligheten som er knyttet til Historisk 
senter vil bli ivaretatt og få bedre kår. Raufoss har en særegen industrihistorie som 
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må formidles på Raufoss, og museet vil ligge fysisk plassert i en levende industripark 
i stor utvikling, med et fortid-nåtid-fremtidsperspektiv. 
 
Mjøsmuseet har gjennom de siste årene gjort en stor innsats som forvalter av 
Stenberg i Vestre Toten, med viktige oppgraderinger og stor økning i 
formidlingsaktiviteten. Museets tilbud for barn og unge er av særlig betydning for 
lokal identitetsbygging og tilhørighet.  
 
Mjøsmuseet har stor betydning for bygging av Totenidentiteten både på bygda og 
knyttet til industrien og tettsteds- og byutvikling. Museene i Norge står foran en ny 
runde med konsolideringer. Strategien viser mulige utfall av denne prosessen. 
Valgene som gjøres i neste strategiperiode vil være av betydning for utfallet.  
 
Kommunedirektøren stiller seg bak høringsutkastet og anmoder kommunestyret om 
å gjøre det samme.  
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Elisabeth Lund 
 kultursjef 
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Høringsutkast til:  

Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2020-2023 
Bakgrunn 
Styresak 05/2019 (21.02.2019) der det ble vedtatt: 

«Det iverksettes et arbeid med Strategiplan 2020-2023. Prosessen gjennom 2019 skal 
involvere ansatte, eiere og sentrale samarbeidsparter. Det tas sikte på et notat til 
junimøtet og et eierseminar til høsten. Planen skal ende i vedtak i styret våren 2020.»  

Målgruppa for Strategiplanen er styret for Mjøsmuseet, eierne, ansatte og samarbeidsparter. 

I vedtektenes § 4 Retningslinjer for driften av selskapet står det blant annet: 

”Mjøsmuseet AS skal være et møtested for arbeid med natur, kultur, kunst og teknologi 
mellom fortid, nåtid og fremtid i museets ansvarsområde. Museet skal videreutvikle sin 
kompetanse på Mjøsas natur- og kulturhistorie. Museet er en vitenskapelig institusjon som 
skal drive forskning, dokumentasjon, innsamling, aktivisering, vern og formidling knyttet til 
den totale historien i ansvarsområdet. Museet skal samarbeide med offentlige myndigheter, 
næringslivet og private aktører med og for utvikling av museets ansvarsområde. Museet kan 
ta på seg nasjonale oppgaver. Driften av museet skal være i samsvar med retningslinjene for 
det internasjonale museumsforbundet (ICOM)”.  

Planer  
Strategiplanen er styrets overordnede plan med målsettinger, vegvalg og tiltak for å nå målene 
for 2020-2023. Under Strategiplanen har styret vedtatt følgende fagplaner:  

 Plan for samlingsforvaltning 
 Sikringsplan 
 Plan for formidling 

Det bør arbeides med plan for forskning, plan for digitalisering og plan for frivillighet i løpet 
av den nye planperioden.  

Oppnådde resultater i forrige strategiplan 
Den forrige strategiplanen gjaldt for perioden 2017-2019. Den hadde følgende strategiske 
hovedmål: 

1. Stabilisere og øke det årlige totalbesøket. – Dette ligger nå stabilt på over 30 000 besøkende. 
2. Styrke gjenstandsforvaltningen gjennom økt digital registering og formidling og bygging av 

nytt gjenstands magasin på Eiktunet. Avhende flere antikvariske bygninger. – 5400 
gjenstander er nå rengjort, fotografert, digitalisert og lagt ut på digitaltmuseum.no. 
Gjenstandsmagasinet på Eiktunet er under bygging. 7 antikvariske bygninger og 120 
gjenstander er avhendet i perioden.  

3. Etablering av nye helårs basisutstillinger i Holmen Brænderi. Glassutstilling i 2017 og 
temporær utstilling i løpet av perioden. Ved en eventuell framtidig frigjøring av dagens 
funksjoner i Gjøvikhallen, ønsker Mjøsmuseet å utrede den til museumsformål. – 
Glassutstillingen ble åpnet i 2017. Museet har fått en prinsipiell tilslutning til å kunne 
disponere Gjøvikhallen når nytt kulturhus for Gjøvik kommune står klart.   
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4. Tilrettelegging for formidling av industrihistorien i regionen. – Utført på Kapp melkefabrikk. 
Utarbeidet forprosjekt for Raufoss.  

5. Omfattende ordning og digital tilgjengeliggjøring av arkiv, foto og lyd/bilde. Etablere digitale 
plattformer for formidling og tilgjengeliggjøring av anlegg. – 10 300 fotografier ligger nå ute 
på digitaltmuseum.no. Arkiver er ryddet, ordnet og registrert. Lyd- og filmopptak er 
digitalisert.  

6. Økt antikvarisk bygningsvedlikehold og sikring av bygninger og samlinger. 
Bygningsvedlikeholdet har vært en prioritert oppgave i perioden. – Pr. utgangen av 2019 har 
museet 79 antikvariske bygninger. 63 på TG 1, 11 på TG 2 og 5 på TG 3. Dette er en vesentlig 
forbedring av dette området. Det er brukt rundt 30 millioner kroner på bygningsrestaurering 
de siste 8 åra.  

7. Levere forskning gjennom å øke forskerkompetansen blant museets ansatte, delta i eksterne 
forskningsprosjekter og stille våre samlinger mer til rådighet for forskning. – En 
fagfellevurdert artikkel er levert i perioden. Samlingene har blitt brukt i flere 
forskningsprosjekter. Årboka har formidlet mange vitenskapelige artikler.  

8. Øke antallet frivillige aktører. Frivilligheten er stor og god. 
9. Utvikling av Mjøssamlingene innenfor de spesielle utfordringene knyttet til et stort geografisk 

arbeidsområde. – Flere store prosjekter på slippen, bygninger og fartøyer er gjennomført i 
samarbeid med de frivillige.  

10. Levere kompetente tjenester innen rådgivning og samarbeid knyttet til lokal og regional 
utvikling. – Gjennomført spesielt gjennom Bygningsvernrådgiveren sitt arbeid og museets 
samarbeid med kommune og fylkeskommunen. 
 

Mjøsmuseet har i løpet av denne perioden blitt en attraktiv samarbeidspart både for eierne, 
lokalsamfunnet, næringsliv, antikvariske myndigheter og frivillige. Selv om hovedressursene har blitt 
brukt på samlingsforvaltning i vid forstand, har formidlingsresultatene økt både i volum og kvalitet. 
Måloppnåelsen på planens 10 punkter har vært stor.  

 
Prosesser på statlig nivå 
Kulturministeren startet i 2019 en prosess med å lage en egen stortingsmelding om museum. 
Denne skal bygge på den siste kulturmeldinga. Museumsmeldinga er signalisert til å være 
ferdig på nyåret/våren 2021. Den vil gi en oversikt over musea i det nasjonale nettverket, si 
noe om ytterligere konsolideringer, understreke behovet for sponsing/samarbeid med 
næringslivet generelt og reiselivet spesielt. Som et grunnlag for meldinga gjennomfører 
Kulturdepartementet nå en rekke undersøkelser og registreringer bl.a. brukerundersøkelser 
ved alle musea.  

Det som har skapt mest debatt er forslaget om at statstilskuddet til musea skal overføres og 
forvaltes av de nye regionene. Målet er at de nye regionene skal få nye oppgaver og at makta 
skal spres. Departementet signaliserer at ingen museer bør få et statlig driftstilskudd på mer 
enn 49 %. Majoritetsfinansieringen må komme fra fylke, kommuner og næringsliv. 
Mjøsmuseet ligger i dag på litt under 49 % i statstilskudd. Dette forventes det å komme mer 
klarhet i gjennom stortingsmeldinga. Prinsippet om armlengdes avstand og museenes frie 
redaksjonelle stilling ligger til grunn. 

Kulturdepartementet har gjennomført dialogmøter og drøftingsmøter i alle regionene i løpet 
av 2019. Fra departementets side er det helt klart at det ikke skal bli flere museer. I 
underarbeidene til kulturmeldinga har det kommet forslag om vesentlig færre og større 
museumsenheter (Hagenutvalget). Spørsmålet om en ytterligere konsolidering innen 
museumssektoren har kommet opp. Det er tydelig at de aller minste enhetene som får tilskudd 
over denne ordningen, vil bli utfordret på dette spørsmålet. Mjøsmuseet må i forbindelse med 
strategiplanarbeidet ha tenkt på mulige framtidige alternativer for organisering/sammenslåing.  
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En museumslov og et akkrediteringssystem for musea i det nasjonale nettverket er på 
trappene. Dette vil helt klart føre til større museumsenheter. Mjøsmuseet er alt i dag en av de 
mindre musea i nettverket.   

Kulturrådets vurderinger for 2018 av musea i det nasjonale museumsnettverket  
Hovedpunktene i vurderingen av Mjøsmuseet: 

 Mjøsmuseet er en nokså liten organisasjon 
 Blant de museumsfaglige hovedområdene er museets arbeid med samlingsforvaltning 

og formidling sterkest i 2018 
 Lite forskning og mangler forskningsplan 
 Arbeidet med immateriell kulturarv er meget tilfredsstillende (spesielt 

tradisjonsmusikkarbeidet) 
 Sett i forhold til antall årsverk har Mjøsmuseet relativ store samlinger, spesielt av 

kulturhistoriske bygninger og foto 
 Museet har en tydelig reduksjon av restanser på gjenstandsregistering  
 Fotosamlingen er stor og der øker restansene 

Sammenlignet med de andre musea i det nasjonale nettverket, framstår Mjøsmuseets økonomi 
i 2018 med følgende hovedtrekk: 

 Meget stor prosjektøkonomi finansiert med eksterne tilskudd 
 Låge billettinntekter (mange gratisarrangementer) 
 Stabilt besøkstall 

Prosesser på fylkeskommunalt nivå 
Fra 01.01.2020 ble Hedmark og Oppland fylkeskommune slått sammen til Innlandet fylke. 
Musea i Oppland (MiO) har hatt flere møter der det nye Innlandet fylke og museumsmeldinga 
har vært tema. Vi har også hatt flere fellesmøter med administrasjonen i Hedmark 
fylkeskommune og ANNO museum. Vi har sammen etablert Museumsforum Innlandet. Vi 
har også møtt den nye fylkesrådmannen Trond Bamrud. Hans hovedbudskap til musea i 
Innlandet var: 

1. At dere er opptatt av hvordan dere kan bruke gjenstandene, menneskene og 
relasjonene til å skape stolthet og identitet i Innlandet 

2. Finne nye spennende vinklinger på historia 
3. Gjøre det attraktivt å bo i Innlandet – her har musea en viktig rolle 
4. Dere har viktige arenaer og arrangementer.  

Museumsforum innlandet og fylkets holdning til museumsutviklinga nå, er å være med i den 
nasjonale prosessen, men å avvente stortingsmeldinga om museum. Fellesnemda for Hedmark 
og Oppland fylkeskommune fattet følgende vedtak i museumssaken 19. september i år: 

1) Fellesnemnda vil at det gode samarbeidet mellom museene og fylkeskommunen skal 
videreutvikle i lys av regionreformen og de nye oppgavene som tilføres regionnivået.  
2) Museene involveres aktivt i fylkeskommunens arbeid med strategier og 
styringsdokumenter, og i arbeidet med innspill til den kommende stortingsmeldingen om 
museum.  
3) Fellesnemnda anbefaler at det arbeides med en videreutvikling av 
bygningsvernrådgivertjenesten knyttet til museene for hele Innlandet.  
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Igangsatte prosesser i Mjøsmuseet 

 Magasinbyggingen på Eiktunet er nå godt i gang. Innflytting i magasinet vil skje i 
mai 2020. Gjenstands- og magasinprosjektet vil prege Mjøsmuseet i hele 2020.  

 Raufoss industrihistoriske samlinger (RIHS): Lokal finansiering på plass for tre år. 
Det er søkt Innlandet fylke om 1 million fra og med 2020. Mjøsmuseet søker 
Kulturdepartementet om driftstilskudd 1. mars 2020 for året 2021 og framover. RIHS 
blir da en konsolidert enhet i Mjøsmuseet. Det er høsten 2019 vedtatt en 
intensjonsavtale mellom Mjøsmuseet og Raufoss industrihistoriske samlinger.  

 Gjøvikhallen: Gjøvik kommune arbeider nå med en Kulturstrategi. Rådmannen har 
lagt fram forslag om at nytt kulturhus skal stå ferdig i 2023. Mjøsmuseet har fått 
tilslutning til ideen om å overta Gjøvikhallen når denne blir frigjort fra dagens 
funksjoner. Planen er å lage faste utstillinger om by- og industrihistoria, temporære 
utstillinger og flytte fotoarkiv og papirarkiver, hit. Framdriften av kulturhussaken vil 
være avgjørende for framdriften av museets mulighet til en helårsutstilling – og 
formidlingsarena i Gjøvik sentrum. Midlertidig utstilling i Holmen Brænderi kan være 
aktuelt.  

Gjennom strategiplanprosessen har det vært en involvering av følgende parter: 
De ansatte 
Mjøsmuseet har hatt personalseminar for alle ansatte med tema Strategiplan 22.03.2019. 
Følgende hovedpunkter kom fram: 

- Formidling 
- Bygningsvern  
- Samlingsforvaltning  
- Museet som samarbeidspart  

Eierne 
Direktøren har i høst hatt møter med kultursjefene i de tre kommunene og styrelederne i Toten 
historielag og Mjøssamlingene. Møtet med Toten historielag skjedde i forbindelse med 
forhandlingsmøte mellom styret i Mjøsmuseet og Toten historielag. Det ble avhold møte med 
alle eierne den 2. desember 2019. Her er noen av hovedpunktene som kom fram: 

Gjøvik kommune: Mjøsmuseets planer inn i Kulturstrategi for Gjøvik kommune. Museets 
tilbud til barn og unge og planen for Gjøvikhallen er sentralt.  

Vestre Toten kommune: Etablering av industrimuseum på Raufoss med driftsfinansiering 
fra Kulturdepartementet er hovedprioriteringen. Skoletilbud, bygningsvernrådgiver og 
Stenberg som arena er også sentralt.  

Østre Toten kommune: Videreutvikling av aktiviteter og innhold på Kapp Melkefabrikk, 
klimafokus i Mjøsas Ark og tilbud til barn og unge.  

Toten historielag: Fredningsprosess på Stenberg inkl. samlingsforvaltning og formidling og 
satsning på frivillighet er hovedtema.  
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Mjøssamlingene: Restaurering av «Mjøsfærgen» så den kan seile til Gjøvik ved 100 års 
jubileet i 2023, fredningsprosess for Thorstadbua på Lillehammer og fokus på frivilligheten er 
hovedtema.  

 

Noen hovedprinsipper for Mjøsmuseet 

 FN sine bærekraftsmål ligger til grunn for museets virksomhet. Noen av disse måla 
kan museet bidra til å nå.  

 Norske museer har en høy troverdighet i en verden med «fake news». Dette gir oss en 
viktig rolle i å fortelle om bakgrunner og helheter for dagens samfunn og være en 
arena for refleksjon og debatt. Vi må fremme kreativitet og kritisk tenkning.  

 Prinsippet om armlengdes avstand står fast. Dette betyr at museet må ha et fritt 
redaktøransvar til også å ta opp kontroversielle tema. 

 Vi må ha fokus på museets samfunnsoppdrag, samfunnsrolle og relevans i samtida 
 Mjøsmuseet må være gode på økonomi – og prosjektstyring for å kunne utvikle oss i 

samtida. 

 

Mjøsmuseets status og hovedutfordringer – hvor står vi og hvor skal vi? 
Mjøsmuseet er nå godt konsolidert med en omsetning på over kr 20 millioner i året. 
Hovedandelen av pengene kommer fra ulike statlige kanaler med et årlig driftstilskudd fra 
Kulturdepartementet på rundt kr 8 mill. Museet har en omfattende prosjektfinansiering først 
og fremst knyttet til restaurering av våre 79 antikvariske bygg, nybygg av magasin og 
forvaltning av utearealer, fartøyer og slippen på Minnesund. Besøket har blitt doblet i løpet av 
de siste åra og ligger nå stabilt på over 30 000 i året. Mjøsmuseet er også en vitenskapelig 
institusjon og har i 2019 for første gang levert en fagfellevurdert vitenskapelig artikkel. En 
minimumsfaktor for museet er antallet fast ansatte som nå ligger stabilt på rundt 17 personer. 
Dette er grunnlaget for vårt årlige tjenestetilbud og for vår evne til å initiere, delta i og styre 
prosjekter.  
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2020-2023 kan virke som en lang periode. Mjøsmuseet har strekt kjølen på flere store 
utviklingsprosjekter allerede. Nytt magasin på Eiktunet, industrimuseum på Raufoss, 
Gjøvikhallen som utstillingsbygg og eventuell ytterligere konsolidering er alle tema som vil 
prege disse 4 åra sterkt. Innenfor disse områdene ligger nøkkelen til å løse museets 
hovedutfordringer: Å bli en sentral aktør innen kultur – og samfunn i Gjøvik/Toten og 
tilknytningen til Mjøsa. Museet skal være en sentral, relevant og foretrukket samarbeidspart 
for stat, fylke, kommuner, næringsliv, frivillige og befolkning knyttet til regionens samlede 
historie. Mjøsmuseet skal være offensive innen de hovedtema som museets samlinger, 
dokumentasjon og formidling representerer. Dette er: 

 Det førindustrielle bondesamfunnet (Eiktunet og Stenberg) 
 Industri (Raufoss, Gjøvik gård, Holmen Brænderi, Kapp Melkefabrikk) 
 Demokrati (Stenberg, Tingbygningen på Hunn og Gjøvik gård) 
 Klima og miljø (Mjøsas Ark, utearealene på Stenberg) 
 Mjøsas historie (Mjøssamlingene på Minnesund, Mjøsas Ark) 

Av disse tema er det helt klart industri som har mest behov for dokumentasjon, forskning og 
formidling i framtida. Tema industri er også viktig for museets samtidsrolle i vår region. Et 
annet opplagt behov er behovet for helårs utstillingsarenaer på Gjøvik og Raufoss. 
Mjøsmuseet har store samlinger, kunnskap og kompetanse som må formidles ut og aktiviseres 
for at Mjøsmuseet skal ha en viktig samfunnsrolle og relevans i samtida. Museet har vært inne 
i en periode der samlingsforvaltningen har måtte blitt prioritert, spesielt innen 
bygningsvedlikehold og gjenstandsforvaltning. Dette er museets grunnmur og den blir nå på 
et akseptabelt nivå. I perioden framover vil tema industri og utstillinger være de viktigste 
utviklingsområdene.  

 Mjøsmuseet får samfunnsoppdrag fra våre tilskudds- og samarbeidsparter. 
 Mjøsmuseet må ta samfunnsroller ut fra våre samlinger og den regionen vi har 

ansvaret for.  

De norske museenes arbeid deles inn i fire F-er 

Forvaltning 
Kulturrådet sier i sin tilbakemelding til Mjøsmuseet for 2018 at: «Sett i forhold til antall 
årsverk har Mjøsmuseet store samlinger, spesielt av kulturhistoriske bygninger og foto. 
Gjestandsamlingen er over gjennomsnittet stor, og museet har i tillegg både teknisk-
industrielle anlegg, kulturlandskap og hageanlegg.» Museet har i de siste åra brukt de største 
økonomiske ressursene på bygningsrestaurering/vedlikehold, park/steingjerder og 
gjenstandsforvaltning gjennom magasinprosjektet. Bygningsvedlikeholdet er nå på et 
akseptabelt nivå, selv om mye gjenstår. Vi starter innflyttingen i gjenstandsmagasinet i 2020, 
men det gjenstår et langvarig arbeid med registering og digitalisering av gjenstander før 
videre innflytting. Digitalisering av fotosamlingen er en stor utfordring som det vil ta mange 
år å løse. Arkivmagasinene dekker dagens behov, men det er store restanser på ordning og 
digital tilgjengeliggjøring. Digitaliseringssituasjonen innen lydarkivene er god. Det er de siste 
åra gjennomført et stort sikringsarbeid ved museet. Målet er sprinkling av bygningene på 
Gjøvik gård og Tingbygningen i løpet av perioden og en plan for ytterligere brannsikring av 
amtmannstunet på Stenberg og Mjøssamlingene.  
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Forskning 
Mjøsmuseet er en nokså liten organisasjon, men en organisasjon med høy kompetanse på de 
fagfeltene vi jobber med. Vi har imidlertid for tida ingen ansatte med konservatorkompetanse 
eller 1. konservatorkompetanse. I 2019 har museet for første gang en ansatt som har produsert 
en fagfellevurdert vitenskapelig artikkel. Målet er å kunne få til flere slike artikler og få en 
ansatt med konservatorkompetanse. Museet deltar i forskningsprosjekter gjennom 
fagnettverkene. Museets samlinger blir også brukt i mange former for vitenskapelig 
virksomhet og er godt tilrettelagt for det. Mjøsmuseets årbok har hvert år flere vitenskapelige 
artikler.  

Formidling 
Styret vedtok i desember 2019 «Formidlingsplan for Mjøsmuseet». Denne bygger på det store 
utviklingsarbeidet som er gjort med formidlingstilbudene i museet de siste åra. Den er godt 
forankret med samarbeidspartene våre og gir klare føringer for måten vi driver 
formidlingsarbeidet på og målsettingene våre. Besøkstallet ligger nå stabilt på over 30 000, 
men den største andelen besøkende er gratisbesøk knyttet til store arrangementer. Likevel er 
skolebesøket nesten doblet fra 2012 og innholdet vesentlig forbedret. Hovedutfordringen 
ligger nå i å opprettholde de gode skoleprosjektene og øke det betalte besøket. Et tettere 
samarbeid med Vitensenteret Innlandet vil kunne gi mer interaktive utstillinger og mer 
engasjerende formidling også ut over skoleformidlinga.   

Fornying 
I de siste åra har det blitt gjennomført en fornyingsprosess i alle deler av Mjøsmuseets 
virksomhet. Dette må være et kontinuerlig arbeid, men vil i planperioden 2020-2023, være 
spesielt knyttet til tema industridokumentasjon og etablering av helårs formidlingsarena på 
Raufoss og Gjøvik. Mjøsmuseet må gå fra en hovedprioritering av samlingsforvaltning til å 
prioritere industridokumentasjon og utstillingsvirksomhet.  

Organisering og konsolidering 
Den nye Stortingsmeldinga om museum vil foreligge våren 2021. I forkant av denne jobbes 
det blant annet med å se på museumsstrukturen i Norge. I Norsk kulturråd sin vurdering av 
Mjøsmuseet for 2018, står det at «Mjøsmuseet er med 18,1 årsverk en nokså liten 
organisasjon». Innlandet fylke er nå en realitet med ANNO museum som et samlet 
konsolidert museum for hele tidligere Hedmark fylke og med 4 regionmuseer og to statlige 
museer i tidligere Oppland. Her kommer det til å skje en endring i retning av større enheter. Et 
bebudet akkrediteringssystem vil også trekke i denne retningen. For Mjøsmuseet kan det bli 
en konsolidering med et nabomuseum som ANNO, Lillehammer museum eller 
Randsfjordmuseet. Alternativet er en konsolidering/nærmere samarbeid med de enhetene i vår 
region som i dag får tilskudd fra Kulturdepartementets museumsordning. Dette er 
Vitensenteret Innlandet og Skibladner. Målet er også å få til et industrimuseum på Raufoss. 
Dette er det nå søkt om å få inn på statsbudsjettet i 2021 som en helkonsolidert enhet under 
Mjøsmuseet. Et slikt samarbeid innad i Gjøvik/Toten-regionen, inkludert Mjøsperspektivet, 
kan gjennomføres som full konsolidering av de fire partene, i en konsernmodell eller gjennom 
forpliktende samarbeidsavtaler. Kulturdepartementets syn vil være avgjørende for hvilken 
løsning som blir valgt.  

Strategiske mål for den nærmeste 4-års perioden, ikke i prioritert rekkefølge: 
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A. Få Raufoss industrihistoriske samlinger på statsbudsjettet og fylkesbudsjettet 
B. Planlegging og finansiering av helårs utstillingslokale i Gjøvikhallen (økt besøk 

og økt betalt besøk, skiftende utstillinger) 
C. Samle og rasjonalisere driften (færre kvm, lågere IKT kostnader) 
D. Dokumentere og formidle regionens industrihistorie (prosess og finansiering av 

Raufoss industrihistoriske samlinger og Gjøviks industrihistorie) 
E. Fokus på samlingsforvaltning og sikring (nytt gjenstandsmagasin, registering av 

gjenstander, digitalisering av foto, ordning, registrering og formidling av arkiver 
og restaurering, brannsikring, forvaltning av fredede utearealer og vedlikehold 
av antikvariske bygninger) 

F. Etablere et nærere samarbeid med Raufoss Industrihistoriske samlinger, 
Vitensenteret Innlandet og Skibladner. 

G. Utarbeide 1. Plan for forskning, 2. Plan for digitalisering 
H. Utarbeide Strategi for frivillighet 
I. Økt fokus på samarbeid med næringslivet. Finansiering og egeninntekter 

gjennom samarbeid med bedrifter og reiselivet.  

 

 

 

Strategiplanen vedtas på styremøte i Mjøsmuseet AS, 16. april 2020 
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