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Møtedato: 26.03.2020
Tid: 18:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00 / post@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Møtet avholdes som et fjernmøte via «Teams» etter kommunelovens §11-7.
Fjernmøter og §11-8. Hastesaker.
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
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Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 12.03.2020 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i formannskapet den 12.03.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Kommunestyresal
12.03.2020

Tid: 09:00 - 14:30

Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SP
SP
H
H
FRP
R

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Stian Pettersbakken
Ingrid Tønseth Myhr
Ann Marit Sandsengen
Ahmed Haruun Ali
Arild N. Ødegaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Arve Sørbo
Svein Erik Sørensen
Tor Sundheim

Forfall Møtt for

Perm fra kl.13.00

Ahmed Haruun Ali fra kl.
13.00 – sak 27/20

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør Odd
Arnvid Bollingmo, prosjektleder Ole Anders Hoff, eiendomssjef Ole
Petter Bergersen, omsorgssjef Trine Kløvrud, driftssjef Bodil
Evenstad, prosjektleder Henrik Kjellsmoen, driftsenhetsleder Per
Morten Aas Stenberg avdelingsleder Knut Rødningsby,
saksbehandler Brit Bach, kultursjef Elisabeth Lund, møtesekretær
Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

18 – 29/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Saksliste: Merknad fra Arild N. Ødegaard (SP): Ang. innsendt ønske om befaring på
Eina i forbindelse med behandling av sak 22/20. Anmodningen ble avvist av ordfører.
Raufoss, 13. mars 2020
Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no

I forkant av møtet informerte kommunedirektør Bjørn Fauchald om status og
igangsatte regionale tiltak i forbindelse med korona-situasjonen og mulige
konsekvenser, jfr. pressemelding om kjøreregler fra
kommunedirektørene/rådmennene og kommuneoverlegene i Gjøvikregionen.
18/20
20/598
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 19.02.2020 godkjennes.

19/20
20/598
MELDINGER FRA ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR
Behandling:
Det ble orientert om følgende saker i møtet:
 Ordfører Stian Olafsen tok opp til drøfting prosedyrer, struktur og regler for
gjennomføring av politiske møter, spesielt kommunestyremøter; - herunder
forhold som omhandler:
o protokolltilførsler
o orienteringssaker
o saksordfører
o taletid
Ordføreren vil fremme endringsforslagene i sak om revidering av reglementet
for kommunestyret.

 Orienteringen v/brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud om organisering og
dokumentasjon av brannvesenet i Vestre Toten utsettes til et senere møte.
 Orienteringen om konsekvenser av nedtak av sykehjemsplasser på Gimle
utsettes til neste møte.
Vedtak:
Meldingene tas til orientering.
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20/20
20/586
RIVING AV RAUFOSS BARNESKOLE OG SVØMMEHALL - KIRKEVEGEN 10,
RAUFOSS
Behandling:
Prosjektleder Ole Anders Hoff og eiendomssjef Ole Petter Bergersen redegjorde
nærmere om fakta og prosessen videre i saken.
Saksordfører: Svein Erik Sørensen.
Vedtak:
1. Kommunestyret øker rammen til å rive gamle Raufoss skole og svømmehall med
1.865 millioner kroner til 5.965 mill. kroner inkl mva.
2. Investeringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

21/20
15/1766
UTBYGGING AV OMSORGSBOLIGER TIL MENNESKER MED
UTVIKLINGSHEMMING
Behandling:
Omsorgssjef Trine Kløvrud redegjorde nærmere om utbyggingsbehovet og videre
behandling av saken.
Formannskapets innspill om utbyggingsforslag tas med i den videre planleggingen.

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.
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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.

22/20
18/2046
EKSPROPRIASJON FJORDGATA KV1930
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Driftssjef Bodil Evenstad, driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg og
samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker redegjorde nærmere om bakgrunn fra plan- og
reguleringsprosessen og videre behandling / prosjektering av saken.
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) foreslo å utsette saken inntil formannskapet
har hatt befaring.
Avstemning:
Utsettelsesforslaget fikk fem stemmer og falt.
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med seks stemmer, - fem stemte mot.
Saksordfører: Ann Marit Sandsengen
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.

23/20
20/361
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NYSETHVEGEN - SKOLEBRUA - NY BRU ELLER REHABILITERE
Behandling:
Prosjektleder Henrik Kjellsmoen orienterte innledningsvis om tilstand/skader på brua
og kostnader knyttet til ny bru kontra rehabilitering.
Det ble stilt spørsmål om bæreevne og trafikksikkerhet, og det ble bekreftet at bruas
tilstand ivaretar dette i dagens situasjon.
Saksordfører: Ahmed Haruun Ali.
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.

24/20
20/570
REBUDSJETTERING OG OMDISPONERING AV INNKJØPSMIDLER KANTSLÅTTAGGREGAT, KLIPPEHODE OG GRENSAKS
Behandling:
Driftssjef Bodil Evenstad orienterte om saken innledningsvis.
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.

Side 5 av 8

25/20
20/451
TIDSROM FOR GATEBELYSNING
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og prosjektleder Henrik Kjellsmoen orienterte
innledningsvis.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende endringsforslag:
«Endringen trer i kraft 01.01.2021.»
Avstemning:
Forslaget fra Pettersbakken ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet 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 01.01.2021.

26/20
20/539
ØKONOMISK SOSIALHJELP - BEREGNING AV BARNETRYGD
Behandling:
Avdelingsleder Knut Rødningsby og saksbehandler Brit Bach orienterte
innledningsvis og besvarte spørsmål.
Vedtak:
Formannskapet tar saken til foreløpig drøfting.

27/20
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19/2783
PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG
SAMMARBEIDENDE KOMMUNER
Behandling:
Ass.kommunedirektør Odd Arvid Bollingmo orienterte innledningsvis.
Saksordfører: Stian Olafsen.
Vedtak:
Vestre Toten kommune godkjenner utsendt partnerskapsavtale mellom kommunene i
Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

28/20
20/571
STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 - 2023
Behandling:
Kultursjef Elisabeth Lund orienterte om saken.
Saksordfører: Stian Pettersbakken.
Vedtak:
Kommunestyret støtter framlagte høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS
2020-2023

29/20
18/2461
LEGEVAKT - GODKJENNING AV UTBYGGING ETTER ANBUDSRUNDE OG NYE
KALKYLER
Behandling:
Ass.kommunedirektør Odd Arvid Bollingmo orienterte innledningsvis.
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Saksordfører: Arve Sørbo.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner at Vestre Toten kommunes andel av kostnadene til
utbygging av lokaler til interkommunal legevakt økes fra 4.208.000 kr til 5.012.000 kr,
dvs med 804.000 kroner.
Den økte investeringskostnaden dekkes av ubrukte lånemidler.

ÅPEN POST
Svein Erik Sørensen (FRP):

Anmodet ordføreren om å avsette tid i et
kommunestyre til opplæring i Goodreader og
Outlook.
Ordføreren følger opp anmodningen.
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anne Merethe Andresen/Ole Tveiten
18/753

Arkiv: 504

REGULERINGSPLAN FOR GJESTRUMFELTET ØST, BØVERBRU SLUTTBEHANDLING
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–3 og 12-12 godkjennes foreliggende
forslag til detaljregulering for «Gjestrumfeltet øst» med plan-ID 0529154, fremsatt på
vedlagte plandokumenter datert 21.2.2020.
Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes
skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Planutvalget, pb.84, 2831 Raufoss eller
post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker.
Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra vedtaket ble
kunngjort., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig.
Vedlegg:
- UTP-sak 3.6.2019, saksframlegg
- UTP-sak 3.6.2019, vedtak
- Planbeskrivelse som til høring
- Reguleringsplankart som til høring
- Reguleringsbestemmelser som til høring
- Merknader innkommet i høringa, 6 stk.
- Forslagstillers kommentar til merknadene, 29.11.2019
- Revidert planbeskrivelse datert 21.2.2020
- Revidert plankart datert 21.2.2020
- Reviderte bestemmelser datert 21.2.2020
Fakta:
Feste Kapp AS har på vegne av utbygger «2 Rom og Kjøkken AS» fremmet forslag
til detaljregulering av Gjestrumfeltet øst på Bøverbru.
«2 Rom og kjøkken AS» har tidligere kjøpt og bygd ut flere tomter i området. I 2018
kjøpte de hele den østre (ubebygde) delen av boligområdet «Gjestrumfeltet», planid:
0529026. Dette boligområde ble regulert i 1986, og den vestre delen er bygd ut på
slutten av 1980-tallet og 1990-tallet. Det er de områdene som ikke er utbygd som nå
ønskes omregulert.
Hensikten med omreguleringen er å tilpasse gammel plan til dagens, ønskede
utvikling og behov. Aktuelle endringer er høyere utnyttingsgrad, andre boligtyper/
flermannsboliger (konsentrert småhusbebyggelse) og åpning for andre takformer,
mulighet for moderne arkitektur, etasjeantall/ høyder som passer overens med
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dagens byggeforskrifter osv. Regulerte tomtegrenser ønskes fjernet for en mer
effektiv utnyttelse. Selve veistrukturen er beholdt, men oppdatert etter prosjektering
og tilpassing til terreng. For oversikt over endringer - se kap. 5.1 i planbeskrivelsen.
Prosessen så langt:
 Oppstartsmøte mellom utbygger, plankonsulent og kommunen; 11.4.2018.
 Planoppstart; 27.4.2018 med frist for innspill 15.8.2018.
 Det ble avholdt et «overtakelsesmøte» den 6.3.2019. I møtet ytret kommunen
ønske om at en ser på en enda bedre utnyttelse av arealene og større
variasjon i type og størrelse på bolig. Kommunen ønsker at det kan tilbys
størst mulig variasjon av boligtyper i alle våre tettsteder, slik at innbyggerne
kan bo i det tettstedet de ønsker, i en boligtype som passer dem. For å få til
dette ble det derfor diskutert en del endringer i planforslaget.
 Nytt, revider forslag ble mottatt 8. april.
 Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP) behandlet saken den 3.6.2019 og
vedtok å legge planforslaget ut til høring under forutsetning av noen endringer.
 Forslaget ble revidert og sendt på høring 28.6.2019 med høringsfrist
26.8.2019. Planen ble annonsert på kommunens kunngjøringssider og i
Oppland Arbeiderblad den 11.7.2019.
 En feil i utsendingen gjorde at parter i saken ikke mottok dokumentene. Saken
måtte derfor sendes ut på nytt med ny frist. Alle parter i saken hadde denne til
høring i perioden 4.10.2019 – 15.11.2019.
 Det kom inn svar fra NVE, Forsvarsbygg, Eidsiva Nett AS, Statens vegvesen,
Oppland fylkeskommune, og Brannsjefen
 Berørte parter og naboer ble invitert til informasjonsmøte på Coop Marked,
Bøverbru den 5.12.2010. Tre personer hadde spørsmål om planen. Ingen av
spørsmålene var direkte relevante for saken.
 I forbindelse med sluttbehandling er det gjennomført avklarende møte med
forslagsstiller, VTK Planavdelingen og VTK Teknisk driftsavdeling den
21.2.2020. Planmaterialet er revidert med bakgrunn i dette møtet.

Figur 1: Figuren viser hvor denne planen nå er i planprosessen.

Vurdering av innkomne merknader:
Innspill fra Statens vegvesen, 11.11.2019
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Statens vegvesen ønsker at det legges opp til flere, gjennomgående og
sammenhengende løsninger for myke trafikanter og peker på 3 muligheter:
1. Gjennomgang mellom Gjestrumbakkgutua ved Kalsborgvegen og mot
idrettsanlegget.
2. Langs Gjestrumvegen og ev. ny forbindelse rett østover og til
Gjestrumbakkgutua.
3. Langs Gjestrumvegen og fram til Gimlevegen.
De ønsker at gjennomføring sikres ved hjelp av rekkefølgebestemmelser.
Feste Kapp AS har besvart merknaden i skriv av 29.11.2019 – se vedlegg.
Plansjefens vurdering:
1. Det er sikret gjennomgang i planen. SKV7 var foreslått som felles (dvs. privat)
veg, mens SKS3 er offentlig. Dette kan skape forvirring ved framtidig drift. I
samråd med Planavdelingen og Teknisk driftsavdeling omgjøres SKV7 til
offentlig veg. Det innarbeides rekkefølgekrav for ferdigstillelse av
vegforbindelsen før brukstillatelse i område BKS1, jfr. revidert planmateriale
datert 21.2.2020.
2. Det er sikret gang- og sykkelveg langs Gjestrumvegen, o_SGS2, men det har
ikke vært tydeliggjort når denne skal ferdigstilles. Dette er nå koplet opp mot
brukstillatelse i byggeområdene BFS 5,6,7 og BKS1, jfr. revidert planmateriale
datert 21.2.2020.
Å regulere inn en ny gangveg i øst mot Gjestrumbakkgutua er vanskelig fordi
det vil berøre private boligtomter, samt at det er trangt mellom bebyggelsen.
Hvis dette skal gjennomføres bør det være en prosess sammen med
grunneierne for å se på alternative muligheter. Plansjefen mener at forslaget
er godt, men at planen bør kunne vedtas som den foreligger, ettersom det
finnes flere alternative ruter.
3. I og med at det er bygget en gangveg mellom Gjestrumvegen og Kluftvegen vil
dette være den korteste og raskeste vegen mot sentrum for beboerne i
området. Det er dette denne planen skal løse. Kommunen ønsker
sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll. I den
sammenhengen bør det vurderes å om det bør etablere egen gang- og
sykkelveg langs denne delen av Gjestrumvegen.
Det har på generelt grunnlag vært ønskelig å tydeliggjøre/konkretisere
rekkefølgebestemmelsene mhp. ferdigstillelse av veganlegg. Dette er nå gjort i
bestemmelsenes § 4.2.2., jfr. revidert planmateriale datert 21.2.2020.
Innspill fra Oppland fylkeskommune 14.11.2019
1. Oppland fylkeskommune påpeker at det i planbeskrivelsen kap. 3.1 er en feil
henvisning til nasjonale føringer, samt at det bør mener at det må henvises til
regional plan for attraktive byer og tettsteder.
2. De savner mulighet for aktiv medvirkning for naboer/ berørte i saken.
3. De ønsker konkrete bestemmelser for gjennomføring av prinsippene for
«Connected living».
4. De mener det er unødig mange veger øst i området og at lekeplassen BLK2 vil
bli omkranset av veger på 3 sider.
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5. De påpeker at bestemmelsene om tilgjengelig boenheter er utrykt noe uklart i
bestemmelsene 4.3.3.
6. De støtter Statens vegvesens innspill om rekkefølgekrav for gang- og
sykkelveger, og mener at også turvegene må sikres gjennomført i
rekkefølgekravene.
Feste Kapp AS har besvart merknaden i skriv av 29.11.2019 – se vedlegg.
Plansjefens vurdering:
1. Dette er retta opp, jfr. revidert planmateriale datert 21.2.2020.
2. Det ble arrangert en «ByLab» på Coop Marked Bøverbru den 5.12.2019. Alle
naboer ble tilskrevet. Det kom noen spørsmål, men ingen som gikk direkte på
reguleringsplanen.
3. Kommunen ønsker å konkretisere intensjonene i «Connected living» i
samarbeid med de andre kommunene som deltok i prosjektet, og intensjonen
er at dette skal tydeliggjøres ved revisjon av kommuneplanen. Foreløpig er
begrepet noe uklart, og noen tiltak vil først kunne avklares i byggesaken. Vi
mener likevel at bestemmelsene for felles uteoppholdsareal for BKS 1 og
BKS2 har tatt intensjonene opp i seg. Eventuelt flere detaljer vil bli diskutert i
byggesaken.
4. Fordi terrenget tilsier at bebyggelsen i både BKS1 og BFS6 bør ha
sokkeletasje må det tilrettelegges for adkomster fra både øvre og nedre plan.
Alternativt kunne BKS1, BFS6 og vegen SKV6 ha vært ett byggeområde med
krav til situasjonsplan. Det ville ha sett bedre ut på plankartet, men
trafikkmengden ville ha vært den samme. Plansjefen mener at det her er
snakk om så små mengder trafikk at dette bør kunne aksepteres. Det er
positivt at lekeplassen ligger godt synlig og tilgjengelig i området.
5. Begrepet «tilgjengelige boenheter» er knyttet til de tekniske forskriftene – slik
det er henvist til i første setning. Det kan være forvirrende at det står
«tilgjengelig for alle», og ordene «for alle» er fjerna i revidert planmateriale
datert 21.2.2020.
6. Plansjefen viser til sine vurderinger av merknaden fra Statens vegvesen over.
I tillegg til rekkefølgebestemmelser for kjøre-, gang- og sykkelveger, bør også
turvegene sikres opparbeidelse. I revidert planmateriale er derfor
opparbeidelse av turveg GT1 og 2 koplet mot brukstillatelse i område BKS2.
Turveg GT3 er allerede opparbeidet.
Innspill fra NVE 10.10.2019
NVE har gitt en generell tilbakemelding som viser til hva som forventes av
planforslaget.
Plansjefens vurdering:
Feste Kapp AS har i sitt svar skrevet at de tar skrivet til etterretning. På telefon så
forklarer de at det med det menes at de har gjennomgått sjekklista for
reguleringsplaner som NVE viser til. Det henvises også til ROS analysen som har
fulgt planen til høring.
Forsvarsbygg 4.10.2019 og Eidsiva Nett AS 14.10.2019
De har ingen innvendinger til saken.
Brannsjefen 2.7.2019
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Brannsjefen savner beskrivelse av slokkevannsuttak.
Plansjefens vurdering:
Det må settes krav om at dette avklares sammen med vann- og avløpsnettet. Dette
kan løses ved at kravet stilles i rekkefølgebestemmelsene § 4.2.2 punkt a, jfr. revidert
planmateriale datert 21.2.2020.
Andre vurderinger:
Lekeplasser:
Rekkefølgekravene § 4.2.2 b) angående lekeplasser har hatt feil henvisninger.
Lekeplassen i vest, BLK1 må ferdigstilles før ferdigattester for i BKS2 kan gis. Her
bør også turvegene GT1 og GT2 knyttes til dette kravet. Begge lekeplassene må
knyttes til bestemmelsene §§ 5.1.2 og 5.1.5. Disse forholdene er derfor endret i
revidert materiale datert 21.2.2020.
Felles veg SKV4:
SKV4 omfatter vestre del av en veg inn til byggeområde B11 i gjeldende plan for
Gjestrumfeltet. Resterende del av vegstrekningen omfattes ikke av dette
planforslaget, og vil derfor forbli regulert til offentlig veg. I forbindelse med utbygging
av fire boligtomter innenfor B11 i perioden 2011-2016 er det etablert veg i privat regi
inn til tomtene. Plansjefen vurderer det som uhensiktsmessig å utvide planområdet
nå, men anbefaler at resterende del av den aktuelle vegen også omreguleres fra
offentlig til privat. Dette behandles som egen sak i etterkant av denne
planbehandlingen.
Plansjefens hovedkonklusjon:
I etterkant av offentlig høring har forslagsstiller i samråd med Plansjefen gjennomført
flere mindre endringer i kart, bestemmelser og planbeskrivelse, jfr. revidert
planmateriale datert 21.2.2020. Plansjefen vurderer endringene til ikke å være av en
slik art at det er behov for ny høring.
Vedlagte forslag til detaljregulering for «Gjestrumfeltet øst» med plan-ID 0529154
anbefales godkjent.

Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

Eirik Røstadsand
plansjef
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REGULERINGSPLAN FOR GJESTRUMFELTET ØST, BØVERBRU FØRSTEGANGSBEHANDLING
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Utvalg for teknisk drift og
plansaker å legge forslaget til detaljreguleringsplan for «Gjestrumfeltet øst», planid.
0529154, ut til offentlig høring under forutsetning av at endringer/ tillegg nevnt i
saksutredningen endres/ innarbeides i forslaget:
 Bestemmelsene og planbeskrivelse endres slik rådmannen anbefaler i
saksframlegget.
Det skal betales behandlingsgebyr i henhold til kommunens regulativ.

Vedlegg:
 Planbeskrivelse datert 5.4.2019
 Forslag til plankart datert 28.2.2019
 Forslag til planbestemmelser datert 5.4.2019
 Merknader ved oppstart, 5 stk.
 ROS-analyse datert 28.2.2019
 Tekniske vegtegninger datert 11.2.2019
Fakta:
Det er Feste Kapp As som er forslagstiller på vegne av utbygger «2 Rom og
Kjøkken» As.
«2 Rom og kjøkken» har kjøpt østre del av det regulerte boligområdet
«Gjestrumfeltet», planid: 0529026. Planen ble vedtatt den 26.11.1996. Det er de
områdene som ikke er utbygd som nå ønskes omregulert.
Hensikten med omreguleringen er å tilpasse gammel plan til dagens, ønskede
utvikling og behov. Aktuelle endringer er høyere utnyttingsgrad, andre boligtyper/
flermannsboliger (konsentrert småhusbebyggelse) og åpning for andre takformer,
mulighet for moderne arkitektur, etasjeantall/ høyder som passer overens med
dagens byggeforstrifter osv. Regulerte tomtegrenser ønskes fjernet for en mer
effektiv utnyttelse. Selve vegstrukturen er beholdt, men oppdatert etter prosjektering
og tilpassing til terreng. For oversikt over endringer - se kap. 5.1 i planbeskrivelsen.
Prosessen så langt:
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 Oppstartsmøte mellom utbygger, plankonsulent og kommunen; 11.4.2018.
 Planoppstart; 27.4.2018 med innspillsfrist 15.8.2018.
 Det ble avholdt et «overtakelsesmøte» den 6.3.2019. I møtet ytret kommunen
ønske om at en ser på en enda bedre utnyttelse av arealene og større
variasjon i type og størrelse på bolig. Kommunen ønsker at det kan tilbys
størst mulig variasjon av boligtyper i alle våre tettsteder, slik at innbyggerne
kan bo i det tettstedet de ønsker, i en boligtype som passer dem. For å få til
dette ble det derfor diskutert en del endringer i planforslaget.
 Nytt, revider forslag ble mottatt 8. april.
Vurdering:
Intensjoner og formålet med endringsforslaget går fram av planbeskrivelsen(med
vedlegg), og skal forankres i plankart og bestemmelser. Dette er i hovedsak godt
ivaretatt.
Rådmannen ønsker å ha fokus på noen tema som er aktuelt i saken:
Behov for endring: eksisterende plan er fra 1986 og er ikke tilpasset rikspolitiske
føringer, gjeldende byggeforskrifter, vedtatt kommuneplan og dagens boligbehov.
Det er i forslaget tilrettelagt for høyere fortetting, tidsaktuell utbygging og «connected
living». De planlagte vegene fra 1986 var ikke detaljprosjektert og en ser nå at det er
behov for noen terrengtilpassinger. Ut over dette så ønsker utbygger å beholde mest
mulig av opprinnelig struktur i området.
Prosjektering av veg: Det er behov for noen, små endringer for å tilpasse vegene
etter terrenget og dagens krav til framkommelighet for store renovasjonsbiler osv.
Dette har stort sett gått greit, men vestre del av veg 4 i vegtegningene (SGS3 i
reguleringsplanen), er en utfordring. Det er store høydeforskjeller mellom veg 4 og
veg 1 det er foreslått at gangvegen blir brattere enn optimalt. Det er mulig å endre
dette, men det forutsetter et større inngrep på en tredje part/ nabo i nord.
Strekningen er kort, ca. 25 meter. Et alternativ der en endrer formålet fra gang- og
sykkelveg til turveg er vurdert. Rådmannen mener det er viktigere å ha noen
gangveger som ikke er optimale, men som fremmer sykling og gange hele året,
framfor å nedgradere snarveger slik at de ikke blir tilgjengelig i vinterhalvåret.
Rådmannen mener derfor at forslaget bør aksepteres.
Byggegrense: Den er foreslått redusert fra 10 meter satt til 8 meter. Dette er uteglemt
i oversikten over endringer i kap. 5.1 i planbeskrivelsen, og må tas inn før høring.
Teknisk driftsavdeling ønsker primært at byggegrensene beholdes på 10 meter, men
med unntak av garasjer med innkjøring parallelt med kjøreveg.
Vegene i denne planen er ferdig prosjekterte og det framgår av reguleringsplanen at
det er god plass til grøfter (regulert til annen veggrunn). I tillegg er det fortsatt igjen
arealer inne på byggeområdene som ikke kan bebygges og på den måten kan
benyttes til snølager. For å få en god utnyttelse av byggeområdene, slik vi er pålagt
gjennom rikspolitiske retningslinjer, mener rådmannen at dette er en god løsning. Det
er derimot foreslått å tillate ytterligere tiltak utenfor byggegrensa på 8 meter. Se
rådmannens vurdering av dette under (§ 4-3.6).
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Bestemmelsene: Bestemmelsene er i hovedsak slik som avklart i overtagelsmøte.
Det er likevel noen elementer som ikke ble diskutert, samt behov for å presisere
ordformuleringer slik at betydningen er entydig og ikke kan misforstås. Rådmannen
har følgene innspill:
a. Det er brukt forskjellige typer nummereringer på kapitlene gjennom
dokumentet. Dette er en detalj, men bør rettes før høring.
b. § 4-1 om krav til detaljplan for felles uteareal for den konsentrerte
småhusbebyggelsen, BKS1 og BKS2. Rådmannen ønsker at dette kravet skal
flyttes til rekkefølgebestemmelsene § 4-2.1 c) slik at dette må foreligge før
ramme- eller igangsettingstillatelse kan gis.
c. Rekkefølgebestemmelse § 4-2.2: Her er henvisningene til andre underpunkter
ikke oppdatert etter revisjonen. Rådmannen har ikke gjennomgått alle slike
henvisninger, og anbefaler at dokumentet gjennomgås slik at ev. andre,
tilsvarende feil ev. oppdages og rettes.
d. § 4-3.3 om uteoppholdsarealer: Her må ordlyden være klar på at universell
utforming kreves.
e. § 4-3.6 om byggegrenser: Byggegrenser er redusert fra 10 til 8 meter. I tillegg
er det foreslått i bestemmelsene § 4-3.6 at blant annet at sykkelparkering,
avfallshåndtering, parkering og garasjer kan plasseres utenfor denne
byggegrensa. Byggegrensa skal, blant annet ivareta plass for snølager.
Rådmannen mener at det ved å redusere byggegrensa fra 10 til 8 meter bør
være tilstrekkelig for å oppnå god utnyttelse. Ved ytterligere uthuling av
byggegrensa risikerer en at arealet bygges totalt ned, og at snø må kjøres
bort. Rådmannen mener derfor at denne bestemmelsen må utgå som generell
bestemmelse. Dette utelukker selvfølgelig ikke at det kan søkes om
dispensasjon der en mener at fordelene er større enn ulempene, men det bør
kun være unntak. Rådmannen foreslår at denne bestemmelsen omarbeides i
samråd med Plan- og Teknisk driftsavdeling.
Rådmannen kan ikke se at det er sagt noe om garasjers plassering i forhold til
byggegrenser. Vi antar at både garasjer inntil 50 m2 og større fellesgarasjer
ønskes plassert i byggegrense. Dette må i så fall stå i bestemmelsene, slik at
ikke byggeforskriftenes 1m/ 4m grense slår inn.
f. § 4-3.8 om avkjørsler og parkering: Bruk av ordet «fortrinnsvis» bør ikke
benyttes i bestemmelser da dette ikke er mulig å ivareta på en god måte i
byggesaken. Her bør ordet utelates. Det kan vurderes å åpne opp for at kravet
ikke skal gjelde der avkjørsel er til felles, privat veg.
g. §5.1.1, områdene BFS 1-7: Begrepet «sekundærbolig» er nevnt ang. krav til
privat MUA. Denne kan utgå da det inngår i begrepet tomannsbolig.
h. § 5.1.2, Felles uteoppholdsarealer/ møteplass for BKS1 og BKS2: Denne
bestemmelsen kan for misforstås som at dette skal være ett område. Her er
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tanken at det skal være en plass for hvert av disse to områdene.
Bestemmelsen bør omformuleres slik at dette blir tydelig.
i. § 5.1.3: I tabellen er det en skrivefeil. BKS7 skal være BFS7.
j. § 5.1.4 om renovasjonsanlegg. Tillatelse til nedgravde anlegg er ønskelig i
Vestre Toten, og første setning er overflødig.
Planbeskrivelsen: Rådmannen støtter i hovedsak de vurderinger som er gjort i
planbeskrivelsen, og mener planbeskrivelsen er god. Likevel har vi noen forslag til
forbedringer:
a. Det kan med fordel stå kort om hvorfor en ønsker omregulering i innledningen.
b. Rådmannen er usikker på hva som menes med siste setning i kap. 3.3. om
kommunale føringer, og forslår at den utgår.
c. Pkt. 3.3.2, første avsnitt om eksisterende planer. Her er det fint å få opplyst at
endringen i B3 er gjort i 2012. Kanskje dette kan stå i en parentes her? Figur 3
under kan med fordel få inn planavgrensningen for endringen da det da blir
lettere/ raskere å oppfatte poenget. Faginstanser er ikke lokalkjente og trenger
ofte gode illustrasjoner.
d. Pkt. 4.1 om beliggenhet, figur 4: Her ville det ha vært informativt om de to
alternative skolevegene også ble stiplet inn (Via Kluftvegen og via
Gjestrumbakkgutua) og målsatt.
e. Pkt. 4.3 om topografi, figur 5: Slike illustrasjoner er til stor hjelp for å forstå
hele innholdet i planen. For de som ikke er fagkyndige så vil det være til hjelp
om figurteksten sa noe om at pilene viser fallretningen i terrenget.
f. Pkt. 4.6 om strømforsyning. Rådmannen antar at Eidsiva kan levere nok
strøm, men det er fint om dette står i teksten.
g. Pkt. 4.8 siste avsnitt om eksisterende friområder, F1 og F2. Dette området har
vel også en viktig funksjon som vannreservoar ved mye nedbør. Bør dette
komme fram i teksten?
h. Pkt. 4.12 om barn og unges interesser. Her er det veldig fint om det oppgis caavstander til viktige funksjoner – selv om noen framgår av figur 4 lenger fram i
dokumentet.
i. Pkt. 4.13 om skoler. Den nye u-skolen på Raufoss skal hete Vestre Toten
ungdomsskole.
j. Pkt. 4.14. om landbruk. Her må vel den lille grensejusteringen langs BFS1
nevnes.
k. Pkt. 5.1, oversikt over endringer. Her bør endring av byggegrensen nevnes,
samt forholdet til tilgjengelighet. Det er også gjort noen endringer mht. offentlig
veg og felles adkomstveger. Dette bør framkomme her og under pkt. 5.3.
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l. Pkt. 7.2:
 Om naturmangfoldloven: Her er det noen gjentagelser angående
utsjekking i databaser som kan fjernes.
 Det bør inn et avsnitt om fortetting.
m. Pkt. 8.3, innspill fra Statens vegvesen.
 Fortau langs Gimlevegen er nå ferdigstilt (ikke lenger under bygging),
og teksten kan oppdateres.
 Statens vegvesen har påpekt at en bør ha krav om gjennomføring/
rekkefølgekrav mht. gangveger. Dette bør inn. Rådmannen foreslår at
dette avklares med utbygger under høringa og tas inn før
sluttbehandling.
 De foreslår at det bør etableres en gangveg/ snarveg mellom
Gjestrumvegen og Gjestrumbakkgutua, gjennom friområde F2.
Rådmannen støtter forslagstiller mht. at dette ikke er maktpåliggende i
denne omgang, og må avklares med aktuell grunneier. Kommunen tar
likevel med seg innspillet og vil se om det er mulig å få til en avtale om
dette. Kommunen vil i så fall gjøre et eget endringsvedtak om dette når
det blir aktuelt. Tilsvarende gjelder for Gjestrumvegen mellom Toten
Kjøtt og Gimlevegen.
Plankartet: Rådmannen har ikke kontrollert den digitale fila, men ev. feil/ mangler vil
bli kommunisert samtidig med vedtak av denne saken.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen mener at planen er i hovedsak godt gjennomarbeidet. Det gjenstår
fortsatt noe finpuss, men når dette er gjort vil planen kunne legges ut til offentlig
høring.

Bjørn Fauchald
rådmann

Eirik Røstadsand
plansjef
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Sentraladministrasjonen

Planavdelingen

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:

18/753-19
RKVES

Direkte innvalgtlf::
Arkivkode:

61 15 33 14
504

Dato:

04.06.2019

MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERINGSPLAN FOR
GJESTRUMFELTET ØST, BØVERBRU FØRSTEGANGSBEHANDLING
Utvalg for teknisk drift og plansaker behandlet i møte 03.06.2019 sak 40/19.
Fra behandlingen:
Arealplanlegger Anne Merethe Andresen orienterte innledningsvis
Tiltakshaver sendte noen innspill rett i forkant av behandlingen. Disse ble
gjennomgått i møtet. Utvalget har ikke vesentlige innsigelser til disse
innspillene og anmoder rådmannen om å avklare disse med tiltakshaver før
saken sendes ut på høring.
Følgende vedtak ble fattet:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Utvalg for teknisk drift
og plansaker å legge forslaget til detaljreguleringsplan for «Gjestrumfeltet
øst», planid. 0529154, ut til offentlig høring under forutsetning av at endringer/
tillegg nevnt i saksutredningen endres/ innarbeides i forslaget:
 Bestemmelsene og planbeskrivelse endres slik rådmannen anbefaler i
saksframlegget.
Det skal betales behandlingsgebyr i henhold til kommunens regulativ.
Med hilsen

Vegard Skogen
møtesekretær
Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift.
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2 INNLEDNING
2.1 Bakgrunn
Feste Kapp AS fremmer med dette på vegne av 2 Rom og Kjøkken AS forslag til
detaljregulering for Gjestrumfeltet øst, beliggende på Bøverbru i Vestre Toten kommune.

Hensikten med omreguleringen er å tilpasse gammel plan til dagens, ønskede utvikling
og behov. Eksisterende plan er fra 1986 og er ikke tilpasset rikspolitiske føringer,
gjeldende byggeforskrifter, vedtatt kommuneplan og dagens boligbehov. Det er i
forslaget tilrettelagt for høyere fortetting, tidsaktuell utbygging og «connected living».
De planlagte vegene fra 1986 var ikke detaljprosjektert og en ser nå at det er behov
for noen terrengtilpassinger.

2.2 Planprosessen frem til nå
Oppstartsmøte med representanter fra Vestre Toten kommune, plankonsulent Feste Kapp
AS og forslagsstiller ble avholdt den 11.04.2018. Planoppstart ble varslet 27.06.2018, med
frist for innspill den 15. august samme år. Den 6. mars var det overleveringsmøtet og det
er blitt gjort endringer etter innspill i det møtet.

2.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning
Etter en samlet vurdering faller ikke planforslaget innenfor kriterier i forskrift om
konsekvensutredninger som vil medføre krav om konsekvensutredning. Fortettingen og
endringen av arealbruk mellom ulike underformål for bolig i planen vil skje på arealer
avsatt til boligformål i kommuneplanen, og tidligere arealer regulert til boligformål
gjennom reguleringsplan for Gjestrumfeltet. Reguleringen faller ikke inn under kategorier
nevnt i KU-forskriftens vedlegg I og II.
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3 RAMMEROG PREMISSER
FOR PLANARBEIDET
3.1 Nasjonale føringer:
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015
For å fremme en bærekraftig utvikling legger regjeringen hvert fjerde år frem nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og
bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og
plane. De nasjonale forventningene spenner rundt tre hovedområder: gode og effektive
planprosesser, planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, og planlegging for
attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.
Ved varsel om oppstart i alle plansaker forventer Fylkesmannen at kap. 2 og 3, blir
ivaretatt i det videre planarbeidet. Det forventes også at kap. 1 om prosess og
planforberedelse blir fulgt opp. Det er redegjort for disse forholdene som en del av
merknadsbehandlingen.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Målet for retningslinjeneer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomiskeffektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder,
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges
interesser i all planlegging og byggesaksbehandlingetter plan- og bygningsloven. Dette skal
gjøres gjennom å gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. I tillegg skal retningslinjenegi
et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn / interesser.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442
Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite
støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom å anbefale etablering av støysoner som
skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende støykilder synliggjøres. Samtidig skal
retningslinjen gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsomtbruksformål ikke bør
etableres, og hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak. Retningslinjen
gir også anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse
lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager.
I tillegg er følgende retningslinjer, planer og rundskriv ligger til grunn for planarbeidet:
• Rikspolitisk retningslinje T 4/93-Miljøverndepartementet, Samordnet areal- og
transportutvikling
• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming.
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.

3.2 Regionale føringer:
Regional strategi for utvikling av fremtidas bomiljø og lokalsamfunn - Connected living,
14.06.2017
Målsetningen uttrykker at det skal utvikles god folkehelse gjennom nye løsninger for gode
bomiljø og lokalsamfunn med utbygd infrastruktur, varierte boligtyper og teknologi.
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Generasjonene bor om hverandre, har gode møteplasser og folk greier seg selv lengst mulig
i sine egne hjem og på den måten reduserer presset på offentlige tjenester.
Regional planstrategi 2016-20 (vedtatt 15.6.2016)
Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklingstrekkene,
utfordringene og mulighetene i fylket. På bakgrunn av dette skal fylkeskommunen
prioritere viktige politikkområder og beslutte videre politikkutvikling og planarbeid de fire
kommende årene. Utarbeidelsen skal skje i samspill mellom fylkeskommunen, kommuner,
statlige aktører og andre relevante samarbeidspartnere.
Fylkeskommunensvisjon er et klimanøytralt Oppland med bærekraftig verdiskaping og
velferd. Det skal sikre at våre barn og barnebarn har nok og sikker mat på bordet, ren luft
å puste i, grønne skoger og et klima som ikke skaper ødeleggelser og skader.
Klimabevissthet skal være gjennomgående for alle sektorer i Oppland. Slik må alle tenke
og handle for å nå målet vårt om ei trygg framtid.
En del av planstrategien omhandler bærekraftig velferd og lokal trivsel. Sett i
plansammenheng dekker tematikken noe av det samme som den regionale strategien for
utvikling av fremtidens bomiljø og lokalsamfunn. Lokal trivsel kan skapes gjennom å legge
til rette for at mennesker møter mennesker.
Øvrige regionale føringer med indirekte betydning:
• Regionalt handlingsprogram 2016
• Regional plan for klima og energi 2013-2024
• Regional plan for folkehelse 2012-2016

3.3 Kommunale føringer:

Figur 1, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel

Figur 2, Planområdet vist i reguleringsplanbasen

Figur 1 og 2 viser henholdsvis planområdet avmerket i kommuneplanens arealdel, og i
planbasen.

3.3.1 Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanen (2012-2023) for Vestre Toten kommune er utbyggingsområdet avsatt til
småhusbebyggelse.
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3.3.2 Eksisterende planer i området
Planområdet er i sin helhet tidligere regulert, gjennom reguleringsplan for Gjestrumfeltet,
vedtatt 26.11.1 986. Planen regulerer området til frittliggende småhusbebyggelse,med
definert tomtestruktur og vegsystem, samt lekearealer. Området er utviklet med
eneboliger med unntak av to-tomannsboliger etter en reguleringsendring av B3.
(Planendring fra 2012)
Vedtatt regulering er over 30 år gammel, og store deler av området er bygget ut i henhold
til føringer i denne reguleringen. Reguleringsplanensopprinnelige intensjon forstås å legge
til rette for eneboliger.

Figur 3, Dagenssituasjon - bebygde og ikke bebygde arealer

Figur 3 over viser grunnkartet for området, med et svakt lag med gjeldende
reguleringsplan over. Denne får frem den reelle situasjonen på området. En stor del av det
opprinnelige Gjestrumfeltet som gjeldende regulering åpnet for er etablert. Det samme
gjelder naturlig nok også store deler av regulert vegsystem, der Sandvegenog Singelvegen
er adkomstveger med etablert villabebyggelse inntil.
Mot øst gjenstår en del av tidligere regulert areal som ikke er utbygget. Dette gjelder
regulert areal for ca. 17 tomter, samt tilhørende lekeplass og tverrgate til Singelvegen.
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4 BESKRIVELSE
AV PLANOMRÅDET
4.1

Beliggenhet og planavgrensning

Figur 4, Lokaliseringsfaktorer

Planområdet ligger som en del av sentrale og sammenhengende boligområde på Bøverbru.
På Bøverbru finnes dagligvarebutikk, Bøverbru skole, Bøverbru barnehage, idrettsanlegg og
gode kollektivmuligheter mot Reinsvoll / Raufossog Lena. Figur 4 over viser dette, samt
hvordan ny bebyggelse innenfor område vil utgjøre en naturlig videreutvikling og
sammenkobling av bomiljøet på Bøverbru.

4.2 Eiendom og eierforhold
Planområdet omfatter ubebygde arealer innenfor eiendommene 65/99, 105 og 145. Alle
eiendommene eies av 2 Rom Kjøkken AS.

4.3 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon
Planområdet ligger som en del av et småkuppert terreng der det overordnede landskapet
stiger mot nord, mot gårdene Rud og Gjestrum. Gjestrumvegen, nederst i planområdet
ligger på ca. kote 363, mens den parallelle Sandvegeni øvre del av planområdet, mot
nord, ligger på ca. kote 376. Terrengforskjellen er med andre ord ca. 13 meter. Den øvre
del av feltet har gjennom dette utsikt i sørlig retning. I aksen øst vest- er
terrengforskjellen mellom Gjestrumbakkgutua i øst og Singelvegen ca. 6 meter.
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Planområdet

Figur 5, Retningsanalyse. Figuren viser fallretningen i terrenget.

4.4 Trafikk/adkomst/parkering
Gjestrumvegen er adkomstveg til
planområdet, som er deler av
«Gamlevegen» gjennom Bøverbru
sentrum. Vegen er
en blindveg som leder frem til
bebyggelsen i Gjestrumfeltet. Vegen er
kommunal, og betjener også
stikkvegene Sandvegenog Singelvegen.

Figur 6, Eksisterende adkomst - kryss Bøverbrugata Gjestrumvegen

4.5 Vann- og avløpsnett
Det er ført en dialog med teknisk plan i kommunen når det gjelder kapasitet og påkobling.
Det opplyses at VA nettet i området har god kapasitet. Deler av nødvendig VA ligger
allerede klart. Området er tilknyttet Sivesind vannverk.

4.6 Strøm, fjernvarmenett
Strømforsyning skjer via Eidsivas nett. Det er ikke fullt ut kapasitet i området for trafo i
dagens situasjon for å betjene hele planområdet, men selskapet opplyser at det på grunn
av nærhet til høyspent nett ikke er noen problemer med å etablere dette senere. Det er
ikke fjernvarmenett i området.

4.7 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet og planområdet grenser ikke til,
eller er en del at et sårbart kulturmiljø.
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4.8 Rekreasjons- og friluftsområder

Figur6 viser hvordan området er plassert i forhold til lekeplasser, idrettsanlegg og friområder.

I gjeldende regulering er det regulert turveg / lekeplass innenfor formålene G1, G2 og G4.
Disse arealene fungerer som turveger, og er ikke opparbeidet ytterligere. I tillegg er det i
gjeldende regulering, område G3, definert at denne skal være kvartalslekeplass felles for
hele boligfeltet. G3 er ikke blitt anlagt.
Gjeldende regulering omhandler også arealer på sørsiden av Gjestrumvegen, felt F1 og F2.
Disse arealene skal benyttes som naturpark. Dette arealet er i praksis skog med variert
artssammensetning og er i svært liten grad benyttet av beboerne i området. Arealet har
kapasitet til å fungere som vannreservoar ved mye nedbør.

4.9 Gang- og sykkelstier
•

Det er ikke sammenhengende fortau eller gang- og sykkelveg i dag, men det er
delvis anlagt gang- og sykkelveg langs Gjestrumvegen mellom Sandvegenog
Singelvegen. Det er avsatt arealer til opparbeidelse av et sammenhengende gangog sykkelvegnett i gjeldende plan for Gjestrumfeltet og den nylig vedtatte planen
for Toten Kjøtt.
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•

•

Det er etablert gang-sykkelveg mellom Gjestrumfeltet og Bøverbru sentrum
gjennom tverrforbindelse mellom Gjestrumvegen, via Kluftvegen, til Gimlevegen.
Det ble etablert fortau i Gimlevegen sommeren 2018.
Dette er en viktig og trafikksikker forbindelse i dag, og vil være naturlig for nye
beboere å bruke ved ferdsel til og fra Bøverbru sentrum.

4.1 0 Støyforhold
Gjestrumfeltet øst ligger skjermet fra trafikk fra overordnet vegnett. Det er ca. 250 meter
både til fv. 246, Bøverbruvegen, og fv. 111, Gimlevegen. Ny bebyggelse vil ligge skjermet
fra dette overordne vegnettet.

Figur 7kartutsnitt

over samfunnssikkerheten viser støyforholdene langs Fv. 146 og 111.

Det er gjort en kontrollvurdering av potensiell utløsende støy fra trafikk i
Gjestrumbakkgutua. Gjestrumbakkgutua grenser inn til planområdet i øst, og det
planlegges inntil 4 nye boenheter tilknyttet denne vegen. Det foreligger ikke egne
trafikktellinger i vegen Gjestrumbakkgutua eller omkringliggende gatenett.
Vegnettet i Gjestrumbakkgutua er relativt ensartet, med i hovedsak kun personbiltrafikk
tilknyttet boligene langs vegen. Vurderinger av ÅDT langs vegen Gjestrumbakkgutua må
derfor gjøres på bakgrunn av følgende forutsetninger:
•
•
•

Boenheter langs vegen Gjestrumbakkgutua er medtatt. Det er til sammen 63
boenheter tilknyttet vegen i dag.
Antatt at inntil 4 nye boenheter anlegges med direkte utkjøring i
Gjestrumbakkgutua.
Ingen gjennomkjøring.
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Figur 8viser en oversikt over antall boenheter langs Gjestrumbakkgutua øst for planområdet.

Reguleringen legger opp til inntil 42 nye boenheter som beskrevet i kapittel 4, men bare
inntil 4 av disse skal ha utkjøring via Gjestrumbakkgutua, eller ligger så nært denne vegen
at det er relevant å vurdere støysituasjonen (de andre boenhetene på BKS4vil ha adkomst
via f_SKV6). I følge Statens vegvesensdimensjoneringsgrunnlag for turproduksjon 1 generer
en bolig i gjennomsnitt 3,5 bilturer. Denne middelverdien er brukt på den eksisterende
bebyggelsen for å finne ÅDT grunnlaget. Oppsummert gir dette følgende situasjon:

Eksisterende situasjon
Gjennomkjøring
Nye boenheter
Sum

Boenheter
63

Turproduksjon
3,5

4
67

3,5

Sum ÅDT
220
0
14
234

1

https://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/Hb/hb0171992/DelA_Dimensjoneringsgrunnlag/01.Dimensjoneringsgrunnlag/01_Arealbruk_og_turproduksjon.h
tm
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For å vurdere om en ÅDT på ca 234 kjøretøy kan påregnes å utløse støytiltak, er det tatt
utgangspunkt i støytabell publisert på støyforeningen.no. 2 Tabellen baserer seg på skiltet
hastighet på 50 km/t. Det opplyses at det kan trekkes fra 2 dBA for 30 km/t. Vegen
Gjestrumbakkgutua er tilpasset lav fart, og det legges til grunn at maks fart er 30 km /t.
Som det fremkommer av tabellen er det først når ÅDT kommer opp i ca. 500 kjøretøy at
trafikken kan genere støy som nærmer seg, eller beveger seg inn i gul støysone (55-70 dB).
Anslått ÅDT i Gjestrumbakkgutua er ca. halvparten av dette.
Det kan med sikkerhet derfor legges til grunn at planområdet ikke er berørt av
vegtrafikkstøy fra Gjestrumbakkgutua i et slikt omfang at avbøtende tiltak er nødvendig.

Ved å legge tilsvarende premisser til grunn for vurdering av Gjestrumvegen som mulig
støykilde kan det også her med sikkerhet konkluderes med at planområdet ikke blir utsatt
for støy fra vegtrafikk.

2

http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Maaling-av-stoey
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4.1 1 Grunnforhold og radon

9; utsnitt av berggrunns kart, kilde: NGU.no

Figur 10, utsnitt av Radonkart, kilde: NGU.noFigur

Figur 9 angir sammensetning av løsmasser i område rundt Bøverbru. Planområdet ligger i
overgangssonenmellom kalkstein og skiferholdige bergarter. Figur 10 viser på sin side
områder med økt fare for radon. Planområdet ligger utenfor beltet med påregnelig
alunskifer. Sikkerhet mot radon ivaretas imidlertid på generelt gjennom teknisk forskrift,
og krever ingen ytterligere presiseringer i planbeskrivelsen for å ha gyldighet.

4.1 2Barn og unges interesser
•

•
•

•

Lokaliseringsfaktorer: Gjestrumfeltet Øst vil bli en utvidelse av eksisterende
boligfelt. Eksisterende bebyggelse er basert på eneboliger. Området anses som et
godt oppvekstmiljø for barn og unge.
o Avstand til Bøverbru idrettsbane: 350 meter
o Avstand til Barneskole: 600 meter
o Avstand til nærmeste bussholdeplass: ca. 300 meter
o Avstand til nærmeste dagligvarebutikk: ca 450 meter
Trafikksikkerhet: Øvre del av Gjestrumvegen er en blindveg med kjøring kun til
boligene. Det er ikke anlagt fortau på denne vegen pr. dags dato.
Kollektivtransport: Kollektivholdeplassen i Bøverbru sentrum er en viktig stasjon
som vil betjene planområdet med relevante kollektivruter. Det er etablert
trafikksikker gangveg mellom Gjestrumvegen via Kluftvegen, samt fortau langs
Gimlevegen. Planområdet har en god plassering for barn og unge, da det er mulig å
gå og sykle til skole, barnehage og til kollektivholdeplass.
Rekreasjon- og aktivitet: Store deler av eksisterende boligfelt på Gjestrumfeltet er
basert på uteoppholdsarealer i tilknytning til hver enkelt bolig. Bøverbru
Idrettsplass ligger i direkte nærhet til planområdet. Pr. i dag er det ikke
opparbeidet en felles nærlekeplass på feltet, men kun avsatt arealer til dette.

4.1 3Nærhet til skole og barnehage
Gjestrumfeltet øst er tilknyttet skolekretsen for Bøverbru barneskole, som ligger på andre
siden av Gimlevegen. Skolevegen hit vil være ca. 600 m. For de større ungene vil Raufoss
ungdomsskole være nærmeste skoletilbud. Det er ingen egen gang- og sykkelveg til Vestre
Toten ungdomsskole, men elevene vil ha krav på buss-skyss.
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4.1 4Landbruk
Planforslaget berører for alle praktiske formål ikke landbruksinteresser. Ingen dyrket mark
går tapt som følge av forslaget og planen bygger opp under målsetningen om sentrumsnær
fortetting, slik at nedbyggingspresset på omkringliggende landbruksjord reduseres.
Planen omhandler liten grensejustering nord på planområdet, der et areal på ca. 361 kvm.

Eiendomsgrensenlangs ytterkant av gnr. /bnr. 65/1 05 er allerede justert og gjort klar for
at eiendommer innenfor opprinnelig planformål B3 kan få en mer hensiktsmessig
tomtearrondering. Området på ca. 361 kvm er i dag LNF og innebærer en marginal
omdisponering av areal til boligformål.

4.1 5 Risiko- og sårbarhet
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Gjestrumfeltet øst er det utarbeidet
en ROS-analyse.Hovedkonklusjonen fra denne er at en videreutvikling av boligfeltet og
omregulering fra småhus- til konsentrert småhusbebyggelseikke har mange risikoelementer
knyttet til seg. En gjennomgang av gjeldende plan åpner for å se planformål og
bestemmelser i lys av dagens krav til standard ved reguleringsplanutarbeidelse.
Det er ingen risikoforhold som er av en slik karakter at de krever tiltak, med unntak av
sannsynligheten for radon i grunn. Sikring mot radon vil bli håndtert gjennom gjeldende
byggeteknisk forskrift.
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5 BESKRIVELSE
AV PLANFORSLAGET
5.1 Endringer i forhold til gjeldende planer
Utnytting %
BYA

Antall
boenheter

Takform

Byggegrense
Byggehøyde

Gjeldende reguleringsplan
Alle felt utenom B3 (BKS1 i ny
plan) skal ikke overstige 20 %.
I område B3 kan BYAvære
inntil 25 %.
Utnyttingen innenfor
planområdet, nedfelt i
gjeldende i plan i form av et
eneboligfelt legger til rette
for ca. 24boenheter.
All bebyggelse med unntak av
B3 skal som utgangspunkt ha
saltak med vinkel på 23
grader.
10 meter
Gjeldende bestemmelser
omtaler byggehøyder mindre
presist:
Bygninger kan oppføres i inntil
2 etasjer. I område B3 skal
gjennomsnittlig gesimshøyde
ikke overstige 6,5 meter.

Parkering

§ 6.5: I tillegg til garasje skal
hver boligeiendom ha minst
en biloppstillingsplass pr.
leilighet.

Garasjer

Garasje og boder skal
fortrinnsvis oppføres som
tilbygg til hovedbygningen.
Garasje og boder kan bare
oppføres i 1 etasje med
grunnflate ikke over 50 m2 og
skal være tilpasset
hovedhuset mht.
materialvalg, form og farge.
Lekeplass/ tursti G1 er felles
for byggeområdene B1, B2, B4
og B5. Lekeplass tursti G2 er
felles for byggeområdene B3,
B8 og B9. Lekeplass/ tursti G4
er

Felles
lekeplasser

Detaljregulering for Gjestrumfeltet øst

Forslag til ny reguleringsplan
Ny utnytting for BFSformål er satt til
30%, mens det for BKSformål er %BYA
40.
Gjennom forslag om større innslag av
konsentrert småhusbebyggelse,og
større vekt på tomannsboliger øker det
totale forventede antall boenheter
innenfor planområdet til minimum 40.
Ny plan åpner for både saltak og
pulttak med angitte vinkelbegrensinger.
8 meter
Nye bestemmelser vil angi
byggehøyder i maks gesims og
mønehøyde, regnet fra gjennomsnittlig
planert terreng. For frittliggende
småhusbebyggelse(BFS1-7)er dette
henholdsvis 7,5 og 9 meter, noe som
tilsvarer normalt to etasjer. For
konsentrert småhusbebyggelse(BKS12) foreslås det maks gesimshøyde: 9
meter og maks mønehøyde 10 meter. 9
og 10 meter innebærer også
muligheten for en underetasje. Særlig
på BKS1 vil dette være aktuelt.
Kommuneplanens bestemmelser og
parkeringsfaktoren i andre nylig
vedtatte reguleringsplaner i Vestre
Toten legges til grunn. Dette vil være
en mer oppdatert måte å regulere
parkering på.
De nye bestemmelsene benevner dette
som carport/garasje og åpner for at
disse kan samles i fellesanlegg som
følge av en mer konsentrert
boligbebyggelse der slike løsninger kan
gi en bedre løsning for feltet og lavere
bygge kostnader.

Tidligere regulering hadde ikke krav
om innhold på lekeplasser eller krav til
opparbeiding. Dette er nå endret i
form av rekkefølgekrav og krav til
innhold. Eierforholdene er videreført,
men med nye felt-navn/benevnelser.
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Tilgjengelighet

felles for B6 og
B7.Kvartalslekeplass G3 er
felles for alle boligene i
området.
Eksisterende plan omtaler
ikke tilgjengelighet og har
ingen krav om dette

Nye planbestemmelser styrker dette
forholdet gjennom at dagens tekniske
forskrift skal legges til grunn ved
utforming av ny bebyggelse. 50 %av
nye boenheter innenfor hvert
delområde skal være tilgjengelige for
alle. Felles uteoppholdsareal skal
utformes slik at det blir tilgjengelige
for beboerne.

Adkomstveger

For å bedre utnyttelsen av tomtene og
få en bedre terrengtilpasning er det
valgt å åpne for innkjøring via
Gjestrumbakkgutua for biler til BKS1.
Vegen er imidlertid stengt for
gjennomkjøring. For adkomst til BFS6
er det valgt å lenge adkomstvegen
nord for f_BLK2 og ikke som en
forlengelse av regulert vendehammer,
slik som i gjeldende regulering. Dette
er også gjort av hensyn til terreng.

5.2 Arealoppgave
Reguleringsplanen viser de ulike arealformålene innenfor planområdet. Prosjektets totale
areal er på 33 daa og fordeler seg som vist i tabellen under:
Arealtabell
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse(2)

Areal (daa)
15,8

1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse(8)
1550 - Renovasjonsanlegg(2)

7,9
0,1

1610 - Lekeplass (2)

2,5

Sum areal denne kategori:

26,4

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 - Kjøreveg (7)
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2015 - Gang-/sykkelveg (3)

0,4

2019 - Annen veggrunn - grøntareal (16)

2,8

Sum areal denne kategori:

6,1

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
3031 - Turveg (3)

0,5

Sum areal denne kategori:

0,5

Totalt alle kategorier:

33

5.3 Plankart
Overordet bygger plankartet i stor grad videre på prinsipper bestemt gjennom gjeldene
regulering, men inneholder samtidig en presisering av arealbruken. Det er også oppdatert
etter dagens SOSI-standard.Der det er avvik mellom gjeldene plan og nytt planforslag er
dette beskrevet i kapittel 5.1.
Planforslaget innebærer i korte trekk:
• Omregulere felt B8-11 i gjeldende regulering fra frittliggende småhusbebyggelseog
til en blanding av frittliggende og konsentrert -småhusbebyggelse.
• Gjennomføre en arealrokkering slik at deler av tidligere regulert kvartalslekeplass
G3 flyttes mot øst. Gjennom dette blir arealet bedre fordelt på området og mer
tilgjengelig og har bedre forutsetninger for å fungere som lekeplasser, også for de
minste barna.
• Ut ifra omreguleringen legge til rette for etablering av minimum 40 boenheter.
Reguleringsendringen vil derfor innebære at antall potensielle boenheter økes fra
minimum 25 til 42 boenheter innenfor området.
• Vegene innenfor planområdet er i denne planprosessen prosjektert av Geoplan 3D
AS og gir et presist bilde av vegen og tilhørende grøftearealer.
• Byggegrenserlangs kommunale veger er foreslått satt til 8 meter. I gjeldende plan
er dette 10 meter. Ved at vegen er detaljprosjektert har man full oversikt over
arealbehovet til vegen og grøfteareal (skjæringer og fyllinger). Vegen ligger godt
tilpasset terrenget slik at selve terrenginngrepet er relativt beskjedent. I
gjennomsnitt er det ca 3-5 meter fra grøntarealet til byggegrensen i plankartet og 6
meter fra vegkanten. Dette arealet anses som tilstrekkelig for å dekke behovet for
snøbrøyting og trafikksikkerhet.

5.4 Planformål
Frittliggende småhusbebyggelse,BFS1-7
Området BFS1er utbygd med 2 to-mannsboliger og 1 enebolig og det er igjen en tomt som
foreløpig er ubebygd. BFS2-7representerer ubebygde utbyggingsområder for ene- og
tomannsboliger.
Konsentrert småhusbebyggelse,BKS1-2
Formålene BKS1-2representerer områder regulert til ny konsentrert småhusbebyggelse.
Her legges det opp til en høyere utnyttelse og flere boenheter. Det er følgelig stilt krav til
et eget felles uteareal på hver av disse områdene.

Renovasjonsanlegg,felles, f_BRE1-2
I gjeldende plan er det ikke avsatt egne arealer for renovasjon. Med forslag om konsentrert
småhusbebyggelseinnenfor planområdet øker behovet for renovasjon, samt behovet for å
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både lagre og sikre dette på en forutsigbar og helhetlig måte. Felles plass for avfallsdunker
vil være positivt for beboener ved at man ungår at alle tomtene har 4-5 dunker hver seg. I
tillegg rasjonaliserer dette hentingen for renovasjonsselskapet. For det tredje vil
plasseringen av de to felles renovasjonsanleggene bedre trafikksikkerheten i feltet ved at
lastebilene ikke må rygge inn de to blindvegene f_SKV4-5.
Lekeplass, felles, f_BLK1-2
I gjeldende regulering er det regulert en felles kvartalslekeplass, G3. I ny reguleringsplan
er det foreslått å dele dette arealet på to separate lekeplasser, henholdsvis f_BLK1 og
f_BLK2. Skal en lekeplass fungere som kvartalslekeplass både for nye og eksisterende
boenheter, er det en fordel at den ligger mer sentralt og lettere tilgjengelig på området.
f-BBLK1-2 har til sammen tilsvarende areal som G3 i gjelde plan.
Kjøreveg, offentlig og felles, o_SKV1-3,f_SKV4-7
• o_SKV1-3regulerer hovedadkomsten gjennom og rundt boligområdet etter de
samme prinsipper som i gjeldende plan. Gjeldende plan har avsatt en 8 meter bred
korridor til veg og grøft. Planforslaget nå viser en mer presis arealbruk der vegen
som reguleres til 3,5 meter er skilt ut fra grøftearealet. Det er den tekniske
vegplanen som ligger til grunn for dette.
• f_SKV4-7regulerer felles avkjørsler som stikkveger til de respektive
boenhetene/delfeltene. Bestemmelsene definerer hvilke delområder de ulike
vegene skal være felles for.
Gang – og sykkelveg, offentlig, o_SGS1-3
• o_SGS1regulerer gang- og sykkelvegforbindelse mellom Sandvegenog Singelvegen.
Å holde denne strekningen fri for biltrafikk er i samsvar med gjeldende regulering,
og innebærer en videreføring av arealbruken.
• o_SGS2regulerer del av separat gangveg langs Gjestrumvegen. Dette formålet er
også en videreføring av arealbruken fra gjeldende plan.
• o_SGS3regulerer gangforbindelse mellom Singelvegen og f_SKV7tilknyttet
Gjestrumbakkgutua. Sammen med o_SGS1sikrer formålet mulighetene for en
sammenhengende gangforbindelse mellom Gjestrumbakkgutua i øst og Bøverbru
idrettspark i vest, via etablert del av Gjestrumfeltet.
Annen veggrunn grøntareal, offentlig og felles, o_SVG1-8,f_SVG9-15
I gjeldende reguleringsplan er det ikke regulert eget areal for annen veggrunn, men avsatt
et overordnet samferdselsformål som også sikret tilstrekkelig sideareal. I dette
planforslaget er det som følge av ny prosjektering av veg mulig å i større grad definere og
synliggjøre egne arealer som trengs for terrengbearbeiding i sammenheng med
vegformålene.
Veggrunn i tilknytning til den offentlige samlevegen o-SKV1-3skal være offentlig, mens
øvrige skal være felles for de samme som de respektive felles adkomstvegene f_SKV4-7.
Turveg, felles, f_GT1-3
Turvegene f_GT1-3 er alle en videreføring av turveger regulert i gjeldende plan.
Bestemmelser knyttet til turvegene er videreført i sin helhet. Turveg f-GT1-2 sikrer
mobilitet i aksen øst-vest gjennom planområdet, mens f-GT3 sikrer muligheten for å nå
rekreasjonsområder i nord.

5.5 Hensynssoner
Reguleringen innbefatter frisiktlinjer og tilhørende frisiktsoner.
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6 ENDRINGERAV PLANFORSLAGETUNDERVEIS
Planforslaget er tilpasset kommunenes tilbakemeldinger etter overleveringsmøtet. I tilleg
er planmaterialet revidert i tråd med saksframlegget og etterfølgende møte med
planavdelingen.Kapittelet oppdateres eventuelt i etterkant av offentlig ettersyn.

7 KONSEKVENSER
AV PLANFORSLAGET
Vurdert ut ifra at det i dagens situasjon er en vedtatt og gyldig reguleringsplan innenfor
området, er konsekvenser der det er endringer opp mot gjeldende plan vektlagt.
Overordnet mener vi planforslaget hovedsakelig har positivekonsekvenser. En fortetting
innenfor etablert boligområde vil alltid medføre en endring av omgivelsene, men de
samfunnsmessigefordelene av dette planforslaget vil være langt større, og det er viktig at
egnede områder utnyttes riktig. Planforslaget er i praksis en justering og oppgradering av
vedtatt plan til gjeldende lovverk, og har generelt få konsekvenser. Planendringen fører
hovedsakeligtil økt arealutnyttelse i form av flere boenheter på det samme arealet. Dette
er i tråd med sentrale statlige retningslinjer og samsvarerogså bedre med hva markedet
etterspør i området.

7.1 Planskjema
Planskjemaet er utfylt for å sjekke ut om planforslaget kan komme i konflikt med
nasjonale eller regionale mål og føringer. Etter en gjennomgang av sjekklista i
planskjemaet, er det avdekket at planen ikke kommer i konflikt med viktige nasjonale
eller regionale føringer. Tvert imot er fortettingen prinsipiell i samsvar med overordnede
forventninger til samordnet areal og transportplanlegging.

7.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget
Det er foretatt en vurdering av konsekvenser planforslaget kan ha, basert på følgende
tema:
Folkehelse og tilgjengelighet/universell utforming
Planen har ingen negative effekter på folkehelsen. Fortettingen nært servicetilbud og
skoletilbud er på generelt grunnlag positivt, og bidrar til mindre bilavhengighet.
50%av nye boenheter skal være tilgjengeligeboenheter. Det vil ikke være aktuelt med
boenheter over 3 plan som utløser heiskrav i de nye boligene, derfor vil det være
boenheter med inngang fra bakkeplan som vil være tilgjengelige. En eventuell heis ville ha
krevd flere boenheter å fordele denne kostnaden på, og det ville innebære at bebyggelsen
mistet sitt småskalapreg.
Barn og unges interesser
Barn og unges interesser ivaretas på en god måte i planarbeidet. Dette gir seg utslag i at
det er kartfestet og avsatt egne felles uteareal med mer konkrete innhold enn i gjeldende
plan. I tillegg sikrer bestemmelsene for BKS1-2etablering av egnefellesarealer for
beboerne innenfor disse to områdene. Barn og unges interesser styrkes gjennom
planarbeidet, som følge av at rekkefølgekrav sikrer opparbeiding av lekearealene.
Lekearealer i gjeldende plan er ikke opparbeidet. f_BLK1-2 er til sammen på 2,5 daa og
turvegene i planforslaget og resterende del av gjeldende reguleringsplan på 930 m2.
Eksisterende reguleringsplan omfatter storearealer til friområder (F1-2). Disse er på til
sammen 25 daa. Ut i fra grunnkartet kan det se ut til at det er etablert35 boenheter
innenfor gjeldende reguleringsplan. Forslaget til planendring innebærer en utbygging på
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minimum 40 boenhet. Til sammen blir dette 75 boenheter som har tilgang på 333 m2
friområde og 46 m2 felles uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet. Kommuneplanenes
bestemmelser for fortetting i boligområder stiller krav til 25 m2 MUApr boenhet. Ut i fra
de arealene som er til rådighet for beboerne, anses tilgangen på utearealer som svært god.
I tillegg stiller forslag til bestemmelser krav til ytterligere MUAinne på BKS1-2også er det
svært kort avstand til Bøverbru idrettsplass.
Støy, forurensning og sikkerhet
Planområdet omfattes ikke av gul- eller rød støysone, dette viser felles kartutsnitt over
samfunnssikkerheten, jf. figur 7 og 8. Det er vegstøy som er den størst støykilden i
området, men planområdet ligger så langt unna vegnettet at støysoner ikke slår inn på
området, jf. støyvurdering i kapittel 4.10.
Landbruksinteresser
Planforslaget berører ikke landbruksinteresser. Ingen dyrket mark går tapt som følge av
forslaget. Planen bygger opp under målsetningen om sentrumsnær fortetting, slik at
nedbyggingspressetpå omkringliggende landbruksjord reduseres.
Kulturminner og kulturmiljøer
Reguleringsplanen omfatter ingen kulturminner eller kulturmiljøer, hverken helt eller
delvis.
Landskap og estetikk
Terrenget heller sørover og solforholdene er gode på området. Planforslaget legger
fortrinnsvis opp til en mulighet for en høyere utnyttelse og dermed flere boenheter og
fortetting i området. Høyden på bebyggelsen er hovedsakelig tilsvarene som i gjelde plan,
men noe høyere i de to områdene (BKS1-2) som er regulert til konsentrert
småhusbebyggelse.Ut i fra dette vil ikke planforslaget ha særlige negative konsekvenser
for landskapsbildet da det allerede er avsatt til boligbebyggelse. Fordelene ved økt
utnyttelse anses som langt større enn eventuelle negative konsekvenser for nær- og
fjernvirkning.
Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder
Arealer foreslått til fortetting vil ikke gå på bekostning av allmennhetens tilgang til
grøntområder. Planendringen omfatter ikke friområder F1 og F2 i gjeldende plan, og
utbyggingsområdet er tidligere regulert til bolig. f_BRE2krever at det disponeres noe areal
av dagens friområde. Dette er imidlertid av et svært beskjedent omfang. I tillegg er det
fastlagt i bestemmelsene knyttet til renovasjonsanlegget at areal som ikke er nødvendig
for renovasjon skal forbli friområde.
Allmennhetens tilgang til friluftsområder opprettholdes som i gjeldende plan, gjennom
regulerte turdrag og videreføring av gangakser nord -sør og øst-vest gjennom planområdet.
Trafikk og parkering
Gjeldende reguleringsplan for Gjestrumfeltet inneholder ikke føringer om parkering
tilpasset dagens praksis i reguleringsplaner.
Til grunn for dimensjonering av nødvendig parkering ligger føringer fra kommuneplanen.
Denne hjemler at det for nye boenheter under 30 m2 kreves minimum 0,2 p-plasser og
boenheter mellom 30-60 m2 skal avsettes minimum 1 p-plass, og for boenheter over 60
kvadratmeter, minimum 1,5 p-plasser.
På bakgrunn av at reguleringsplanen bygger videre på føringer fra kommuneplanen ansees
konsekvenser for trafikk og parkering som tilstrekkelig ivaretatt.
Vegsystemet ble ved utarbeidelsen av gjeldende reguleringsplan på 1980-tallet ikke
prosjektert, spesielt ikke sett opp mot dagens standard til veg eller eksisterende terreng.
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Vegnettet innenfor det nye planområdet er derfor prosjektert på nytt med utgangspunkt i
gjeldende trasé. Til grunn for dimensjonering er det valgt veg-klasse A1, Adkomstveger i
boligområder med fartsgrense 30 km/t.
Vegen sør og øst for BFS4og 7 og vegen inn til eiendommene 65/166 og 65/167 er kun
delvis anlagt i den regulerte traseen i gjeldende reguleringsplan, samt at kvaliteten på veg
oppbyggingen er mangelfull. Dette planforslaget viderefører de regulerte vegene.
Konsekvensener at de aktuelle vegstrekningene må anlegges på nytt i den regulerte
traseen etter krav til en A1 veg.
Energi- og klima
Selve planområdet og eller nærområdet for øvrig er ikke tilknyttet fjernvarmenett. Det vil
derfor være øvrige føringer i byggteknisk forskrift som vil bli lagt til grunn i forhold til
energi ved utforming av nye boenheter.
Natur og miljø, vurdering etter Naturmangfoldloven
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse
prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det
til at planområdet i hovedsak omfatter tre-vegetasjon i form av ung løvskog.
Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel
foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens
artskart, jf.at tiltaket berører natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte
arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper
eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i
planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at
det kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av
ovennevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på
naturmangfold.
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed
oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan
påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å
foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.
Det er etter utsjekk mot Artskart.no heller ikke avdekket sortlistede arter, eller uønskede
arter det må tas spesielt hensyn til.

7.3 Avbøtende tiltak
Et avbøtende tiltak er å sikre beboerne på BKS1-2egne felles utearealer i tillegg til de
fellesarealene som ligger i området fra før. Det vurderes ikke som nødvendig med andre
avbøtende tiltak. Bestemmelsene anses å legge gode nok føringer på fremtidig bruk og
utvikling av området, og særlig i lys av at dette er en endring av eksisterende
reguleringsplan for et boligområde.
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8 VURDERINGAV INNKOMNEMERKNADER
8.1 Fylkesmannen i Oppland, epost datert 14.08.201 8
Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale
interesser omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannensforventninger til kommunal
planlegging i Oppland kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi forventer
også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp.
(Det er foretatt en gjennomgang av forventningsbrevet fra Fylkesmannen, datert oktober
2015. Relevante forhold gjengis her, for å kunne besvare den overordnede merknaden fra
Fylkesmannen konkret):
1. Kapittel 1 omtaler gode og effektive planprosesser. I dette står medvirkning
sentralt og at planforslaget er vurdert opp mot den nye KU-forskriften.
2. Kapittel to omtaler attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.
Overordnet skal eksisterende by og tettsteder fortettes, slik at det oppnås en
effektiv arealbruk som både er bra for klimaet i form av redusert transportbehov og
mindre press på matjord. Fylkesmannen peker på at Oppland har en betydelig
underdekning av eneboliger, og at det bør satses på bygging av leiligheter. Det bør
stilles krav om både minimum og maksimum bebyggbart areal.
3. Videre har Fylkesmannen forventninger om kvalitet på lekeområder, og at flest
mulig boenheter blir utført slik at de er tilgjengelig for alle, og det det også legges
særlig vekt på å utforme uteoppholdsareal som kan brukes av alle.
4. Kapittel 3 omtaler bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. I dette kapittelet
trekkes viktigheten av ROS-analyse frem. Resultat av ROS-analysenmå påvirke
planutforming slik at de juridiske delene av planmaterialet sikrer at
samfunnssikkerheten blir ivaretatt.
5. Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal innarbeides i planbeskrivelsen.
Forslagsstillers kommentar:
Overordnet mener vi at vi med dette presenterer et planforslag som imøtekommer alle
forventninger til planleggingen. Tiltaket omhandler fortetting innenfor etablert
bebyggelse, som bygger opp under Bøverbru som tettsted. Planens intensjon mener vi
derfor er tydelig i tråd med den retningen Fylkesmannen vil vri arealbruken i. Planmessig
er planen bygget opp detaljert og godt tilpasset området. Dette bidrar til gode og effektive
planprosesser, både fordi det gjør saksbehandlingen i kommunen forutsigbar, og det gjør
medvirkning fra berørte mer relevant/presis.
1. Vi har vurdert planen opp mot gjeldende KU-forskrift. Som det fremkommer av
oppstartsreferatet er det konkludert med at planen ikke skal konsekvens utredes.
Vurderingen bygger på at tiltaket ikke omfattes av forhold nevnt i KU-forskriftens
vedlegg I eller II. Planen er ikke av en kategori hvor konsekvensutredning
automatisk skal utarbeides, og på bakgrunn av at tiltaket heller ikke omfattes
hverken av vedlegg I eller II, er heller ikke planen i en kategori som skal vurderes
nærmere.
2. Det er i planen definert at det skal etableres et minimum antall boenheter. Dette i
sammenheng med planens begrensinger for maks BYAmener vi er et bedre
styringsverktøy for arealbruken, enn å definere en nedre grense for BYA.
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3. Felles lekeareal er definert som eget arealformål f_BLK1-2 med tilhørende
bestemmelser.
4. ROS-analyseer utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende mal fra DSB.
5. Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 er gjennomført og fremkommer av
kapittel 7.2 i planbeskrivelsen.

8.2 Oppland Fylkeskommune, brev datert, 09.07.201 8
1. Planområdet ligger sentrumsnært i Bøverbru, med kort avstand til blant annet skole
og barnehage. Tilrettelegging for konsentrert boligbebyggelse i sentrumsnære
områder er i tråd med føringer i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging.
2. Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble godkjent i juni 2016.
Mål og strategier nedfelt i den regionale planen skal legges til grunn for kommunal
planlegging. Retningslinjer for bolig og bokvalitet er særlig relevant for dette
konkrete planarbeidet.
3. Vi forventer at barn og unges interesser ivaretas gjennom planarbeidet. Dette
omfatter medvirkning i planprosessen, og tilrettelegging for et godt bomiljø for
barn og unge i tråd med Rikspolitisk retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen.
4. Planarbeidet bør også omfatte vurderinger i forhold til universell utforming og
tilgjengelighet for alle. Utfyllende regler for å sikre at adkomst til boligene,
utearealer som gangstier, veger, adkomster og uteoppholdsområder utformes
universelt bør tas inn i bestemmelsene ihht regler i TEK 10 § 8-2 og
Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle.
5. Kulturarvenheten (epost datert 16.08.2018)
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at planen vil komme i konflikt med
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse
med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent,
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes
til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene
kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt
vilkårene for dette.
Forslagsstillers kommentar:
1. Tas til orientering.
2. Etter en gjennomgang av innholdet i Regionalplan for attraktive byer og tettsteder i
Oppland mener vi planforslaget bygger opp under hovedmålsettinger i denne
planen. Hensikten med planarbeidet er å utforme en plan som er mer i samsvar
med dagens krav og forventninger til boligtyper. Reguleringen vil gi et økt antall
boliger, også egnet for boligutleie. Vi mener videre planen innebærer fortetting
med kvalitet.
3. Vi mener forholdet til barns interesser er godt ivaretatt i planforslaget. Det er
kartfestet felles lekeareal, bestemmelser om egne felles utearealer på BKS1-2og
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det er knyttet krav til innhold på lekeplassene i bestemmelsene. Ved offentlig
ettersyn vil barnerepresentanten i Vestre Toten kommune være velkommen til å
fremme merknad eller kommentarer til planarbeidet.
4. Alle boenheter på plan 1 vil være tilgjengelige. Det planlegges ikke etablert heis i
bebyggelsen, slik at boenheter på plan 2 ikke vil være tilgjengelige. Det må tas i
betraktning at naturlig terreng i området gjør universell utforming av internveger
krevende.
5. Vedlagt planforslaget følger utarbeidet ROS-analyse.Denne er basert på nyeste mal
fra DSB,og vi anser derfor merknaden som ivaretatt.

8.3 Statens vegvesen, brev datert 06.08.201 8
I arbeidet med ny regulering av arealene ved Toten kjøtt og fylkeskommunens plan for
fortau langs Gimlevegen (som nå er ferdigstilt) har vi hatt oppmerksomhet på løsninger for
gåing og sykling. Vi mener det er viktig å legge til rette for gjennomgående og
sammenhengende løsninger for myke trafikanter i området, både i retning øst-vest og
nord-sør.
Øst-vest:
1. Gjennomgående fra Gjestrumbakkgutua ved Karlsborgvegen til idrettsplassen.
2. Langs Gjestrumvegen nord for F1 og F2, om mulig forbundet ut til
Gjestrumbakkgutua i øst, dvs. gjennom F2 og ut like sør for Nedre Kølla veg, og
med ny forbindelse vestover til idrettsplassen (jfr. planen for Toten kjøtt).
Nord-sør:
3. Fra Singelvegen via Kluftvegen til Gimlevegen.
4. Langs Gjestrumvegen ned til Gimlevegen.
Statens vegvesen mener det bør kreves rekkefølgebestemmelser for etablering av de
delene av disse GS-løsningenesom det er rimelig at ivaretas i forbindelse med utbygging av
Gjestrumfeltet øst.
Rekkefølgekravet knyttes konkret til igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse,
brukstillatelse eller ferdigattest.
Forslagsstillers kommentar:
1. Denne aksen er hjemlet i gjeldende plan for Gjestrumfeltet, og skal videreføres i ny
plan. For å sikre denne anses det ikke som nødvendig med ytterligere
rekkefølgekrav.
2. Denne forbindelsen er ikke realistisk å etablere, da den vil avhenge av privat
grunnavståelse som ikke er en del av reguleringen. Med gangmulighet gjennom både
Kluftvegen og via ny forbindelse mellom Gjestrumbakkgutua og Sandvegenmener vi
også denne forbindelsen ikke er nødvendig.
3. Denne tverrforbindelsen er allerede opparbeidet.
4. Fortau langs Gjestrumvegen mellom Toten Kjøtt og Gimlevegen er et tiltak som
ikke med rimelighet kan sees kun i sammenheng med utbygging av Gjestrumfeltet
Øst. Det er ikke rimelig at nye boenheter i Gjestrumfeltet øst skal finansiere denne
type tiltak. Dette må etter vår vurdering knytte seg til tiltak kommunen må holde
separat. I ny reguleringsplan for Toten Kjøtt er det regulert fortau på ny del av
Gjestrumvegen dersom denne vegen vil bli flyttet. Eventuelt eget separat fortau i
øvrige deler av Gjestrumvegen er en overordnet kommunal prioritering, og kan ikke
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bæres av nye boenheter i Gjestrumfeltet øst. Kommunen vil på eget initiativ jobbe
videre med dette og gjøre nødvendige avklaringer.

8.4 NVE, brev datert 08.08.201 8
NVEhar ingen konkrete tilbakemeldinger ved varsel om oppstart, men henviser til generell
sjekkliste vedrørende utarbeidelse av arealplaner.
Forslagsstillers kommentar:
Det er ingen bekker gjennom eller nært planområdet som krever spesiell aktsomhet eller
avbøtende tiltak. Området er heller ikke rasutsatt. Gjennom dette legges det til grunn at
planområdet ikke kommer i konflikt med NVEsfagområder.

8.5 Horisont IKS, brev datert 27.06.201 8
Horisont ber om at forskrift om renovasjon legges til grunn i planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Ny bebyggelse vil ha hentepunkter ut mot samleveg slik øvrig etablert del av
Gjestrumfeltet har. Delområdene langs de felles adkomstvegene vil ha felles
renovasjonsløsning som også legges i direkte tilknytning til samleveg, slik at rygging
unngås.
Gjennom dette ansees renovasjon ivaretatt på en god måte i planen, og at den er i
samsvar med renovasjonsforskriften.
I tillegg har vi hatt direkte kontakt med driftssjef John Christensen i Horisont for å avklare
løsningen for henting av avfall. De har godkjent en løsning der renovasjonsbilen rygger inn
vegen f_SKV4og 5. De har også uttalt at den løsningen dette planforslaget legger opp til,
som innebærer to fellesplasser for boligene tilknyttet f_SKV4-5er å foretrekke.

9 FORSLAGSSTILLERS
EGNEVURDERINGER
Planforslaget er først og fremst et fortettingsprosjekt der vi har lagt stor vekt på å tilpasse
forutsetninger i gjeldende plan til dagens forventninger til boligutvikling og boligtilbud.
Planforslaget er i tråd med de viktige rikspolitiske retningslinjene som er beskrevet
innledningsvis i denne planbeskrivelsen.

1 0 Planmaterialet består av
01 Plankart
02 Reguleringsbestemmelser
03 Planbeskrivelsen (dette dokumentet)
04 ROSanalyse
05 Innkomne merknader ved planoppstart
06 Tekniske vegtegninger, Geoplan3D, datert 11.02.2019
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§1

0529151

PLANENS FORMÅL
Planens formål er å tilpasse tidligere plan fra 1986 til dagens, ønskede utvikling. Det
er forslått endringer mot høyere utnyttingsgrad, andre boligtyper/ flermannsboliger
(konsentrert småhusbebyggelse) samt åpning for andre takformer og uttrykk. Flere av
de regulerte eiendomsgrensene i gjeldende plan ønskes opphevet.

§2

AVGRENSNING
Planområdet omfatter eiendommene med gnr/bnr 65/3, 99, 105, 145 og deler av
tilstøtende vegarealer. Det regulerte området er vist med plangrense i plankart.

§3

REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens
(PBL) §§ 12-5 og 12-6:

Hjemmel

Hovedformål

Underformål

Feltnavn

SOSIkode

§ 12-5 nr. 1

Bebyggelse
og anlegg

Frittliggende
småhusbebyggelse

BFS1-7

1111

Konsentrert
småhusbebyggelse

BKS1-2

1112

f_BRE1-2

1550

f_BLK1-2

1610

Kjøreveg, offentlig og felles

o_SKV1-3
f_SKV4-7

2011

Gang-/sykkelveg, offentlig

o_SGS1-3

2015

o_SVG1-8
f-SVG9-15
f_GT1-3

2019

(H140_1-2)

Renovasjonsanlegg, felles
Lekeplass, felles
§ 12-5 nr. 2

Samferdselsanlegg
og
teknisk
infrastruktur

§ 12-5 nr. 3

Grønnstruktur

Annen veggrunn, grøntareal,
offentlig og felles
Turdrag, felles

§ 12-6

Hensynssoner

Frisikt
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§4

FELLESBESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 4.1 Krav til situasjonsplan
Generelle krav til situasjonsplan:
Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan. Den skal
vise eksisterende og planlagt bebyggelse, plassering og utforming av adkomst,
brannoppstillingplasser, stigningsforhold, parkering- og biloppstillingsplasser,
uteoppholdsarealer (inklusive lekearealer), gangsoner, felles renovasjonsløsning, og andre
markfaste installasjoner. Planen skal videre vise terrengbehandling med gamle og nye
kotehøyder, eventuelle forstøtningsmurer, tomtegrenser, bevaring/planting av vegetasjon
m.m. Situasjonsplan skal være i målestokk minimum 1: 500/1:200.

§ 4.2 Rekkefølgekrav
§ 4.2.1 Detaljplaner og rekkefølge før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse
a) Tekniske detaljplaner:
Før det kan gis ramme- eller byggetillatelse for bygge- og anleggstiltak skal teknisk
detaljplan for vann- og avløp og plan for overvannshåndtering være godkjent av
Vestre Toten kommune.
b) Godkjent situasjonsplan:
Før det kan gis ramme- eller byggetillatelse til nye boliger skal det foreligge godkjent
situasjonsplan. Situasjonsplan skal være i samsvar med krav til innhold gitt i § 4.1.
c) Tomtedeling og utforming i hvert delområde for BFS7 og BKS1-2:
Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i et delområde BFS7 og BKS1-2 skal det
foreligge en felles plan for tomtedeling og utforming i hele det aktuelle delområdet.
Det skal innenfor hvert delområde beskrives hvilke felles, konkrete krav til
bebyggelsen iht. § 4.3.7 som delområdet skal ha for å sikre et godt helhetlig preg.
Tomtedelingsplanen skal også vise antall og plassering av avkjørsler.
d) Krav til detaljplan for felles uteoppholdsareal og lekeplass:
I forbindelse med byggesak skal det foreligge en detaljert plan for felles utearealer på
BKS1 og 2 og for områdende f_BLK1 og 2.
§ 4.2.2 Rekkefølgekrav før ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse
a) Ferdigstillelse av anlegg:
Før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest skal nødvendig vann- og avløpsnett,
overvannshåndtering, parkeringsplasser, samt avfallsløsning være ferdig
opparbeidet.
b) Ferdigstillelse av privat og felles uteoppholdsareal:
Privat uteoppholdsareal for den respektive boenhet skal være ferdig opparbeidet før
det kan gis brukstillatelse/ ferdigattest.
Før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest til nye bygg og anlegg på BKS1-2 skal
felles uteareal inkludert f_BLK1 være ferdig opparbeidet i samsvar med krav stilt i §
5.1.2 Felles uteoppholdsarealer/møteplass for BKS1 og 2.
Før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest til nye boliger innenfor BKS1 skal f_BLK2,
være ferdig opparbeidet i samsvar med krav stilt i § 5-1.5.
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Ved ferdigstilling i vinterhalvåret, kan kommunen gi utsettelse for ferdigstilling til
påfølgende sommer, senest innen 1. juli.
c) Nye veger:
Nye boenheter skal være tilknyttet veger bygd etter godkjente vegplaner.

§ 4.3 Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer
(PBL § 12-7 nr. 4)
§ 4.3.1 Tekniske anlegg
Strømsforsyning og tele-/tv-/datakommunikasjon
Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv/datakommunikasjon og lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler.
Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett.
§ 4.3.2 Overflatevann
Alt overflatevann skal håndteres og infiltreres på egen grunn.
§ 4.3.3 Tilgjengelighet og universell utforming
Teknisk forskrift skal legges til grunn ved utforming av ny bebyggelse. 50 % av nye
boenheter innenfor hvert delområde skal være tilgjengelige for alle. Felles
uteoppholdsareal skal utformes i henhold til teknisk forskrift når det gjelder
stigningsforhold. Stier og adkomstveger skal ha et fast dekke av komprimert grus
eller asfalt, uten terskler, som sikrer god framkommelighet for rullestol, barnevogner
ol. Stier og adkomstveger skal føre helt fram til lekeapparater, bord/benker osv.
§ 4.3.4 Uteoppholdsarealer
Uteoppholdsarealene skal være beskyttet mot støy og ha gode solforhold, i henhold
til gjeldende regelverk.
§ 4.3.5 Framkommelighet for brannbil
Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med
nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og
slokkeinnsats, jf. Byggteknisk forskrift.
§ 4.3.6 Byggegrenser
Garasjer kan plasseres 5 meter fra vegkant ved direkte/vinkelrett innkjøring fra veg,
og 2 meter fra tomtegrense ved innkjøring parallelt med veg. Det skal ikke være
vinduer eller dører med vinduer mot veg. I tillegg kan garasjer, carport og boder
plassers 2 meter fra formålsgrensen mot o_SGS2 og f_GT2.
På BKS1 kan felles garasjer/carport over 50 m2 plasseres inntil 2 meter fra
eiendomsgrenser/formålsgrenser, unntatt mot Gjestrumbakkgutua.
§ 4.3.7 Utforming
Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse
og utomhusanlegg, og ny bebyggelse skal tilføre positive kvaliteter i området.
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng.
Det skal benyttes underetasje der terrenget innenfor bygningskroppen er 1:6 eller
brattere. Det skal ikke benyttes reflekterende materialer på tak. Kravet gjelder også
uthus og garasjer/carport.
Kommunen skal ved sin behandling av byggetillatelse påse at bebyggelsen får god
form og materialbehandling. Farge- og materialvalg skal fremgå. Dette skal gjøres
skriftlig, eller ved hjelp av illustrasjoner, plan, snitt, fasader el.
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§ 4.3.8 Avkjørsler og parkering
Avkjørsler til tomtene skal være mask 5 meter bred og det tillates en` avkjørsel pr
tomt. For BKS1-2 skal avkjørsler framkomme av tomtedelingsplan og intensjonen er
at det etableres færrest mulig avkjørsler og at disse i stor grad er felles. Det tillates
etablerte felles carport/garasjeanlegg innenfor de ulike delområdene samt integrert
parkering i boligbebyggelsen. I tilknytning til avkjørselen skal det være mulig å vende
aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller felles adkomst. Det skal avsettes
minimum parkering etter følgende norm:
Boenhet
<30 m2
30-60 kvm
>60 kvm

Bilparkering, inkl. gjesteparkering
Min 0,2
Min 1
Min 1,5

§ 4.4 Ubebygd areal i byggeområder
 Ubebygd areal skal gis en tiltalende behandling.
 Den ubebygde del av tomta tillates ikke benyttet til lagring.
§5

REGULERINGSFORMÅL

§ 5.1

BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 5.1.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-7
Type bebyggelse:
Innen områdene kan det oppføres eneboliger og tomannsboliger.
Det tillates benyttet saltak eller pulttak på bebyggelsen. Saltak skal ha takvinkel
mellom 15 og 38 grader. Pulttak skal ha takvinkel mellom 5 og 20 grader. Verandaer
skal ikke være sammenhengende over mer enn 2 av boligens fasader. Det skal
benyttes trekledning og/eller mur som det dominerende fasadematerialet.
Grad av utnytting og byggehøyder:
Maksimal % BYA = 30 %.
Maksimal gesimshøyde er 7,5 meter og maksimal mønehøyde er 9 meter. Ark/oppløft
skal ikke hensyntas i beregning av gesimshøyde. Frittliggende garasjer/carport og
uthus skal fremstå som underordnet i forhold til boligene og materialbruken og
fargevalg skal tydelig harmonere.
Garasjer og uthus tillates ikke benyttet til boligformål. Maksimal gesimshøyde er 3,5
meter og maksimal mønehøyde er 5 meter. Det skal enten være pulttak eller saltak
på garasje/uthus. Byggehøyder beregnes fra planert gjennomsnittlig terreng.
Private uteoppholdsareal:
Minste, private uteoppholdsareal (MUA) skal være:
 Eneboliger 200 m2 per boenhet
 Tomannsboliger 150 m2 per boenhet
Følgende delområder skal ha adkomst fra følgende veg:
Feltnavn
Vegnavn
BFS1og 2
o_SKV3
BFS3
o_SKV2
BFS4
o_SKV2
BFS5 og 7
o_SKV1
BFS6
f_SKV5 eller 6
REGULERINGSPLAN FOR GJESTRUMFELTET ØST PLANBESTEMMELSER

Side 4 av 7

§ 5.1.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-2
Områdene reguleres til konsentrert småhusbebyggelse.
Type bebyggelse:
Innen området kan det oppføres kjedede eneboliger og to- flermansboliger. Det
tillates benyttet saltak eller pulttak på bebyggelsen. Saltak skal ha takvinkel mellom
15 og 38 grader. Pulttak skal ha takvinkel mellom 5 og 20 grader. Verandaer skal
ikke være sammenhengende over mer enn 2 av boligens fasader. Det skal benyttes
trekledning og/eller mur som det dominerende fasadematerialet.
Grad av utnytting og byggehøyder:
På BKS1-2 er maksimal % BYA = 40 %.
Maksimal gesimshøyde er 9 meter og maksimal mønehøyde er 10 meter. Ark/oppløft
skal ikke hensyntas i beregning av gesimshøyde. Frittliggende garasjer/carport og
uthus skal fremstå som underordnet i forhold til boligene og materialbruken og
fargevalg skal tydelig harmonere.
Garasjer og uthus tillates ikke benyttet til boligformål. Maksimal gesimshøyde er 3,5
meter og maksimal mønehøyde er 5 meter. Det skal enten være pulttak eller saltak
på garasje/uthus. Byggehøyder beregnes fra planert gjennomsnittlig terreng.
Private uteoppholdsareal:
Alle boenheter skal sikres privat uteoppholdsareal på minimum 8 m 2 gjennom
terrasse, balkonger ol.
Felles uteoppholdsarealer/møteplass for BKS1 og 2:
Det skal etableres et felles sammenhengende uteoppholdsareal for beboerne
Innenfor både BKS1 og BKS2. Det skal avsettes minimum 15 m2 per boenhet til felles
uteoppholdsareal. Fellesarealet skal minimum være 150 m2.
De felles utearealene innenfor BKS1 og 2 skal opparbeides med vekt på å skape
sosiale møteplasser for beboerne med bla. bord og benker, grillmuligheter, bocca,
cricket el. Uteoppholdsarealet skal opparbeides med bruk av varige materialer og det
skal benyttes variert vegetasjon.
Renovasjon
Det tillates felles renovasjonsløsninger innenfor det enkelte delområdet.
Sykkelparkering
Det skal avsettes sykkelparkering etter følgende norm:
Boenhet
<30 m2
30-60 kvm
>60 kvm

Sykkel
Min 1
Min 2
Min 2

Følgende delområder skal ha adkomst fra følgende veg:
Feltnavn
Vegnavn
BKS1
f_SKV6 og 7
BFS2
o_SKV2 og 3
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§ 5.1.3 Minimum antall boenheter innenfor planområdet (BSF1-7 og BKS 1-2):
Delfelt
BFS1
BFS2
BFS3
BFS4
BFS5
BFS6
BFS7
BKS1
BKS2
SUM

Min. antall boenheter
6
1
1
6
2
2
6
6
10
40

§ 5.1.4 Renovasjonsanlegg, felles, f_BRE1-2
f_BRE1-2 skal benyttes til felles plassering av avfallsdunker. Områdenes areal kan
justeres i tråd med det faktiske behovet.
 f_BRE1 er felles for BFS6, den nordre delen av BFS5 og eiendommene
65/148 og 65/163.
 f_BRE2 er felles for den søndre delen av BFS5 og eiendommene 65/166 og
65/167.
§ 5.1.5 Lekeplass, felles, f_BLK1-2
f_BLK1-2 er felles for alle beboerne innenfor planområdet samt resterende del av
«Reguleringsplanen for Gjestrumfeltet» (godkjent 26.11.1986, endret i UTP den
10.09.2012).
Området skal opparbeides med vekt på å skape sosiale møteplasser. I tillegg skal de
inneholde minimum 2 lekeelementer beregnet på barn fra 1-7 år i tillegg til bord og
benker. Uteoppholdsarealet skal opparbeides med bruk av varige materialer og det
skal benyttes variert vegetasjon.
§ 5.2

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 5.2.1 Kjøreveg offentlig og felles, o_SKV1-3 og f_SKV4-7
 o_SKV1-3 regulerer ny del av Gjestrumvegen og Singelvegen. Vegene skal
være offentlig veg og ha en asfaltert bredde på 3,5 meter inkludert skulder,
samt belysning.
 f_SKV4 reguleres til adkomstveg til den søndre delen av BFS5 og
eiendommene 65/166 og 65/167.
 f_SKV5 reguleres til felles adkomstveg til BFS6, samt den nordre delen av
BFS5 og eiendommene 65/148 og 65/163.
 f_SKV6 reguleres til adkomstveg til BFS6 og BKS1.
 f_SKV7 regulerer ny felles adkomstveg til BKS1 og eiendommen 65/22.
§ 5.2.2 Gang-/sykkelveg, offentlig, o_SGS1-3
 o_SGS1 reguleres til offentlig gang- og sykkelveg med en opparbeidet bredde
på 3 meter.
 o_SGS2 reguleres til offentlig gang- og sykkelveg med en opparbeidet bredde
på 3 meter. Den skal opparbeides samtidig med byggingen av den delen av
o_SKV1 som ligger inntil.
 o_SGS3 reguleres til offentlig gang- og sykkelveg med en opparbeidet bredde
på 3 meter. Den skal opparbeides samtidig med byggingen av f_SKV7.
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§ 5.2.3 Annen veggrunn, grøntareal, offentlig og felles
o_SVG1-8 og f_SVG9-15 er regulert til annen veggrunn, grøntareal og skal benyttes
til grøfteareal eller nødvendig sideareal langs eksisterende veger og annen
terrengtilpassing.
Annen veggrunn, grøntareal, felles
f_SVG9-10
f_SVG11
f_SVG12-13
f_SVG14-15
§ 5.3

Felles for:
Den søndre delen av BFS5 og eiendommene
65/166 og 65/167.
Den nordre delen av BFS5 og eiendommene
65/148 og 65/163, samt BFS6 (ved
anvendelse av f_SKV5 som adkomstveg).
BKS1 og BFS6 (ved anvendelse av f_SKV6
som adkomstveg).
BKS1

GRØNNSTRUKTUR

§ 5.3.1 Turveg, fells, f_GT1-3
Områdene er felles for alle beboerne innenfor planområdet samt resterende del av
«Reguleringsplanen for Gjestrumfeltet» (godkjent 26.11.1986, endret i UTP den
10.09.2012) og reguleres til turveger som skal sikre gangforbindelser gjennom
området.

§6

HENSYNSSONER

§ 6.1

Frisiktsone (H140_1-4)
Frisiktsone (H140_1-4) er satt til 3 x 20 meter.
I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og
gjenstander, slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegs nivå. Gjerder
i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over
tilstøtende vegs nivå. Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i
diameter, som ikke hindrer sikten, tillates.
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Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region øst

Astrid Kristiansen / 61271168

18/146064-5

18/753-32

11.11.2019

Svar - OMREGULERING AV GJESTRUMFELTET ØST - HØRING
Statens vegvesen har mottatt forslag til omregulering av Gjestrumfeltet øst på Bøverbru til
høring.
Vi uttaler oss i denne saken som statlig fagmyndighet med sektoransvar på
transportområdet.
Gjennomgående løsninger for gåing og sykling
Ved varsel om oppstart mente vi det burde kreves rekkefølgebestemmelser for etablering av
gjennomgående og sammenhengende løsninger for myke trafikanter i området. De ble i vårt
brev av 06.08.2018 vist til flere mulige parseller:
-

Gjennomgående løsning fra Gjestrumbakkgutua ved Karlsborgvegen til
idrettsplassen.

-

Langs Gjestrumvegen nord for F1 og F2, om mulig forbundet ut til
Gjestrumbakkgutua i øst, dvs. gjennom F2 og ut sør for Nedre Kølla veg, og med ny
forbindelse vestover til idrettsplassen (jf. Planen for Toten kjøtt).

-

Langs Gjestrumvegen ned til Gimlevegen.

Vi fastholder vårt innspill og ber om at det vurderes rekkefølgebestemmelser som er
rimelige å ivareta i forbindelse med utbyggingen.

Plan og trafikk Oppland
Med hilsen
Hans Martin Asskildt
Seksjonssjef
Postadresse

Kristiansen Astrid
Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Industrigata 1

Statens vegvesen

2619 LILLEHAMMER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
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Regionalenheten

VESTRE
TOTENKOMMUNE
Postboks84
2831RAUFOSS

Vår ref.:
Deresref.:

201805595-10
18/753-32

Lillehammer,14. november2019

UTTALELSE
TILOMREGULERING
AV GJESTRUMFELTET
ØST- HØRING,VESTRE
TOTEN
KOMMUNE

Vi viser til deresbrev av 04.10.19,vedrørendeoffentlig ettersyn av forslagtil omreguleringav
Gjestrumfeltetøst.

Bakgrunn
Hensiktenmed omreguleringener å tilpassegammelplan til dagensbehovog ønsketutvikling.
Reguleringsplan
for Gjestrumfelteter vedtatt 26.11.1 986, og omfatter frittliggende
småhusbebyggelse.
I kommuneplanen(2012-2023)for VestreToten kommuneer utbyggingsområdet
avsatt til småhusbebyggelse.
Det er vurdert at planforslagetikke faller innenfor kriterier i forskrift om konsekvensutredninger,
og
det er såledeskonkludert med at det ikke er behovfor konsekvensutredning.
Planforslaget
innebæreri korte trekk en omreguleringfra frittliggende småhusbebyggelse
til en blandingav
frittliggende og konsentrertsmåhusbebyggelse,
hvor antall boenheterøker fra 25 til minimum 40
boenheter.Forslagetinnebærerogsåblant annet omrokkeringav lekeplass,prosjekterte
vegløsningerog endret byggegrensefra kommunalveg.
Merknader fra Regionalenheten
Reguleringsplanen
leggertil rette for konsentrertboligbyggingi kort avstandfra dagligvarebutikk,
skole,barnehage,idrettsanleggog godekollektivmuligheter.Planforslageter i tråd med føringeri
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, arealog transportplanlegging.

Postadresse:
Postboks988
2626LILLEHAMMER

Besøksadresse:
Kirkegt.76, Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018

Saksbehandler:
LineBrånåBergum
Telefon:

Org. nr: 961382335

E-post:

E-post: Line.Brana.Bergum@oppland.org

postmottak@oppland.org

Rammer og premisser for arbeidet
Det er i planbeskrivelsen vist til Nasjonale forventninger og kommunal planlegging, 12.06.15 og de
tre hovedområdene i denne. Oppland fylkeskommune vil opplyse om at det foreligger en nyere
versjon av denne, vedtatt 14.05.19. Hovedinnholdet i denne er 1) Planlegging som verktøy for
helhetlig og bærekraftig utvikling, 2) Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet, 3)
Bærekraftig areal- og transportutvikling 4) Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve, 5) Statlige
planretningslinjer og statlige planbestemmelser.
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble godkjent i juni 2016. Tilrettelegging for
boligutvikling i området muliggjør gange og bruk av sykkel til dagligdagse tilbud, noe som vil redusere
transportbehovet og bidra til en mindre bilbasert hverdag. Dette er i samsvar med føringer gitt i
regional plan. Den regionale planen inneholder blant annet retningslinjer for bolig og bokvalitet som
er nyttig i alt planarbeid, og bør således være nevnt i planbeskrivelsens pkt 3.2 Regionale føringer.
Medvirkning
Vi minner om at det i pbl § 5-1 er lagt stor vekt på aktiv medvirkning i planprosesser. Det fremgår
ikke av planbeskrivelsen at det gjennomføres noe medvirkning utover ordinær varsling og
kunngjøring av planforslaget. Med bakgrunn i at dette delvis allerede er et utbygd område som skal
fortettes, vil det være mange hensyn å ta og utbyggingen vil kunne få konsekvenser for allerede
etablerte boligtomter. Det vil derfor ved planlegging av ytterligere flere boliger i område være viktig
med medvirkning, noe som burde følges opp i planprosess.

Boliger
Ved regulering til boligformål er det positivt at det legges til rette for konsentrert og variert
utbygging av området, da dette er i tråd med overordnede føringer. Når det gjelder boligtyper, bør
det legges opp til varierte boligstørrelser og kvaliteter, slik at ulike brukergrupper finner området
attraktivt. Bokvalitet og bomiljø må være et sentralt tema i den videre detaljeringen.
Det nevnes i planmaterialet at forslaget tilrettelegger for Connected Living. Oppland fylkeskommune
er positive til at Connected Living-prinsippene legges til grunn for planen. Connected Livingstrategien er et spennende grep for å løse utfordringer i samfunnsutviklingen ved fokus på fellesskap
og aldersblanding. En variasjon i boliger, samt vekt på fellesfunksjoner, gode møteplasser og uterom
står sentralt. Av plandokumentene fremgår det i svært liten grad hvordan Connecting Livingprinsippene er fulgt opp i planforslaget. Vi anbefaler at ambisjonen fra Connected Living-strategien
blir mer synlig i planforslaget, blant annet gjennom forankring i planbestemmelsene.

Vegatkomst
Det er positivt at vegene er detaljprosjektert, da dette sikrer nødvendig areal avsatt til formålet, med
tanke på blant annet skjæring og fylling. Det er i forhold til gjeldende reguleringsplan lagt inn både
vegatkomst SKV6 og SKV7 i tillegg til SKV5, noe som syntes som unødig mye vegareal for denne delen
av planområdet. Deler av atkomstveg f_SKV7 endres fra gangveg i gjeldende reguleringsplan til
kjøreveg i foreliggende planforslag. I tillegg vil f_SKV6 medføre at felles lekeplass/uteoppholsareal

f_BLK2 omkranses på tre kanter av kjøreveg. Vi ber kommunen vurdere om vegatkomster kan
begrenses, av hensynet til barn og unge.

Tilgjengelighet og universell utforming
Det er positivt at planen innehar bestemmelser om universell utforming. I planbestemmelsenes §
4.3.3 Tilgjengelighet og universell utforming angis at en prosentandel av boenhetene innenfor hvert
delområde skal være tilgjengelige for alle. Dette ansees som positivt, men det kan være lurt at
planbestemmelsene konkretiserer nærmere hva man mener med tilgjengelige for alle. Forslag til
planbestemmelse kan være som følger: «50% av nye boenheter på bakkeplan innenfor hvert
delområde skal utformes med tilgjengelighetsstandard, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på
inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett».

Barn og unges interesser
Tilrettelegging for et godt bomiljø for barn og unge i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke
barn og unges interesser er viktig i all planlegging. Det er positivt at det er rekkefølgekrav med
hensyn til ferdigstillelse av privat og felles uteoppholdsareal.
Oppland fylkeskommune støtter kommunens vurderinger i forhold til krav om
gjennomføring/rekkefølgekrav med hensyn til gangveger på bakgrunn av merknad fra Statens
vegvesen. Opparbeidelse av turvegene sikrer også gangforbindelser gjennom området og mot
rekreasjonsområder i nord. Det er viktig at dette følges opp videre i realiseringsfasen, og vi mener
opparbeidelsen av f_GT1-3 også bør innarbeides som en rekkefølgebestemmelsene, med
rekkefølgekrav før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

Merknader fra Kulturarv
Kulturarv har ingen merknader til planen.

Med hilsen

Wibeke Børresen Gropen
Teamleder, plan og miljø

Line Brånå Bergum
Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift iht. interne rutiner.
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NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan
for Gjestrumfeltet på Bøverbru - Vestre Toten kommune, Oppland
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 4.10.2019.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan
man bør håndtere overvann i arealplanlegging.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Sigrid Johanne Langsjøvold
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Til

Vår saksbehandler

Vår dato

Vår referanse

Vestre Toten kommune

Silje Østerås

10.10.2019

2019/4095-2/315

Tidligere dato

Tidligere referanse

04.10.2019

18/753-32

Postboks 84
2831 RAUFOSS

Omregulering av Gjestrumfeltet øst i Vestre Toten kommune uttalelse
Viser til mottatte planutkast for Gjestrumfeltet øst i vestre Toten kommune.
Forsvarsbygg uttaler seg i denne type saker med det utgangspunkt å skulle ivareta forsvarssektorens
arealbruksinteresser.
Vi kan ikke se at planendringen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet eller
arealbruksinteresser, og har derfor ingen merknader.

Heidi Skjæret Pedersen
Leder fag og prosjekt
Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region øst

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Postadresse
Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

Telefon
468 70 400
Telefon
23 09 78 03

E-postadresse
post@forsvarsbygg.no
Internett
www.forsvarsbygg.no

Org. nr
975 950 662
Bankkonto
4714 10 00280
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Fra: Dalseg, Anders <Anders.Dalseg@eidsiva.no>
Sendt: 2019-10-14
Til
Emne: 19/00358-16 - EN - Svar: Omregulering av Gjestrumfeltet øst i Vestre
Toten - Høring
Eidsiva Nett AS har ingen innvendinger mot endringen for Gjestrumfeltet
Øst i Vestre Toten kommune.
Med vennlig hilsen
Anders Dalseg | Planingeniør
Eidsiva Nett AS
Tlf. 959 81 252<tel:+4795981252> | E-post: anders.dalseg@eidsiva.no
<mailto:anders.dalseg@eidsiva.no>
P Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
________________________________
Informasjonen i denne e-posten, inkludert eventuelle vedlegg, kan være
strengt fortrolig. All form for bruk, publisering, videresending,
kopiering eller det å foreta seg noe basert på denne informasjonen kan
være ulovlig. Hvis du ikke er den tiltenkte mottager av e-posten, ber vi
om at e-posten slettes og at vi blir kontaktet.
The information contained in this email and any files transmitted with it
may be confidential and legally privileged. Any use, disclosure,
forwarding, printing, copying, distribution of this email or any action in
reliance upon it is strictly prohibited and may be unlawful. If you are
not the intended recipient, please notify us immediately by responding to
this email and then delete it from your system.

Notat 2.7.2019

Jeg kan ikke se at uttak for slokkevann er nevnt noe sted?

Dette må ivaretas i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og kommunens VA-plan.

Mvh Bjørn Sondra Kjelsrud
Brannsjef

Forslagstillers kommentarer til merknader ifm. Offentlig ettersyn av
Gjestrumfeltet øst.
Dato: 29.11.2019

Kommentar til SVV`s brev datert 11.11.2019
I sitt brev påpeker SVV at de «Vi fastholder vårt innspill og ber om at det vurderes
rekkefølgebestemmelser som er rimelige å ivareta i forbindelse med utbyggingen.»
Følgende parseller ble listet opp:
1. Gjennomgående løsning fra Gjestrumbakkgutua ved Karlsborgvegen til idrettsplassen.
2. Langs Gjestrumvegen nord for F1 og F2, om mulig forbundet ut til Gjestrumbakkgutua i øst,
dvs. gjennom F2 og ut sør for Nedre Kølla veg, og med ny forbindelse vestover til
idrettsplassen (jf. Planen for Toten kjøtt).
3. Langs Gjestrumvegen ned til Gimlevegen.
I sitt brev ifm. varsel om oppstart, datert 06.08.2018 hadde SVV følgende innspill:
Vi mener det er viktig å legge til rette for gjennomgående og sammenhengende løsninger for myke
trafikanter i området, både i retning øst-vest og nord-sør.
Øst-vest:
1. Gjennomgående fra Gjestrumbakkgutua ved Karlsborgvegen til idrettsplassen.
2. Langs Gjestrumvegen nord for F1 og F2, om mulig forbundet ut til Gjestrumbakkgutua i øst,
dvs. gjennom F2 og ut like sør for Nedre Kølla veg, og med ny forbindelse vestover til
idrettsplassen (jfr. planen for Toten kjøtt).
Nord-sør:
3. Fra Singelvegen via Kluftvegen til Gimlevegen.
4. Langs Gjestrumvegen ned til Gimlevegen.
Statens vegvesen mente også at det burde kreves rekkefølgebestemmelser for etablering av de
delene av disse GS-løsningene som det er rimelig at ivaretas i forbindelse med utbygging av
Gjestrumfeltet øst.
Vi mener også dette momentet er viktig, men samtidig må dette sees i forhold til et forventet
realistisk behov og hva som er rimelig å kreve i forbindelse med en endring en allerede gjeldende
plan der dette vurdert. Det er ikke slik at dette ikke er vurdert selv om det ikke er lagt inn
rekkefølgekrav i planendringen. Derimot er dette grundig vurdert og dette framkommer av
planbeskrivelsen.
Merknaden fra SVV ble utfyllende kommentert i planbeskrivelsen under pkt 8.3. Vi viser derfor til
dette punktet i planbeskrivelsen som vi forutsetter SVV har satt seg inn i. Men for ordens skyld er
våre kommentarer til merknaden gjengitt i sin helhet:
Forslagsstillers kommentar til merknaden til SVV ved oppstart:

1. Denne aksen er hjemlet i gjeldende plan for Gjestrumfeltet, og skal videreføres i ny plan. For
å sikre denne anses det ikke som nødvendig med ytterligere rekkefølgekrav.
2. Denne forbindelsen er ikke realistisk å etablere, da den vil avhenge av privat grunnavståelse
som ikke er en del av reguleringen. Med gangmulighet gjennom både Kluftvegen og via ny
forbindelse mellom Gjestrumbakkgutua og Sandvegen mener vi også denne forbindelsen ikke
er nødvendig.
3. Denne tverrforbindelsen er allerede opparbeidet.
4. Fortau langs Gjestrumvegen mellom Toten Kjøtt og Gimlevegen er et tiltak som ikke med
rimelighet kan sees kun i sammenheng med utbygging av Gjestrumfeltet Øst. Det er ikke
rimelig at nye boenheter i Gjestrumfeltet øst skal finansiere denne type tiltak. Dette må etter
vår vurdering knytte seg til tiltak kommunen må holde separat. I ny reguleringsplan for Toten
Kjøtt er det regulert fortau på ny del av Gjestrumvegen dersom denne vegen vil bli flyttet.
Eventuelt eget separat fortau i øvrige deler av Gjestrumvegen er en overordnet kommunal
prioritering, og kan ikke bæres av nye boenheter i Gjestrumfeltet øst. Kommunen vil på eget
initiativ jobbe videre med dette og gjøre nødvendige avklaringer.
-----------------------------------------------------------------Vi har vurdert behovet for de nevnte parsellene i forhold til hva som er rimelig å kreve og realistisk å
gjennomføre i forhold til eiendomsforhold og plangrense. Resultatet av denne vurderingen er
framstilt i planforslaget. Vi minner om at det er flere muligheter for myke trafikanter til å ferdes
gjennom og ut/inn av planområdet slik planforslaget foreligger og situasjon er allerede.
Vi minner SVV om at dette planforslaget kun er en endring av gjeldende plan. Endringen anses ikke
av en slik karakter at beboernes behov for ytterligere gangveger utover det som allerede er sikret i
gjeldende planer rundt Gjestrumfeltet øst er rimelig å kreve.
Under er reguleringsplanen og tilgrensende reguleringsplaner og parsellene vist.

For å forklare løsningen i reguleringsplanen ytterligere så er:
1. parsell 1 er ivaretatt i planforslaget i resterende del av den opprinnelige planen for
Gjestrumfeltet. Forbindelsen vest for plangrensen i Gjestrumfeltet er heller ikke en del av
planendringen knyttet til Gjestrumfeltet øst og det anses ikke som rimelig at endringen skal
pålegges tiltak utenfor plangrensen til planforslaget.
2. parsell 2 er delvis oppfylt i planforslaget, men det vises til planbeskrivelsen og pkt. 8.3 for
hvorfor det ikke er regulert inn en forbindelse helt bort til Gjestrumbakkgutua.
3. parsellen er delvis ivaretatt av den relativt nylige vedtatte planen for TotenKjøtt og en
ytterligere forlengelse av g/s-vegen mot Gimlevegen langs Gjestrumvegen anses som et
overordnet offentlig samferdsel-tiltak. Omfanget av denne parsellen er relativt stor og vi
mener det ikke er kurant å knytte rekkefølgebestemmelser til denne strekningen i denne
planendringen av Gjestrumfeltet øst.

Kommentar til Oppland fylkeskommune brev datert 14.11.2019
Vi har kun følgende momenter som ønskes bemerket.
Boliger og Connected Living
OFK etterlyser konkret oppfølging av prinsippet om Connected Living-strategien i planforslaget og
anbefaler at dette bla. forankres i planbestemmelsene.
Connected Living omfatter mange ulike momenter/prinsipper og det er stor variasjon i hvordan dette
kommer til uttrykk i prosjekter og planer. Det er utfordrende å styre denne typen reguleringsplaner i

en bestemt retning innenfor prinsippet Connected Living. Dette er en reguleringsplan for et område
der det ikke foreligger et konkret prosjekt enda, men tomtene utvikles etter hvert som de selges. Det
er mer hensiktsmessig å forankre prinsippene om Connected Living i reguleringsbestemmelser til en
reguleringsplan som er knyttet til ett konkret, og gjerne mer helhetlig utbyggingsprosjekt. Da kan det
være mer realistisk å styre fordelingen mellom ulike boligtyper og størrelser. Et eksempel kan for
eksempel være å kreve etablering av felleshus, bildelingsordninger, felles servicefunksjoner osv., men
det er ikke aktuelt i denne reguleringsplanen av naturlige årsaker som er nevnt i planbeskrivelsen.
For det første foreligger det ikke noen konkret prosjekt for hele området sett under ett. Det er en
plan som hjemler en mer overordnet utvikling av området i form av en variasjon i boligtyper,
overordnet vegnett og felles uteplasser, samt gangvegnett. For det andre er området tenkt utviklet
gjennom egne prosjekter i regi grunneier i kombinasjon med salg av tomter.
Derfor er det ikke ønskelig å forankre dette prinsippet ytterligere i bestemmelsen da det kan gi
uhensiktsmessige begrensninger og konsekvenser man ikke har oversikt over ut over det planen
allerede legger opp til. Planen gir allerede føringer for en variert boligtype med naturlige variasjoner i
størrelser. I tillegg sikrer planen gode arealer til felles opphold om samhandling form av to områder
til lekeplass og interne gangveger som binder området sammen. Bestemmelsen legger også opp til
fellesløsning innenfor parkeringsløsning.

Veg adkomst
OFK synes det er unødvendig mange veger (SKV 5-7) og er bekymret for at f_BLK2 omkranses av
veger på tre kanter. Vi mener behovet for disse kjørevegene er absolutt til stede. Blant annet er
f_SKV6 og 7 nødvendig for å kunne bygge en ønsket bebyggelse på BKS1. Det vises derfor til
planbeskrivelsen på dette området og begrunnelsen der. Det kan bare nevnes at ved å legge inn
f_SKV6 så vil dobbelt så mange av boenhetene på SKV1 kunne bli tilgjengelige boenheter med
inngang fra nedsiden enn om denne vegen ikke bygges. Dette er et moment som vi vurderer som
vektig i denne avveiningen og håper OFK også ser denne fordelen.
Vi deler ikke bekymringen rundt f_BLK2 og veger på tre kanter. Det er snakk om to veger med en
svært liten trafikkmengde og en bredde på kun 3,5 meter som i seg selv gir lav hastighet. f_SKV5 er
en veg som også finnes i gjeldende reguleringsplan. Altså er det kun f_SKV6 som er ny, og denne er
som sagt lagt inn for å kunne utnytte BKS1 bedre og med større andel tilgjengelige boenhet.

Tilgjengelighet og universell utforming
Foreslåtte bestemmelser i §4.3.3 har følgende ordlyd: 50 % av nye boenheter innenfor hvert
delområde skal være tilgjengelige for alle.
OFK foreslår følgende justering:
«50% av nye boenheter på bakkeplan innenfor hvert delområde skal utformes med
tilgjengelighetsstandard, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med
hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett».
Vi er positive til denne justeringen.

Barn og unges interesser
OFK mener at det bør knyttesrekkefølgebestemmelser til opparbeidelsen av f_GT1-3.
Dette er vi enige i og har følgende forslag:




f_GT1 skal opparbeides samtidig med f_BLK1.
f_GT2 skal opparbeides samtid som opparbeidelsen av o_SKV3
o_GT3 er allerede opparbeidet.

Kommentar til NVE`s brev datert 10.10.2019
Merknaden tas til etterretning
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2 INNLEDNING
2.1 Bakgrunn
Feste Kapp AS fremmer med dette på vegne av 2 Rom og Kjøkken AS forslag til
detaljregulering for Gjestrumfeltet øst, beliggende på Bøverbru i Vestre Toten kommune.

Hensikten med omreguleringen er å tilpasse gammel plan til dagens, ønskede utvikling
og behov. Eksisterende plan er fra 1986 og er ikke tilpasset rikspolitiske føringer,
gjeldende byggeforskrifter, vedtatt kommuneplan og dagens boligbehov. Det er i
forslaget tilrettelagt for høyere fortetting, tidsaktuell utbygging og «connected living».
De planlagte vegene fra 1986 var ikke detaljprosjektert og en ser nå at det er behov
for noen terrengtilpassinger.

2.2 Planprosessen frem til nå
Oppstartsmøte med representanter fra Vestre Toten kommune, plankonsulent Feste Kapp
AS og forslagsstiller ble avholdt den 11.04.2018. Planoppstart ble varslet 27.06.2018, med
frist for innspill den 15. august samme år. Den 6. mars var det overleveringsmøtet og det
er blitt gjort endringer etter innspill i det møtet.
Den 03.06.2019 vedtok PLU å legge planen ut til offentlig ettersyn. Det har kommet inn
merknader fra Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og NVE. Disse er kommentert i
eget notat fra Feste Kapp sin side. I tillegg er planmaterialet endret i samråd med
administrasjonen som følge av innkomne merknader slik at planen kan legges fram for 2.
gangs behandling i PLU.

2.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning
Etter en samlet vurdering faller ikke planforslaget innenfor kriterier i forskrift om
konsekvensutredninger som vil medføre krav om konsekvensutredning. Fortettingen og
endringen av arealbruk mellom ulike underformål for bolig i planen vil skje på arealer
avsatt til boligformål i kommuneplanen, og tidligere arealer regulert til boligformål
gjennom reguleringsplan for Gjestrumfeltet. Reguleringen faller ikke inn under kategorier
nevnt i KU-forskriftens vedlegg I og II.
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3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
3.1 Nasjonale føringer:
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 14.05.19.12.06.2015
For å fremme en bærekraftig utvikling legger regjeringen hvert fjerde år frem nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og
bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og
plane. De nasjonale forventningene spenner rundt tre fem hovedområder: 1) Planlegging
som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling, 2) Vekstkraftige regioner og
lokalsamfunn i hele landet, 3) Bærekraftig areal- og transportutvikling 4) Byer og
tettsteder der det er godt å bo og leve, 5) Statlige planretningslinjer og statlige
planbestemmelser.gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling, og planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.
Ved varsel om oppstart i alle plansaker forventer Fylkesmannen at kap. 2 og 3, blir
ivaretatt i det videre planarbeidet. Det forventes også at kap. 1 om prosess og
planforberedelse blir fulgt opp. Det er redegjort for disse forholdene som en del av
merknadsbehandlingen.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Målet for retningslinjene er at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder,
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette skal
gjøres gjennom å gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. I tillegg skal retningslinjene gi
et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn / interesser.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442
Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite
støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom å anbefale etablering av støysoner som
skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende støykilder synliggjøres. Samtidig skal
retningslinjen gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ikke bør
etableres, og hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak. Retningslinjen
gir også anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse
lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager.
I tillegg er følgende retningslinjer, planer og rundskriv ligger til grunn for planarbeidet:
 Rikspolitisk retningslinje T 4/93-Miljøverndepartementet, Samordnet areal- og
transportutvikling
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming.
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.

3.2 Regionale føringer:
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Regional strategi for utvikling av fremtidas bomiljø og lokalsamfunn - Connected living,
14.06.2017
Målsetningen uttrykker at det skal utvikles god folkehelse gjennom nye løsninger for gode
bomiljø og lokalsamfunn med utbygd infrastruktur, varierte boligtyper og teknologi.
Generasjonene bor om hverandre, har gode møteplasser og folk greier seg selv lengst mulig
i sine egne hjem og på den måten reduserer presset på offentlige tjenester.
Regional planstrategi 2016-20 (vedtatt 15.6.2016)
Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklingstrekkene,
utfordringene og mulighetene i fylket. På bakgrunn av dette skal fylkeskommunen
prioritere viktige politikkområder og beslutte videre politikkutvikling og planarbeid de fire
kommende årene. Utarbeidelsen skal skje i samspill mellom fylkeskommunen, kommuner,
statlige aktører og andre relevante samarbeidspartnere.
Fylkeskommunens visjon er et klimanøytralt Oppland med bærekraftig verdiskaping og
velferd. Det skal sikre at våre barn og barnebarn har nok og sikker mat på bordet, ren luft
å puste i, grønne skoger og et klima som ikke skaper ødeleggelser og skader.
Klimabevissthet skal være gjennomgående for alle sektorer i Oppland. Slik må alle tenke
og handle for å nå målet vårt om ei trygg framtid.
En del av planstrategien omhandler bærekraftig velferd og lokal trivsel. Sett i
plansammenheng dekker tematikken noe av det samme som den regionale strategien for
utvikling av fremtidens bomiljø og lokalsamfunn. Lokal trivsel kan skapes gjennom å legge
til rette for at mennesker møter mennesker.
Øvrige regionale føringer med indirekte betydning:
 Regionalt handlingsprogram 2016
 Regional plan for klima og energi 2013-2024
 Regional plan for folkehelse 2012-2016Regional plan for attraktive byer og
tettsteder i Oppland ble godkjent i juni 2016.

3.3 Kommunale føringer:

Figur 1, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel

Figur 2, Planområdet vist i reguleringsplanbasen

Figur 1 og 2 viser henholdsvis planområdet avmerket i kommuneplanens arealdel, og i
planbasen.

3.3.1 Kommuneplanens arealdel
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I kommuneplanen (2012-2023) for Vestre Toten kommune er utbyggingsområdet avsatt til
småhusbebyggelse.

3.3.2 Eksisterende planer i området
Planområdet er i sin helhet tidligere regulert, gjennom reguleringsplan for Gjestrumfeltet,
vedtatt 26.11.1986. Planen regulerer området til frittliggende småhusbebyggelse, med
definert tomtestruktur og vegsystem, samt lekearealer. Området er utviklet med
eneboliger med unntak av to-tomannsboliger etter en reguleringsendring av B3.
(Planendring fra 2012)
Vedtatt regulering er over 30 år gammel, og store deler av området er bygget ut i henhold
til føringer i denne reguleringen. Reguleringsplanens opprinnelige intensjon forstås å legge
til rette for eneboliger.

Figur 3, Dagens situasjon - bebygde og ikke bebygde arealer

Figur 3 over viser grunnkartet for området, med et svakt lag med gjeldende
reguleringsplan over. Denne får frem den reelle situasjonen på området. En stor del av det
opprinnelige Gjestrumfeltet som gjeldende regulering åpnet for er etablert. Det samme
gjelder naturlig nok også store deler av regulert vegsystem, der Sandvegen og Singelvegen
er adkomstveger med etablert villabebyggelse inntil.
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Mot øst gjenstår en del av tidligere regulert areal som ikke er utbygget. Dette gjelder
regulert areal for ca. 17 tomter, samt tilhørende lekeplass og tverrgate til Singelvegen.

4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
4.1 Beliggenhet og planavgrensning

Figur 4, Lokaliseringsfaktorer

Planområdet ligger som en del av sentrale og sammenhengende boligområde på Bøverbru.
På Bøverbru finnes dagligvarebutikk, Bøverbru skole, Bøverbru barnehage, idrettsanlegg og
gode kollektivmuligheter mot Reinsvoll / Raufoss og Lena. Figur 4 over viser dette, samt
hvordan ny bebyggelse innenfor område vil utgjøre en naturlig videreutvikling og
sammenkobling av bomiljøet på Bøverbru.

4.2 Eiendom og eierforhold
Planområdet omfatter ubebygde arealer innenfor eiendommene 65/99, 105 og 145. Alle
eiendommene eies av 2 Rom Kjøkken AS.

4.3 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon
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Planområdet ligger som en del av et småkuppert terreng der det overordnede landskapet

Planområdet

Figur 5, Retningsanalyse. Figuren viser fallretningen i terrenget.

stiger mot nord, mot gårdene Rud og Gjestrum. Gjestrumvegen, nederst i planområdet
ligger på ca. kote 363, mens den parallelle Sandvegen i øvre del av planområdet, mot
nord, ligger på ca. kote 376. Terrengforskjellen er med andre ord ca. 13 meter. Den øvre
del av feltet har gjennom dette utsikt i sørlig retning. I aksen øst vest- er
terrengforskjellen mellom Gjestrumbakkgutua i øst og Singelvegen ca. 6 meter.

4.4 Trafikk/adkomst/parkering
Gjestrumvegen er adkomstveg til
planområdet, som er deler av
«Gamlevegen» gjennom Bøverbru
sentrum. Vegen er
en blindveg som leder frem til
bebyggelsen i Gjestrumfeltet. Vegen er
kommunal, og betjener også
stikkvegene Sandvegen og Singelvegen.

Figur 6, Eksisterende adkomst - kryss Bøverbrugata Gjestrumvegen

4.5 Vann- og avløpsnett
Det er ført en dialog med teknisk plan i kommunen når det gjelder kapasitet og påkobling.
Det opplyses at VA nettet i området har god kapasitet. Deler av nødvendig VA ligger
allerede klart. Området er tilknyttet Sivesind vannverk.

4.6 Strøm, fjernvarmenett
Strømforsyning skjer via Eidsivas nett. Det er ikke fullt ut kapasitet i området for trafo i
dagens situasjon for å betjene hele planområdet, men selskapet opplyser at det på grunn
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av nærhet til høyspent nett ikke er noen problemer med å etablere dette senere. Det er
ikke fjernvarmenett i området.

4.7 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet og planområdet grenser ikke til,
eller er en del at et sårbart kulturmiljø.

4.8 Rekreasjons- og friluftsområder

Figur 6 viser hvordan området er plassert i forhold til lekeplasser, idrettsanlegg og friområder.

I gjeldende regulering er det regulert turveg / lekeplass innenfor formålene G1, G2 og G4.
Disse arealene fungerer som turveger, og er ikke opparbeidet ytterligere. I tillegg er det i
gjeldende regulering, område G3, definert at denne skal være kvartalslekeplass felles for
hele boligfeltet. G3 er ikke blitt anlagt.
Gjeldende regulering omhandler også arealer på sørsiden av Gjestrumvegen, felt F1 og F2.
Disse arealene skal benyttes som naturpark. Dette arealet er i praksis skog med variert
artssammensetning og er i svært liten grad benyttet av beboerne i området. Arealet har
kapasitet til å fungere som vannreservoar ved mye nedbør.
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4.9 Gang- og sykkelstier





Det er ikke sammenhengende fortau eller gang- og sykkelveg i dag, men det er
delvis anlagt gang- og sykkelveg langs Gjestrumvegen mellom Sandvegen og
Singelvegen. Det er avsatt arealer til opparbeidelse av et sammenhengende gangog sykkelvegnett i gjeldende plan for Gjestrumfeltet og den nylig vedtatte planen
for Toten Kjøtt.
Det er etablert gang-sykkelveg mellom Gjestrumfeltet og Bøverbru sentrum
gjennom tverrforbindelse mellom Gjestrumvegen, via Kluftvegen, til Gimlevegen.
Det ble etablert fortau i Gimlevegen sommeren 2018.
Dette er en viktig og trafikksikker forbindelse i dag, og vil være naturlig for nye
beboere å bruke ved ferdsel til og fra Bøverbru sentrum.

4.10 Støyforhold
Gjestrumfeltet øst ligger skjermet fra trafikk fra overordnet vegnett. Det er ca. 250 meter
både til fv. 246, Bøverbruvegen, og fv. 111, Gimlevegen. Ny bebyggelse vil ligge skjermet
fra dette overordne vegnettet.

Figur 7 kartutsnitt over samfunnssikkerheten viser støyforholdene langs Fv. 146 og 111.

Det er gjort en kontrollvurdering av potensiell utløsende støy fra trafikk i
Gjestrumbakkgutua. Gjestrumbakkgutua grenser inn til planområdet i øst, og det
planlegges inntil 4 nye boenheter tilknyttet denne vegen. Det foreligger ikke egne
trafikktellinger i vegen Gjestrumbakkgutua eller omkringliggende gatenett.
Vegnettet i Gjestrumbakkgutua er relativt ensartet, med i hovedsak kun personbiltrafikk
tilknyttet boligene langs vegen. Vurderinger av ÅDT langs vegen Gjestrumbakkgutua må
derfor gjøres på bakgrunn av følgende forutsetninger:
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Boenheter langs vegen Gjestrumbakkgutua er medtatt. Det er til sammen 63
boenheter tilknyttet vegen i dag.
Antatt at inntil 4 nye boenheter anlegges med direkte utkjøring i
Gjestrumbakkgutua.
Ingen gjennomkjøring.

Figur 8 viser en oversikt over antall boenheter langs Gjestrumbakkgutua øst for planområdet.

Reguleringen legger opp til inntil 42 nye boenheter som beskrevet i kapittel 4, men bare
inntil 4 av disse skal ha utkjøring via Gjestrumbakkgutua, eller ligger så nært denne vegen
at det er relevant å vurdere støysituasjonen (de andre boenhetene på BKS4 vil ha adkomst
via f_SKV6). I følge Statens vegvesens dimensjoneringsgrunnlag for turproduksjon1 generer
en bolig i gjennomsnitt 3,5 bilturer. Denne middelverdien er brukt på den eksisterende
bebyggelsen for å finne ÅDT grunnlaget. Oppsummert gir dette følgende situasjon:

Eksisterende situasjon

Boenheter
63

Turproduksjon
3,5

Sum ÅDT
220

https://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/Hb/hb0171992/DelA_Dimensjoneringsgrunnlag/01.Dimensjoneringsgrunnlag/01_Arealbruk_og_turproduksjon.h
tm
1
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Gjennomkjøring
Nye boenheter
Sum

4
67

3,5

0
14
234

For å vurdere om en ÅDT på ca 234 kjøretøy kan påregnes å utløse støytiltak, er det tatt
utgangspunkt i støytabell publisert på støyforeningen.no.2 Tabellen baserer seg på skiltet
hastighet på 50 km/t. Det opplyses at det kan trekkes fra 2 dBA for 30 km/t. Vegen
Gjestrumbakkgutua er tilpasset lav fart, og det legges til grunn at maks fart er 30 km /t.
Som det fremkommer av tabellen er det først når ÅDT kommer opp i ca. 500 kjøretøy at
trafikken kan genere støy som nærmer seg, eller beveger seg inn i gul støysone (55-70 dB).
Anslått ÅDT i Gjestrumbakkgutua er ca. halvparten av dette.
Det kan med sikkerhet derfor legges til grunn at planområdet ikke er berørt av
vegtrafikkstøy fra Gjestrumbakkgutua i et slikt omfang at avbøtende tiltak er nødvendig.

Ved å legge tilsvarende premisser til grunn for vurdering av Gjestrumvegen som mulig
støykilde kan det også her med sikkerhet konkluderes med at planområdet ikke blir utsatt
for støy fra vegtrafikk.

2

http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Maaling-av-stoey
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4.11 Grunnforhold og radon

Figur 9; utsnitt av berggrunns kart, kilde: NGU.no

Figur 10, utsnitt av Radonkart, kilde: NGU.no

Figur 9 angir sammensetning av løsmasser
i område rundt Bøverbru. Planområdet ligger i overgangssonen mellom kalkstein og
skiferholdige bergarter. Figur 10 viser på sin side områder med økt fare for radon.
Planområdet ligger utenfor beltet med påregnelig alunskifer. Sikkerhet mot radon ivaretas
imidlertid på generelt gjennom teknisk forskrift, og krever ingen ytterligere presiseringer i
planbeskrivelsen for å ha gyldighet.

4.12 Barn og unges interesser







Lokaliseringsfaktorer: Gjestrumfeltet Øst vil bli en utvidelse av eksisterende
boligfelt. Eksisterende bebyggelse er basert på eneboliger. Området anses som et
godt oppvekstmiljø for barn og unge.
o Avstand til Bøverbru idrettsbane: 350 meter
o Avstand til Barneskole: 600 meter
o Avstand til nærmeste bussholdeplass: ca. 300 meter
o Avstand til nærmeste dagligvarebutikk: ca 450 meter
Trafikksikkerhet: Øvre del av Gjestrumvegen er en blindveg med kjøring kun til
boligene. Det er ikke anlagt fortau på denne vegen pr. dags dato.
Kollektivtransport: Kollektivholdeplassen i Bøverbru sentrum er en viktig stasjon
som vil betjene planområdet med relevante kollektivruter. Det er etablert
trafikksikker gangveg mellom Gjestrumvegen via Kluftvegen, samt fortau langs
Gimlevegen. Planområdet har en god plassering for barn og unge, da det er mulig å
gå og sykle til skole, barnehage og til kollektivholdeplass.
Rekreasjon- og aktivitet: Store deler av eksisterende boligfelt på Gjestrumfeltet er
basert på uteoppholdsarealer i tilknytning til hver enkelt bolig. Bøverbru
Idrettsplass ligger i direkte nærhet til planområdet. Pr. i dag er det ikke
opparbeidet en felles nærlekeplass på feltet, men kun avsatt arealer til dette.

4.13 Nærhet til skole og barnehage
Gjestrumfeltet øst er tilknyttet skolekretsen for Bøverbru barneskole, som ligger på andre
siden av Gimlevegen. Skolevegen hit vil være ca. 600 m. For de større ungene vil Raufoss
Vestre Toten ungdomsskole være nærmeste skoletilbud. Det er ingen egen gang- og
sykkelveg til Vestre Toten ungdomsskole, men elevene vil ha krav på buss-skyss.
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4.14 Landbruk
Planforslaget berører for alle praktiske formål ikke landbruksinteresser. Ingen dyrket mark
går tapt som følge av forslaget og planen bygger opp under målsetningen om sentrumsnær
fortetting, slik at nedbyggingspresset på omkringliggende landbruksjord reduseres.
Planen omhandler liten grensejustering nord på planområdet, der et areal på ca. 361 kvm.

Eiendomsgrensen langs ytterkant av gnr. /bnr. 65/105 er allerede justert og gjort klar for
at eiendommer innenfor opprinnelig planformål B3 kan få en mer hensiktsmessig
tomtearrondering. Området på ca. 361 kvm er i dag LNF og innebærer en marginal
omdisponering av areal til boligformål.

4.15 Risiko- og sårbarhet
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Gjestrumfeltet øst er det utarbeidet
en ROS-analyse. Hovedkonklusjonen fra denne er at en videreutvikling av boligfeltet og
omregulering fra småhus- til konsentrert småhusbebyggelse ikke har mange risikoelementer
knyttet til seg. En gjennomgang av gjeldende plan åpner for å se planformål og
bestemmelser i lys av dagens krav til standard ved reguleringsplanutarbeidelse.
Det er ingen risikoforhold som er av en slik karakter at de krever tiltak, med unntak av
sannsynligheten for radon i grunn. Sikring mot radon vil bli håndtert gjennom gjeldende
byggeteknisk forskrift.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
5.1 Endringer i forhold til gjeldende planer
Utnytting %
BYA
Antall
boenheter

Takform

Byggegrense
Byggehøyde

Gjeldende reguleringsplan
Alle felt utenom B3 (BKS 1 i ny
plan) skal ikke overstige 20 %.
I område B3 kan BYA være
inntil 25 %.
Utnyttingen innenfor
planområdet, nedfelt i
gjeldende i plan i form av et
eneboligfelt legger til rette
for ca. 24 boenheter.
All bebyggelse med unntak av
B3 skal som utgangspunkt ha
saltak med vinkel på 23
grader.
10 meter
Gjeldende bestemmelser
omtaler byggehøyder mindre
presist:
Bygninger kan oppføres i inntil
2 etasjer. I område B3 skal
gjennomsnittlig gesimshøyde
ikke overstige 6,5 meter.

Parkering

§ 6.5: I tillegg til garasje skal
hver boligeiendom ha minst
en biloppstillingsplass pr.
leilighet.

Garasjer

Garasje og boder skal
fortrinnsvis oppføres som
tilbygg til hovedbygningen.
Garasje og boder kan bare
oppføres i 1 etasje med
grunnflate ikke over 50 m2 og
skal være tilpasset
hovedhuset mht.
materialvalg, form og farge.
Lekeplass/ tursti G1 er felles
for byggeområdene B1, B2, B4
og B5. Lekeplass tursti G2 er
felles for byggeområdene B3,
B8 og B9. Lekeplass/ tursti G4
er

Felles
lekeplasser
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Forslag til ny reguleringsplan
Ny utnytting for BFS formål er satt til
30%, mens det for BKS formål er % BYA
40.
Gjennom forslag om større innslag av
konsentrert småhusbebyggelse, og
større vekt på tomannsboliger øker det
totale forventede antall boenheter
innenfor planområdet til minimum 40.
Ny plan åpner for både saltak og
pulttak med angitte vinkelbegrensinger.
8 meter
Nye bestemmelser vil angi
byggehøyder i maks gesims og
mønehøyde, regnet fra gjennomsnittlig
planert terreng. For frittliggende
småhusbebyggelse (BFS1-7) er dette
henholdsvis 7,5 og 9 meter, noe som
tilsvarer normalt to etasjer. For
konsentrert småhusbebyggelse (BKS12) foreslås det maks gesimshøyde: 9
meter og maks mønehøyde 10 meter. 9
og 10 meter innebærer også
muligheten for en underetasje. Særlig
på BKS 1 vil dette være aktuelt.
Kommuneplanens bestemmelser og
parkeringsfaktoren i andre nylig
vedtatte reguleringsplaner i Vestre
Toten legges til grunn. Dette vil være
en mer oppdatert måte å regulere
parkering på.
De nye bestemmelsene benevner dette
som carport/garasje og åpner for at
disse kan samles i fellesanlegg som
følge av en mer konsentrert
boligbebyggelse der slike løsninger kan
gi en bedre løsning for feltet og lavere
bygge kostnader.
Tidligere regulering hadde ikke krav
om innhold på lekeplasser eller krav til
opparbeiding. Dette er nå endret i
form av rekkefølgekrav og krav til
innhold. Eierforholdene er videreført,
men med nye felt-navn/benevnelser.
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felles for B6 og
B7.Kvartalslekeplass G3 er
felles for alle boligene i
området.
Tilgjengelighet Eksisterende plan omtaler
ikke tilgjengelighet og har
ingen krav om dette

Nye planbestemmelser styrker dette
forholdet gjennom at dagens tekniske
forskrift skal legges til grunn ved
utforming av ny bebyggelse. 50 % av
nye boenheter innenfor hvert
delområde skal være tilgjengelige for
alle. Felles uteoppholdsareal skal
utformes slik at det blir tilgjengelige
for beboerne.

Adkomstveger

For å bedre utnyttelsen av tomtene og
få en bedre terrengtilpasning er det
valgt å åpne for innkjøring via
Gjestrumbakkgutua for biler til BKS1.
Vegen o_SKV7 er imidlertid stengt for
gjennomkjøring. For adkomst til BFS6
er det valgt å legnge adkomstvegen
nord for f_BLK2 og ikke som en
forlengelse av regulert vendehammer,
slik som i gjeldende regulering. Dette
er også gjort av hensyn til terreng.

5.2 Arealoppgave
Reguleringsplanen viser de ulike arealformålene innenfor planområdet. Prosjektets totale
areal er på 33 daa og fordeler seg som vist i tabellen under:
Arealtabell
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (2)
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (8)
1550 - Renovasjonsanlegg (2)
1610 - Lekeplass (2)
Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 - Kjøreveg (7)
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Areal (daa)
15,8
7,9
0,1
2,5
26,4

2,7
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2015 - Gang-/sykkelveg (3)
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (16)

0,4
2,8

Sum areal denne kategori:

6,1

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
3031 - Turveg (3)

0,5

Sum areal denne kategori:

0,5

Totalt alle kategorier:

33

5.3 Plankart
Overordet bygger plankartet i stor grad videre på prinsipper bestemt gjennom gjeldene
regulering, men inneholder samtidig en presisering av arealbruken. Det er også oppdatert
etter dagens SOSI-standard. Der det er avvik mellom gjeldene plan og nytt planforslag er
dette beskrevet i kapittel 5.1.
Planforslaget innebærer i korte trekk:
 Omregulere felt B8-11 i gjeldende regulering fra frittliggende småhusbebyggelse og
til en blanding av frittliggende og konsentrert -småhusbebyggelse.
 Gjennomføre en arealrokkering slik at deler av tidligere regulert kvartalslekeplass
G3 flyttes mot øst. Gjennom dette blir arealet bedre fordelt på området og mer
tilgjengelig og har bedre forutsetninger for å fungere som lekeplasser, også for de
minste barna.
 Ut ifra omreguleringen legge til rette for etablering av minimum 40 boenheter.
Reguleringsendringen vil derfor innebære at antall potensielle boenheter økes fra
minimum 25 til 42 boenheter innenfor området.
 Vegene innenfor planområdet er i denne planprosessen prosjektert av Geoplan 3D
AS og gir et presist bilde av vegen og tilhørende grøftearealer.
 Byggegrenser langs kommunale veger er foreslått satt til 8 meter. I gjeldende plan
er dette 10 meter. Ved at vegen er detaljprosjektert har man full oversikt over
arealbehovet til vegen og grøfteareal (skjæringer og fyllinger). Vegen ligger godt
tilpasset terrenget slik at selve terrenginngrepet er relativt beskjedent. I
gjennomsnitt er det ca 3-5 meter fra grøntarealet til byggegrensen i plankartet og 6
meter fra vegkanten. Dette arealet anses som tilstrekkelig for å dekke behovet for
snøbrøyting og trafikksikkerhet.

5.4 Planformål
Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-7
Området BFS1 er utbygd med 2 to-mannsboliger og 1 enebolig og det er igjen en tomt som
foreløpig er ubebygd. BFS2-7 representerer ubebygde utbyggingsområder for ene- og
tomannsboliger.
Konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-2
Formålene BKS1-2 representerer områder regulert til ny konsentrert småhusbebyggelse.
Her legges det opp til en høyere utnyttelse og flere boenheter. Det er følgelig stilt krav til
et eget felles uteareal på hver av disse områdene.
Renovasjonsanlegg, felles, f_BRE1-2
I gjeldende plan er det ikke avsatt egne arealer for renovasjon. Med forslag om konsentrert
småhusbebyggelse innenfor planområdet øker behovet for renovasjon, samt behovet for å
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både lagre og sikre dette på en forutsigbar og helhetlig måte. Felles plass for avfallsdunker
vil være positivt for beboener ved at man ungår at alle tomtene har 4-5 dunker hver seg. I
tillegg rasjonaliserer dette hentingen for renovasjonsselskapet. For det tredje vil
plasseringen av de to felles renovasjonsanleggene bedre trafikksikkerheten i feltet ved at
lastebilene ikke må rygge inn de to blindvegene f_SKV4-5.
Lekeplass, felles, f_BLK1-2
I gjeldende regulering er det regulert en felles kvartalslekeplass, G3. I ny reguleringsplan
er det foreslått å dele dette arealet på to separate lekeplasser, henholdsvis f_BLK1 og
f_BLK2. Skal en lekeplass fungere som kvartalslekeplass både for nye og eksisterende
boenheter, er det en fordel at den ligger mer sentralt og lettere tilgjengelig på området.
f-BBLK1-2 har til sammen tilsvarende areal som G3 i gjelde plan.
Kjøreveg, offentlig og felles, o_SKV1-3 og 7, f_SKV4-76
 o_SKV1-3 regulerer hovedadkomsten gjennom og rundt boligområdet etter de
samme prinsipper som i gjeldende plan. Gjeldende plan har avsatt en 8 meter bred
korridor til veg og grøft. Planforslaget nå viser en mer presis arealbruk der vegen
som reguleres til 3,5 meter er skilt ut fra grøftearealet. Det er den tekniske
vegplanen som ligger til grunn for dette. f_SKV7 er en adkomstveg for BKS1 fra
Gjestrumbakkgutua som er stengt for gjennomkjøring.
 f_SKV4-7 6 regulerer felles avkjørsler som stikkveger til de respektive
boenhetene/delfeltene. Bestemmelsene definerer hvilke delområder de ulike
vegene skal være felles for.
Gang – og sykkelveg, offentlig, o_SGS1-3
 o_SGS1 regulerer gang- og sykkelvegforbindelse mellom Sandvegen og Singelvegen.
Å holde denne strekningen fri for biltrafikk er i samsvar med gjeldende regulering,
og innebærer en videreføring av arealbruken.
 o_SGS2 regulerer del av separat gangveg langs Gjestrumvegen. Dette formålet er
også en videreføring av arealbruken fra gjeldende plan.
 o_SGS3 regulerer gangforbindelse mellom Singelvegen og of_SKV7 tilknyttet
Gjestrumbakkgutua. Sammen med o_SGS1 sikrer formålet mulighetene for en
sammenhengende gangforbindelse mellom Gjestrumbakkgutua i øst og Bøverbru
idrettspark i vest, via etablert del av Gjestrumfeltet.
Annen veggrunn grøntareal, offentlig og felles, o_SVG1-8, f_SVG9-15
I gjeldende reguleringsplan er det ikke regulert eget areal for annen veggrunn, men avsatt
et overordnet samferdselsformål som også sikret tilstrekkelig sideareal. I dette
planforslaget er det som følge av ny prosjektering av veg mulig å i større grad definere og
synliggjøre egne arealer som trengs for terrengbearbeiding i sammenheng med
vegformålene.
Veggrunn i tilknytning til den offentlige samlevegen o-SKV1-3 skal være offentlig, mens
øvrige skal være felles for de samme som de respektive felles adkomstvegene f_SKV4-76.
Turveg, felles, f_GT1-3
Turvegene f_GT1-3 er alle en videreføring av turveger regulert i gjeldende plan.
Bestemmelser knyttet til turvegene er videreført i sin helhet. Turveg f-GT1-2 sikrer
mobilitet i aksen øst-vest gjennom planområdet, mens f-GT3 sikrer muligheten for å nå
rekreasjonsområder i nord. f_GT3 er allerede etablert.

5.5 Hensynssoner
Reguleringen innbefatter frisiktlinjer og tilhørende frisiktsoner.
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6 ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS
Planforslaget er tilpasset kommunenes tilbakemeldinger etter overleveringsmøtet. I tillegg
er planmaterialet revidert i tråd med saksframlegget og etterfølgende møte med
planavdelingen. Kapittelet oppdateres eventuelt i etterkant av offentlig ettersyn.Plankart,
bestemmelser og denne planbeskrivelsen er revidert etter offentlig ettersyn og er
hovedsakelig i tråd med merknadene som er kommet inn.

7 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
Vurdert ut ifra at det i dagens situasjon er en vedtatt og gyldig reguleringsplan innenfor
området, er konsekvenser der det er endringer opp mot gjeldende plan vektlagt.
Overordnet mener vi planforslaget hovedsakelig har positive konsekvenser. En fortetting
innenfor etablert boligområde vil alltid medføre en endring av omgivelsene, men de
samfunnsmessige fordelene av dette planforslaget vil være langt større, og det er viktig at
egnede områder utnyttes riktig. Planforslaget er i praksis en justering og oppgradering av
vedtatt plan til gjeldende lovverk, og har generelt få konsekvenser. Planendringen fører
hovedsakelig til økt arealutnyttelse i form av flere boenheter på det samme arealet. Dette
er i tråd med sentrale statlige retningslinjer og samsvarer også bedre med hva markedet
etterspør i området.

7.1 Planskjema
Planskjemaet er utfylt for å sjekke ut om planforslaget kan komme i konflikt med
nasjonale eller regionale mål og føringer. Etter en gjennomgang av sjekklista i
planskjemaet, er det avdekket at planen ikke kommer i konflikt med viktige nasjonale
eller regionale føringer. Tvert imot er fortettingen prinsipiell i samsvar med overordnede
forventninger til samordnet areal og transportplanlegging.

7.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget
Det er foretatt en vurdering av konsekvenser planforslaget kan ha, basert på følgende
tema:
Folkehelse og tilgjengelighet/universell utforming
Planen har ingen negative effekter på folkehelsen. Fortettingen nært servicetilbud og
skoletilbud er på generelt grunnlag positivt, og bidrar til mindre bilavhengighet.
50% av nye boenheter skal være tilgjengelige boenheter. Det vil ikke være aktuelt med
boenheter over 3 plan som utløser heiskrav i de nye boligene, derfor vil det være
boenheter med inngang fra bakkeplan som vil være tilgjengelige. En eventuell heis ville ha
krevd flere boenheter å fordele denne kostnaden på, og det ville innebære at bebyggelsen
mistet sitt småskalapreg.
Barn og unges interesser
Barn og unges interesser ivaretas på en god måte i planarbeidet. Dette gir seg utslag i at
det er kartfestet og avsatt egne felles uteareal med mer konkrete innhold enn i gjeldende
plan. I tillegg sikrer bestemmelsene for BKS1-2 etablering av egne fellesarealer for
beboerne innenfor disse to områdene. Barn og unges interesser styrkes gjennom
planarbeidet, som følge av at rekkefølgekrav sikrer opparbeiding av lekearealene.
Lekearealer i gjeldende plan er ikke opparbeidet. f_BLK1-2 er til sammen på 2,5 daa og
turvegene i planforslaget og resterende del av gjeldende reguleringsplan på 930 m2.
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Eksisterende reguleringsplan omfatter store arealer til friområder (F1-2). Disse er på til
sammen 25 daa. Ut i fra grunnkartet kan det se ut til at det er etablert 35 boenheter
innenfor gjeldende reguleringsplan. Forslaget til planendring innebærer en utbygging på
minimum 40 boenhet. Til sammen blir dette 75 boenheter som har tilgang på 333 m2
friområde og 46 m2 felles uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet. Kommuneplanenes
bestemmelser for fortetting i boligområder stiller krav til 25 m2 MUA pr boenhet. Ut i fra
de arealene som er til rådighet for beboerne, anses tilgangen på utearealer som svært god.
I tillegg stiller forslag til bestemmelser krav til ytterligere MUA inne på BKS1-2 også er det
svært kort avstand til Bøverbru idrettsplass.
Støy, forurensning og sikkerhet
Planområdet omfattes ikke av gul- eller rød støysone, dette viser felles kartutsnitt over
samfunnssikkerheten, jf. figur 7 og 8. Det er vegstøy som er den størst støykilden i
området, men planområdet ligger så langt unna vegnettet at støysoner ikke slår inn på
området, jf. støyvurdering i kapittel 4.10.
Landbruksinteresser
Planforslaget berører ikke landbruksinteresser. Ingen dyrket mark går tapt som følge av
forslaget. Planen bygger opp under målsetningen om sentrumsnær fortetting, slik at
nedbyggingspresset på omkringliggende landbruksjord reduseres.
Kulturminner og kulturmiljøer
Reguleringsplanen omfatter ingen kulturminner eller kulturmiljøer, hverken helt eller
delvis.
Landskap og estetikk
Terrenget heller sørover og solforholdene er gode på området. Planforslaget legger
fortrinnsvis opp til en mulighet for en høyere utnyttelse og dermed flere boenheter og
fortetting i området. Høyden på bebyggelsen er hovedsakelig tilsvarene som i gjelde plan,
men noe høyere i de to områdene (BKS1-2) som er regulert til konsentrert
småhusbebyggelse. Ut i fra dette vil ikke planforslaget ha særlige negative konsekvenser
for landskapsbildet da det allerede er avsatt til boligbebyggelse. Fordelene ved økt
utnyttelse anses som langt større enn eventuelle negative konsekvenser for nær- og
fjernvirkning.
Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder
Arealer foreslått til fortetting vil ikke gå på bekostning av allmennhetens tilgang til
grøntområder. Planendringen omfatter ikke friområder F1 og F2 i gjeldende plan, og
utbyggingsområdet er tidligere regulert til bolig. f_BRE2 krever at det disponeres noe areal
av dagens friområde. Dette er imidlertid av et svært beskjedent omfang. I tillegg er det
fastlagt i bestemmelsene knyttet til renovasjonsanlegget at areal som ikke er nødvendig
for renovasjon skal forbli friområde.
Allmennhetens tilgang til friluftsområder opprettholdes som i gjeldende plan, gjennom
regulerte turdrag og videreføring av gangakser nord -sør og øst-vest gjennom planområdet.
Trafikk og parkering
Gjeldende reguleringsplan for Gjestrumfeltet inneholder ikke føringer om parkering
tilpasset dagens praksis i reguleringsplaner.
Til grunn for dimensjonering av nødvendig parkering ligger føringer fra kommuneplanen.
Denne hjemler at det for nye boenheter under 30 m2 kreves minimum 0,2 p-plasser og
boenheter mellom 30-60 m2 skal avsettes minimum 1 p-plass, og for boenheter over 60
kvadratmeter, minimum 1,5 p-plasser.
På bakgrunn av at reguleringsplanen bygger videre på føringer fra kommuneplanen ansees
konsekvenser for trafikk og parkering som tilstrekkelig ivaretatt.
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Vegsystemet ble ved utarbeidelsen av gjeldende reguleringsplan på 1980-tallet ikke
prosjektert, spesielt ikke sett opp mot dagens standard til veg eller eksisterende terreng.
Vegnettet innenfor det nye planområdet er derfor prosjektert på nytt med utgangspunkt i
gjeldende trasé. Til grunn for dimensjonering er det valgt veg-klasse A1, Adkomstveger i
boligområder med fartsgrense 30 km/t.
Vegen sør og øst for BFS4 og 7 og vegen inn til eiendommene 65/166 og 65/167 er kun
delvis anlagt i den regulerte traseen i gjeldende reguleringsplan, samt at kvaliteten på veg
oppbyggingen er mangelfull. Dette planforslaget viderefører de regulerte vegene.
Konsekvensen er at de aktuelle vegstrekningene må anlegges på nytt i den regulerte
traseen etter krav til en A1 veg.
Energi- og klima
Selve planområdet og eller nærområdet for øvrig er ikke tilknyttet fjernvarmenett. Det vil
derfor være øvrige føringer i byggteknisk forskrift som vil bli lagt til grunn i forhold til
energi ved utforming av nye boenheter.
Natur og miljø, vurdering etter Naturmangfoldloven
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse
prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det
til at planområdet i hovedsak omfatter tre-vegetasjon i form av ung løvskog.
Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel
foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens
artskart, jf.at tiltaket berører natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte
arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper
eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i
planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at
det kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av
ovennevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på
naturmangfold.
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed
oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan
påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å
foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.
Det er etter utsjekk mot Artskart.no heller ikke avdekket sortlistede arter, eller uønskede
arter det må tas spesielt hensyn til.

7.3 Avbøtende tiltak
Et avbøtende tiltak er å sikre beboerne på BKS1-2 egne felles utearealer i tillegg til de
fellesarealene som ligger i området fra før. Det vurderes ikke som nødvendig med andre
avbøtende tiltak. Bestemmelsene anses å legge gode nok føringer på fremtidig bruk og
utvikling av området, og særlig i lys av at dette er en endring av eksisterende
reguleringsplan for et boligområde.
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8 VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER
8.1 Fylkesmannen i Oppland, epost datert 14.08.2018
Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale
interesser omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal
planlegging i Oppland kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi forventer
også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp.
(Det er foretatt en gjennomgang av forventningsbrevet fra Fylkesmannen, datert oktober
2015. Relevante forhold gjengis her, for å kunne besvare den overordnede merknaden fra
Fylkesmannen konkret):
1. Kapittel 1 omtaler gode og effektive planprosesser. I dette står medvirkning
sentralt og at planforslaget er vurdert opp mot den nye KU-forskriften.
2. Kapittel to omtaler attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.
Overordnet skal eksisterende by og tettsteder fortettes, slik at det oppnås en
effektiv arealbruk som både er bra for klimaet i form av redusert transportbehov og
mindre press på matjord. Fylkesmannen peker på at Oppland har en betydelig
underdekning av eneboliger, og at det bør satses på bygging av leiligheter. Det bør
stilles krav om både minimum og maksimum bebyggbart areal.
3. Videre har Fylkesmannen forventninger om kvalitet på lekeområder, og at flest
mulig boenheter blir utført slik at de er tilgjengelig for alle, og det det også legges
særlig vekt på å utforme uteoppholdsareal som kan brukes av alle.
4. Kapittel 3 omtaler bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. I dette kapittelet
trekkes viktigheten av ROS- analyse frem. Resultat av ROS-analysen må påvirke
planutforming slik at de juridiske delene av planmaterialet sikrer at
samfunnssikkerheten blir ivaretatt.
5. Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal innarbeides i planbeskrivelsen.
Forslagsstillers kommentar:
Overordnet mener vi at vi med dette presenterer et planforslag som imøtekommer alle
forventninger til planleggingen. Tiltaket omhandler fortetting innenfor etablert
bebyggelse, som bygger opp under Bøverbru som tettsted. Planens intensjon mener vi
derfor er tydelig i tråd med den retningen Fylkesmannen vil vri arealbruken i. Planmessig
er planen bygget opp detaljert og godt tilpasset området. Dette bidrar til gode og effektive
planprosesser, både fordi det gjør saksbehandlingen i kommunen forutsigbar, og det gjør
medvirkning fra berørte mer relevant/presis.
1. Vi har vurdert planen opp mot gjeldende KU-forskrift. Som det fremkommer av
oppstartsreferatet er det konkludert med at planen ikke skal konsekvens utredes.
Vurderingen bygger på at tiltaket ikke omfattes av forhold nevnt i KU-forskriftens
vedlegg I eller II. Planen er ikke av en kategori hvor konsekvensutredning
automatisk skal utarbeides, og på bakgrunn av at tiltaket heller ikke omfattes
hverken av vedlegg I eller II, er heller ikke planen i en kategori som skal vurderes
nærmere.
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2. Det er i planen definert at det skal etableres et minimum antall boenheter. Dette i
sammenheng med planens begrensinger for maks BYA mener vi er et bedre
styringsverktøy for arealbruken, enn å definere en nedre grense for BYA.
3. Felles lekeareal er definert som eget arealformål f_BLK1-2 med tilhørende
bestemmelser.
4. ROS-analyse er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende mal fra DSB.
5. Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 er gjennomført og fremkommer av
kapittel 7.2 i planbeskrivelsen.

8.2 Oppland Fylkeskommune, brev datert, 09.07.2018
1. Planområdet ligger sentrumsnært i Bøverbru, med kort avstand til blant annet skole
og barnehage. Tilrettelegging for konsentrert boligbebyggelse i sentrumsnære
områder er i tråd med føringer i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging.
2. Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble godkjent i juni 2016.
Mål og strategier nedfelt i den regionale planen skal legges til grunn for kommunal
planlegging. Retningslinjer for bolig og bokvalitet er særlig relevant for dette
konkrete planarbeidet.
3. Vi forventer at barn og unges interesser ivaretas gjennom planarbeidet. Dette
omfatter medvirkning i planprosessen, og tilrettelegging for et godt bomiljø for
barn og unge i tråd med Rikspolitisk retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen.
4. Planarbeidet bør også omfatte vurderinger i forhold til universell utforming og
tilgjengelighet for alle. Utfyllende regler for å sikre at adkomst til boligene,
utearealer som gangstier, veger, adkomster og uteoppholdsområder utformes
universelt bør tas inn i bestemmelsene ihht regler i TEK 10 § 8-2 og
Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle.
5. Kulturarvenheten (epost datert 16.08.2018)
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at planen vil komme i konflikt med
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse
med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent,
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes
til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene
kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt
vilkårene for dette.
Forslagsstillers kommentar:
1. Tas til orientering.
2. Etter en gjennomgang av innholdet i Regionalplan for attraktive byer og tettsteder i
Oppland mener vi planforslaget bygger opp under hovedmålsettinger i denne
planen. Hensikten med planarbeidet er å utforme en plan som er mer i samsvar
med dagens krav og forventninger til boligtyper. Reguleringen vil gi et økt antall
boliger, også egnet for boligutleie. Vi mener videre planen innebærer fortetting
med kvalitet.
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3. Vi mener forholdet til barns interesser er godt ivaretatt i planforslaget. Det er
kartfestet felles lekeareal, bestemmelser om egne felles utearealer på BKS1-2 og
det er knyttet krav til innhold på lekeplassene i bestemmelsene. Ved offentlig
ettersyn vil barnerepresentanten i Vestre Toten kommune være velkommen til å
fremme merknad eller kommentarer til planarbeidet.
4. Alle boenheter på plan 1 vil være tilgjengelige. Det planlegges ikke etablert heis i
bebyggelsen, slik at boenheter på plan 2 ikke vil være tilgjengelige. Det må tas i
betraktning at naturlig terreng i området gjør universell utforming av internveger
krevende.
5. Vedlagt planforslaget følger utarbeidet ROS-analyse. Denne er basert på nyeste mal
fra DSB, og vi anser derfor merknaden som ivaretatt.

8.3 Statens vegvesen, brev datert 06.08.2018
I arbeidet med ny regulering av arealene ved Toten kjøtt og fylkeskommunens plan for
fortau langs Gimlevegen (som nå er ferdigstilt) har vi hatt oppmerksomhet på løsninger for
gåing og sykling. Vi mener det er viktig å legge til rette for gjennomgående og
sammenhengende løsninger for myke trafikanter i området, både i retning øst-vest og
nord-sør.
Øst-vest:
1. Gjennomgående fra Gjestrumbakkgutua ved Karlsborgvegen til idrettsplassen.
2. Langs Gjestrumvegen nord for F1 og F2, om mulig forbundet ut til
Gjestrumbakkgutua i øst, dvs. gjennom F2 og ut like sør for Nedre Kølla veg, og
med ny forbindelse vestover til idrettsplassen (jfr. planen for Toten kjøtt).
Nord-sør:
3. Fra Singelvegen via Kluftvegen til Gimlevegen.
4. Langs Gjestrumvegen ned til Gimlevegen.
Statens vegvesen mener det bør kreves rekkefølgebestemmelser for etablering av de
delene av disse GS-løsningene som det er rimelig at ivaretas i forbindelse med utbygging av
Gjestrumfeltet øst.
Rekkefølgekravet knyttes konkret til igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse,
brukstillatelse eller ferdigattest.
Forslagsstillers kommentar:
1. Denne aksen er hjemlet i gjeldende plan for Gjestrumfeltet, og skal videreføres i ny
plan. For å sikre denne anses det ikke som nødvendig med ytterligere
rekkefølgekrav.
2. Denne forbindelsen er ikke realistisk å etablere, da den vil avhenge av privat
grunnavståelse som ikke er en del av reguleringen. Med gangmulighet gjennom både
Kluftvegen og via ny forbindelse mellom Gjestrumbakkgutua og Sandvegen mener vi
også denne forbindelsen ikke er nødvendig.
3. Denne tverrforbindelsen er allerede opparbeidet.
4. Fortau langs Gjestrumvegen mellom Toten Kjøtt og Gimlevegen er et tiltak som
ikke med rimelighet kan sees kun i sammenheng med utbygging av Gjestrumfeltet
Øst. Det er ikke rimelig at nye boenheter i Gjestrumfeltet øst skal finansiere denne
type tiltak. Dette må etter vår vurdering knytte seg til tiltak kommunen må holde
separat. I ny reguleringsplan for Toten Kjøtt er det regulert fortau på ny del av
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Gjestrumvegen dersom denne vegen vil bli flyttet. Eventuelt eget separat fortau i
øvrige deler av Gjestrumvegen er en overordnet kommunal prioritering, og kan ikke
bæres av nye boenheter i Gjestrumfeltet øst. Kommunen vil på eget initiativ jobbe
videre med dette og gjøre nødvendige avklaringer.

8.4 NVE, brev datert 08.08.2018
NVE har ingen konkrete tilbakemeldinger ved varsel om oppstart, men henviser til generell
sjekkliste vedrørende utarbeidelse av arealplaner.
Forslagsstillers kommentar:
Det er ingen bekker gjennom eller nært planområdet som krever spesiell aktsomhet eller
avbøtende tiltak. Området er heller ikke rasutsatt. Gjennom dette legges det til grunn at
planområdet ikke kommer i konflikt med NVEs fagområder.

8.5 Horisont IKS, brev datert 27.06.2018
Horisont ber om at forskrift om renovasjon legges til grunn i planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Ny bebyggelse vil ha hentepunkter ut mot samleveg slik øvrig etablert del av
Gjestrumfeltet har. Delområdene langs de felles adkomstvegene vil ha felles
renovasjonsløsning som også legges i direkte tilknytning til samleveg, slik at rygging
unngås.
Gjennom dette ansees renovasjon ivaretatt på en god måte i planen, og at den er i
samsvar med renovasjonsforskriften.
I tillegg har vi hatt direkte kontakt med driftssjef John Christensen i Horisont for å avklare
løsningen for henting av avfall. De har godkjent en løsning der renovasjonsbilen rygger inn
vegen f_SKV4 og 5. De har også uttalt at den løsningen dette planforslaget legger opp til,
som innebærer to fellesplasser for boligene tilknyttet f_SKV4-5 er å foretrekke.

9 FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER
Planforslaget er først og fremst et fortettingsprosjekt der vi har lagt stor vekt på å tilpasse
forutsetninger i gjeldende plan til dagens forventninger til boligutvikling og boligtilbud.
Planforslaget er i tråd med de viktige rikspolitiske retningslinjene som er beskrevet
innledningsvis i denne planbeskrivelsen.

10 Planmaterialet består av
01
02
03
04
05
06

Plankart, revidert 21.02.2020
Reguleringsbestemmelser, revidert 21.02.2020
Planbeskrivelsen (dette dokumentet) , revidert 21.02.2020
ROS analyse
Innkomne merknader ved planoppstart
Tekniske vegtegninger, Geoplan3D, datert 11.02.2019
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BESTEMMELSER
DETALJREGULERING FOR
GJESTRUMFELTET ØST

§1

Plandato:

05.04.2019

Sist revidert:

28.06.2019/ 20.9.2019/21.02.2020

Godkjent:
Planid:

0529151

PLANENS FORMÅL
Planens formål er å tilpasse tidligere plan fra 1986 til dagens, ønskede utvikling. Det
er forslått endringer mot høyere utnyttingsgrad, andre boligtyper/ flermannsboliger
(konsentrert småhusbebyggelse) samt åpning for andre takformer og uttrykk. Flere av
de regulerte eiendomsgrensene i gjeldende plan ønskes opphevet.

§2

AVGRENSNING
Planområdet omfatter eiendommene med gnr/bnr 65/3, 99, 105, 145 og deler av
tilstøtende vegarealer. Det regulerte området er vist med plangrense i plankart.

§3

REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens
(PBL) §§ 12-5 og 12-6:

Hjemmel

Hovedformål

Underformål

Feltnavn

SOSIkode

§ 12-5 nr. 1

Bebyggelse
og anlegg

Frittliggende
småhusbebyggelse

BFS1-7

1111

Konsentrert
småhusbebyggelse

BKS1-2

1112

f_BRE1-2

1550

f_BLK1-2

1610

o_SKV1-3
og 7
f_SKV467

2011

Renovasjonsanlegg, felles
Lekeplass, felles
§ 12-5 nr. 2

Samferdselsanlegg
og
teknisk
infrastruktur

Kjøreveg, offentlig og felles
Gang-/sykkelveg, offentlig
Annen veggrunn, grøntareal,
offentlig og felles

§ 12-5 nr. 3

Grønnstruktur

Turdrag, felles
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§ 12-6

Hensynssoner

Frisikt
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§4

FELLESBESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 4.1 Krav til situasjonsplan
Generelle krav til situasjonsplan:
Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan. Den skal
vise eksisterende og planlagt bebyggelse, plassering og utforming av adkomst,
brannoppstillingplasser, stigningsforhold, parkering- og biloppstillingsplasser,
uteoppholdsarealer (inklusive lekearealer), gangsoner, felles renovasjonsløsning, og andre
markfaste installasjoner. Planen skal videre vise terrengbehandling med gamle og nye
kotehøyder, eventuelle forstøtningsmurer, tomtegrenser, bevaring/planting av vegetasjon
m.m. Situasjonsplan skal være i målestokk minimum 1: 500/1:200.

§ 4.2 Rekkefølgekrav
§ 4.2.1 Detaljplaner og rekkefølge før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse
a) Tekniske detaljplaner:
Før det kan gis ramme- eller byggetillatelse for bygge- og anleggstiltak skal teknisk
detaljplan for vann- og avløp og plan for overvannshåndtering være godkjent av
Vestre Toten kommune.
b) Godkjent situasjonsplan:
Før det kan gis ramme- eller byggetillatelse til nye boliger skal det foreligge godkjent
situasjonsplan. Situasjonsplan skal være i samsvar med krav til innhold gitt i § 4.1.
c) Tomtedeling og utforming i hvert delområde for BFS7 og BKS1-2:
Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i et delområde BFS7 og BKS1-2 skal det
foreligge en felles plan for tomtedeling og utforming i hele det aktuelle delområdet.
Det skal innenfor hvert delområde beskrives hvilke felles, konkrete krav til
bebyggelsen iht. § 4.3.7 som delområdet skal ha for å sikre et godt helhetlig preg.
Tomtedelingsplanen skal også vise antall og plassering av avkjørsler.
d) Krav til detaljplan for felles uteoppholdsareal og lekeplass:
I forbindelse med byggesak skal det foreligge en detaljert plan for felles utearealer på
BKS1 og 2 og for områdende f_BLK1 og 2.
§ 4.2.2 Rekkefølgekrav før ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse
a) Ferdigstillelse av anlegg:
Før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest skal nødvendig vann- og avløpsnett,
overvannshåndtering, parkeringsplasser, samt avfallsløsning være ferdig
opparbeidet. Det skal være ferdig opparbeidet nødvendig slokkevannsuttak
før det kan gis brukstillatelser/ ferdigattester.
b) Ferdigstillelse av privat og felles uteoppholdsareal:
Privat uteoppholdsareal for den respektive boenhet skal være ferdig opparbeidet før
det kan gis brukstillatelse/ ferdigattest.
Før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest til nye bygg og anlegg på BKS1-2 skal
felles uteareal inkludert f_GT1 og 2, samt f_BLK1 være ferdig opparbeidet i
samsvar med krav stilt i §
5.1.2 og § 5.1.5 Felles uteoppholdsarealer/møteplass for BKS1 og 2.
Før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest til nye boliger innenfor BKS1 skal f_BLK2,
være ferdig opparbeidet i samsvar med krav stilt i § 5.1.2 og § 5.-1.5.
REGULERINGSPLAN FOR GJESTRUMFELTET ØST PLANBESTEMMELSER
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Ved ferdigstilling i vinterhalvåret, kan kommunen gi utsettelse for ferdigstilling til
påfølgende sommer, senest innen 1. juli.
c) Nye veger:
Nye boenheter skal være tilknyttet veger bygd etter godkjente vegplaner.
d) o_SKV2 skal opparbeides i løpet av 2020.
e) o_SKV1 fram til f_SKV5 samt f_SKV 4-5 ferdigstilles før det kan gis
brukstillatelse/ferdigattest for BFS5,6 og 7.
f)

o_SKV3, f_SKV 6 og o_SKV7 ferdigstilles før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest på
BKS1 og den gjenstående østre tomta på BFS1

g) Når o_SKV2 er ferdig i løpet av 2020 skal o_SGS1 stenges for biltrafikk med bom.
h) o_SGS2 må være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for
områdene BFS 5,6 og 7 og BKS1.
i)

o_SGS3 må være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for
områdene BKS1.

§ 4.3 Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer
(PBL § 12-7 nr. 4)
§ 4.3.1 Tekniske anlegg
Strømsforsyning og tele-/tv-/datakommunikasjon
Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv/datakommunikasjon og lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler.
Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett.
§ 4.3.2 Overflatevann
Alt overflatevann skal håndteres og infiltreres på egen grunn.
§ 4.3.3 Tilgjengelighet og universell utforming
Teknisk forskrift skal legges til grunn ved utforming av ny bebyggelse. 50 % av nye
boenheter innenfor hvert delområde skal være tilgjengelige for alle. Felles
uteoppholdsareal skal utformes i henhold til teknisk forskrift når det gjelder
stigningsforhold. Stier og adkomstveger skal ha et fast dekke av komprimert grus
eller asfalt, uten terskler, som sikrer god framkommelighet for rullestol, barnevogner
ol. Stier og adkomstveger skal føre helt fram til lekeapparater, bord/benker osv.
§ 4.3.4 Uteoppholdsarealer
Uteoppholdsarealene skal være beskyttet mot støy og ha gode solforhold, i henhold
til gjeldende regelverk.
§ 4.3.5 Framkommelighet for brannbil
Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med
nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og
slokkeinnsats, jf. Byggteknisk forskrift.
§ 4.3.6 Byggegrenser
Garasjer kan plasseres 5 meter fra vegkant ved direkte/vinkelrett innkjøring fra veg,
og 2 meter fra tomtegrense ved innkjøring parallelt med veg. Det skal ikke være
vinduer eller dører med vinduer mot veg. I tillegg kan garasjer, carport og boder
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plassers 2 meter fra formålsgrensen mot o_SGS2 og f_GT2.
På BKS1 kan felles garasjer/carport over 50 m2 plasseres inntil 2 meter fra
eiendomsgrenser/formålsgrenser, unntatt mot Gjestrumbakkgutua.
§ 4.3.7 Utforming
Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse
og utomhusanlegg, og ny bebyggelse skal tilføre positive kvaliteter i området.
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng.
Det skal benyttes underetasje der terrenget innenfor bygningskroppen er 1:6 eller
brattere. Det skal ikke benyttes reflekterende materialer på tak. Kravet gjelder også
uthus og garasjer/carport.
Kommunen skal ved sin behandling av byggetillatelse påse at bebyggelsen får god
form og materialbehandling. Farge- og materialvalg skal fremgå. Dette skal gjøres
skriftlig, eller ved hjelp av illustrasjoner, plan, snitt, fasader el.
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§ 4.3.8 Avkjørsler og parkering
Avkjørsler til tomtene skal være makssk 5 meter bred og det tillates en` avkjørsel pr
tomt. For BKS1-2 skal avkjørsler framkomme av tomtedelingsplan og intensjonen er
at det etableres færrest mulig avkjørsler og at disse i stor grad er felles. Det tillates
etablerte felles carport/garasjeanlegg innenfor de ulike delområdene samt integrert
parkering i boligbebyggelsen. I tilknytning til avkjørselen skal det være mulig å vende
aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller felles adkomst. Det skal avsettes
minimum parkering etter følgende norm:
Boenhet
<30 m2
30-60 kvm
>60 kvm

Bilparkering, inkl. gjesteparkering
Min 0,2
Min 1
Min 1,5

§ 4.4 Ubebygd areal i byggeområder
 Ubebygd areal skal gis en tiltalende behandling.
 Den ubebygde del av tomta tillates ikke benyttet til lagring.
§5

REGULERINGSFORMÅL

§ 5.1

BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 5.1.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-7
Type bebyggelse:
Innen områdene kan det oppføres eneboliger og tomannsboliger.
Det tillates benyttet saltak eller pulttak på bebyggelsen. Saltak skal ha takvinkel
mellom 15 og 38 grader. Pulttak skal ha takvinkel mellom 5 og 20 grader. Verandaer
skal ikke være sammenhengende over mer enn 2 av boligens fasader. Det skal
benyttes trekledning og/eller mur som det dominerende fasadematerialet.
Grad av utnytting og byggehøyder:
Maksimal % BYA = 30 %.
Maksimal gesimshøyde er 7,5 meter og maksimal mønehøyde er 9 meter. Ark/oppløft
skal ikke hensyntas i beregning av gesimshøyde. Frittliggende garasjer/carport og
uthus skal fremstå som underordnet i forhold til boligene og materialbruken og
fargevalg skal tydelig harmonere.
Garasjer og uthus tillates ikke benyttet til boligformål. Maksimal gesimshøyde er 3,5
meter og maksimal mønehøyde er 5 meter. Det skal enten være pulttak eller saltak
på garasje/uthus. Byggehøyder beregnes fra planert gjennomsnittlig terreng.
Private uteoppholdsareal:
Minste, private uteoppholdsareal (MUA) skal være:
 Eneboliger 200 m2 per boenhet
 Tomannsboliger 150 m2 per boenhet
Følgende delområder skal ha adkomst fra følgende veg:
Feltnavn
Vegnavn
BFS1og 2
o_SKV3
BFS2 og 3
o_SKV2
BFS4
o_SKV2
BFS5 og 7
o_SKV1
BFS6
f_SKV5 eller 6
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§ 5.1.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-2
Områdene reguleres til konsentrert småhusbebyggelse.
Type bebyggelse:
Innen området kan det oppføres kjedede eneboliger og to- flermansboliger. Det
tillates benyttet saltak eller pulttak på bebyggelsen. Saltak skal ha takvinkel mellom
15 og 38 grader. Pulttak skal ha takvinkel mellom 5 og 20 grader. Verandaer skal
ikke være sammenhengende over mer enn 2 av boligens fasader. Det skal benyttes
trekledning og/eller mur som det dominerende fasadematerialet.
Grad av utnytting og byggehøyder:
På BKS1-2 er maksimal % BYA = 40 %.
Maksimal gesimshøyde er 9 meter og maksimal mønehøyde er 10 meter. Ark/oppløft
skal ikke hensyntas i beregning av gesimshøyde. Frittliggende garasjer/carport og
uthus skal fremstå som underordnet i forhold til boligene og materialbruken og
fargevalg skal tydelig harmonere.
Garasjer og uthus tillates ikke benyttet til boligformål. Maksimal gesimshøyde er 3,5
meter og maksimal mønehøyde er 5 meter. Det skal enten være pulttak eller saltak
på garasje/uthus. Byggehøyder beregnes fra planert gjennomsnittlig terreng.
Private uteoppholdsareal:
Alle boenheter skal sikres privat uteoppholdsareal på minimum 8 m2 gjennom
terrasse, balkonger ol.
Felles uteoppholdsarealer/møteplass for BKS1 og 2:
Det skal etableres et felles sammenhengende uteoppholdsareal for beboerne
Innenfor både BKS1 og BKS2. Det skal avsettes minimum 15 m2 per boenhet til felles
uteoppholdsareal. Fellesarealet skal minimum være 150 m2.
De felles utearealene innenfor BKS1 og 2 skal opparbeides med vekt på å skape
sosiale møteplasser for beboerne med bla. bord og benker, grillmuligheter, bocca,
croicket el. Uteoppholdsarealet skal opparbeides med bruk av varige materialer og
det skal benyttes variert vegetasjon.
Renovasjon
Det tillates felles renovasjonsløsninger innenfor det enkelte delområdet.
Sykkelparkering
Det skal avsettes sykkelparkering etter følgende norm:
Boenhet
<30 m2
30-60 kvm
>60 kvm

Sykkel
Min 1
Min 2
Min 2

Følgende delområder skal ha adkomst fra følgende veg:
Feltnavn
Vegnavn
BKS1
f_SKV6 og
o_SKV7
BKFS2
o_SKV2 og 3
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§ 5.1.3 Minimum antall boenheter innenfor planområdet (BSF1-7 og BKS 1-2):
Delfelt
BFS1
BFS2
BFS3
BFS4
BFS5
BFS6
BFS7
BKS1
BKS2
SUM

Min. antall boenheter
6
1
1
6
2
2
6
6
10
40

§ 5.1.4 Renovasjonsanlegg, felles, f_BRE1-2
f_BRE1-2 skal benyttes til felles plassering av avfallsdunker. Områdenes areal kan
justeres i tråd med det faktiske behovet.
 f_BRE1 er felles for BFS6, den nordre delen av BFS5 og eiendommene
65/148 og 65/163.
 f_BRE2 er felles for den søndre delen av BFS5 og eiendommene 65/166 og
65/167.
§ 5.1.5 Lekeplass, felles, f_BLK1-2
f_BLK1-2 er felles for alle beboerne innenfor planområdet samt resterende del av
«Reguleringsplanen for Gjestrumfeltet» (godkjent 26.11.1986, endret i UTP den
10.09.2012).
Området skal opparbeides med vekt på å skape sosiale møteplasser. I tillegg skal de
inneholde minimum 2 lekeelementer beregnet på barn fra 1-7 år i tillegg til bord og
benker. Uteoppholdsarealet skal opparbeides med bruk av varige materialer og det
skal benyttes variert vegetasjon.
§ 5.2

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 5.2.1 Kjøreveg offentlig og felles, o_SKV1-3 og 7 og f_SKV4-67
 o_SKV1-3 regulerer ny del av Gjestrumvegen og Singelvegen. Vegene skal
være offentlig veg og ha en asfaltert bredde på 3,5 meter inkludert skulder,
samt belysning.
 f_SKV4 reguleres til adkomstveg til den søndre delen av BFS5 og
eiendommene 65/166 og 65/167.
 f_SKV5 reguleres til felles adkomstveg til BFS6, samt den nordre delen av
BFS5 og eiendommene 65/148 og 65/163.
 f_SKV6 reguleres til adkomstveg til BFS6 og BKS1.
 fo_SKV7 regulerer ny felles offentlig adkomstveg til BKS1 og eiendommen
65/22. Den skal ha en asfaltert bredde på 3,5 meter inkludert skulder.
§ 5.2.2 Gang-/sykkelveg, offentlig, o_SGS1-3
 o_SGS1 reguleres til offentlig gang- og sykkelveg med en opparbeidet bredde
på 3 meter.
 o_SGS2 reguleres til offentlig gang- og sykkelveg med en opparbeidet bredde
på 3 meter. Den skal opparbeides samtidig med byggingen av den delen av
o_SKV1 som ligger inntil.
 o_SGS3 reguleres til offentlig gang- og sykkelveg med en opparbeidet bredde
på 3 meter. Den skal opparbeides samtidig med byggingen av f_SKV7.
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§ 5.2.3 Annen veggrunn, grøntareal, offentlig og felles
o_SVG1-8 og f_SVG9-135 er regulert til annen veggrunn, grøntareal og skal
benyttes til grøfteareal eller nødvendig sideareal langs eksisterende veger og annen
terrengtilpassing.
Annen veggrunn, grøntareal, felles
f_SVG9-10
f_SVG11
f_SVG12-13
f_SVG14-15
§ 5.3

Felles for:
Den søndre delen av BFS5 og eiendommene
65/166 og 65/167.
Den nordre delen av BFS5 og eiendommene
65/148 og 65/163, samt BFS6 (ved
anvendelse av f_SKV5 som adkomstveg).
BKS1 og BFS6 (ved anvendelse av f_SKV6
som adkomstveg).
BKS1

GRØNNSTRUKTUR

§ 5.3.1 Turveg, fells, f_GT1-3
Områdene er felles for alle beboerne innenfor planområdet samt resterende del av
«Reguleringsplanen for Gjestrumfeltet» (godkjent 26.11.1986, endret i UTP den
10.09.2012) og reguleres til turveger som skal sikre gangforbindelser gjennom
området.

§6

HENSYNSSONER

§ 6.1

Frisiktsone (H140_1-4)
Frisiktsone (H140_1-4) er satt til 3 x 20 meter.
I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og
gjenstander, slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegs nivå. Gjerder
i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over
tilstøtende vegs nivå. Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i
diameter, som ikke hindrer sikten, tillates.
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bodil Kristin Evenstad
18/2046

Arkiv: GNR 146/186

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:
18/2046

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:
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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
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PBL § 12 REGULERINGSPLAN
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PlanID: 0529150
Bestemmelsene er datert: 25.09.2018
Vedtatt av kommunestyret (dato) i sak (sa k s nummer)
§ 1 PLANENS FORMÅL
§ 1.1

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

§ 2 REGULERINGSFORMÅL
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. Plan - og bygningslovens (PBL)
§§ 12-5 og 12-6:
§ 2.1

§ 2.2

§ 2.3

§ 2.4
§ 2.5

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

(BFS)

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse

(BKS)

Offentlig eller privat tjenesteyting

(BOP)

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

(SV)

Kjøreveg

(SKV)

Fortau

(SF)

Annen veggrunn – grøntareal

(SVG)

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

(G)

Friområde

(GF)

Badeplass/område

(GB)

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

(VFV)

Badeområde

(VB)

Hensynssoner (PBL § 12-6):
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Frisiktsone, H140_1-5
Støysone H220_1-5
Faresone flomfare (320)
§ 2.6
-

Bestemmelsesområde (PBL 12-7)
Anleggs - og riggområde

-

Område for håndtering av overvann

Juridiske flater, linjer og punkt som f. eks Byggegrenser og avkjørsler er vist i plankartet.
§ 3 FELLESBESTEMMELSER (PBL § 12-5 nr. 1, 2, 3, 5 og 6 og § 12-7)
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.
§ 3.1

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

3.1.1

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

3.1.2

Før byggetillatelse gis skal det foreligge godkjent situasjonsplan. For BKS2 må det
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.

§ 3.2

Utforming:
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 området 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 delen av tomta tillates ikke brukt til lager.

§ 3.3

Byggegrenser :
Byggegrenser vises på plankartet. Det er ikke tillatt å bygge innenfor byggegrensen.
Byggegrense til Fjordgata er 11,5 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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§ 3.4

Tekniske anlegg :
Tekniske 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 transformatorkiosk.

§ 3.5

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

§ 3.6

Krav til felles uteoppholdsareal/møteplass
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.

§ 4 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL
§ 4.1

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

4.1.1

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

4.1.2

Området merket BFS1 har utnyttingsgrad inntil BYA =35 %. 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.

4.1.3

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

4.1.4

I BFS3 , i en sone på 20 meter målt fra horisontalplanet strandlinjen, målt ved høyest
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 inntil 9 meter. Frittstående garasjer/uthus skal ha maksimal
gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 4 meter. Det tillatt med garasjer inntil 70 m2. Tilbygg
eller garasjer skal ikke etableres nærmere Einavatnet enn eksisterende bebyggelse.

4.1.5

Parkering (PBL 12-7 nr. 7)
Boenheter i områdene skal disponere en biloppstillingsplass. Parkering kan inngå i felles
parkering.

4.1.6

Boligbebyggelse – områdene BKS1-BKS4 er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse.
(PBL 12-7 nr. 1) Konsentrert småbebyggelse er småhus, 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.
4.1.7

I områdene merket BKS1 og BKS3 er det tillatt med fortetting i eksisterende boligområde
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.

4.1.8

I områdene BKS2 er det tillatt med fortetting i eksisterende boligområde og fradeling til
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 minimum 1,0 plass pr. boenhet og maksimum 3,0 p -plasser.
Adkomsten skal være via o_SKV3.

4.1.9

I område BKS4 gjelder bestemmelsene for Skogstadvegen 1, vedtatt 04.09.2014. Ved
eventuell motstrid gjelder den planen som sist er vedtatt.

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

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12 -5 NR. 2)
§ 5.1 Kjøreve g , o_SKV1 - o_SKV 3
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_SKV3 er Sundskogvegen, offentlig kjøreveg. Sundskogvegen er regulert 5 m

§ 5.2

Veg , SV1- f_ SV2
SV1 er adkomst til g/bnr 145/13. f_SV2 er felles adkomst for g/bnr 146/40 og 146/136.

§ 5.3

Fortau, o_SF1 -o_SF2
o_SF1 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.

§ 5.4

Annen veggrunn, SVG
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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§ 6 GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5 NR. 3)
§ 6.1 Naturområde grøntstruktur, G
I grønnstruktur merket G skal den naturlige vegetasjonen bestå , men skogen kan tynnes
ved behov.
§ 6.2

Badeplass , felt GB
Område GB 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 utforming gjelder for badeplassen. Opplag av båter
tillates ikke. Kommunen kan utarbeide vedtekter for området etter nærmere samråd med
Eina Vel.

§ 6.3

Friområde, felt GF
I område merket GF gjelder bestemmelser for Sisselberg/Parken sør, planID 0529057 ,
vedtatt 22.05.2003.

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL. §
12-5 NR. 6)
§ 7.1

Friområde i sjø og vassdrag , VFV1 og VFV2
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.

§ 7.2

Badeområde, VB
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. Badeområdet kan avgrenses med badebøyer .

§ 8 HENSYNSSONER (PBL. §§12-6, 12-7)
§ 8.1
8.1.1

Sikrings -, støy -, og faresoner (§12-6 )
Frisikt - i områder med frisiktsone skal avkjørsler ha fri sikt på 0,5 meter over tilgrensende
vegers plan.
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8.1.2

Støysone – gul støysone ihht retningslinje for støy i arealplanleggingen, T-1442.

8.1.3

Faresone flomfare. Ingen tiltak er ikke tillatt i faresone flom.

§ 9 BESTEMMELSESOMRÅDE (§12-7)
§ 9.1

Anlegg - og riggområde (#1 - #5)
Området merket avsatt til anleggsområde
Området kan benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften i forbindelse
med bygging av fortau og veg. Når anlegget er ferdig, skal områdene terrengtilpasses og
tilbakeføres til opprinnelig arealformål. Toppjorda skal legges tilbake som toppdekke.

§ 9.2

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#6)
Området merket # 6 er avsatt til område for overvannshåndtering.
Innafor området er det ikke tillatt å oppføre tiltak som kan komme i konflikt med formålet .

Side 6 / 6 Reguleringsplan

PlanID 0529150 Fjordgata sør

Oppdragsgiver

Vestre

Toten kommune

Rapporttype

Plan beskrivelse
Planid

529150
Dato

201 8 - 01 - 1 7

F J O R D G ATA SØ R , EI N A
R EGU L ERI N G S P L AN

Reguleringsplan

1 av 16

Revisjon
Dato
Utført av
Kontrollert

av

Godkjent av
Beskrivelse
Planid

Ref.

Rambøll

00
201 8 - 01 - 1 7
Tomas Moen
Line Bjørnstad
Grønlie
Eva Vefald Bergsodden
Planbeskrivelse
med konsekvensutredning
05291 50

Reguleringsplan

2 av 16

IN N H OLDSFORTEGN ELSE

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.

Rambøll

Innledning
4
Bakgrunn
4
Tiltaket
4
Tiltakshaver
4
Planprosessen
4
Kommuneplanens arealdel for Vestre Toten kommune 2012 - 2023 4
Tilgrensende reguleringsplaner
5
Beskrivelse
av planområdet
6
Dagens situasjon
7
Teknisk infrastruktur
7
Trafikk
8
Landskap og nærmiljø
8
Kulturminner og kulturmiljø
10
Naturverdier
10
Forurens ning
10
Risiko og sårbarhet
10
Beskrivelse
av planforslaget
11
Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket
11
Planlagt arealbruk
12
Reguleringsformål
12
Al ternativ som har blitt vurdert
13
Virkninger
av tiltaket
14
Fremkommelighet
14
Traf ikksikkerhet
14
Gang - /sykkeltrafikk
14
Samfunnsmessige forhold
14
Innløsning av grunn
14
Byggegrenser
14
Barn og unges interesser
15
Landskapsbildet og nærmiljø
15
Naturmangfold og naturressurser
15
Støy
15
Radon
15
Aktsomhetskart for flom
15
Risiko og sårbarhet
16

Reguleringsplan

3 av 16

FIGURLISTE
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur

1
2
3
4
5
6
7
8

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Vestre Toten kommune.
Kart som viser planavgrensingen ................................
..............
Ortofoto som viser dagens arealbruk ................................
.........
Bildet viser Fjordgata sett sørover. ................................
...........
Lengst sør i Fjordgata, der Fjordgata møter Parkvegen. ..............
Området ved Meieriparken ved Hågårvegen. ............................
Normalprofil i Fjordgata ved full bredde ................................
....
Normalprofil innsnevret bredde ................................
...............

VEDLEGG
Vedlegg 1
Varsel om oppstart f or Fjordgata sør, samt m ottatte innspill
Vedlegg 2
ROS- analyse

Rambøll

.5
6
7
9
9
10
11
11

Reguleringsplan

4 av 16

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
planbeskrivelse.

detaljreguleringsplan

med reguleringsbestemmelser

og

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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Utsnitt

fra kommuneplanens

arealdel

for Vestre Toten kommune

.

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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B ESKRIVE LSE AV PLAN OM RÅD ET
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
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Dagens situasjon
Planområdet omfatter Fjordgata og boligområdet
inngår i planområdet i nord.

Figur 3

2.2
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Ortofoto

som viser dagens

arealbruk

1

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 .
Strekningen 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.

1

Rambøll

på begge sider av gata. Fv 117 Hågårvegen

www.norgeibilder.no

Eksisterende situasjon blir regulert slik den ligger.
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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
ble talt.

brukte gata (begge veger) de dagene som

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
sykler .
Det fremkommer
med.

i spørreundersøkelsen

på skolen på kveldstid , men det er en mindre andel som

at fl ere trolig vil sykle dersom de har flere andre å sykle

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
som en del av grøntstrukturen østover mot rv. 4, og forsetter øst for rv. 4.
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Figur 4

Bildet

Figur 5

Lengst

viser Fjordgata

sør i Fjordgata,

sett sørover.

der Fjordgata

møter

Parkvegen.

På bi l det ser vi nordover.
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Området

ved Meieriparken

ved Hågårvegen

. På bildet

ser vi mot nordvest.

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

Det

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 ESKRIVE 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 Eina 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. Tomteutnyttelse 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.
Planområdets totale areal er på ca 101,9 daa og fordeler seg som vist i tabell 1 .

Tabell 1

Arealbruk

ARE ALB RU K

3.3

Arealbruksformål

Areal/daa

Bebyggelse og anlegg
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

58,7
10,4
4,4
2,8

SUM

101,9

Reguleringsformål
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner,
og 12 - 6:

jf. Plan - og bygningslovens

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

småhusbebyggelse

(BFS)
(BKS)

Offentlig eller privat tjenesteyting

(BOP)

Annen offentlig eller privat tjenesteyting

(BAT)

Samferdselsanlegg
Veg

Rambøll

– konsentrert

(PBL) §§ 12 - 5

og teknisk

infrastruktur

(PBL § 12 - 5 nr. 2)
(SV)

Kjøreveg

(SKV)

Fortau

(SF)

Annen veggrunn – grøntareal

(SVG)
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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

-

Friluftsområde

-

Badeområde

(PBL § 12 - 5 nr.6)

i sjø og vassdrag

(VFV)
(VB)

Hensynssoner
(PBL § 12 - 6):
Frisiktsone, H140_1 - 5
Støysone 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 . For
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 er ikke er hensiktsmessig med holdeplass kun i østgående retning.

Rambøll
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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 Eina 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,
av dem. Den siste eiendommen er i privat eie.

4.6

Rambøll

hvor av Vestre Toten kommune er eier av to

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 øst.
Meieriparken reguleres til friområde og vil sikres som grøntområdet og samlingsplass
lokalbefolkningen. Det skal legges til rette for lekeaktiviteter for barn.
Sør for Fjordgata 35/37 er det satt av et område som grøntstruktur.
kapittel 4.9.

for

Det er også komm entert i

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 øst 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 L den 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 .

Rambøll

Reguleringsplan
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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 .
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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
fremlagt som eksempler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap .

som er

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
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.

i

Risikomatrise
I risikomatrisen
konsekvens.

under er risiko gitt som summen av kombinasjonen

Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

av sannsynlighet

3. Alvorlig

og

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4.
3.
2.
1.

Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
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

Radon
Aktsomhetskart
gitt i figur 3.

fra kommuneplanens

arealdel

Figur 2: Kart med planavgrensning

for radon viser at radoninnholdet

Figur 3: Aktsomhetskart

for radon (Kilde

www.ngu.no

er fra «moderat

til lav». Kart som viser dette er

)

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

)

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

Figur 5: Kart som viser kote 400 m.o.h.
www.kartverket.no
)

med brun kraftig

Kart som viser flomveier ved nedbørshendelser

linje indikert

er vist i figur 6.

ved sort pil (Kilde

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

Figur 8: Distribusjonsnett

distribusjonsnett

nær planområdet

innenfor planområdet.

Linjer i nærheten er vist i figur 8 .

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

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/

Sanns.

Kons.

vannstandheving

1

Løsmasseras/ skred

Nei

2

Steinras/ steinsprang

Nei

3

Snøskred/ isras

Nei

4

Flom i Einavatnet

Ja

2

2

5

Flom fra nedbørshendelser

Ja

2

2

6

Tidevannsflom

Nei

7

Radongass

Ja

2

2

8

Skade ved forventet

1

1

(overvann)

vannstandheving

Nei

Vær/ vind
9

Spesielt vindutsatt,

10

Spesielt nedbørutsatt,

Natur og kulturområder,

ekstrem vind

Nei

ekstrem nedbør

Nei

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

20

Avrenning fra fyllplasser etc.

Nei

21

Nei

22

Ulykker fra industri med
storulykkepotensiale
Støv og støy fra industri

23

Støv og støy fra trafikk

Nei

24

Stråling fra høyspent

Nei

25

Andre kilder for uønsket stråling

Nei

Transport,

Nei

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
nødetater

2

3

32

Trafikkulykke

33

Skipskollisjon

34

Grunnstøting

Ja
for

i tunnel/ bilbrann i tunnel

Nei
Nei

med skip

Nei

Risiko

Forhold

Tilstede

Sanns.

Kons.

2

3

Ja

1

1

Risiko

Lek/ fritid
35

Ulykke under lek/ fritid

Nei

36

Drukningsulykke

Ja

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/

45

Park, rekreasjonsområder

Ja

1

1

46

Naturverdi

Ja

1

1

2

3

lek

i Einavatnet

Diverse
47

Er tiltaket i seg selv et sabotasje - / terrormål

Nei

48

Er det potensielle sabotasje - /terrormål i
nærheten?
Påvirkes planområdet av regulerte
vannmagasiner, med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand, dambrudd med
mer

Nei

Påvirkes planområdet av naturlige
terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare
Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.

Nei

49

50
51

2.2

Analyse av risiko
I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter
eventu elt endres som følge av planen.

Ja

Nei

som er identifisert,

og hvordan farer/ sårbarhet

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
Ulykker kan alltid forkomme på trafikkerte veg er . Etablering av fortau vil medføre anleggstrafikk
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.

i

På 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
Fare 46 Naturverdier
Einavatnet har flere fuglearter
svartand.

3.

KON KLU SJON

3.1

Risikomatrise
Konsekvens:

av stor forvaltningsmessig

1. Ubetydelig

interesse:

positivt for innbyggerne.

Lomvi, bergand, ærfugl og

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4, 5, 7

31, 36, 49

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
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.
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Kopi til

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
31.10.2018
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Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

17/1467
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 værtmed på befaringi sakenenda.
Kan utale meg nærmereettervår befaring.

Vestre Toten kommune
Plan

«47 »
«49 »
«50 »
«51 » «52 »

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:

18/2046-62
LBKJF

Direkte innvalgtlf::

61 15 34 30

Arkivkode:

GNR 146/186

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
plansjef

Kjersti Flatråker
samfunnsplanlegger

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

Kopi til
- Teknisk driftsavdeling
- Oppmåling
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

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

Til:
Fra:

Formannskapet og kommunestyret i Vestre Toten kommune
Halgeir Jansen
Fjordgata 18
2843 Eina

Angående vedtatt bygging av fortau langs Fjordgata sør
Jeg er kjent med at den såkalte «Folkeaksjonen» har søkt støtte hos næringslivet på Eina for et åpent
brev til formannskapet og kommunestyret i Vestre Toten kommune, datert 17.03.2020.
I eposten til næringslivet, der ovennevnte brev er vedlagt, går det fram at brevet har vært til
«godkjenning» hos to kommunestyrerepresentanter før oversendelse til formannskapet og
kommunestyret. Nå er ikke jeg kjent med hva som er innafor og ikke i det politiske spill, men for meg
som menigmann så framstår det som spesielt å «godkjenne» et brev til seg selv. Jeg vil også nevne at
en kommunestyrerepresentant, ifølge flere uavhengige kilder, har informert bygda om at det er jeg
som har sørget for at det blir tre meter bredt fortau i Fjordgata. Det er lavmål av en
kommunestyrerepresentant å gå løs på en privatperson for å fremme sitt eget partis synspunkter. Jeg
har ikke gjort noe annet enn å gi et høringssvar innen høringsfristen.
Når det gjelder innholdet i brevet kan det oppsummeres i en setning: Hvis dere gjør som vi sier kan
dere få bygge fortau i Fjordgata i 2020.
Jeg vil ikke gå i detalj når det gjelder punktene i brevet, men de framstår ikke som spesielt vanskelig å
svare ut. I korthet vil jeg nevne at det vises til at gangveg langs Hågårvegen kun er 2,5 meter bred,
det som ikke nevnes er at denne er adskilt fra veien med grøft og til dels rekkverk. Innehaver av Kiwi
er overhodet ikke redd for at butikken vil dø og er for prosjekt Fjordgata. Gjennomsnittsmåling på R4
brukes som argumentasjon for smalere fortau i Fjordgata, da må det være lov å mistenke at man i
mangel på gode argumenter mener at mange argumenter kan kompensere for dette.
Brevet fra den såkalte «folkeaksjonen» framstår i hovedsak som et høringssvar og den fristen er ute.
Det at man ikke svarte i høringsrunden, men kommer med dette nå er filibustertaktikk. Vi som bor i
Fjordgata, og i tillegg ferdes i gata som myke trafikanter, mener at skolebarna må få en sikker
skolevei nå. Det kjøres fort i gata og før skolestart og etter -slutt er det trafikkert med foreldre som
bringer og henter barn, skolebusser og taxier. I tillegg til dette kommer alminnelig trafikk og
tungtrafikk. Tungtrafikk og skoleveg sammen uten skille klinger dårlig i mine ører.
Jeg håper virkelig ikke at kommunestyre/formannskapet lar den såkalte «folkeaksjonen» stoppe
trygg skolevei, med denne type framgangsmåte. Tidligere tvist rundt bygging av gang- og sykkelveg
på Eina, endte opp med at vi har et «opphold» i vegen mellom Eina kirke og Mjørlund. Jeg håper
virkelig at dere politikere ikke lar det samme skje i Fjordgata.
Dette brevet er skrevet på eget initiativ og uten godkjenning fra noen politikere. Jeg vil imidlertid
opplyse at den såkalte «Folkeaksjonen» på folkemøtet for spesielt inviterte, møtte betydelig
motstand fra grunneiere i Fjordgata og andre engasjerte Einainger. Jeg er også sikker på at jeg har
støtte hos 22 av Fjordgatas 24 grunneiere (meg unntatt i antallene), jf. underskrevne avtaler.
Eina, 24.03.2020
Halgeir Jansen

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
18/2461

Arkiv: 403.2

LEGEVAKT - GODKJENNING AV UTBYGGING ETTER ANBUDSRUNDE OG NYE
KALKYLER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner at Vestre Toten kommunes andel av kostnadene til
utbygging av lokaler til interkommunal legevakt økes fra 4.208.000 kr til 5.012.000 kr,
dvs med 804.000 kroner.
Den økte investeringskostnaden dekkes av ubrukte lånemidler.

Fakta:
Kommunestyrene i samarbeidskommunene for den interkommunale legevakten
godkjente høsten 2019 nytt forprosjekt med plassering i Sykehuset Innlandets
lokaler. Gjøvik kommune påtok seg byggherreansvaret for utbyggingsprosjektet med
en kostnadsramme på 32,3 mill. Prosjektet ble vedtatt finansiert ved låneopptak fra
Gjøvik kommunes side, investeringstilskudd fra samarbeidskommunene og
momskompensasjon. Kommunestyrene i Gjøvikregionen ga også en tilslutning til å
øke sin andel tilsvarende Lunner og Grans andel dersom de evt. vedtok å ikke delta i
utbyggingen, jfr. kommunestyresak 85/19 26.09.2019.
Kommunestyret i Gran har i ettertid gitt sin tilslutning til prosjektet. Lunner kommune
har også gitt tilbakemelding om at de deltar under forutsetning av mulighet for å
trekke seg ut tidligere dersom det skjer endringer i sykehustilhørighet.
I etterkant av vedtaket i kommunestyrene har det blitt gjennomført detaljprosjektering
og anbudsrunde for prosjektet. Anbudene kom inn i januar og det er nå klart til å
kontrahere byggeprosjektet. I fremdriftsplanen (forutsatt oppstart i slutten av mars) er
det beregnet ferdigstilling i november og forventet oppstart i nye lokaler fra nyttår.
Anbudskonkurransen og nytt budsjett som er utarbeidet viser at prosjektet blir dyrere
en kalkylen som lå til grunn ved godkjenning av forprosjektet, dvs. 6,3 mill. Dette
innebærer ei revidert kostnadsramme på 38,6 mill.
Prosjektleder har gjennomgått de nye kalkylene grundig med de ansvarlige
prosjekterende for de ulike fagene.
Økningen skyldes i hovedsak to forhold.
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Entreprisen gir en økning i prosjektkostnaden på i underkant av 3 mill. Det er tre
leverandører som har levert anbud. Noe av begrunnelsen for de økte prisene er
utfordringer med bygging og logistikk i og utenfor en bygning hvor det er full drift.
Dette har gitt seg utslag i økte kostnader.
Økning i øvrige kostnader utgjør også i underkant av 3 mill. Dette forklares med
følgende elementer. Kostnadene til arkitekt har økt betydelig som følge av flere
forhold. Tegningsunderlaget (tegninger av lokalene) har vært mangelfulle og medført
betydelig merarbeid.
For sykesignalanlegg og nøkkelsystemer er også kostnadene blitt høyere enn
kalkulert. For disse områdene er sykehuset (og den kommunale legevakten) prisgitt
de leverandørene som har rammeavtaler da nye lokaler skal kobles på eksisterende
anlegg.
Prisstigningen i perioden fra kalkylen for prosjektet ble utarbeidet og ut 2020 er
beregnet til mellom 300 og 400 000.
Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Gjøvikregionen, Gran og Lunner.
Den nye kalkylen gir en økt kostnad (etter momskompensasjon) som fordeler seg slik
på kommunene.
Opprinneli
g
32 297

Prosjektkostnad
MVA
Netto
prosjektkostnad

-5 987
26 310

Økning

Ny
6 320

38 617

-1 304
5 016

-7 291
31 326

Netto investeringskostnad
Gjøvik
Vestre Toten
Østre Toten
Nordre Land
Søndre Land
Gran
Lunner

Andel
36 %
16%
18%
7%
6%
10%
7%

9 468
4 208
4 734
1 841
1 578
2 630
1 841

1 806
803
903
351
301
502
351

11 277
5 012
5 639
2 193
1 880
3 133
2 193

Byggeprosjektet gjennomføres i tråd med Gjøvik kommunes retningslinjer for
gjennomføring av byggeprosjekter. Styringsgruppa er sammensatt av representant
for rådmannen, eiendomssjef og representant for helse- og omsorg (legevakt). I tråd
med reglementet er prosjektene faseinndelt. Fordi kalkylen etter anbudsrunden viser
en høyere byggekostnad enn rammen som kommunestyret har fastsatt, og dermed
krever økt finansiering over kommunenes investeringsbudsjetter, legges saken frem
til politisk behandling og godkjenning av ny prosjektkostnad.
Vurdering:
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Styringsgruppa ser at valget om å bygge om lokaler i et eksisterende bygg, samt at
noen av områdene har vært prisgitt leverandører med «monopol» på leveranser,
kunne vært kommunisert sterkere som en risiko i prosjektet.
Styringsgruppa har imidlertid gjennomført flere risikoreduserende tiltak for å unngå
økte kostnader.
Det er i samråd med Sykehuset Innlandet brukt prosjektleder fra Divisjon Eiendom og
internservice ved Sykehuset Innlandet. Prosjekterende for de fleste fagene har også
vært konsulenter som SI har avtaler med. Dette ble valgt med begrunnelse i deres
kjennskap til bygningsmassen og interne forhold i sykehuset Innlandet.
Styringsgruppa har også valgt å engasjere egen byggeleder for å følge opp
leveransene i prosjektet.
Styringsgruppa er trygg på at konkurransen som har vært gjennomført har gitt den
entreprisekostnaden som er riktig. Alle de tre mottatte tilbudene lå innenfor
normaltområdet man kan forvente. Dette tyder på at det er riktig prisnivå ut ifra
dagens marked.
Den nye kalkylen gir en økning sammenlignet med kalkylen som lå til grunn for
godkjenning av prosjektet. Kommunedirektøren vurderer likevel at prosjektet bør
gjennomføres i samsvar med nye kalkyler.
Det er lagt ned en betydelig jobb i å prosjektere nye lokaler for legevakten.
Kommunedirektøren opplever at det har vært en nøktern vurdering av behov. Det er
ikke lagt inn noe mer i prosjektet enn det som er nødvendig for å oppfylle kravene.
Den interkommunale legevakten har kun midlertidig tillatelse til å fortsette som nå
frem til sommeren. Å ta ut deler av prosjektet som f.eks sikkerhetsløsninger som er
lagt inn, kan slå tilbake gjennom krav om økt sikkerhet i neste fase.
Som en del av prosjektet leier kommunene erstatningslokaler til ambulent akuttenhet.
I tillegg er det kommet ekstra kostnader til utflytting og tilrettelegging for andre
funksjoner som er flyttet ut av lokalene. En utsettelse av prosjektet utover 2020
innebærer risiko for økte utgifter.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2783

Arkiv: 032

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

Deres ref:
[Ref]

Vår ref:
2020/22179-1
Bjarne Højsgaard Christiansen

Dato:
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

Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon:
E-post:
Internett:
Org.nr.:

+47 62 00 08 80
post@innlandetfylke.no
www.innlandetfylke.no
920717152

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.
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SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

18/00010
Wibeke Børresen Gropen

Behandlet av
1 Partssammensatt utvalg
2 Arbeidsutvalg
3 Fellesnemnda

Møtedato
17.09.2019
17.09.2019
19.09.2019

Saknr
26/19
75/19
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.

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).
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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.

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)
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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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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.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Bergersen
20/586

Arkiv: GNR 13/205

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

