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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Fjernmøte 
Møtedato: 28.05.2020 Tid: 09:00 - 12:40 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 

AP Leder Stian Olafsen   

AP Medlem Tonje Bergum Jahr   

AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr FO  

AP Medlem Stian Pettersbakken   

AP Medlem Rolf Erik Halle FO  

AP Medlem Ann Marit Sandsengen   

AP Medlem Lene Myhrvold   

AP Medlem Lasse Rian FO  

AP Medlem Trine Gravdahl Strande   

AP Medlem Frode Engen   

AP Medlem Torhild K. R. Løkken   

AP Medlem May Brit Syversen 
Huuse 

  

AP Medlem Siv Anita Eriksen 
Midtskogen 

  

SV Medlem Ahmed Haruun Ali   

MDG Medlem Marry Paula Elvesveen   

R Medlem Tor Sundheim   

SP Medlem Aage Midtbu   

SP Medlem Arild N. Ødegaard   

SP Medlem Dorthe Ødegaard FO  

SP Medlem Hans Kristian Thorsrud   

SP Medlem Sissel Skiaker FO  

SP Medlem Håvard Johansen 
Lindgaard 

  

SP Medlem Kjersti Diesen Løken   

H Medlem Elin Synnøve Solberg   

Uavh Medlem Anders Vildåsen   

H Medlem Arve Sørbo   

H Medlem Asgeir Sveen   

H Medlem Kjetil Sangnes   

FRP Medlem Svein Erik Sørensen   

FRP Medlem Anne Karin Synstelien   

FRP Medlem Per Erik Bergstuen FO  

AP Varamedlem Ole Runar Helbostad  Rolf Erik Halle 

SP Varamedlem Jorunn Signe 
Ballangrud 

 Dorthe Ødegaard 
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SP Varamedlem Bjørn S. Iversen  Sissel Skiaker 

AP Varamedlem Silje Sandsengen  Lasse Rian 

AP Varamedlem Henning E. Karlsen  Ingrid Tønseth Myhr 

FRP Varamedlem Stein Rune Vinger FU Ikke møtt 

 

 
 

Fra adm. (evt. 
andre): 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo, møtesekretær Vegard Skogen  

    

Fra/til saknr.: 39 – 55/20  

 
Folkets spørretime ble gjennomført i forkant av møtets begynnelse. 
 
30 representanter til stede ved møtets begynnelse. 
 
Møteinnkalling:  Godkjent.  

Arild N. Ødegaard (SP):  
Kommenterte gjennomføring av fjernmøter og anmodet 
kommunedirektøren om å se på muligheten for at neste 
kommunestyremøte forsøkes avholdt som fysisk møte innenfor 
kommunelegens anbefalinger. 

 
Sakslista:   Følgende saker trekkes fra sakslista: 

Sak 50/20 Interpellasjon – Et Moria uten Soria 
Sak 51/20 Interpellasjon – Norsk mat på norske ressurser 
Ordfører fremmet ny ordinær sak som ikke er oppført på 
sakslista: Valg av representanter i planutvalget 

 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
Raufoss, 28. mai 2020 
 
 
Underskrifter: 
 

Stian Olafsen  
ordfører  

  
Vegard Skogen  
møtesekretær  
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Folkets spørretime: 
Ordfører Stian Olafsen refererte følgende spørsmål/innspill fremmet av Vestre Toten 
Venstre v/ Kristin Ringerud:,  
 
Om KULTURMINNEPLAN. 
 
Som representant for Venstre i Utvalg for velferd og opplæring (UVO) i forrige 
periode etterlyste jeg Kulturminneplan i V. Toten, første gang som sak under åpen 
post 6. juni 2017. 
(Sitat fra protokoll: 
«Direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen hadde en kronikk i OA 02.08.16 der 
han skriver om viktigheten av å bevare kulturminner i by og bygd. Han viser til gode 
støtteordninger fra Kulturminnefondet og avslutter med at "flest mogleg kommunar 
skal setje i gang arbeidet med å utforma ein kommunedelplan for kulturminna. Dette 
vil gje ei betre oversikt og større merksemd rundt dei kulturminna som finst i 
kommunen" V. Toten Venstre ber om at tema tas opp i UVO.  
Kultursjefen: Behovet for kulturminneplan tas opp i samarbeid med planavdelingen 
når avdelingens arkeolog er tilbake til høsten. Det jobbes for øvrig aktivt med flere 
kulturminner i Vestre Toten. Kirkestallene har vært igjennom omfattende 
rehabilitering, og det er fremdeles behov knyttet til dette anlegget. Det er også 
igangsatt en omfattende registrering av bygningsmassen i industriparken.) 
 
Jeg oppfordret kultursjefen til å søke på prosjektmidler (mail 04.01.18)- det ble gjort. 
Og VTK fikk 100.000 kr! Det var egentlig krav til at planarbeidet skulle starte ila 2018, 
men VTK ba visstnok om utsettelse. Men arbeidet med planen skulle starte opp i 
2019! Til siste møte i UVO 8. oktober 2019 etterlyste jeg dette, og vi fikk da 
informasjon om at arbeidet med Kulturminneplan IKKE var satt i gang, men at de 
100.000 kr står "på bok" hos Riksantikvaren.   
(SITAT fra protokoll: 
Spsm fra Venstres representant Kristin Ringerud: Plan om Kulturminner: Ole Tveiten 
fra Planavdelingen orienterte om saken. Her er det enda ikke startet opp. Dette er 
formelt en temaplan. Dette er en tung prosess. Kommuneplanen og planstrategien 
skal revideres i kommunestyrets første år i ny periode – 2020. Vi har søkt om midler 
og fått100 000 kr fra Riksantikvaren. Det krever mye bakgrunnsarbeid før en plan er 
ferdig.) 
 
Venstre mener det er svært viktig at kommunen får en slik plan snarest. Vi kjenner til 
flere som har overtatt eller kjøpt hus eller eiendommer som er verneverdige . Mange 
er opptatt av  kulturarven vår og en kulturminneplan vil kunne være til god hjelp for 
personlige eiere, bedrifter, foreninger, organisasjoner og for kommunens 
administrasjon når slike eiendommer skal vedlikeholdes og tas vare på. Det er også 
av betydning å kunne henvise til en slik kulturminneplan når eiere søker om tilskudd 
fra Kulturminnefondet. 
 
Venstre kjenner til at bl.a. Søndre Land har vedtatt en slik plan i desember 2019, og 
kommunestyret der vedtok nylig å bevilge penger til å gi ut planen som bok!  
 
Vi viser til mye god info og veileder på Riksantikvarens nettsider. 
(riksantikvaren.no/kik). 
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Det oppfordres til samarbeid med frivillige, noe vi mener er svært aktuelt i vår 
kommune med mange historieinteresserte innbyggere og et aktivt Toten historielag. I 
tillegg er det allerede samarbeid med Mjøsmuseet som har mye kompetanse, bl.a 
ved bygningsvernrådgiveren. 
 
I tråd med rådmannens saksutredning ang endring i politisk organisering gitt i 
kommunestyret 4. september 2019, forutsettes det «økt motivasjon til lokalpolitisk 
deltagelse for innbyggere i alle livsfaser» og «nødvendig dialog med innbyggerne».  
Arbeid med Kulturminneplan er eksempel på å gjøre dette i praksis!  

 
V Toten Venstre ber om at denne saken drøftes i kommunestyret.  
Er arbeidet med Kulturminneplan igangsatt? 
Hvis ikke: Er det planer for når det skal gjøres? Hvem skal ha ansvar for 
arbeidet? 
Når skal planen være ferdig? 
Saken ble drøftet i vårt medlemsmøte 5. mai 2020 og vi vedtok å sende saken til 
Folkets spørretime. 
 
På vegne av V Toten Venstre 
Kristin Ringerud 
 
SVAR FRA ORDFØRER: 
Arbeidet med en eventuell kulturminneplan er ikke igangsatt.  
 
En eventuell kulturminneplan må vedtas som en kommunedelplan eller temaplan. 
Kommunestyret vedtar i det første året av hver valgperiode en planstrategi. Denne 
sier noe om hvilke planer som skal utarbeides og revideres i den kommende 
valgperioden, for eksempel revisjoner av kommuneplanen eller utarbeidelse av nye 
kommunedelplaner eller temaplaner. Forrige planstrategi ble vedtatt av daværende 
kommunestyre i november 2016. Her var ikke kulturminneplan blant de planene det 
var aktuelt å arbeide med i forrige valgperiode. 
 
Det er igangsatt arbeid med ny planstrategi for denne valgperioden. Dette arbeidet er 
noe forsinket på grunn av den situasjonen vi har hatt nå i vår, men den forventes 
behandlet i løpet av 2020. Dersom det skal arbeides med en kulturminneplan i 
inneværende valgperiode, må dette vedtas av kommunestyret i den endelige 
planstrategien for valgperioden. 
 
Hvordan det mer konkret skal arbeides med en kulturminneplan, herunder hvilke 
tema som skal innarbeides, hvem som skal arbeide med den, framdriftsplan og 
finansiering, vil først bli avklart når planprogrammet for en kulturminneplan fastsettes 
av kommunestyret. 
 

 

 

39/20   
20/1034 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
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Protokolltilførsler: 
 
Anders Vildåsen (uavh): Hevdet at forrige møtet ikke ble gjennomført etter 
reglementet. 
 
Elin S Solberg (H): 
Til sak 36/20 Revidert reglement Vestre Toten kommunestyre:  
 
Jeg, Elin Synnøve Solberg, ønsker å fremme en protokolltilførsel til behandling av 
sak i forrige kommunestyremøte. 
Før avstemming i sak om 36/20 Revidert reglement - Vestre Toten Kommunestyre, 
ba jeg om ordet og fikk ikke dette, etter avstemming ba jeg om replikk og fikk ikke 
dette heller.  
Dersom et mindretall i et folkevalgt organ er svært misfornøyd med det som ser ut til 
å bli vedtatt av kollegiets flertall, kan et mindretallet på en person eller flere be om 
protokolltilførsel for å få ytterligere markert sin dissens i protokollen. Dette blir da en 
spesiell presisering i tillegg til det som er stemmegivningen allerede viser. 
Protokolltilførsler reguleres ikke i lov, men disse vil i utgangspunktet kun kunne 
nektes protokollført dersom særlige hensyn tilsier det. Jeg ble ikke imøtesett i form av 
varsling av ønsket tilførsel og retter med dette kritikk til gjennomføringen av ordskifte 
og stemmegivning i nevnte sak.  
Jeg synes det er uheldig at ordfører i Vestre Toten ikke opptrer som ordfører også for 
opposisjonen i vår kommune. Vi har i tidligere saker vedrørende reglement som 
omfatter oss alle i kommunestyret, hatt som kutyme å ha en dialog med gruppeledere 
eller valgstyret om reglement eller det som skulle forandres i forkant før det ble en 
sak til behandling i kommunestyret. Jeg registrerer at denne kutymen og gode 
politiske skikken er brått brutt ved ordfører Olafsen.  
Jeg vil fremme et ønske til Kontrollkomiteen i Vestre Toten at de går gjennom 
vedtaket i gjeldende sak som ble fremmet med minst mulig reelt flertall til 
realitetsbehandling og ser om vedtaket er gjennomført i henhold til både forrige 
gjeldende reglement og etter politisk god skikk.  
 
Denne protokolltilførselen som jeg ikke fikk fremført i forrige kommunestyremøte, 
fremmes nå til sak 39/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
Protokolltilførselen støttes også av gruppeledere fra SP og FrP. 
Elin Synnøve Solberg, gruppeleder Vestre Toten Høyre.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra kommunestyrets møte 30.04.2020 godkjennes med kommentarer. 
 
 
 
 

 

40/20   
20/1034 
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ORIENTERINGER / MELDINGER  
 
Behandling: 
 
Det ble orientert om følgende saker i møtet: 

 

• Driftssjef Bodil Evenstad redegjorde kort om tilstandsrapporten for bruer i 
Vestre Toten, jfr utdelt rapport. 
 

• Erfaringer og status etter driftsstart ved ny Vestre Toten ungdomsskole 
v/grunnskolesjef Ivar M. Jahr. 

 

• Kort oppdatering og status av planstrategien i Vestre Toten 
v/samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker. 

 
 
 
Vedtak: 
 
Meldingene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

41/20   
20/933 

BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1.KVARTAL 2020  
 
Behandling: 
 
Ass. Kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis.  
Revidering av investeringsbudsjettet ble gjennomgått, - herunder kjøp av 
Korterudsvingen 7 og legging av nye fliser i Totenbadet. 
 
Kommunedirektøren gir en oppdatering og status i kommunestyrets møte i juni. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter 
første kvartal 2020 til etterretning 

2. Kommunestyret påpeker viktigheten av stram budsjettstyring og at det 
iverksettes tiltak for å bringe de enkelte tjenesteområders budsjetter i balanse.  
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3. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i 
investeringsbudsjettet for 2020 og vedtar at låneopptaket til investeringer økes 
med inntil 86,18 mill. kr. 

4. Kommunestyret vedtar at kjøp av Korterudsvingen 7, 2,8 mill. kroner og 
omlegging av fliser i Totenbadet, 3. mill. kroner gjennomføres i 2020 og 
finansieres av ubrukte lånemidler. 

 
 
 
 
 
 

 

42/20   
20/781 

REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen stilte habilitetsspørsmål på grunn av nært slektskap.  
Olafsen ble erklært inhabil, jfr fvl § 6 (b), og forlot møtet under behandling av saken.  
 
Varaordfører Tonje Bergum Jahr ledet forhandlingene. 
 
29 representanter til stede under behandling av saken. 
 
 
Avstemning: 
Flertallsinnstillingen fra formannskapet ble vedtatt med 20 stemmer, - 9 stemte mot.     
 
 
Vedtak: 
 
Vestre Toten kommune slutter seg til forslaget om et felles sentralbord for 
kommunene i Gjøvikregionen lokalisert til Gjøvik kommune. 
 
Ordningen med felles sentralbord evalueres etter ett år i drift. 
 
 
 
 
 
 

 

43/20   
20/766 

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024  
 
Behandling: 
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Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken. 
 
Ann Marit Sandsengen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

«Opprinnelig forslag i punkt 7 opprettholdes: 
7. Det tillates ikke salg av alkoholholdig drikke via netthandel med hjemlevering av 
varer». 
  
Avstemning: 
Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt med 21 stemmer, - ni stemte for forslaget 
fra Sandsengen. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til anførte mål og virkemidler i "Alkoholpolitisk 
handlingsplan for Vestre Toten kommune i perioden 2020-2024".  
 
 
2. Nåværende salgstider for salg og utlevering av øl og annen alkoholholdig drikk 
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent opprettholdes til kl 20:00 på 
hverdager og kl 18:00 på dager før søn- og helligdager.  
 
Påske- pinse- jul- og nyttårsaften kan salg og utlevert av alkoholholdig drikk inntil 
4,7% ikke finne sted etter kl: 16:00.  
 
 
3. Skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22% (gr. 1 og 2) kan skje i tiden kl.08:00 – 
01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager. På avgrenset uteareal kan det 
skjenkes til kl. 24:00.  
 
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00. Uansett hvilken ukedag natt til 
26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder skjenketider etter dette 
ledd for disse dager.  
 
 
4. Skjenking av alkoholholdig drikk 22% (gr. 3) eller mer kan skje i tiden kl. 16:00 – 
24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors-, og fredager.  
 
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00. For hoteller og lukkede 
selskaper kan det skjenkes fra kl 13:00 alle ukedager.  
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, 
gjelder skjenketider etter dette ledd for disse dager.  
 
 
5. Det føres en restriktiv linje når det gjelder skjenkebevilling for brennevin. Hver 
søknad vurderes nøye i forhold til hvorvidt det skal knyttes vilkår til bevillingen. 
Kommunen innvilger ikke søknader om utvidede salgs- eller skjenkebevillinger vedr. 
innførsel og tilvirkning for salg/skjenking i egen virksomhet. 
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6. Det tillates ikke noen form for alkoholservering i:  

a) etablissement samtidig som det drives aktiviteter for barn/unge under 18 år,   
    skolelokaler og skoleområder,  
b) badeanlegg når det er åpent for barn og unge/allment publikum,  

c) forbindelse med og i tilknytning til idrettsarrangement av noen art,  

d) forbindelse med nye eller utvidede søknader om skjenking ved sommer- og 
friluftsfestivaler, 
    - hvor familier er samlet.  

 
For idrettsanlegg gjelder følgende:  
I kommunale idrettshaller kan det gis ambulerende skjenkebevilling for 
lukkede ikke-kommersielle arrangementer, for eksempel ved sangerstevne,  
korpsfestivaler o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.  
I andre idrettsanlegg kan det gis ambulerende skjenkebevilling (lukket 
selskap) eller skjenkebevilling for en enkelt anledning i forbindelse med 
dansegallaer o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år. 

  
7. Det tillates ikke salg av alkoholholdig drikke via netthandel med hjemlevering av 
varer. I særskilte tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensjon fra forbudet 
 
8. Antall ambulerende bevillinger settes til tre. Kommunen kan innvilge ambulerende 
salgsbevilling. Hver søknad vurderes nøye i forhold til lovens krav. Det føres en 
restriktiv linje når det gjelder ambulerende skjenkebevillinger for brennevin.  
 
 
9. Alle barer/puber skal ha aldersgrense minst 18 år og ha tilsatt dørvakt i 
åpningstiden.  
 
 
10. Det føres en restriktiv praksis når det gjelder reaksjonsformer ved brudd på salgs- 
og skjenkebestemmelsene. Kommunens retningslinjer skal legges til grunn for 
håndhevelse av de ulike bestemmelsene når det gjelder brudd på bestemmelsene.  
(I medhold av tilføyelse til Alkoholforskriften § 10 som trådte i kraft 01.01.2016 
innføres det et prikktildelingssystem ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene.  
Dette innebærer en innføring av normerte regler for inndragning av bevilling.  
Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på 
bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere). 
 
 
11. I medhold av endring av alkoholloven § 1.6 som trådte i kraft 1. januar 2016 
forlenges bevillingsperioden for en ny periode for inntil fire år fra 1. juli 2020 - 30. 
september 2024 uten ny søknadsprosess. 
 
 
12. Alkoholpolitisk handlingsplan tas opp til ny behandling minst en gang i hver 
kommunestyreperiode, neste gang senest i mai 2024.  
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44/20   
20/19 

REGULERINGSPLAN FOR REINSVOLL NÆRINGSPARK - FASTSETTING AV 
PLANPROGRAM  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Feste Kapp AS har på vegne av Reinsvoll næringspark AS varsla oppstart av 
planarbeid med forslag til planprogram for detaljregulering av Reinsvoll næringspark. 
Planprogrammet har vært på høring og blir fastsatt slik det ligger vedlagt i revidert 
utgave datert 24.4.2020. 
 
Begrunnelsen for vedtaket er at planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan 
for Vestre Toten.  
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1. 
 
 
 
 
 
 

 

45/20   
20/571 

STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 - 2023  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken. 
 
Avstemning: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Kommunestyret støtter framlagte høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS 
2020-2023. 
 
 
 
 
 
 

 

46/20   
20/904 

VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN 01.01.2021 - 
31.12.2024  
 
Behandling: 
 
Avstemning: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Følgende velges til meddommere til Gjøvik tingrett for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2024: 
 

Etternavn Fornavn F.år Poststed 

Sønes Hanne 1983 Raufoss 

Fremstad Anne Gudrun 1962 Raufoss 

Skjølås Trine Haug  1975 Reinsvoll 

Skartsetherbakken Lene Anita  1974 Raufoss 

Gravdahl Inger Kristin 1971 Raufoss 

Fremstad Kjersti  1969 Reinsvoll 

Kleiven Katrine  1993 Raufoss 

Berge Ida Sundt 1981 Raufoss 

Johnsen Hanne Charlotte Aarbakke 1970 Bøverbru 

Aspelien Siv Hege  1976 Raufoss 

Higdem Rose Marie Lybekk 1963 Raufoss 

Engelien Malin Lundgaard 1994 Raufoss 

Nordh Renate Carita 1969 Raufoss 

Mork Haldis  1963 Raufoss 

Christensen Jorunn 1965 Raufoss 

Amlie Ann Kristin  1968 Eina 

Slettum Bjørg Astri  1971 Raufoss 

Tveter Sissel  1951 Raufoss 

Løkken Torhild Kristine Ringeli 1960 Eina 

Hoff Ruth Laeskogen 1967 Bøverbru 

Faraas Siv Renate  1974 Raufoss 

Sinnerud Benedikte 1994 Raufoss 
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Dullerud Mari 1965 Reinsvoll 

Nysetbakken Ellen Hege 1965 Raufoss 

Smestad Randi 1960 Reinsvoll 

Ringen Siri Sandstedt 1970 Raufoss 

Scharffenberg Britt 1964 Reinsvoll 

Haugen Guri Westby  1953 Raufoss 

Korsen Lill Camilla Sønsteby 1975 Raufoss 

Olderheim Gunn Hasli 1972 Raufoss 

Andreassen Jane Iren  1966 Raufoss 

Haugom Aina 1974 Eina 

Snipstad Tone Johannessen 1969 Raufoss 

Ødegaard Reidi 1970 Reinsvoll 

Stenseth Kristin 1960 Raufoss 

Axelsen Trude Jeanette 1975 Raufoss 

Østbye Unni Tove Berglund 1956 Raufoss 

Jakobsen Anita Læhren 1975 Raufoss 

Markovic Kåre - Martin 1993 Raufoss 

Eldevik Jo Are 1970 Raufoss 

Vangstuen Trond 1968 Raufoss 

Smedsrud Geir Ronny  1967 Raufoss 

Frøsaker Bent 1968 Raufoss 

Lund Øystein 1979 Bøverbru 

Higdem Torfinn Prytz 1962 Raufoss 

Helgesen Tore Martin 1960 Raufoss 

Barthel Karl Remi Haaland  1974 Raufoss 

Sveen Ivar Helth  1955 Reinsvoll 

Iversen Tor Even 1968 Raufoss 

Smedsrud Kjell Arild  1977 Raufoss 

Rønning Stian Ødegård 1980 Raufoss 

Lien Ole Nino  1969 Raufoss 

Solbakken Terje 1967 Raufoss 

Nordsjø Trond Jarle 1961 Raufoss 

Haslem Per Erik  1981 Raufoss 

Tollefsrud Ola 1963 Bøverbru 

Olsen Hans Petter  1954 Raufoss 

Udseth Arild 1963 Bøverbru 

Haugli Odd Kenneth  1972 Raufoss 

Berger Per Einar 1963 Raufoss 

Børstad Odd Erling  1967 Reinsvoll 

Kvaalen Gunnar 1953 Bøverbru 

Bratsberg Thomas 1974 Raufoss 

Lien Tony Andre 1975 Raufoss 

Pedersen Arnstein 1961 Bøverbru 

Jahr Ivar Michael Bergum 1978 Raufoss 

Sørensen Svein Erik  1968 Raufoss 

Hansen Leif Petter 1969 Raufoss 

Halle Rolf Erik 1968 Eina 

Strande Per Olav 1969 Eina 
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Granum Paal 1974 Eina 

Hoff Ole Anders 1966 Raufoss 

Vestlie Stig 1964 Bøverbru 

Sangnes Kjetil 1970 Bøverbru 

Langedal Ola 1968 Raufoss 

Ødegaard Arild Nikolai 1953 Bøverbru 

 
 
 
 
 
 
 

 

47/20   
20/903 

VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 
01.01.2021 - 31.12.2024  
 
Behandling: 
 
Avstemning: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Følgende personer velges til meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024: 
 

Etternavn Fornavn F.år Bosted 

Jørgensen Alexander 1987 Raufoss 

Bjarkli Skule Strand 1961 Eina 

Roseth Arnfinn 1959 Raufoss 

Vildåsen Sigurd 1988 Raufoss 

Bergersen Ole-Petter 1965 Eina 

Slettum Terje 1964 Eina 

Dijk Frode Aron Van 1961 Bøverbru 

Stikbakke Johannes 1974 Bøverbru 

Narten Lise 1967 Raufoss 

Jeppestøl Mari 1976 Raufoss 

Huuse Karianne 1978 Eina 

Nubdal Gerda Louise  1973 Raufoss 

Pettersbakken Bente 1974 Eina 

Strande Mona Hoelsveen 1971 Eina 

Solberg Elin Synnøve 1962 Raufoss 

Taasen Anne Merete G 1962 Bøverbru 
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48/20   
20/597 

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE I JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 
2021 - 2024  
 
Behandling: 
 
Avstemning: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Følgende velges til jordskiftemeddommere i Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal 
jordskifterett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024: 
 

Etternavn Fornavn F.år Poststed 

Tollefsrud Ola 1963 Bøverbru 

Kvaalen Gunnar 1953 Bøverbru 

Haugli Odd Kenneth 1972 Raufoss 

Olsen Anders Kvaløy 1979 Eina 

Pettersbakken Stian 1961 Bøverbru 

Skjølås Trine Haug 1975 Reinsvoll 

Ballangrud Jorunn Signe 1967 Reinsvoll 

Mjølnerød Synøve 1961 Bøverbru 

Skinderviken Kristin 1965 Eina 

Ødegaard Hanne Haavi 1958 Bøverbru 

 
 
 
 
 
 
 

 

49/20   
20/905 

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER TIL FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024  
 
Behandling: 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
 
I medhold av skjønnsprosessloven § 14 oppnevner kommunestyret forslag på 
følgende skjønnsmedlemmer til Innlandet fylkeskommune for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2024: 
 

Etternavn Fornavn F.år Poststed 

Engen Frode 1976 Raufoss 

Skjølås Trine Haug 1975 Reinsvoll 

Hoff Ole Anders 1966 Raufoss 

Sangnes Kjetil 1970 Bøverbru 

Nysetbakken Ellen Hege 1965 Raufoss 

Olsen Anders Kvaløy 1979 Eina 

Haugli Odd Kenneth 1972 Raufoss 

Stikbakke Johannes 1974 Bøverbru 

Ballangrud Jorunn Signe 1967 Reinsvoll 

Nubdal Gerda Louise 1973 Raufoss 

Pettersbakken Stian 1961 Bøverbru 

Vildåsen Anders 1973 Eina 

 
 
 
 
 
 

 

50/20   
20/883 

INTERPELLASJON - ET MORIA UTEN SORIA  
 
Behandling: 
 
Saken trukket. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken trukket. 
 
 
 
 
 

 

51/20   
20/884 

INTERPELLASJON - NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER  
 
Behandling: 
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Saken trukket. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken trukket. 
 
 
 
 
 

 

52/20   
19/2694 

NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR MEDVIRKNINGSORGANENE  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagte retningslinjer for: 

• Eldrerådet 

• Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Ungdomsrådet 
 
 
 
 
 
 

 

53/20   
20/337 

VALG AV STYREMEDLEMMER I VESTRE TOTEN KOMMUNALE 
BOLIGSTIFTELSE  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen fremmet følgende forslag: 
«Som styremedlemmer oppnevnes følgende:  
Tonje Bergum Jahr (AP)  
Svein Erik Sørensen (FRP)  
Elin S. Solberg (H) 
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Stian Olafsen oppnevnes som vara for Tonje Bergum Jahr. 
 
Tonje Bergum Jahr (AP) oppnevnes som leder». 
 
Elin S.  fremmet følgende forslag på varamedlemmer på vegne av opposisjonen: 
«Kjersti Diesen Løken oppnevnes som vara for Svein Erik Sørensen. 
Arild N. Ødegaard oppnevnes som vara for Elin S. Solberg.  
 
Svein Erik Sørensen (FRP) oppnevnes som nestleder». 
 
Avstemning: 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret oppnevner følgende styremedlemmer i Vestre Toten kommunale 
boligstiftelse: 
 

Navn medlem Parti Valgt varamedlem Parti 

 Tonje Bergum Jahr AP Stian Olafsen AP 

 Svein Erik Sørensen FRP Kjersti Diesen Løken SP 

 Elin S. Solberg  H Arild N. Ødegaard SP 

 
Som leder velges: Tonje Bergum Jahr 
Som nestleder velges: Svein Erik Sørensen  
 
 
 
 
 

 

54/20   
19/2166 

REDUKSJON AV GODTGJØRELSE FOR POSISJONENS UTVALGSLEDERE OG 
FORMANNSKAPSMEDLEMMER  
 
Behandling: 
 
Ordføreren Stian Olafsen orienterte om saken, og fremmet forslag til nytt pkt. 1: 
«Nivået på ordførerens årlige godtgjøring fastsettes til kr. 900.000,- for hele 

valgperioden». 

 
Avstemming: 
Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
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1. Nivået på ordførerens årlige godtgjøring fastsettes til kr. 900.000,- for hele 

valgperioden. 

2. Nivået på godtgjørelse for Arbeiderpartiets utvalgsledere og 

formannskapsmedlemmer fastsettes etter ordførers godtgjøring, med virkning 

fra 01.06.2020.  

3. Innspart beløp til godtgjøring, jfr. pkt 1, overføres til koordinering for 

kulturtilbud for eldre. 

 
 
 
 
 

 

55/20   
20/1000 

REGIONALT SAMARBEID - INNFORDRING  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om saken. 
 
Avstemning: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Det vedtas å etablere en felles samlokalisert innfordringssenhet med seks 
årsverk for Gjøvik, Søndre Land, Østre og Vestre Toten kommune med 
virkning fra 1.11.2020.  

2. Innfordringsenheten organiseres som en vertskommuneordning etter  
kommunelovens § 20-2 med Vestre Toten kommune som vertskommune og 
samarbeidssted. 

3. Det inngås en samarbeidsavtale mellom enheten og kommunene. 
4. Enheten finansieres med tilskudd direkte fra samarbeidskommunene. 

 
 
 
 
 

 
Tilleggssak fremmet av ordfører, jfr kst 32/20:  
Politisk organisering - Valg av representanter til planutvalget. 
 
Kommunestyret i Vestre Toten vedtok i sitt møte 30.04, sak 032/20, en 
sammensetning av Planutvalget med hhv. seks menn og tre kvinner. Oppnevnelsen 
skjedde med bakgrunn i kommuneloven §5-1.  
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Vedtaket ble gjort basert på forslag fra gruppelederne i de respektive partier, og ble 
enstemmig vedtatt i kommunestyret til tross for at sammensetningen i planutvalget 
ikke oppfyller kravene til lovmessig kjønnsbalanse som følger av kommunelovens §7.  
 
For å oppnå lovmessig kjønnsbalanse i planutvalget fremmet ordfører Stian Olafsen 
forslag om at Siv Anita Midtskogen (AP) tilrer møte slik at utvalget utvides til 10 
medlemmer.  
 
Avstemning: 
Forslaget fra Olafsen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
ÅPEN POST 
Ingen 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 20/1269    

 
 
REFERATER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 

 

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Årsrapport råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 

Årsrapport eldrerådet 2019 

Møteprotokoll kontrollutvalget V.Toten 20.05.2020. 
Årsrapport 2019 miljørettet helsevern IKS 

 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 

 



 

Vestre Toten kommune 
Sentral stab og støtte 

 

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 

 

  Vår ref.: 20/64-3 

  Saksbehandler: RKVES 

  Dato: 02.03.2020 

 
    

 
 
 
ÅRSRAPPORT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 2019  
 
Årsrapporten er vedtatt i møte den 19.03.2020. 
 
Rådet for funksjonshemmede (RFH) har bestått av følgende personer:  
 
Fra brukerorganisasjonene:  
Leder: Jorunn Løvdal  
Nestleder: Jan Helge Smidsrød  
Medlem: Eva Østlien 
Medlem: Reidar Tollefsen 
Medlem: Nils Oluf Bradal 
 
Varamedlem:  
Leif Petter Hansen 
 
Politisk valgte:  
Medlem fra utvalg for teknisk drift og plansaker: Paula Elvesveen (MDG) – 
vara Synøve Mjølnerød (SP)  
Medlem fra utvalg for velferd og opplæring: Gunnar Jan Eines (KRF) – vara 
Kari Håkerud (AP). 
 
Sekretærfunksjonen er lagt til kommunens møtesekretariat.  
 
Det er avholdt 6 møter i 2019, og 13 saker har stått på dagsorden. 
Saksdokumenter og protokoller blir lagt ut på kommunens hjemmeside.  
 
Møtene er holdt i rådhuset.  
 
Innkalling/saksdokumenter og protokoll fra eldrerådets møter blir sendt til 
medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumenter og protokoller blir også lagt 
ut på kommunens hjemmeside. Sekretærfunksjonen er lagt til kommunens 
møtesekretariat.  
 
 
Rådets formål:  
Sentrale saker for rådet er å sørge for at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne sikres en åpen og bred medvirkning i saker som er særlig viktig 



for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bl.a. tilgjengelighet, 
arbeid mot diskriminering og tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
 
Saker rådet har hatt på dagsorden er: 

• Orientering om BPA- ordningen i Vestre Toten ved driftsenhetsleder 
ved tildelingskontoret 

• Orientering fra Fysio- ergoterapitjenesten om kommunens 
fysioterapitjenester 

• Muligheter for tilbud om svømming i oppvarmet basseng i kommunen 

• Oppfølging av sak om snøbrøyting 

• Oppnevning av nye medlemmer i rådet for perioden 2019 – 2023 

• Orientering om kommunestyrevalget – og fylkestingsvalget 

• Adkomst for rullestolbrukere i kirken og gangarealene på kirkegården 

• Orientering om ny kommunelov og oppnevning av 
medvirkningsorganer for perioden 2019 - 2023 

• Felles møte med eldrerådet: 
o Innspill til Budsjett og økonomiplan 2020– 2023  

Det ble gitt en orientering v/ ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo 
 
Representasjon / deltakelse fra rådet: 

• Jan Helge Smidsrød: Styret for frie gavemidler 
 

 
 
Nils Oluf Bradal  
leder 
 
 
 



 

Vestre Toten kommune 
Sentral stab og støtte 

 

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 

 

  Vår ref.: 20/65-3 

  Saksbehandler: RKVES 

  Dato: 02.03.2020 

 
    

 
 
 
ÅRSRAPPORT ELDRERÅDET 2019  
 
Vedtatt i Vestre Toten eldreråd 04.06.2020. 
  
Eldrerådet i 2019 har vært sammensatt av følgende personer:  
 
Fra pensjonistforeningene:  
Leder: Kjell Magne Eriksen – vara Liv Rehn Berger  
Nestleder: Wenche C. Gurihus – vara Astrid Lier  
Medlem: Liv Gamme – vara Oddny Sandbekken  
Medlem: Marit Korslien Berg – vara Olav Berg  
 
 
Politisk valgte:  
Medlem: Gunnar Jan Eines (KRF/medlem av UVO) – vara Kari Håkerud (AP) 
Medlem: Knut Viggo Pedersen (SV) – vara Leif Arne Sandbekken (SP)  
Medlem: Paul Ravlo (AP) – vara Lajla Tangen (AP) 
 
Eldrerådet har hatt 5 møter og 15 saker på dagsorden.  
 
Møtene er holdt i Vestre Toten rådhus.  
 
Innkalling/saksdokumenter og protokoll fra eldrerådets møter blir sendt til 
medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumenter og protokoller blir også lagt 
ut på kommunens hjemmeside. Sekretærfunksjonen er lagt til kommunens 
møtesekretariat.  
 
Saker:  
Sentrale saker for Eldrerådet har i 2019 vært:  
 

• TKE’s Gavefond: Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2018 

• Transporttjenester for eldre og uføre/handikappede. 

• Drøfting av fastlegeordningen i kommunen etter henvendelse fra 
Raufoss og Omegn Pensjonistlag 

• Henvendelse til trafikksikkerhetsforum om skoleskyss og busstopp i 
Sagvollvegen 

• Drøftet situasjonen i hjemmesykepleien -uttrykt bekymring om at 
pasientene må forholde seg til mange pleiere 
 



• «Leve – hele livet»  

• Drøftet storkjøkken og vaskeriet på Gimle – opptatt av at det skal 
bevares på Gimle 

• Oppfølging av middagsservering på institusjonene 

• Eldrerådet arrangerte Eldredagen 2019 den 1. oktober, i samarbeid 
med Raufoss og omegn pensjonistlag, Ihle pensjonistforening, Raufoss 
sanitetsforening. Eina pensjonistforening hadde eget arrangement. 

• Behandling av budsjett og økonomiplan 2019 – 2022. (fellesmøte med 
Råd for funksjonshemmede). Det ble gitt en orientering v/ ass.rådmann 
Odd Arnvid Bollingmo 

 
 
Representasjon/deltakelse fra Eldrerådet:  

• Knut Viggo Pedersen: Representant i styret for frie gavemidler 
 
 
Uttalelser/innspill fra Eldrerådet:  
 

• Høringsuttalelse til Planprogram kommunedelplan veg 2019 – 2023 

• Nye politivedtekter 
 

 
 
 
Kjell Magne Eriksen  
leder 
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

Onsdag 20. mai 2020 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten kulturhus kl. 0830 – 1440. 

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 

Hege Eriksen (Ap)  
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Torill Hansen (Frp)  
 

Følgende varamedlem møtte: 

Gina Marie Sørum Sveen, andre vara for H/Sp/Frp 
 

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: 

Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 
 

Ellers møtte: 

Fra administrasjon: Kommunedirektør Bjørn Fauchald, og fagansvarlig regnskap Jan Ove 

Rustestuen (begge deltok under sakene 23 og 24). 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ingebjørg Dybdal (sakene 22, 

23 og 24). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 

Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0850 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 19/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.02.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.02.2020 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 20/2020 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering. 
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SAK NR. 21/2020 UTVIDET OPPDRAG TIL INNLANDET REVISJON I 

ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023   

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget avventer med å engasjere revisjonen i dette 

arbeidet. 

 

2. Arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll for 2020-2023 startes på neste møte der det 

legges opp til en «brainstorming» blant kontrollutvalgets 

medlemmer. Kommunedirektøren inviteres til å delta. 

 

 

 

SAK NR. 22/2020 KOMMUNENS REGISTRERING AV ANTALL PERSONER 

MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING – 

REVISORATTESTASJON OG RISIKOVURDERINGER  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 

Dybdal orienterte. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Informasjon om ordningen med rapportering av antall 

personer med psykisk utviklingshemming, og revisors 

oppgave med kontroll av kommunens registrering, tas til 

orientering.   

 

2. Kontrollutvalget tar revisors vurdering av risiko for 

overrapportering og underrapportering av antall personer i 

kommunen med psykisk utviklingshemming til orientering.  

 

3. Kontrollutvalget ønsker utfyllende informasjon om 

kommunens rutiner for registrering og rapportering av psykisk 

utviklingshemmede. Det er også ønskelig å få belyst 

kommunen rolle ved opprettelse av vergemål og rutiner for 

informasjon/kommunikasjon med berørte. 

Kommunedirektøren inviteres til neste møte for å orientere.  

 

 

 

SAK NR. 23/2020 ÅRSREGNSKAP 2019 FOR TOTENBADET VESTRE TOTEN 

KF - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  

 

Fra behandlingen: 

Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om 

årsregnskapet, oppsummerte revisjonsarbeidet og presenterte 

revisjonsberetningen. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok 

oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal. Revisjonsberetningen 

ble delt ut i møtet. 
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Under andre del av saken orienterte kommunedirektøren om 

foretakets årsregnskap og drift. Til stede fra Vestre Toten kommune 

var kommunedirektør Bjørn Fauchald og regnskapsleder Jan Ove 

Rustestuen. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL 

ÅRSREGNSKAP 2019 FOR TOTENBADET VESTRE 

TOTEN KF 
 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Totenbadet Vestre 

Toten KF for 2019. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets 

årsberetning og revisjonsberetningen for 2019. 

 

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 

ovennevnte dokumentene, og orienteringer fra foretakets 

revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 

v/kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og 

regnskapsleder. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetning har en positiv 

totalkonklusjon, dvs. at revisor mener årsregnskapet er avlagt uten 

vesentlige feil.  

 

Kontrollutvalget har følgende kommentarer foretakets 

årsregnskap og årsberetning: 

 

a) Foretakets årsresultat og økonomiske stilling: 

Kontrollutvalget har merket seg at foretakets regnskap for 2019 

viser et positivt netto driftsresultat på 1 020 470 kroner. Dette 

er en vesentlig forbedring sammenlignet med 2018 der man 

hadde et negativt netto driftsresultat på 935 676 kroner. 

Årsaken til det gode resultatet i 2019 er primært økte inntekter 

på grunn av gode besøkstall. 

 

Det er viktig å merke seg at regnskapet til Totenbadet ikke 

inkluderer kostnader knyttet til bygningsmassen. Dette ansvaret 

tilligger Vestre Toten kommune gjennom en egen avtale 

mellom driverselskapet (Totenbadet) og kommunen.  

 

Av øvrige forhold har kontrollutvalget merket seg: 

• Tilfredsstillende likviditetssituasjon. 

• Ingen reserver (disposisjonsfond). 

 

b) Avklaring omkring avtale mellom Totenbadet og 

kommunen mht. vedlikeholdsutgifter  

Det foreligger en egen avtale mellom driverselskapet 

(Totenbadet) og kommunen når det gjelder utgifter knyttet til 

vedlikehold av bygningsmassen. 

Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet for 2018 

av det var behov for behov for gjennomgang av avtalen med 

tanke på avklaring/presisering av foretakets (leietaker) og 

kommunens (utleiers) ansvar for de ulike utgiftene. 

Kommunedirektøren har informert kontrollutvalget om at det i 
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2019 er foretatt en gjennomgang og at ansvarsfordelingen nå er 

tydeliggjort/avklart.     

 

c) Besøksutviklingen – ny rekord i 2019: 

Kontrollutvalget har merket seg at besøkstallet i 2019 var svært 

godt og ny rekord. Nedenfor følger en oversikt de siste 5 årene: 

 
År 2019 2018 2017 2016 *) 2015 

Besøk 135 000 120 000 120 000 105 000 115 000 

 

 *) I 2016 var skolesvømmingen ikke lagt til Totenbadet. 

 

d) Styrets årsberetning om omtale av utviklingen i 2020:  

I siste avsnitt i foretakets årsberetning for 2019 omtales utsikter 

for 2020. Med bakgrunn i at styret behandlet årsberetningen i 

sitt møte den 31.03.2020 er kontrollutvalget forundret over at 

korona-utbruddet ikke er kommentert. Nedstengingen av badet 

og utsikkerheten som forelå på dette tidspunktet omkring 

Totenbadets drift og inntekter i 2020 burde vært omtalt.    

 

Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til 

årsregnskapet datert 20. mai 2020, har kontrollutvalget ingen 

merknader til årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten KF 

for 2019. 

 

 

 

SAK NR. 24/2020 ÅRSREGNSKAP 2019 FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  

 

Fra behandlingen: 

Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om 

årsregnskapet, oppsummerte revisjonsarbeidet og presenterte 

revisjonsberetningen for 2019. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok 

oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal. Revisjonsberetningen 

ble delt ut i møtet. 

 

Under andre del av saken presenterte administrasjonen 

årsberetningen for 2019 med vekt på kommunens resultat og 

økonomiske stilling, vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap 

og utviklingen fremover.  Til stede fra administrasjonen var 

kommunedirektør Bjørn Fauchald og fagansvarlig regnskap Jan Ove 

Rustestuen.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE 

TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
 

Kontrollutvalget har behandlet Vestre Toten kommunes årsregnskap 

for 2019. Sammen med årsregnskapet forelå revisors beretning og 

kommunens årsrapport for 2019.  

 

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 

ovennevnte dokumentene, og orienteringer fra kommunens 
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revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen ved 

kommunedirektør, ass. kommunedirektør og regnskapsleder. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en 

positiv totalkonklusjon når det gjelder årsregnskapet, men at revisor i 

sin beretning påpeker følgende lov-/regelverksbrudd: 
 

• Kommunens prinsipper for beregning av gebyrer for 

selvkosttjenester er i strid med regelverket for selvkost. 

 

Kontrollutvalget har følgende kommentarer til kommunes 

årsregnskap og årsrapport for 2019:    

 

a) God økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor 

tjenesteområdene 

Den ordinære driften (tjenesteområdene) viser samlet et negativt 

avvik på 3,3 millioner («underskudd») sammenlignet med 

regulert budsjett. Merforbruket utgjør kun 0,3 % av sum 

driftsutgifter, noe som må anses som et godt treff. Samlet sett 

indikerer dette en gjennomgående god økonomistyring og 

budsjettdisiplin innenfor den styrbare delen av driften. Ingen 

tjenesteområder utmerker seg med store avvik. 

 

b) Kommunens økonomiske situasjon 

Kontrollutvalget vurderer kommunens økonomiske situasjon som 

sårbar og handlefriheten begrenset. Dette begrunnes slik:  
 

➢ Negativ utvikling i netto driftsresultat:  

Netto driftsresultat utgjør i 2019 kun 0,3 % av 

driftsinntektene. Dette er langt under Fylkesmannens 

anbefalte nivå om minimum 1,75 %. Kommunens netto 

driftsresultat har vist en negativ utvikling siste årene. 

Trenden er bekymringsfull. 

➢ Begrensede reserver/disposisjonsfond: 

Pr. 31.12.2019 har kommunen bokført ca. 69 millioner i 

disposisjonsfond. Fondet utgjør ca. 6,4 % av sum 

driftsinntekter, noe som er akseptabelt men sårbart. 

➢ Utsatt kostnadsføring av pensjon – 79 millioner: 

Det er ikke gjort avsetninger til å møte disse kostnadene, 

noe som betyr at man må finne dekning for 79 millioner i 

fremtidige budsjetter.  

➢ Presset likviditetssituasjon: 

Kommunens likviditetssituasjon er betydelig svekket 

gjennom 2019, mye på grunn av reduksjon i ubrukte 

lånemidler.  

➢ Høy lånegjeld:  

Kommunen har svært høy lånegjeld. Høy lånegjeld gir høy 

rente- og avdragsbelastning i driftsregnskapet og øker 

sårbarheten for renteøkninger. Se kommentar under. 

 

c) Utviklingen i lånegjeld 

Fylkesmannens benytter netto lånegjeld ved vurdering av 

kommunenes gjeldssituasjon (langsiktig gjeld korrigert for 



6 

 

pensjon, utlån og ubrukte lånemidler).  

Det er ingen entydig grense for når en kommune kan sies å ha et 

høyt gjeldsnivå, men ofte brukes en tommelfingerregel som 

tilsier at netto lånegjeld over 75-80 % av driftsinntektene gir 

begrenset økonomisk handlingsrom for kommunene. Ved 

utgangen av 2019 utgjorde Vestre Toten kommunes netto 

lånegjeld ca. 1,4 milliarder. Dette utgjør 132 % av sum 

driftsinntekter. Dette er høyt over anbefalt nivå. Utviklingen i 

lånegjelden krever oppmerksomhet i tiden fremover.  

 

d) Større økning i driftsutgifter enn driftsinntekter – 

bekymringsfull utvikling  

Kommunens samlede driftsinntekter økte med 3,4 % fra 2018. I 

samme periode økte kommunens driftsutgifter med 4,6 %. En 

utvikling der økningen i driftsutgiftene er høyere enn økningen i 

driftsinntektene er ikke bærekraftig over tid. Utviklingen må 

følges nøye i tiden fremover. 

 

e) Bokført netto pensjonsforpliktelse – ca. 167 millioner 

Bokførte pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør i underkant 

av 1,2 milliarder, mens beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i 

balansen utgjør over 1,3 milliarder. Differansen utgjør ca. 167 

millioner i netto forpliktelse (langsiktig gjeld). Kontrollutvalget 

har forstått det slik at bokført netto pensjonsforpliktelse ikke 

innebærer en reell betalingsforpliktelse, og at den bokførte 

gjelden derfor ikke representerer noen bekymring når det gjelder 

kommuneøkonomien.  

 

f) Selvkostberegning - Byggesak 

Kontrollutvalget er opplyst om at det er foretatt 

selvkostberegninger innenfor Byggesak, selv om dette ikke 

fremgår av årsregnskapets note 8 som viser selvkostberegninger. 

Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å innarbeide 

opplysninger om Byggesak i noten om selvkostberetninger i 

årsregnskapet for neste år. 

 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til 

årsregnskapet, datert 20. mai 2020, har kontrollutvalget ingen 

merknader til kommunens årsregnskap og årsberetning for 

2019. 

 

 

 

 

Raufoss, 20. mai 2020. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 20. mai 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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Møteplan for 2020 – Kontrollutvalget: 
 

• Tirsdag 04.02.2020 kl. 0830 

• Fredag 21.02.2020 kl. 0830  

• Onsdag 01.04.2020 kl. 0830 - avlyst 

• Onsdag 20.05.2020 kl. 0830  

• Tirsdag 16.06.2020 kl. 0830  

• Onsdag 02.09.2020 kl. 0830  

• Onsdag 07.10.2020 kl. 0830  

• Onsdag 09.12.2020 kl. 0830  
 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 

(forvaltningsrevisjon mv): 
 

(ingen pr. d.d.) 

 

 

 



 

 

 

    
    

Interkommunalt selskap for  
Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, 

Søndre Land, Gran og Lunner 
 

(tidligere Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS) 
 

Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, 

Miljørettet helsevern. Kommunens ansvar for folkehelse er hjemlet i kapittel 2 i folkehelseloven. 

 

Miljørettet helsevern IKS vurderer forhold som kan medføre helsefare eller helsemessig ulempe utover 

det som normalt kan aksepteres fra en eller flere miljøfaktorer. Utgangspunkt for vurderingene er lover 

og forskrifter gitt etter helselovgivningen.   
          

 
 
 
 

ÅRSRAPPORT 2019 
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1.Sammendrag  
 
Miljørettet helsevern IKS (tidligere Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (www.ghmt.no) har 5 årsverk 
fordelt på 6 ingeniører/rådgivere som utfører oppgaver innen miljørettet helsevern og folkehelse i Gjøvik, 
Vestre og Østre Toten, Nordre og Søndre Land, Gran og Lunner kommune. Lunner ble etter søknad 
mottatt i 2018 formelt med i selskapet fra 01.04.2019. 
 
Selskapet er underlagt lokal politisk styring med representantskap og styre. Regnskap, lønnsutbetalinger 
etc. gjøres av økonomiseksjonen i Gjøvik kommune. Netto driftsutgifter fordeles mellom 
deltakerkommunene etter innbyggertall og driftsbudsjettet for 2019 hadde en nettoramme på 5 MNOK. Det 
faglige ansvaret ligger hos kommuneoverlegene i hver av deltakerkommunene. Det avholdes regelmessige 
møter med disse (Fagrådet for miljørettet helsevern). Kommuneoverlegene har inngått en interkommunal 
stedfortrederavtale slik at det alltid er en til stede ved ferier og annet fravær. Det har i tillegg vært faste 
møter med kommuneoverlegene i Gjøvik og S. Land/ V. Toten for å ivareta den samfunnsmedisinske 
kompetansen i selskapet.  
 
Miljørettet helsevern IKS utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling 
etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven og strålevernloven med tilhørende aktuelle 
forskrifter. Miljørettet helsevern skal også ha oversikt over miljøforhold som har betydning for helsen, 
oversikt over helsetilstanden i kommunen samt ivareta helseaspektet i planlegging. Samarbeid med andre 
etater er viktig for å ivareta oppgavene, som prioriteres etter risiko, henvendelser og klager. Det ble 
gjennomført en intern risikovurdering av de ulike fagområdene. Tilsyn og råd/ veiledning rettet mot 
barnehager og skoler vil ha fokus framover. Det ble i 2019, etter at Lunner ble med i selskapet, gjort en 
intern omorganisering ved at de ansatte er kontaktpersoner for hver sine kommuner. 
 
Det har også i 2019 vært fokus på oppfølging av skoler og barnehager, både nye og eksisterende. Det ble 
startet opp en gjennomgang av barnehager i Lunner.  
 
Det er foretatt tilsyn i utleieboliger i Gjøvik i samarbeidsprosjekt med byggesak og brann. Dette prosjektet 
fikk mye omtale i lokalavisa. Videre har det vært fokus på oppfølging av avvik fra tidligere tilsyn i 
asylmottak hvor det har gjennomført mange tilsyn fra 2015-2018. 
  
Basseng- og badeanlegg følges opp jevnlig. Det er foretatt prøveuttak ved de mest brukte badeplassene i 
løpet av sommeren (ca. 30 badeplasser). Badeanlegg og badeplasser har stort sett god vannkvalitet. Det 
er også gitt råd og veiledning om forebygging av legionella og vannkvalitet i private brønner, og andre 
henvendelser vedr. hygieniske forhold. 
 
Det har vært forespørsler fra virksomheter og privatpersoner vedr. radon. Det er inngått avtale med 
Eurofins Radonlab om radonmåling til en gunstig pris. Ellers har det vært henvendelser vedr. skadedyr, 
støy, samt fokus på helse i plan, bl.a. ifm. uttalelser til reguleringsplaner og andre planer. 
Kommuneoverlegene har diskutert aktuelle problemstillinger som gjelder smittevern, miljørettet helsevern 
og folkehelse i fagrådet, og det er gitt felles uttalelse til revidering av forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. 
 
I regi av Miljørettet helsevern IKS er det en tverrfaglig koordineringsgruppe for arbeid med 
folkehelseoversikter og utveksling av erfaringer innen folkehelsearbeid i de i ulike kommunen. Miljørettet 
helsevern foretar den årlige oppdateringen av statistikkgrunnlaget for folkehelseoversiktene i kommunene.  
 
De ansatte har deltatt på kurs og nettverksmøter med kolleger i Mjøsområdet, Oslo/ Akershus, Ringerike 
og Vestfold for å holde seg faglig oppdatert. Det ble også arrangert kurs i risikovurdering og fagdag om 
«Sosial ulikhet». 
 
 

2. Presentasjon av organisasjonen: 
 
Driftsform: 
Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i 
forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven og 
strålevernloven og tilhørende forskrifter.   
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Selskapet driftes iht. Lov om interkommunale selskaper. Selskapet er underlagt lokal politisk styring via et 
eget representantskap og styre. Selskapet er registrert i Brønnøysundsregistrene med 
organisasjonsnummer 976 112 555.  
 
Lunner søkte om tilslutning til selskapet oktober 2018. Denne ble enstemmig vedtatt av representantskapet 
30.11.18 før den ble sendt til kommunestyrebehandling i eierkommunene. Formelt vedtak i alle 
eierkommunene var stadfestet i slutten av februar 2019, og Lunner ble ordinært medlem i selskapet fra 
01.04.2019. (2. kvartal) Selskapet skiftet så navn fra Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS til Miljørettet 
helsevern IKS.  
 
Selskapets øverste organ er Representantskapet. Kommunestyrene i de 7 eierkommunene velger hver ett 
medlem med varamedlem til Representantskapet. Valgene følger kommunevalgperioden. 
 
Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer med varamedlemmer som velges av representantskapet etter 
forslag fra eierkommunene (7 styremedlemmer – ett medlem fra hver kommune) og de ansatte (ett 
styremedlem). Styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 4 år om gangen. Styret velger selv 
leder og nestleder.  
 
Økonomiseksjonen i Gjøvik kommune er selskapets regnskapsfører og foretar innkreving av utestående 
fordringer, lønnsutbetalinger, samt skattetrekk, trekk av feriepenger, pensjonspremie m.v., samt alle 
utbetalinger etter anvisning fra selskapets daglige leder. Selskapets revisor er Innlandet Revisjon IKS.  
 
Netto driftsutgifter fordeles mellom kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre 
Land, Gran og Lunner etter folketall. Det budsjetteres med å benytte KNOK 300 av selskapets 
disposisjonsfond som pr 31.12.2019 utgjorde NOK 1 037 288 
 
Driftsbudsjettet for 2019 hadde en bruttoramme på NOK 5 634 000 og en netto ramme på  
NOK 5 220 000 med følgende fordeling: 
 
 
Kommune Gjøvik Ø. Toten V. Toten N. Land S. Land Gran  Lunner Sum 

Tidl. Andel 35,2 17,8 15,6 8,2 6,9 16,3 - 100% 

% fra 1.4.19 32,6 15,8 14,2 7,2 6,0 14,6 9,6 100% 

Betalt 2019 1 645 600 832 150 729 300 383 350 322 575 762 025 563 912*) 5 238 912 

        5 000 000 

*) Lunner har betalt fra 1.4 (2. kvartal) og har kjøpt seg inn i fond/verdier i 2019 med NOK 563 912. 

 
Ansatte: 
Etaten har 5 stillingshjemler som utgjør 5 årsverk, fordelt på 6 fast ansatte. Da Lunner ble med i selskapet, 
ble det bestemt at det skulle være faste kontaktpersoner for kommunene, samtidig som oppgaver og 
prosjekter skal løses i fellesskap. 

 
Tabell med oversikt over ansatte i 2019: 
 

Navn Stillings betegn. Stillingsbrøk Kontaktperson  

Randi Haugen Daglig leder 100 % (20 % omsorgsperm 2019)   

Grethe Hegstad Avd. ing./ 
rådgiver 

100 %  (20 % omsorgsperm i 2019) Gran og Lunner 

Ingunn Sandvik Rådgiver 100 % - permisjon med lønn for 
undervisning ifm. masterstudium 

Vestre Toten og 
Østre Toten 

Siren Gaden 
Rossemyr 

Avd. ing/ 
rådgiver 

100 %  Gjøvik 

Miriam T. Strøm Rådgiver 50 %  Nordre Land 

Ian Gustad Avd. ingeniør 50 % fra 01.03.19 
 (Vikariat 30 % 1.4 t.o.m 30.9) 

Søndre Land 

Jon Brevik Seniorkonsulent Ca 2 dager per uke Vikar/ ekstra 
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Faglig samarbeid 
Det faglige ansvaret ligger hos kommuneoverlegen i den enkelte deltakerkommunen. De har alle delegert 
myndighet fra kommunestyrene i tillegg til den myndighet som er gitt direkte gjennom lovverket. Den 
samfunnsmedisinske kompetansen i selskapet ivaretas av kommuneoverlegene fra eierkommunene etter 
andel i selskapet.  
 
Det avholdes regelmessige møter ca. 6 ganger i året mellom kommuneoverlegene og ingeniørene/ 
rådgiverne ved Miljørettet helsevern IKS (Fagrådet for miljørettet helsevern). Her planlegges, koordineres 
og samordnes arbeidet til ingeniørene /rådgiverne i det interkommunale selskapet. Felles oppgaver for 
kommuneoverlegene/ selskapet drøftes, samt drøfting av enkeltsaker, felles uttalelser til samfunnssaker, 
regelverksendringer m.m.  
 
Det er også etablert en folkehelseoversiktsgruppe med samarbeid om folkehelseoversikter og felles 
satsningsområder innen folkehelsearbeidet. Det har vært regelmessige møter gjennom året. 
Representanter fra Oppland Fylkeskommune og NTNU har deltatt på flere av møtene. 
 
Kommuneoverlegene har inngått en interkommunal stedfortrederavtale og er stedfortredere for hverandre 
ved ferier og annet fravær. Kommuneoverlegen i Gjøvik og kommuneoverlegen i S.Land/ V. Toten har hatt 
faste møter med miljørettet helsevern ca. hver 14. dag.  
 
Miljørettet helsevern IKS har egne hjemmesider (www.ghmt.no) med utfyllende informasjon om 
arbeidsområdene, og hvor nyheter blir lagt ut. Miljørettet helsevern IKS kan også følges på Facebook. 
 
 
3. Arbeidsoppgaver / regelverk 
 
Våre viktigste arbeidsoppgaver er å føre tilsyn med virksomheter og forhold som omfattes av 
folkehelseloven og smittevernloven med forskrifter, ha oversikt over miljøforhold som har betydning for 
helsen, ha oversikt over helsetilstanden i kommunen, samt å ivareta helseaspektet i 
samfunnsplanleggingen. 

Miljørettet helsevern IKS gir råd og veiledning, utfører tilsyn (inspeksjoner og revisjoner), prøveuttak og 
målinger, mottar meldinger og søknader om godkjenning fra virksomheter hvor det er krav om dette og 
saksbehandler disse. Vi gir også uttalelser til plansaker på ulike nivå (utslippstillatelser, reguleringsplaner, 
byggesaker etc.), og behandler klagesaker fra publikum.  

Hovedoppgaver er barns og elevers arbeidsmiljø i skoler og barnehager, forhold ved asylmottak og 
campingplasser, støy og luftforurensning, grunn- og vannforurensning, badevann, drikkevann, legionella-
problematikk, radon og annen stråling, inneklima, tobakksskadeloven, skadedyr, hygieniske forhold på 
offentlig tilgjenglige steder, avfallsbehandling, husdyrhold m.m., tilsyn med salongvirksomheter 
(frisørsalonger, tatovering, hud- og fotpleie, solarier o.l.), generelt smittevern, sosiale miljøfaktorer, 
ulykkesforebygging og helse i planlegging, herunder innsamling av statistikkgrunnlaget til 
folkehelseoversikter. 

Miljørettet helsevern IKS deltar i ulike fora i kommunene og samarbeider med etater og 
virksomhetsområder for å ivareta helsehensynet i ulike saker. Det blir foretatt felles tilsyn når dette er 
hensiktsmessig. 

De løpende oppgavene genereres ved at virksomheten selv tar initiativ til tilsynsbesøk etter en 
risikovurdering og tid siden forrige tilsyn, etter meldinger/ søknader fra nye virksomheter eller virksomheter 
som har ønske om å endre/ utvide drift, samt nasjonale fokusområder/ tilsynskampanjer. Det ble i 2019 
arbeidet med risikovurderinger og prioriteringer av tilsynsoppgaver, og barnehager og skoler vil ha et stort 
fokus også framover. 

Miljørettet helsevern IKS bruker mye tid på oppfølging av mer eller mindre kompliserte enkeltsaker. Mange 
virksomheter er flinke til å gi tilbakemelding, men vi ser også at flere ikke gir tilbakemelding, samt at 
kvaliteten på tilbakemeldingene varierer. I slike tilfeller kreves det purring og presisering av 
tilbakemeldingene, ofte fulgt av oppfølgingsbesøk. 
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Selskapet mottar også henvendelser og klager på støy, lukt og andre miljømessige forhold som kan 
påvirke helsa. Henvendelsene varierer fra klagesaker som krever omfattende saksbehandling, til spørsmål 
som besvares med råd og veiledning pr. telefon eller e-post. 

Arbeidsoppgavene utføres iht. følgende lovverk: 
 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 24. juni 2011 nr. 29 

 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 5. august 1994 nr. 55 

 Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) 12. mai 2000 nr. 36  

 Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) 9. mars 1973 nr. 14 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 10. februar 1967, nr. 00 

 Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) 19. mai 2006 nr. 16 

 

og følgende forskrifter: 

 

 Forskrift om miljørettet helsevern 25. april 2003 nr. 486 

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 1. desember 1995 nr. 928 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann 22. desember 2016 nr. 1868 

 Forskrift om skadedyrbekjempelse 21. desember 2000 nr. 1406 

 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. 6. mai 

1998 nr. 581 

 Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v. 13. juni 1996 nr. 592. Endringer ift. Legionella – 

ikrafttredelse fra 01.01.08 

 Forskrift om strålevern og bruk av stråling 16. desember 2016 nr. 1659 (ikrafttredelse 01.01.17, 

01.01.18 og 01.01.2020) 

 Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid 10. oktober 1988 nr. 

836 

 Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav 4. juli 2003 nr. 951 

 Forskrift om oversikt med folkehelsen 28. juni 2012 nr. 692  

 

Mye brukte veiledere (listen er ikke uttømmende): 

 

 Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS-2288) 

 Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (IS-

2073)  

 Miljø og helse i barnehagen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. (IS-2072) 

 Veileder uteområder i skoler og barnehager – hvordan sikre kvalitet i utformingen? (NMBU, 2019) 

 Veileder i miljørettet helsevern (IS-1104) 

 Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave)  

(ISSN 1503-2167) 

 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

 Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg (IS-1693) 

 Musikkanlegg og helse – veileder til arrangører og kommuner (IS-0327) 

 Strålevern info 1:12, Radonmåling i skoler og barnehager 

 Strålevern info 2:11, Radon i utleieleiligheter 

 Lokale retningslinjer for natur- og friluftsbarnehager i Gjøvikregionen (2009) 

 God oversikt – en forutsetning for god folkehelse (en veileder til arbeidet med oversikt over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer (IS-2110) 

 Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta  

(Folkehelseinstituttet) ISBN 978-82-8082-645-9 

 Skadedyrveilederen (Folkehelseinstituttet) 

 Smittevern i barnehage og skole (Folkehelseinstituttet) 

 Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler (IS-2480) 

 Den lille IK-hjelperen – Barnehager (GHMT 10.04.12) 
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 Faktaark om støy i barnehager og skoler (GHMT 02/2016) 

 Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder 3. (ISSN 1503-6804) (Revidert mai 

2018) 

 
Målinger og prøveuttak: 
Miljørettet helsevern IKS har en del teknisk måleutstyr og har mulighet til å foreta følgende målinger ifm. 
tilsyn/henvendelser: 
 -  inneklimaparametere som CO2, temperatur og relativ luftfuktighet 

- muggsopp i luft 

- belysning 

- elektromagnetiske felt 

- pH og klorinnhold i bassengvann 

- orienterende radonmålinger over en kortere periode 

- orienterende støymålinger/ etterklangsmålinger 
For øvrig benyttes Mjøslab IKS ifm. med analyse av mikrobiologiske, kjemiske og fysiske prøver 
 
4. Oversikt /gjennomgang av utførte arbeidsoppgaver 
 
Oppstart i Lunner kommune: 
Lunner kommune ble formelt medlem i Miljørettet helsevern IKS fra den 01.04.19. Det ble gjennomført et 
oppstartsmøte den 29.03.19 med fokus på informasjon om miljørettet helsevern, sentrale arbeidsområder 
og samarbeidsarenaer. Av de ulike tilsynsobjektene innenfor miljørettet helsevern er barnehager et høyt 
prioritert område. Den 13.05.19 ble det gjennomført et møte for å planlegge arbeidet med tilsyn ved 
barnehagene i kommunen. 
 
Miljørettet helsevern har mottatt ulike henvendelser om helse- og miljømessige forhold i Lunner. Det er gitt 
rådgivning til kommunale enheter og privatpersoner ut fra regelverket om miljørettet helsevern. Aktuelle 
henvendelser har i hovedsak vært knyttet til støy, lukt og skadedyr.  
 
Skoler og barnehager: 
Selskapet utfører tilsyn og saksbehandling etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
m.v. Kommuneoverlegen i den enkelte kommune er delegert vedtaks- og godkjenningsmyndighet etter 
forskriften. 
 
Det ble arrangert et informasjonsmøte om miljørettet helsevern for styrerne i alle de kommunale og private 
barnehagene i Lunner den 04.06.19. For å få en oversikt over hvordan kravene i forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. blir ivaretatt, ble barnehagene bedt om sende inn et 
egenmeldingsskjema, og dette er mottatt fra samtlige barnehager. Det ble gjennomført tilsyn ved to 
barnehager i Lunner kommune høsten 2019. Alle kommunale og private barnehager vil få tilsyn, og etter 
hvert skolene. 
 
Det er fortsatt skoler i Gran som ikke oppfyller kravene til å bli godkjent etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette pga. mangelfull oppfølging av tidligere pålegg, bl.a. at 
inneklimaet ikke oppfyller gjeldende normer, generelt dårlig standard og/eller mangelfulle rutiner.  
 
Det foreligger planer for utbedring, men det tar ofte noe tid før prosjekter blir gjennomført. Så lenge det 
jobbes med og finnes planer og det ikke er akutt helsemessig betenkelig at barna har oppholdt seg i 
skolebyggene, har driften av skolene fortsatt.  
 
Vestre Toten åpnet ny ungdomsskole til skolestart, og to eksisterende ble lagt ned. 
 
De fleste barnehagene er godkjent, men noen mangler fortsatt godkjenning etter forskriften. Manglende 
godkjenning vil innebære at virksomheten får nærmere oppfølging fra tilsynsmyndigheten, og manglende 
godkjenning kan være stansingsgrunn hvis manglene vedvarer i lang tid eller forverres.  
 
Miljørettet helsevern IKS deltar på møter og gir uttalelse til planer når det er endringer/ utvidelse av 
eksisterende eller nye barnehager og skoler. Når bygget er ferdig, foretar selskapet en ferdigbefaring og 
det gis, gitt at forholdene er tilfredsstillende, godkjenning etter forskriften. 
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Arbeid med å følge opp skoler og barnehager iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
m.v. fortsetter kontinuerlig. Det ble gjennomført tilsyn, oppfølging og inneklimamålinger ved flere 
barnehager i regionen i 2019, bl.a. ved Ihle barnehage og Bjørlund barnehage hvor det har vært 
omfattende endringer. 
 
Asylmottak: 
Miljørettet helsevern har hatt fokus på tilsyn med asylmottak i perioden 2015-2018. I 2018 ble det laget en 
samlerapport om tilsynene med asylmottakene. Alle asylmottak skal meldes iht. forskrift om miljørettet 
helsevern. Ved tilsynene har det vært fokus på inneklima, renhold, avfallshåndtering, sanitære forhold 
(utforming, kapasitet og standard), sikkerhet og smittevern, og de fleste avvikene har gått på inneklima, 
renhold og sikkerhet, men avvik ift. sanitærforhold, smittevern og internkontroll forekommer også i relativt 
stor grad. I 2019 ble det foretatt tilsyn i noen boliger som benyttes av Østre Totens desentraliserte mottak.  
 
Legionella: 
Det blir gitt generelle råd og informasjon om legionellaforebygging ved henvendelser direkte og ved tilsyn. 
Alle oppfordres til å gjennomføre en risikovurdering av sine anlegg og iverksette aktuelle tiltak ut fra 
veileder om forebygging av legionellasmitte fra Folkehelseinstituttet. 
 
Badeanlegg og lignende: 

Miljørettet helsevern IKS foretar stikkprøver av badevannskvaliteten og oppfølging av 

internkontrollsystemet ved regionenes svømmebasseng. Det ble foretatt flere tilsyn med uttak av 

vannprøver ved badeanleggene i 2019. 

 

De fleste bassengene har tilfredsstillende vannkvalitet, men noen anlegg har sviktende internkontroll med 

mangelfull dokumentasjon på prøveuttak og avvikshåndtering. Ved avvikende badevannskvalitet skal 

ansvarlig selv ha rutiner og ta ansvar for å stenge bassenget for publikum til forholdene er rettet. 

 
Badevanns-  / vassdragsovervåkning: 
I løpet av sommeren ble det foretatt rutinekontroll av badevannet ved de mest besøkte badeplassene i 
kommunene. Ved Fastland friluftsbad på Gjøvik kontrolleres vannkvalitet og siktedyp ukentlig gjennom 
sommeren. Vannkvaliteten var god her hele sommeren. 
 
Det ble tatt 2-6 prøveuttak ved hver badeplass ved Mjøsa, og 1-3 ved andre badeplasser. Det tas prøver 
ved de mest brukte badeplassene i regionen. Resultatene viste god vannkvalitet bortsett fra et prøveuttak i 
juni med mindre god vannkvalitet ved Bondelia strand og mindre god vannkvalitet ved flere prøveuttak 
gjennom sommeren i liten bukt i Fredvika på Gjøvik. Dette trolig pga. fugler og dårlig vannsirkulering i 
badevika. Toalettforhold og hygieniske forhold ved badeplassen sjekkes også ifm. prøveuttak.  
 
På oppdrag fra NIVA blir det tatt ut vannprøver i Lena-elva ved Skreia Travbane og Hunnselva ved utløpet 
til Mjøsa ca. hver 14. dag gjennom året. Prøvene analyseres kjemisk (fosfor og nitrogen) og bakteriologisk 
(termotolerante koliforme bakterier). Det ble også tatt månedlige prøver på oppdrag fra NIVA i Stokkeelva. 
 
Det var sommeren 2019 en algeoppblomstring av blågrønnalger i Mjøsa og Randsfjorden. Meldinger om 
«grønt vann» flere steder i Mjøsa kom 25.07.19. Det ble tatt prøver av vannet på Hedmarksiden. Det ble 
sendt ut informasjon og SMS om at bading ble frarådet. Det ble etter noen dager bekreftet at algene var 
blågrønnalger, men ikke av den giftige typen. Algene forsvant av seg selv. Miljørettet helsevern deltok i 
oppfølging og informasjon til publikum. 
 
Salongvirksomheter (tatovører, frisører, hudpleie, fotpleie, solarier m.m.): 
I følge forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. skal 
virksomheter som foretar tatovering og hulltaking godkjennes av kommunen.  
 
Alle tatovørene i vårt område hadde tilsyn i løpet av 2019. Ingen av virksomhetene fikk avvik etter forskrift 
om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. I etterkant av tilsynet ble 
det utstedt et tilsynsbevis.  
 
Lokaler som benyttes til frisør-, hud- og fotpleie (herunder solarier), hvor det ikke er penetrering av huden, 
har meldeplikt etter denne forskriften. Melding skal sendes miljørettet helsevern før oppstart ved 
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nyetablering og større ominnredninger. Meldingen registreres og vi vurderer om det er behov for 
oppfølging, men dette er ikke en prioritert oppgave. 
 
Solarier: 
Miljørettet helsevern IKS fører tilsyn med solarievirksomheter etter to forskrifter; én som regulerer selve 
solsengene, hvilke rør som kan benyttes og merking av lokalet (forskrift om strålevern og bruk av stråling, 
og én som regulerer selve lokalet mht. ventilasjon, sanitære forhold m.m. (forskrift om hygienekrav for 
frisør-, hudpleie, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.). 
 
Det er med jevne mellomrom landsomfattende tilsynskampanjer i regi av Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet. Det er planlagt ny tilsynskampanje i 2021. Nye solarier og solarier med endringer/ avvik 
følges opp ved behov. 
 
Treningssentre: 
I 2018 ble det gjennomført egenmeldingstilsyn for at virksomhetene skulle få en oversikt over de aktuelle 
kravene i miljørettet helsevern-regelverket. I 2019 ble det gjennomført stedlige tilsyn med to treningssentre 
etter egenrapporteringen for å få et inntrykk av i hvilken grad det var samsvar mellom egenmeldingene og 
etterlevelsen av regelverket. Treningssentrene bekreftet at de hadde gode rutiner knyttet til renhold og 
generelt smittevern, men de hadde avvik knyttet til driften av solarievirksomheten sin.  
 
Radon: 
Miljørettet helsevern mottar radonspørsmål om sannsynlig forekomst og forespørsel om målinger fra 
virksomheter og privatpersoner. Det ble i slutten av 2011 inngått en felles innkjøpsavtale med Eurofins 
Radonlab, med gunstig pris på radonmålinger for virksomheter og privatpersoner i regionen. Denne er 
videreført i 2019. Det er utarbeidet en radonbrosjyre om tilbudet og informert om tilbudet til eierkommunene 
og media. Lunner kunne også benytte avtalen fra høsten 2019. 
 
Det anbefales at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3, 
og at alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Det finnes useriøse aktører 
som tilbyr måling og/ eller utbedringer for en relativt høy pris. Ofte er tilbud om vurdering og omfang av 
utbedringer ikke i samsvar, men overdrevet ift. målte verdier. Det blir publisert informasjon om dette på 
hjemmeside og Facebook-side da det er viktig at denne informasjonen når ut til publikum.   
 
Drikkevann: 
Mattilsynet har hovedansvaret for oppfølging og tilsyn med vannverk. Miljørettet helsevern IKS får 
henvendelser om vannkvalitet og hygieniske forhold knyttet til privat vannforsyning, og gir da informasjon 
og veiledning til disse og vurderer disse i samarbeid med Mattilsynet, Mjøslab IKS, VAR eller landbruk i 
kommunen. Ny drikkevannsforskrift i 2017 innebærer blant annet større ansvar for små 
vannforsyningssystem, f.eks. hyttegrender og der få husstander deler vannforsyning.  
 
Inneklima: 
Miljørettet helsevern mottar gjennom året henvendelser vedr. inneklima i offentlige bygg (arbeidsplasser) 
og private boliger. Dette er ikke lovpålagte oppgaver, men etaten har gitt råd og veiledning, samt i noen 
tilfeller foretatt fukt- og muggsoppmåling hvis det er ønske fra helsestasjon, barnevern e.l. De som ønsker 
muggsoppmåling innendørs henvises til Mjøslab IKS. 
 
Tilsynsprosjekt utleieboliger:  
Høsten 2018 ble det startet et tverrfaglig pilotprosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune. 
Bakgrunnen for prosjektet var en økning i antall henvendelser fra leietakere som klager på inneklima, blant 
annet ventilasjon, fukt, mugg og luftkvalitet.   
 
Hensikten med prosjektet var å vurdere om utleieenhetene er i henhold til gjeldende regelverk, og 
bevisstgjøring av ansvar og rettigheter mht. boforhold. Fokuset har vært på forhold ved boligene som 
leietaker i liten grad kan påvirke, som inneklima (inkl. radon), avfallshåndtering og forebygging av 
skadedyr, brannsikkerhet og bygningsmessige forhold. Vi har ført tilsyn i både private og kommunale 
utleieboliger samt Studentsamskipnadens boliger.   
 
Prosjektet ble videreført forsommeren 2019 med flere tilsyn i private utleieboliger. Det ble gjennomført 
tilsyn i 10 bygg med til sammen 54 boenheter. 
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Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Godt 
inneklima er av stor betydning for helse og trivsel, særlig fordi vi oppholder oss mye innendørs i Norge. I 
Gjøvik har det vært et økt antall studenter og dette gjør at flere boliger som ikke er godkjent eller egnet til 
boformål leies ut. Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte 
eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, men ikke forhold som leietaker selv kan påvirke. 
 
Prosjektet med felles tilsyn i utleieboliger hadde fokus i media, og var omtalt flere ganger i lokalavisa ila. 
2019. Det er planer om å følge opp med flere tilsyn i 2020. Rådgiver fra miljørettet helsevern har også holdt 
innlegg om prosjektet på kurs i tilsyn med radon, i regi av Helsedirektoratet og DSA men tema tilsyn med 
radon i utleieboliger i Oslo 5. juni 2019.  
 
Støy og luftforurensing (lukt):  
Miljørettet helsevern har også i 2019 mottatt henvendelser om og klager på støy og luftforurensning, 
herunder vifter, ventilasjonsanlegg og trafikk på industriområde.  Mange av støysakene har vært av en 
spesiell karakter, og ofte er støyens karakter mer avgjørende for sjenansen enn den lydstyrken som kan 
måles. Støyklager på industri og annen virksomhet behandles ofte i samarbeid med Fylkesmannen og 
planavdelingen i kommunen.  
 
Helse i plan: 
Miljørettet helsevern har avgitt flere uttalelser/ innspill til reguleringsplaner og byggesaker for å poengtere 
ulike helsehensyn som bør ivaretas.  Informasjon om regelverket innen miljørettet helsevern støy, lukt- og 
luftforurensing, sikkerhet, stråling m.m. er vanlig å påpeke i slike uttalelser.  
 
Det er nyttig å bli involvert tidlig i planprosesser og miljørettet helsevern ønsker å delta mer aktivt på denne 
arenaen. Vestre Toten kommune og Søndre Land kommune har et eget areal- og helseforum hvor 
kommuneoverlegen og representant fra miljørettet helsevern deltar.  
 
Slam/ gjødsel: 
Miljørettet helsevern skal gi uttalelse iht. forskrift om miljørettet helsevern, til spredning og lagring av 
kloakkslam. I 2019 ble det ikke gitt slike uttalelser. Det ble mottatt klager på lagring av talle og gjødsel. 
 
Skadedyr: 
Miljørettet helsevern har også mottatt henvendelser om skadedyr 2019.  
 
Beredskapsplaner:  
Kommunene arbeider hver for seg med oppdatering av beredskapsplaner. Kommuneoverlegene tar 
sporadisk opp problemstillinger fra de enkelte kommunene til drøfting i fagrådet, i hovedsak 
problemstillinger som gjelder smittevern, miljørettet helsevern og lokale helseberedskapsplaner.  
Rådgiver fra miljørettet helsevern deltok i revidering av overordnet ROS- analyse i Gjøvik kommune. 
 
Samarbeid med Mattilsynet: 
Det er faste samarbeidsmøter mellom miljørettet helsevern/ kommuneoverlegene og Mattilsynet med 
drøfting av felles problemstillinger og vedlikehold/ revidering av eksisterende samarbeidsavtaler og rutiner. 
Det blir også foretatt felles tilsyn ved behov, bl.a. ved barnehager og skoler. Det ble gjennomført felles 
tilsyn bl.a. ved en SFO og kafe/ frisør på bakgrunn av klage i 2019. 
 
Folkehelseoversiktsgruppe: 
Det er etablert en koordineringsgruppe som er tverrfaglig sammensatt hvor det utveksles erfaringer og 
deles ideer om folkehelseoversiktsarbeidet i kommunene. Gruppa har hatt jevnlige møter hvor Oppland 
Fylkeskommune og NTNU har deltatt.  
 
Miljørettet helsevern mottok KNOK 100 fra Oppland Fylkeskommune til å arrangere seminar. Den 15.05.19 
arrangerte helseoversiktsgruppa og OFK gratis fagdag for kommunale ledere og ansatte, politikere, 
frivillige organisasjoner m.m. med «Sosial ulikhet i helse» som overordnet tema.  
 
Det skal utarbeides et samlet oversiktsdokument (folkehelseoversikt) hvert fjerde år som skal ligge til grunn 
for det langsiktige systematiske folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune. Rådgiver ved Miljørettet 
helsevern IKS samler inn og gjør den årlige oppdateringen av statistikkgrunnlaget for folkehelseoversiktene 
i deltakerkommunene. Valg av fokusområder og videre arbeid med folkehelse forgår i den enkelte 
kommune. 
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Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027: 
Program for folkehelsearbeid i kommunene er et initiativ fra Helsedirektoratet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og KS. Dette er en satsing for å utvikle kommunenes arbeid 
med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige 
og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven.  
 
Gjøvik kommune ble med i folkehelseprogrammet med prosjektet «naturen som læringsarena» ved 
Skrinnhagen skole og Den norske turistforening Gjøvik og omegn (DNT) i 2018. Rådgiver ved Miljørettet 
helsevern IKS er med i prosjektgruppen. Prosjektet fikk tildelt KNOK 400 i året i fem år, totalt MNOK 2. 
Målet med prosjektet er å flytte undervisningen ut av klasserommet der det er mulig for på den måten å 
bidra til økt trivsel og læring når undervisningen formidles på en annen arena enn i klasserommet.  
DNT valgte å trekke seg fra prosjektet i 2019. Gjøvik kommune ved Skrinnhagen skole fortsatte på egen 
hånd og endret navnet til «UT!» fordi de mener at læringsarenaen utenfor klasserommet er mye mer enn 
bare naturen, som for eksempel bedriftsbesøk eller tur til Vitensenteret. 
 
Andre samfunnsmedisinske saker: 
Det dukker stadig opp saker av betydning for befolkningens helse, der samfunnsmedisinsk kompetanse er 
etterspurt og der miljørettet helsevern sammen med kommuneoverlegen har faglig kompetanse til å utøve 
helsemessig «skjønn». Miljørettet helsevern ga i desember 2019 innspill/ uttalelse til høring av ny/ revidert 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
 
Kurs og faglige nettverk: 
Miljørettet helsevern arrangerte kurs i risikovurdering 11.03.19 for egne medarbeidere, 
kommuneoverlegene og kolleger i innen miljørettet helsevern som ønsket å delta. Risikovurdering er et 
aktuelt tema både i forhold til prioritering av egen tilsynsaktivitet og ift. sikkerhet og risiko som tema på 
tilsyn med ulike virksomheter, herunder skole og barnehage. 
 
Miljørettet helsevern IKS deltar på nettverksmøter for dem som arbeider med miljørettet helsevern i 
kommunene i Akershus (og Oslo) (MIA-nettverket). Møtene gir relevant informasjon fra sentrale instanser 
om aktuelle saker innen miljørettet helsevern. Det avholdes også jevnlige (ca. 2 ganger i året) møter med 
kollegene i Mjøsområdet. I 2019 ble møtene avholdt på Gjøvik den 25. april og på Hamar 20. juni, samt i 
Tønsberg 26-27 september. Møtene i juni og september var sammen med kolleger fra Miljørettet helsevern 
i Vestfold. En ansatt besøkte også og delte erfaringer med miljørettet helsevern-kolleger på Ringerike og 
Øvre Romerike.  
 
To medarbeidere og kommuneoverlegen i Gjøvik deltok på årskonferanse i Oslo 9-10 mai innen fagfeltet 
(Miljø- og helsedagene i regi av Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) og to medarbeidere på 
to kurs vedr. bassengdrift. Medarbeiderne har ellers deltatt på samling ifm. folkehelseprogram, for-
konferanse til folkehelsekonferansen,  IK-bygg konferanse og konferanse om fysisk læringsmiljø i 
skolebygg og konferanser om drikkevann- og badevannskvalitet. Daglig leder deltok på HMS-kurs (4 
dager) for kommunene S og N. Land og V og Ø. Toten.  
 
En ansatt tar videreutdanning (master i folkehelse) på deltid ved NTNU Gjøvik. Styret har innvilget 
permisjon med lønn for å delta på forelesninger. 
 
Informasjon til eierkommunene: 
Årsrapporten sendes kommunenes postmottak og deles ut til styret/representantskapet og andre 
interesserte, samt legges ut på selskapets hjemmeside www.ghmt.no. 
 
Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern pleier å også å holde en felles presentasjon for 
kommunestyrene i hver valgperiode.  
 
 
 
Gjøvik 26.05.20        
 
Randi Haugen  
Daglig leder 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 103  
Arkivsaksnr.: 20/315    

 
 
VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2019  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner regnskapet for Vestre Toten kommune for 2019 
med et mindreforbruk i driftsregnskapet på 2 473 515,83-  kr. 

2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket til avsetning til ubundet 
disposisjonsfond.  

 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
Vestre Toten kommunes regnskap med noter for året 2019 
Rådmannens årsberetning for 2019 
Revisjonsberetning for 2019 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019 
 
 
Fakta: 
Fremlagte regnskap for Vestre Toten kommune er gjort opp med et mindreforbruk på  
2,47 mill. kr. Rådmannen foreslår at Kommunestyret vedtar å disponere 
mindreforbruket til avsetning til ubundet disposisjonsfond.  
 
For ytterligere opplysninger vises det til oppstillingene i regnskapsdokumentet med 
noter og årsberetning for 2019. 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
Kommunedirektør                                           Odd Arnvid Bollingmo 
                                                                        assisterende kommunedirektør 
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Regnskapsskjema 1 A – grunnlag for fordeling til drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapsskjema 1A Regnskap Regulert budsjett Opprinnlig budsjett Regnskap i fjor

Skatt på inntekt og formue 330 293 496,23- 325 000 000,00-    318 000 000,00-        319 630 519,83- 

Ordinært rammetilskudd 395 452 575,00- 396 000 000,00-    396 300 000,00-        376 606 129,00- 

Skatt på eiendom 53 337 285,72-   53 600 000,00-      53 000 000,00-         51 170 461,23-   

Andre direkte og indirekte skatter 45 564,00-         -                      -                         45 564,00-         

Andre generelle statstilskudd 25 647 775,00-   28 115 000,00-      28 115 000,00-         28 279 726,00-   

Sum frie disponible inntekter 804 776 695,95- 802 715 000,00-    795 415 000,00-        775 732 400,06- 

Renteinntekter og utbytte 11 526 780,98-   6 103 000,00-        5 093 000,00-           11 201 594,98-   

Gevinst finansielle instrumenter 4 016 493,00-     2 500 000,00-        2 000 000,00-           -                   

Renteutgifter, provisjoner og andre finans 35 225 429,30   31 500 000,00      33 393 000,00         30 371 412,69   

Tap finansielle instrumenter -                   -                      -                         532 854,00       

Avdrag på lån 37 601 528,00   37 735 000,00      39 235 000,00         34 422 605,00   

Netto finansinntekter / -utgifter 57 283 683,32   60 632 000,00      65 535 000,00         54 125 276,71   

Til dekning av tidligere års merforbruk -                   -                      -                         -                   

Til ubundne avsetninger 5 627 671,75     5 586 177,23        -                         31 193 056,08   

Til bundne avsetninger 16 504 459,75   -                      -                         10 426 167,69   

Bruk av tidligere års mindreforbruk 5 586 177,23-     5 586 177,23-        -                         23 557 006,21-   

Bruk av ubundne avsetninger 3 796 061,00-     3 596 061,00-        -                         4 140 000,00-     

Bruk av bundne avsetninger -                   -                      -                         -                   

Netto avsetninger 12 749 893,27   3 596 061,00-        -                         13 922 217,56   

Overført til investeringsregnskapet -                   -                      -                         -                   

Til fordeling drift 734 743 119,36- 745 679 061,00-    729 880 000,00-        707 684 905,79- 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 732 269 603,53 745 679 061,00    729 880 000,00        702 098 728,56 

Merforbruk/mindreforbruk 2 473 515,83-     -                      -                         5 586 177,23-     
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Regnskapsskjema 1 B – Fordelt til drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapsskjema 1B - Driftsbudsjettet Regnskap Regulert budsjett Opprinnlig budsjett Regnskap i fjor

Område 11 Overordnede funksjoner -4 737 177,91 -9 478 239,00 11 203 000,00 -4 300 438,42

Område 12 Sentraladministrasjonen 29 022 833,48 31 087 300,00 30 151 000,00 26 665 583,18

Område 13 Eiendomsavdelingen 45 215 762,64 45 128 000,00 41 457 000,00 43 921 405,80

Område 19 Kirken 7 545 533,00 7 442 000,00 7 477 000,00 7 584 457,00

Område 21 Barnehage 91 457 163,86 90 881 000,00 88 952 000,00 86 767 017,81

Område 31 Brannvern utenom gebyrområ 8 418 371,64 8 449 000,00 8 373 000,00 8 665 713,95

Område 31 Brannvern - gebyrområdet -177 700,13 25 000,00 -88 000,00 -155 975,32

Område 41 Grunnskole 168 180 044,65 167 292 000,00 161 234 000,00 163 207 179,24

Område 51 Helse 87 748 907,62 86 303 000,00 76 992 000,00 83 148 093,08

Område 61 Kultur 21 008 394,44 21 468 000,00 20 317 000,00 19 294 556,84

Område 65 NAV kommune 40 108 696,14 41 187 000,00 39 958 000,00 40 331 352,17

Område 71 Omsorg 239 446 013,87 242 862 000,00 235 455 000,00 228 871 108,51

Område 75 Plan 9 789 090,03 10 187 000,00 9 080 000,00 7 851 555,88

Område 91 Teknisk drift utenom gebyrom 15 719 316,74 15 632 000,00 13 430 000,00 14 384 360,12

Område 91 Teknisk drift - gebyrområdet -15 599 901,07 -17 990 000,00 -18 661 000,00 -18 592 319,85

Område 97 Voksenopplæring 8 845 439,06 8 204 000,00 7 750 000,00 7 063 454,70

Område 99 Skatt og finansiering -19 721 184,53 -3 000 000,00 -3 200 000,00 -12 608 376,13

Sum fordelt til drift 732 269 603,53 745 679 061,00 729 880 000,00 702 098 728,56
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Regnskapsskjema 2 A – Grunnlag for fordeling til investeringer 

 

  

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler 238 945 751,76 329 615 000,00 232 120 000,00 264 847 300,63

Utlån og forskutteringer 58 396 439,00 55 000 000,00 55 000 000,00 70 062 799,00

Kjøp av aksjer og andeler 2 550 706,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 841 027,00

Avdrag på lån 10 469 482,00 10 000 000,00 10 000 000,00 42 816 756,00

Dekning av tidligere års udekket 27 793 001,31 27 793 001,31 0,00 0,00

Avsetninger 13 856 270,00 0,00 0,00 4 201 787,00

Årets finansieringsbehov 352 011 650,07 425 008 001,31 299 720 000,00 384 769 669,63

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 280 072 801,02 340 605 001,31 232 532 000,00 260 485 000,00

Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 199 360,25 2 600 000,00 2 600 000,00 207 486,00

Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00

Kompensasjon for merverdiavgift 39 008 975,43 58 903 000,00 41 688 000,00 44 594 977,01

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 30 730 513,37 22 900 000,00 22 900 000,00 19 530 230,31

Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum ekstern finansiering 352 011 650,07 425 008 001,31 299 720 000,00 324 817 693,32

Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 32 158 975,00

Sum finansiering 352 011 650,07 425 008 001,31 299 720 000,00 356 976 668,32

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -27 793 001,31



8 
 

Regnskapsskjema 2 B – fordelt til investeringer 
Regnskapsskjema 2B 
  

Regnskap 
Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap i fjor 

08314 PL - ¤Opparbeidelse Dragerlia 0,00 0,00 0,00 15 488,00 
08362 KU - ¤Ås kirkestaller 160 555,26 0,00 0,00 557 141,00 
08391 KI - ¤Seremonibygg - Bakkerud gravlund 0,00 0,00 500 000,00 0,00 
09353 VAR - ¤Avløp Gaukom, Ihle, Sillongen 0,00 0,00 0,00 375,00 
11311 PL - ¤Tomteopparbeidelse Skogvegen, Reinsvoll 114 606,01 447 000,00 0,00 562 938,70 
11341 VAR - ¤Vann Sørlien-Nyseth 245 279,88 319 000,00 0,00 1 169 445,31 
11353 VAR - ¤Avløp Sørlien-Nyseth 363 063,62 400 000,00 0,00 1 620 313,64 
13131 ED - TEBJE ¤ENØK forberedelse til felles driftsentral 459 976,05 1 446 000,00 300 000,00 79 160,00 
13221 GS - TEOAH ¤Vestre Toten ungdomsskole 97 043 021,08 91 543 000,00 67 500 000,00 148 035 851,76 
13322 ED - TEBJE - ¤ENØK Totenbadet 7 383,48 601 000,00 500 000,00 257 600,25 
13381 KU - TEDAB - ¤Idrettshall Reinsvoll 33 856 466,76 38 366 000,00 24 250 000,00 13 020 342,14 
14312 PL - ¤Tomteopparbeidelse Vadlia Eina 158 493,00 50 000,00 400 000,00 557 465,23 
14321 ED - ¤Oppgradering Hunnselvvegen 12 82 096,50 73 000,00 0,00 27 149,85 
14322 ED - ¤Brannvarslingsanlegg Hunnselvvegen 12 0,00 0,00 0,00 40 733,60 
14332 BR - TEOAH - ¤Brannstasjon 1 051 819,86 20 000 000,00 20 000 000,00 1 132 773,25 
14341 VAR - ¤Sanering vann Sørliafeltet 0,00 0,00 0,00 56 640,80 
14351 VAR - ¤Sanering avløp Sørliafeltet 0,00 0,00 0,00 84 963,20 
14381 ED - TEBJE ¤ENØK Raufoss sportshytte 2 235,00 0,00 0,00 0,00 
15123 OM - ¤Gerica e-rom 191 250,00 400 000,00 0,00 0,00 

15221 
ED - TEBJE -¤Ombygging av varmesentral på Reinsvoll 
skole 

1 117,50 253 000,00 0,00 104 835,05 

15231 
KU - ¤Rehabilitering av skateanlegg på Reinsvoll og 
Raufoss 

66 090,00 149 000,00 0,00 0,00 

15233 OM - TEDAB -¤Dag- og avlastningssenter Lunders veg 22 907 157,51 30 388 000,00 16 000 000,00 19 534 340,55 
15371 KU - ¤RFID på biblioteket 0,00 0,00 0,00 51 539,73 

15383 
KU - TEOAH - ¤Oppgradering tak sportshytta på 
Raufoss 

0,00 450 000,00 450 000,00 15 451,00 

16123 ED - TEBJE ¤ENØK tiltak øvrige bygg 146 681,50 200 000,00 200 000,00 352 856,66 
16124 ED - TEOAH ¤Ombygging underetasje Sagatunet 72 401,76 0,00 0,00 10 589 595,93 
16181 ED - TEOPB ¤Renholdsmaskiner og -utstyr 0,00 81 000,00 0,00 418 750,00 

16242 
ED - TEDAB ¤Ombygging i mottaket i henhold til nye 
sikkerhetskrav 

202 112,00 300 000,00 300 000,00 231 407,80 

16255 Trygghetsalarmer/velferdsteknologi 7 111,88 176 000,00 0,00 1 123 125,00 
16331 ED - TEOAH ¤Ny bru over Hunnselva sentrum sør 8 246 419,25 15 406 000,00 12 000 000,00 584 036,50 
16334 TE - ¤Opprusting av veger i Sørliafeltet 0,00 0,00 0,00 453 124,00 
16336 TE - ¤Miljøgate Reinsvoll 531 420,97 652 000,00 0,00 56 883,89 
16342 VAR - ¤Utstyr til lekkasjesøk 18 206,80 265 000,00 0,00 215 384,55 
16343 VAR - ¤Rehabilitering høydebasseng Eina 591 481,16 874 000,00 0,00 98 961,50 
16344 VAR - ¤PLS Skjelbreia vannverk 0,00 0,00 0,00 427 268,00 

16371 
KU - ¤It-utstyr på biblioteket - integrering Visma - 
bibliofil 

0,00 100 000,00 0,00 0,00 

16372 KU - ¤Ny server på biblioteket 0,00 95 000,00 0,00 0,00 
17121 ED - ¤Utbedring VA Folkvang 848 372,00 250 000,00 0,00 0,00 
17123 ED - TEBJE ¤ENØK tiltak omsorgsbygg 15 655,28 334 000,00 100 000,00 266 084,01 
17124 ED - TEBJE ¤ENØK tiltak skolebygg 308 311,19 841 000,00 200 000,00 259 104,71 
17131 ED - TEOAH ¤Ombygging Sagatunet 67 692,93 200 000,00 200 000,00 0,00 
17211 VO - ¤Utomhus Sagatunet 7 466,00 300 000,00 300 000,00 0,00 
17222 ED - ¤Riving Raufoss skole 4 118,00 0,00 0,00 153 531,75 
17224 GS - TEOPB ¤Ihle skole/bhg, div tilpasninger 3 537 710,84 5 761 000,00 0,00 5 492 266,36 
17225 GS - ¤Oppgradering skoleadministrativt system 0,00 0,00 0,00 273 734,50 
17226 GS - TExxx - ¤Overvåking / Utelys Korta Skole 0,00 0,00 0,00 321 462,00 
17251 OM - Nye moduler i Gerica 24 712,50 238 000,00 0,00 300 468,75 

17252 
OM - ¤Velferdsteknologi - nye løsninger innen digitalt 
tilsyn 

0,00 400 000,00 100 000,00 0,00 

17253 OM - TEDAB ¤Raufosstun påbygg 2017 31 948,00 0,00 0,00 2 976 266,95 
17261 OM - TEDAB - ¤Raufosstun - tilpassing av bygg 768 615,78 694 000,00 0,00 2 187 583,79 
17263 OM - ¤Fossegård tilpasning psykisk helsetjeneste 10 671,00 0,00 0,00 2 904 776,53 
17264 OM - TEDAB ¤Boliger for psykisk utviklingshemmede 0,00 750 000,00 0,00 0,00 
17265 OM - ¤Gimle - utredning av fremtidige behov 0,00 976 000,00 0,00 23 750,00 
17311 PL - ¤Utbygging Skundbergjordet/Heimlyfeltet 7 475,00 0,00 0,00 3 191 266,00 
17312 ED - ¤Rådhuskvartalet 413 273,54 4 500 000,00 4 500 000,00 6 969,50 
17313 PL - ¤Bøverbrugata 0,00 0,00 0,00 47 191,00 
17331 KU - ¤Sentrumsprosjektet - aktivitetsanlegg nytorget 165 557,15 150 000,00 150 000,00 0,00 
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Regnskapsskjema 2B 
  

Regnskap 
Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap i fjor 

17332 PL - ¤Elveparken 1 057 739,21 1 274 000,00 0,00 1 126 298,24 
17334 TE - ¤Fjordgata Eina 885 776,60 796 000,00 7 500 000,00 184 466,00 
17338 TE - ¤Oppgradering bru Elvesvingen 335 315,50 307 000,00 0,00 448 440,00 
17340 TE - ¤Bru GS-veg over Bøvra 0,00 0,00 0,00 42 130,91 
17352 VAR - ¤Andel oppgradering Hunnselvvegen 12 110 113,06 110 000,00 0,00 52 091,75 
17371 KU - ¤Verkstedet videreutvikling 0,00 93 000,00 0,00 57 466,98 
17381 KU - ¤Kulturhuset - Kalendersystem og selvbetjening 0,00 0,00 0,00 40 168,75 
18121 ST - ¤IKT-investeringer 306 888,88 0,00 0,00 342 429,16 
18124 ED - ¤Nødstrøm Rådhuset 5 840 771,25 6 309 000,00 0,00 40 652,00 
18125 ED - ¤Omlegging skifertak - Raufoss gård 56 574,50 2 000 000,00 0,00 0,00 
18127 ST - ¤IKT-investering felles økonomisystem 75 000,00 0,00 0,00 197 980,00 
18128 ST - ¤Arbeidsmiljøinvesteringer 599,00 0,00 0,00 0,00 
18130 ED - ¤Utbedring brannsikkerhet Rådhuset 8 973,00 0,00 0,00 213 113,00 
18133 ED - ¤Ombygging kontorer Prøven 0,00 41 000,00 0,00 158 625,18 
18211 ED - ¤Kameraovervåkning Sagatunet 0,00 0,00 0,00 113 066,25 
18221 GS - ¤Rehabilitering Thune skole 0,00 0,00 0,00 7 087,50 
18226 GS - ¤TEOAH - Reklamasjonsperiode Raufoss skole 66 258,25 133 000,00 0,00 209 964,94 
18253 OM - ¤Velferdsteknologi 107 456,25 87 000,00 0,00 412 921,25 
18254 OM - ¤Trygghetspakke, øke antall digitale alarmer 0,00 410 000,00 0,00 0,00 
18255 OM - ¤Ny legemodul i Gerica/PDA 41 250,00 165 000,00 0,00 0,00 

18256 
OM - TEOAH -¤Raufoss omsorgsboliger trinn 1 
reklamasjonsperiode 

12 672,61 310 000,00 0,00 256 702,77 

18257 OM - ¤Sagatunet data- og kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 217 386,24 
18261 OM - ¤Gimle - omb/rehab/utskifting 0,00 96 000,00 0,00 104 412,70 
18263 OM - ¤Utbedring av vei for Gimletun 0,00 0,00 0,00 109 710,81 

18264 
OM - ¤Nytt signal-/varslingsanlegg Korterud 
omsorgsboliger 

0,00 0,00 0,00 229 996,75 

18301 PL - ¤ATP-Raufoss 0,00 1 400 000,00 1 000 000,00 218,00 
18314 PL - ¤Opparbeidelse Dragerlia 1 177 597,81 346 000,00 100 000,00 190 329,75 
18320 PL - ¤Bergsjøen Industriområde 0,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 
18321 PL - ¤Stedsutvikling Raufoss 200,00 315 000,00 200 000,00 85 045,00 
18322 ED - ¤Renseanlegg "System 2" Totenbadet 161 183,45 0,00 0,00 2 004 705,73 
18323 ED - ¤Totenbadet Minigolf 0,00 0,00 0,00 717 780,35 
18324 TE - ¤Opprusting veg Granvang-Stenberg museum 0,00 0,00 0,00 202 978,88 
18325 TE - ¤Opprusting Bakkerudvegen 0,00 0,00 0,00 1 887 018,82 
18326 TE - ¤Opprusting Svein Erik Strandlies veg 0,00 100 000,00 500 000,00 0,00 
18327 TE - ¤Opprusting veg Sørlien-Vildåsen 472 660,13 473 000,00 0,00 2 741 815,70 
18328 TE - ¤Gatebelysning Bjørnevegen 0,00 0,00 0,00 619 179,44 

18329 
TE - ¤Gang-/sykkelveg fra Østvollvegen til 
Rustadvegen 

0,00 0,00 0,00 2 229 938,97 

18330 PL - ¤Valhallvegen 0,00 0,00 0,00 187 500,00 
18332 PL - ¤Svein Erik Strandlies veg regulering 73 464,75 329 000,00 200 000,00 71 117,00 
18333 TE - ¤Mindre tiltak på vegnettet 0,00 0,00 0,00 335 080,00 
18334 TE - ¤Reinvesteringer vegnettet 120 960,00 110 000,00 0,00 3 103 815,76 
18335 TE - ¤Gatelys - rehabilitering/utskifting 363 600,00 345 000,00 0,00 1 155 086,63 
18336 TE - ¤Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 18 275,00 0,00 0,00 539 882,51 
18340 NAV - ¤Mobilitetsløsninger 0,00 400 000,00 150 000,00 0,00 
18341 VAR - ¤Sanering - vannledninger 0,00 0,00 0,00 6 336 178,98 
18343 VAR - ¤Vann Solbakkvegen 881 840,14 662 000,00 300 000,00 37 114,28 
18344 VAR - ¤Ny servicebil (utskifting Hi-Ace) 0,00 0,00 0,00 596 958,20 
18350 VAR - ¤Avløp Solbakkvegen 1 193 259,76 1 044 000,00 500 000,00 55 668,80 
18351 VAR - ¤Oppgr.Breiskallen renseanlegg 4 566 925,65 5 998 000,00 150 000,00 2 465 205,51 
18352 VAR - ¤Sanering - avløp 3 040,00 0,00 0,00 9 350 178,31 
18353 VAR - ¤Sanering Gimlevegen 0,00 0,00 500 000,00 1 435 202,38 
18354 VAR - ¤Rist i nødoverløp Breiskallen Renseanlegg 0,00 0,00 0,00 5 608,00 
18355 VAR - ¤Oppgradering spillvann Elveparken 0,00 0,00 0,00 19 880,00 
18370 KU - ¤Meråpent Bibliotek 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 

18381 
KU - ¤Toppsprøyting og remerking friidrettsbanen 
Raufoss 

916 925,00 960 000,00 200 000,00 0,00 

18383 ED - TEOAH - ¤Universell utforming 307 156,30 376 000,00 200 000,00 23 839,75 
18384 KU - ¤Rehabilitering av lysløyper 0,00 0,00 0,00 107 599,38 
18390 KI - ¤ENØK Raufoss kirke 0,00 0,00 500 000,00 0,00 
18391 KI - ¤Eina Kirke - tilbygg toaletter og nytt tak 0,00 0,00 0,00 614 000,00 
18392 KI - ¤Ny lastebil 2018 0,00 750 000,00 0,00 0,00 
18400 TE - ¤Gatelys, gang-sykkel Løvåsvegen 0,00 0,00 0,00 243 981,00 
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Regnskapsskjema 2B 
  

Regnskap 
Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap i fjor 

18401 TE - ¤Veltmanåa dam forprosjekt 87 821,93 343 000,00 0,00 156 890,25 
18402 TE - ¤Anleggsbidrag gatelys Prøvenvegen VTU 696 292,00 636 000,00 0,00 364 465,00 
18403 TE - ¤Fliskutter 0,00 0,00 0,00 140 500,00 
18404 TE - ¤Gatelys Alstadvegen 0,00 0,00 0,00 212 925,00 
18405 TE - ¤Gatelys Haugervegen 0,00 0,00 0,00 225 343,00 
18406 TE - ¤Gatelys Hagebakkvegen 0,00 0,00 0,00 133 869,00 
18407 TE - ¤Gatelys Harevegen 0,00 0,00 0,00 291 269,00 
18408 TE - ¤Gatelys Rådyrvegen 0,00 0,00 0,00 176 488,00 
18409 TE - ¤Gatelys Vestrumvegen 288 001,38 300 000,00 0,00 0,00 
18410 TE - ¤Gatelys Plogvegen 334 877,00 700 000,00 0,00 0,00 
18412 TE - ¤Gatelys Rudsengvegen 0,00 0,00 0,00 1 119 395,75 
18700 PL - ¤Tomtesalg 0,00 0,00 0,00 173 556,38 
18800 PL - ¤Salg av næringsareal 0,00 0,00 0,00 5 000,00 
19121 ST - ¤IKT-investeringer 183 245,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
19127 ST - ¤IKT-investering felles økonomisystem 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 
19128 ST - ¤Arbeidsmiljøinvesteringer 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 
19129 ST - ¤IKT-investesteringer - lisenser 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 
19131 ED - ¤Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 0,00 0,00 300 000,00 0,00 
19132 ED - ¤Kildesortering 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 
19133 ED - ¤Snøfreser/gressklipper - henger Eiendom 0,00 0,00 200 000,00 0,00 
19210 VO - ¤Digitalt oppfølgingsprogram - lærlinger 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 
19211 VO - ¤Ombygging lokaler Voksenopplæringen 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 
19220 ED - ¤Utredning hjertesoner skoler 82 885,28 150 000,00 150 000,00 0,00 
19221 ED - ¤Gjerde Bøverbru barnehage 175 027,00 165 000,00 165 000,00 0,00 
19222 ED - ¤Riving Reinsvoll ungdomsskole og gymbygg 89 615,00 500 000,00 0,00 0,00 
19229 ED - ¤Rehabilitering/opprusting av skolebygg 87 363,00 637 000,00 200 000,00 0,00 
19240 ED - ¤Tilpassing av lokaler Sagvollvegen 1 151 737,06 200 000,00 200 000,00 0,00 

19243 
OM - ¤Ombygging Almenvegen til dagsenter 
rusmisbrukere 

363 357,45 400 000,00 400 000,00 0,00 

19250 OM - ¤Gerica - helelektronisk arkiv m Svar Ut 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 
19251 OM - ¤Lifecare infrastruktur 281 005,20 520 000,00 520 000,00 0,00 
19261 OM - ¤Gimle - omb/rehab/utskifting 12 250,00 200 000,00 200 000,00 0,00 
19262 OM - ¤Storhusholdning vaskemaskin 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 
19310 PL - ¤Sentrumsutvikling EBR 48 953,94 200 000,00 200 000,00 0,00 
19311 PL - ¤Raufosskogen Nord 0,00 663 000,00 350 000,00 0,00 
19312 PL - ¤Prøven industriområde 2 202,50 0,00 0,00 0,00 
19313 ED - ¤Utbedring basseng Totenbadet 137 070,53 0,00 0,00 0,00 
19320 ED - ¤Parkeringsplass Ihle flerbrukshus 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 
19321 ED - ¤Totenbadet trapp/gangvei fra parkeringsplass 272 134,13 250 000,00 250 000,00 0,00 
19322 TE - ¤Snøfreser til traktor 0,00 0,00 100 000,00 0,00 
19323 TE - ¤Nytt strøapparat hjullaster 175 625,00 150 000,00 150 000,00 0,00 
19324 TE - ¤Grensag til apparatarm hjullaster 0,00 0,00 150 000,00 0,00 
19325 TE - ¤Oppgradering GS-veg Prøvenvegen/Svinestien 726 847,50 340 000,00 500 000,00 0,00 
19326 TE - ¤Gatelys Løvåsvegen 285 307,50 280 000,00 280 000,00 0,00 
19327 TE - ¤Skogheimstien 1 499 615,64 845 000,00 2 000 000,00 0,00 
19328 TE - ¤Oppgradering Skjelbreiavegen 6 485 981,39 6 600 000,00 0,00 0,00 
19329 OV - Grunnerverv Prøven Industriområde 4 278 196,45 2 500 000,00 0,00 0,00 
19330 PL - ¤Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse uteanlegg 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 
19331 TE - ¤Utstyr for trafikktelling 256 713,14 257 000,00 150 000,00 0,00 
19332 TE - ¤Gang- sykkelvei Grimsrudvegen 0,00 0,00 500 000,00 0,00 
19333 TE - ¤Beredskapspott vegnettet 458 693,38 500 000,00 500 000,00 0,00 
19334 TE - ¤Reinvesteringer vegnettet 3 302 155,59 3 370 000,00 3 000 000,00 0,00 
19335 TE - ¤Gatelys - rehabilitering/utskifting 1 703 550,79 1 800 000,00 1 500 000,00 0,00 
19336 TE - ¤Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 14 017,50 39 000,00 750 000,00 0,00 
19337 TE - ¤Skifte ferist Fv114 Trevannsvegen/Rudsveen 345 128,75 300 000,00 300 000,00 0,00 
19338 TE - ¤Asfaltering veger i Dragerlia 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 
19339 TE - ¤Oppgradering Skolebrua 3 000,00 200 000,00 500 000,00 0,00 
19340 VAR - ¤Oppgradering vinduer prodhall Skjelbreia VV 0,00 0,00 400 000,00 0,00 
19341 VAR - ¤Sanering - vannledninger 6 779 098,20 6 982 000,00 5 000 000,00 0,00 
19342 VAR - ¤Utskifiting vannmålere 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 
19343 VAR - ¤Komprimator/vals 576 300,00 650 000,00 650 000,00 0,00 
19344 VAR - ¤Utvidelse Gemini VA, Portal og Powel Varsling 32 580,08 300 000,00 0,00 0,00 
19345 TE - Forprosjekt Hjertesone Bøverbru skole 188 871,98 300 000,00 0,00 0,00 
19346 ED - ¤Salg av gamle Ihle skole 103 264,25 0,00 0,00 0,00 
19350 VAR - ¤Strømping spillvann Elveparken 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 



11 
 

Regnskapsskjema 2B 
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budsjett 
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19351 VAR - ¤Servicebil VA 593 734,00 594 000,00 680 000,00 0,00 
19352 VAR - ¤Sanering - avløp 10 487 884,31 11 961 000,00 10 000 000,00 0,00 
19353 VAR - ¤Strømping Karl Løkken - Pumpevegen 2 366 392,60 2 358 000,00 2 000 000,00 39 183,20 
19354 VAR - ¤Tømmestasjon 82 510,40 83 000,00 0,00 0,00 
19380 ED - TEOAH ¤Oppgradering Raufoss sportshytte 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 
19381 ED - ¤Ny Raufosshall 2 096 670,50 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 
19382 KU - ¤Lyskastere og lysstyring Fyrverkerisalen 150 359,00 200 000,00 200 000,00 0,00 
19383 KU - ¤Komplett flyttbart lydanlegg 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 
19384 KU - ¤Rehabilitering av lysløyper 182 109,79 100 000,00 100 000,00 0,00 
19385 KU - ¤Ombygging Ungdomshus 68 055,00 100 000,00 100 000,00 0,00 
19390 KI - ¤ENØK Eina kirke 0,00 0,00 500 000,00 0,00 
19391 KI -¤Navnet minnelund Bakkerud 0,00 250 000,00 0,00 0,00 
19392 KI - ¤Nytt tak Raufoss kirke 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 
19800 PL - ¤Salg av næringsareal 33 748,48 0,00 0,00 0,00 

  Sum alle 238 945 751,76 329 615 000,00 232 120 000,00 264 847 300,63 
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Balanseregnskap 2019 
Oversikt - balanse Regnskap 2019 Regnskap 2018 
EIENDELER     
Anleggsmidler 3 244 645 892,36 2 975 453 600,19 
Herav:     
Faste eiendommer og anlegg 1 621 264 348,77 1 437 815 611,77 
Utstyr, maskiner og transportmidler 42 613 449,50 44 658 107,50 
Utlån 352 796 458,95 319 432 528,34 
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 
Aksjer og andeler 39 443 638,43 36 892 932,43 
Pensjonsmidler 1 188 527 996,71 1 136 654 420,15 
      
Omløpsmidler 323 015 768,99 335 315 785,30 
Herav:     
Kortsiktige fordringer 92 516 393,14 94 868 215,09 
Konserninterne kortsiktige fordringer 1 085 093,62 1 074 153,94 
Premieavvik 78 681 555,93 66 969 113,87 
Aksjer og andeler 35 890 888,00 34 705 136,00 
Sertifikater 0,00 0,00 
Obligasjoner 50 754 001,00 48 087 127,00 
Derivater 0,00 0,00 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 64 087 837,30 89 612 039,40 
      
SUM EIENDELER 3 567 661 661,35 3 310 769 385,49 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital 241 984 018,65 212 354 391,96 
Herav:     
Disposisjonsfond 69 003 174,18 67 171 563,43 
Bundne driftsfond 30 095 078,80 32 041 529,60 
Ubundne investeringsfond 16 151 338,53 16 151 338,53 
Bundne investeringsfond 20 320 442,90 6 460 317,65 
Regnskapsmessig mindreforbruk 2 473 515,83 5 586 177,23 
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 
Udekket i inv.regnskap 0,00 -27 793 001,31 
Kapitalkonto 115 391 531,52 124 187 529,94 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -11 451 063,00 -11 451 063,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves 0,00 0,00 
      
Langsiktig gjeld 3 147 651 100,38 2 917 635 608,81 
Herav:     
Pensjonsforpliktelser 1 355 173 082,38 1 309 186 580,81 
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 
Sertifikatlån 1 029 225 571,00 867 924 869,00 
Andre lån 763 252 447,00 740 524 159,00 
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 
      
Kortsiktig gjeld 178 026 542,32 180 779 384,72 
Herav:     
Kassekredittlån 0,00 0,00 
Annen kortsiktig gjeld 178 026 542,32 180 779 384,72 
Derivater 0,00 0,00 
Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 
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Oversikt - balanse Regnskap 2019 Regnskap 2018 
Premieavvik 0,00 0,00 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 567 661 661,35 3 310 769 385,49 
      
MEMORIAKONTI     
Memoriakonto 20 550 883,13 68 527 134,15 
Herav:     
Ubrukte lånemidler 21 300 883,13 69 273 684,15 
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 
Andre memoriakonti -750 000,00 -746 550,00 
Motkonto til memoriakontiene -20 550 883,13 -68 527 134,15 
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Driftsregnskap 2019 
Økonomisk oversikt - drift Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor 

Driftsinntekter           
Brukerbetalinger   21 505 306,42 20 692 000,00 20 692 000,00 20 965 654,86 
Andre salgs- og leieinntekter 0 81 972 804,99 83 323 000,00 83 323 000,00 85 052 986,06 
Overføringer med krav til motytelse   166 714 430,41 109 130 000,00 115 288 000,00 156 348 870,69 
Rammetilskudd   395 452 575,00 396 000 000,00 396 300 000,00 376 606 129,00 
Andre statlige overføringer   25 647 775,00 28 115 000,00 28 115 000,00 28 279 726,00 
Andre overføringer   270 771,30 631 150,43 600 000,00 1 393 856,20 
Skatt på inntekt og formue   330 293 496,23 325 000 000,00 318 000 000,00 319 630 519,83 
Eiendomsskatt   53 337 285,72 53 600 000,00 53 000 000,00 51 170 461,23 
Andre direkte og indirekte skatter   45 564,00 0,00 0,00 45 564,00 
Sum driftsinntekter   1 075 240 009,07 1 016 491 150,43 1 015 318 000,00 1 039 493 767,87 

Driftsutgifter           

Lønnsutgifter 2,12 556 112 502,90 533 704 500,00 533 802 000,00 531 394 914,67 
Sosiale utgifter   148 600 473,16 152 040 500,00 151 802 000,00 139 791 533,23 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon   135 618 275,20 107 967 211,43 104 806 000,00 128 654 856,31 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon   149 324 626,06 148 927 000,00 145 466 000,00 134 270 903,24 
Overføringer   53 894 664,54 41 321 000,00 38 281 000,00 54 117 607,05 
Avskrivninger 16 53 253 237,00 50 000 000,00 50 000 000,00 47 985 930,00 
Fordelte utgifter   -22 481 417,30 -11 878 000,00 -11 747 000,00 -8 689 019,71 
Sum driftsutgifter   1 074 322 361,56 1 022 082 211,43 1 012 410 000,00 1 027 526 724,79 

Brutto driftsresultat   917 647,51 -5 591 061,00 2 908 000,00 11 967 043,08 

Finansinntekter           
Renteinntekter og utbytte   11 526 780,98 6 103 000,00 5 093 000,00 11 201 594,98 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 14 4 016 493,00 2 500 000,00 2 000 000,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån   443 831,95 400 000,00 400 000,00 593 086,79 
Sum eksterne finansinntekter   15 987 105,93 9 003 000,00 7 493 000,00 11 794 681,77 

Finansutgifter           
Renteutgifter og låneomkostninger   35 225 429,30 31 500 000,00 33 393 000,00 30 371 412,69 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)   0,00 0,00 0,00 532 854,00 
Avdrag på lån 9 37 601 528,00 37 735 000,00 39 235 000,00 34 422 605,00 
Utlån   554 677,34 300 000,00 300 000,00 428 674,13 
Sum eksterne finansutgifter   73 381 634,64 69 535 000,00 72 928 000,00 65 755 545,82 

Resultat eksterne finanstransaksjoner   -57 394 528,71 -60 532 000,00 -65 435 000,00 -53 960 864,05 
Motpost avskrivninger 16 53 253 237,00 50 000 000,00 50 000 000,00 47 985 930,00 
Netto driftsresultat   -3 223 644,20 -16 123 061,00 -12 527 000,00 5 992 109,03 

Interne finanstransaksjoner           
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk   5 586 177,23 5 586 177,23 0,00 23 557 006,21 
Bruk av disposisjonsfond 6 3 796 061,00 3 596 061,00 0,00 4 140 000,00 
Bruk av bundne fond 6 31 434 722,30 12 527 000,00 12 527 000,00 23 405 149,97 
Sum bruk av avsetninger   40 816 960,53 21 709 238,23 12 527 000,00 51 102 156,18 

Overført til investeringsregnskapet   0,00 0,00 0,00 0,00 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk   0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til disposisjonsfond 6 5 627 671,75 5 586 177,23 0,00 31 193 056,08 
Avsatt til bundne fond 6 29 492 128,75 0,00 0,00 20 315 031,90 
Sum avsetninger   35 119 800,50 5 586 177,23 0,00 51 508 087,98 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   2 473 515,83 0,00 0,00 5 586 177,23 
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Investeringsregnskap 2019 

 
 

Økonomisk oversikt - investering Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 16 2 199 360,25 2 600 000,00 2 600 000,00 207 486,00

Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00

Overføringer med krav til motytelse 6 416 323,32 12 900 000,00 12 900 000,00 4 668 725,33

Kompensasjon for merverdiavgift 39 008 975,43 58 903 000,00 41 688 000,00 44 594 977,01

Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00

Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00

Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum inntekter 47 624 659,00 74 403 000,00 57 188 000,00 49 471 188,34

Utgifter

Lønnsutgifter 1 341,00 0,00 0,00 0,00

Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 186 523 367,98 329 615 000,00 232 120 000,00 211 499 852,59

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11 160 758,55 0,00 0,00 5 943 634,12

Overføringer 39 008 975,43 0,00 0,00 45 217 453,01

Renteutgifter og omkostninger 2 251 308,80 0,00 0,00 2 186 360,91

Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum utgifter 11 238 945 751,76 329 615 000,00 232 120 000,00 264 847 300,63

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 9 10 469 482,00 10 000 000,00 10 000 000,00 42 816 756,00

Utlån 58 396 439,00 55 000 000,00 55 000 000,00 70 062 799,00

Kjøp av aksjer og andeler 5 2 550 706,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 841 027,00

Dekning av tidligere års udekket 27 793 001,31 27 793 001,31 0,00 0,00

Avsatt til ubundne investeringsfond 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Avsatt til bundne investeringsfond 6 13 856 270,00 0,00 0,00 4 201 787,00

Sum finansieringstransaksjoner 113 065 898,31 95 393 001,31 67 600 000,00 119 922 369,00

Finansieringsbehov 304 386 991,07 350 605 001,31 242 532 000,00 335 298 481,29

Dekket slik:

Bruk av lån 280 072 801,02 340 605 001,31 232 532 000,00 260 485 000,00

Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00

Mottatte avdrag på utlån 24 314 190,05 10 000 000,00 10 000 000,00 14 861 504,98

Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av disposisjonsfond 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av bundne driftsfond 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av ubundne investeringsfond 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av bundne investeringsfond 6 0,00 0,00 0,00 32 158 975,00

Sum finansiering 304 386 991,07 350 605 001,31 242 532 000,00 307 505 479,98

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -27 793 001,31
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Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler (jfr. KRS 6) 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 
tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det 
året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, 
utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal 
fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God 
Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). For regnskapsåret 
2018 foreligger 7 endelige standarder og 6 foreløpige standarder. 

Vi har valgt å fravike GKRS standard nr. 6, vedrørende Noter og Årsberetning til en viss grad.  Vi 
har tatt inn en del nye noter iflg. standarden som vi har kunnet klare å innarbeide i dette 
dokument, mens noen nye noter har vi pga frister måttet la være å ta inn.  årberetningen. 

Pensjoner 
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som 
er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, 
og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15, 10 
eller 7 årene, avhengig av hvilket år premieavviket oppstod. 

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført 
i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler 
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Disse verdipapirene er vurdert til 
virkelig verdi pr. 31.12.2019. 

 
 
Anskaffelseskost 
Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar 
med anbefalt løsning i KRS nr. 2. 

Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling 
til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost.  
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Note 1 Endring i arbeidskapital 

 

Balanseregnskapet 31.12.2019 31.12.2018 Endring 

2.1   Omløpsmidler 323 015 769 335 315 785 -12 300 016 

2.3   Kortsiktig gjeld 178 026 542 180 779 385 -2 752 843 

Arbeidskapital 144 989 227 154 536 401 -9 547 174 

     

Drifts- og investeringsregnskapet år 2017 Beløp Sum 

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 
   

 + Sum driftsinntekter  
 

1 075 240 
009 

 

 -  Sum driftsutgifter (inkl 
avskrivninger) 

 
1 074 322 

362 

 

 + Eksterne finansinntekter 
 

15 987 105 
 

 -  Eksterne finansutgifter 73 381 635 
 

 +  Motpost avskrivninger (990) 53 253 237 
 

Sum driftsregnskapet   -3 223 646 -3 223 646 

     

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING   
 + Sum inntekter  

 
47 624 659 

 

 - Sum utgifter 
 

238 945 752 
 

    

Eksterne finansutgifter 
 

71 416 627 
 

    

Eksterne finansinntekter 
 

304 375 429 
 

  
  

 

Sum investeringsregnskapet 
 

41 637 709 41 637 709 

 

    

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 
 

-47 961 237 

Endring arb.kap jfr drifts- og inv.regnskap 
 

-9 547 174 

Sum endring arbeidskapital jfr balansen  
 

9 547 174 

Differanse (forklares nedenfor) 
  

0 

   

  

Forklaring til differanse i arb.kapital :   
Aksepteres - uvesentlig beløp  

 
0  

Feil fra tidligere år  - korreksjon 
 

0    

0  
Forklart beløp 

 
0 0 
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Note 2 Pensjon 

Vestre Toten kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for 

sine ansatte.  For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper 

omfatter ordningene  de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor.  

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med  

folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget.  

Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved   

pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som 

alderspensjonen  og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har 

også rett til AFP etter  bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke 

avsatt midler  i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner.   

Beregninger fra Kommunal Landspensjonskasse - KLP             
Årets netto pensjonskostnad  (F § 13-1 bokstav C)   2019 2018 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi     48 228 804   45 126 638 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse    45 849 237   43 647 571 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -44 676 595   -43 273 495 
Administrasjonskostnader     2 997 053   3 546 705 
Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)     52 398 499   49 047 419 
Årets pensjonspremie til betaling     73 558 521   63 367 590 

Årets premieavvik       21 160 022   14 320 171        
Balanse 31.12. (F § 13-1 bokstav E)     Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift 

Brutto påløpt forpliktelse   -1 171 525 258   -1 116 714 224   
Pensjonsmidler   1 052 215 665   1 016 694 566   

Netto pensjonsforpliktelse     -119 309 593 -16 822 653 -100 019 658 -14 102 772 

           
Årets premieavvik   21 160 022 2 983 563 14 320 171 2 019 144 
Premieavvik tidligere år   59 058 085 8 327 190 55 246 355 7 789 736 
Amortisert premieavvik   -12 527 952 -1 766 441 -10 508 441 -1 481 690 

Akkumulert premieavvik     67 690 155 9 544 312 59 058 085 8 327 190        
Beregningsforutsetninger     31.12.2019 31.12.2018 

Forventet avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F)  4,50 %  4,50 %   
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)   4,00 %  4,00 %   
Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B)  2,97 %  2,97 %   
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,97 %  2,97 %   
Forventet årlig vekst i pensjonsreguleringen   2,20 %      
Forholdstallet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1   1   

Forutsetninger for turn-over (F § 13-5 bokstav G) *): Uttaksandel pr aldersgruppe i AFP-felles kommunal pensjonsordning 

        

Estimatavvik  *     Pensjonsmidler 
Pensjons-
forpliktelser Pensjonsmidler 

Pensjons-
forpliktelser 

Estimert 31.12. forrige år     1 016 694 566 1 116 714 224 931 702 298 1 085 400 262 
Ny beregning 01.01.i år   978 087 386 1 118 557 001 949 845 403 1 064 185 232 

Årets estimatavvik (01.01.)   -38 607 180 1 842 777 18 143 105 -21 215 030 

Estimatavvik fra tidligere år   0 0 0 0 
Amortisert avvik i år   -38 607 180 1 842 777 18 143 105 -21 215 030 

Akkumulert estimatavvik 31.12. i år     0 0 0 0        
       

Premiefond KLP for tilbakeført premie og overskudd. Et ev. premiefond kan kun benyttes til å delvis betale fremtidige pensjonspremier. Premiefondet 
Fremgår ikke av kommuneregnskapet, men den likviditetsmessige effekten kan ha betydning for premieavviket det enkelte året         
Premiefond KLP     2019 2018 

Innestående på premiefond 01.01       8 805 203   13 820 611 
Tilført premiefondet i løpet av året     6 831 276   8 805 203 
Bruk av premiefondet i løpet av året     -8 805 202   -13 820 610 
Innestående på premeifondet 31.12       6 831 277   8 805 204               
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Beregninger fra Statens Pensjonskasse - SPK             
Årets netto pensjonskostnad  (F § 13-1 bokstav C)   2019 2018 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi    9 506 394  10 053 862 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse   6 160 895  6 196 065 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene    -5 009 679  -4 615 483 
Administrasjonskostnader    335 713  335 478 
Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)    10 993 323  11 969 923 
Årets pensjonspremie til betaling    12 457 077  11 239 302 

Årets premieavvik       1 463 754   -730 620 

Balanse 31.12.18 (F § 13-1 bokstav E)     Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift 

Brutto påløpt forpliktelse   -169 689 662   -171 151 556   
Pensjonsmidler   136 312 332   119 959 855   

Netto pensjonsforpliktelse     -33 377 330 -4 706 204 -51 191 701 -7 218 030 

Årets premieavvik   1 463 754 206 389 -730 620 -103 017 
Premieavvik tidligere år   -1 339 177 -188 824 -628 777 -88 658 
Amortisert premieavvik   -224 804 -31 697 -20 220 -2 851 

Akkumulert premieavvik     349 381 49 263 -1 339 177 -188 824 

         

Beregningsforutsetninger       31.12.2019   31.12.2018 

Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)     4,00 %   4,20 %   
Forventet avskastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F) 4,20 %  4,00 %   
Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B)   2,97 %  2,97 %   
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,97 %  2,97 %   
Forventet årlig vekst i pensjonsreguleringen    2,20 %      
Forholdstallet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1   1   

Estimatavvik  *     Pensjonsmidler 
Pensjons-
forpliktelser Pensjonsmidler 

Pensjons-
forpliktelser 

Estimert 31.12. forrige år     119 959 855 171 151 556 121 245 223 172 652 490 
Ny beregning 01.01.i år   119 181 289 154 022 373 104 440 547 154 901 629 

Årets estimatavvik (01.01.)   778 565 17 129 183 16 804 676 17 750 861 

Estimatavvik fra tidligere år   0 0 0 0 
Amortisert avvik i år   778 565 17 129 183 16 804 676 17 750 861 

Akkumulert estimatavvik 31.12. i år     0 0 0 0        
      KLP SPK SUM  
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet   2019 2019 2019  
Årets pensjonspremie til betaling    73 805 500 12 007 469 85 812 968  
Årets premieavvik    -21 160 022 -1 463 754 -22 623 776  
Amortisert premieavvik    12 527 952 224 804 12 752 756  
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortifisering   65 173 430 10 768 519 75 941 948  
Pensjonstrekk ansatte    7 617 238 1 927 316  9 544 553  
Årets regnskapsførte pensjonsutgift     57 556 192 8 841 203 66 397 395  
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Note 3 Kommunens garantiansvar pr. 31.12.19 
    Beløp pr. 31.12. Utløper 
Gitt overfor    2019 2018 dato      
Den Norske Stats Husbank:     
Reinsvoll barnehage (tidl. Einervegen)  2 654 850 2 847 930 2033 
Trollskogen Barnehage  1 936 233 2 072 113 2034 
Garanti for personer med hjelpeverge  55 800 100 440 2029 
V.T.Kommunale Boligstiftelse (4 lån)  3 900 123 5 490 981 2024      
Den Norske Bank:     
Raufoss IL Fotball  3 538 180 3 771 915 2029      
Kommunalbanken:     
Horizont Miljøpark IKS (tidl. GLT avfall), internt garantiansvar  19 214 771 18 428 360 2037 
Vestre Toten Rådhus AS  1 167 630 1 245 470 2034 
Vestre Toten Rådhus AS  3 671 250 3 893 750 2036      
Kommunekreditt:     
Vestre Toten Kommunale Boligstiftelse  3 412 112 3 698 778 2031 
Vestre Toten Kommunale Boligstiftelse  37 729 431 39 073 127 2043 
Vestre Toten Rådhus AS  46 777 626 49 991 274 2034 
Vestre Toten Rådhus AS inkl 10% tillegg  6 457 000  2049      
Totens sparebank:     
Arbeids- og treningssenteret for Gjøvik/Toten AS  4 500 000 4 500 000 2023 
Arbeids- og treningssenteret for Gjøvik/Toten AS - 25 % av lån 2 000 000  2049           
Sum garantiansvar   137 015 006 135 114 138        
Garantiansvar overfor Kulturdepartementet vedrørende     
rehabilitering av Raufoss Kunstgressbane  804 000 804 000 1999 
(vedtak fra 12.03.1999 - 20 år)          
          
I tillegg er det i 2015 gitt en rentebetalingsgaranti for et restlån til Raufoss Fotball pål. Kr 1 650 000,-.      
Dette er gitt over en periode på 8 år, tilsvarende maksimalt kr 74 250,- pr. år.      
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Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og 

samarbeid  
Jfr. kommuneloven §§ 11 og 27 (F § 5 nr 4)  

Gjelder krav på eller gjeld til kommunale foretak etter kapittel II i kommuneloven, 

kommunalebedrifter etter kommunelovens § 11 med eget særregnskap, samt 

interkommunale samarbeider etter § 27 med eget særregnskap.      

 Vestre Toten kommune har pr. 31.12.2019 ett forhold som omfattes av dette notekravet.  

Lån / utlegg til Totenbadet Vestre Toten Kommunale foretak :  kr 1 085 093,62  
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie 

 

 

Selskapets navn

Balanseført 

verdi 2019

Eierandel 

i 

selskapet

Biblioteksentralen 3 300 11 andeler

Opplandsvegen 8 500 17 aksjer

Vestre Toten Rådhus 100 000 100 aksjer

Regionalt Oslo - kontor 10 000 1 aksje

Nye Valdresbanen 500 5 aksjer

Topro A/S 180 000 360 aksjer

ATS Gjøvik/Toten AS 25 000 25 aksjer

Vestre Toten Kommunale Boligstiftelse 1 191 877

Toten Energinett AS 21 429

Total Innovation AS 279 93 aksjer

Raufoss Boligbyggerlag 10 000 100 andeler

Rehab.Senteret AIR AS 1 000 1 aksje

Korta Borettslag II 47 168 2 andeler

Vestby Borettslag II 13 500 1 andel

Sørlia Borettslag II 148 198 5 andeler

Skolevegen Borettslag 60 589 1 andel

Tollerud Borettslag 10 251 1 andel

Studentbyen Sogn 56 000 7 andeler

Studensamskipnaden i Bergen 24 000 3 leieretter

Studentsamf.hus i Oslo 2 500 25 andeler

Engen Arbeidshjem 12 000 2 innsk.

Sivesind Vannverk 125 000 1250 andeler

Yrkesskolens Hybelhus 25 000 1 leierett

Radio Toten AS 7 500 10 andeler

Den Int.Nasj.M.skolen 20 000 1 andel

Sillongen A/L 10 000 3 andeler

Vestoppland Reiselivslag 5 000 1 andel

Raufoss Barnehage 24 000 10 andeler

Mjøsmuseet AS 12 000 12 aksjer

Komm - Inn AS 3 000 000

Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS 100 000 100 aksjer

Kompetanse-, Universitets-, og Forskningsfondet AS 1 567 667 300 aksjer

Egenkapitaltilskudd KLP 32 621 179

Sum 39 443 438
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Note 6 Avsetning og bruk av fond 
  Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6 

 

  
Beholdning 

01.01. Avsetninger 
Bruk av fond i 

driftsregnskapet 
Bruk av fond i 
inv.regnskapet 

Beholdning 
31.12. 

Disposisjonsfond  kr      67 171 563   kr        5 627 672   kr        3 796 061   kr                     -   kr      69 003 174  
Bundne driftsfond *  kr      32 041 530   kr                     -   kr                     -   kr                     -   kr      32 041 530  
Ubundne investeringsfond  kr      16 151 339   kr                     -   kr                     -   kr                     -   kr      16 151 339  
Bundne investeringsfond  kr        6 460 317   kr                     -   kr                     -   kr                     -   kr        6 460 317  

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger  kr    121 824 749   kr        5 627 672   kr        3 796 061   kr                     -   kr    123 656 360  

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet 
Beholdning 

01.01. Avsetninger Bruk av fond 
Beholdning 

31.12.  
Disposisjonsfond         
Regnskapsskjema 1A         
Disposisjonsfond 67 171 563,32 5 627 671,75 3 796 061,00 69 003 174,07  
Opprinnelig budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Justert budsjett 0,00 5 586 177,23 3 596 061,00 0,00  
Regnskapsskjema 1B          
Overordnet område 69 804 784,34 5 627 671,75 2 677 061,00 72 755 395,09  
Sentraladministrasjonen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Barnehagene 0,00 0,00 0,00 0,00  
Eiendom -190 000,00 0,00 0,00 -190 000,00  
Brannvern 0,00 0,00 0,00 0,00  
Grunnskolen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Helse -50 000,00 0,00 245 000,00 -295 000,00  
Kultur -193 220,89 0,00 375 000,00 -568 220,89  
Nav -2 000 000,00 0,00 0,00 -2 000 000,00  
Omsorg 0,00 0,00 99 000,00 -99 000,00  
Planavdelingen -200 000,00 0,00 400 000,00 -600 000,00  
Teknisk drift 0,00 0,00 0,00 0,00  
Voksenopplæringen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B 67 171 563,45 5 627 671,75 3 796 061,00 69 003 174,20  
Bundne driftsfond         
Regnskapsskjema 1A*         
Bundne driftsfond 32 041 529,60 26 721 822,30 28 668 273,10 30 095 078,80  
Opprinnelig budsjett   0,00 12 527 000,00    
Justert budsjett   0,00 12 527 000,00    
Regnskapsskjema 1B*         
Overordnet område 936 508,42 16 550 023,75 0,00 17 486 532,17  
Sentraladministrasjonen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Barnehagene 498 310,87 0,00 70 000,00 428 310,87  
Eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00  
Brannvern 689 296,00 731,79 104 958,00 585 069,79  
Grunnskolen 1 146 214,57 334 760,86 6 666 817,74 -5 185 842,31  
Helse 2 224 803,42 6 080 519,20 10 081 415,20 -1 776 092,58  
Kultur 2 079 169,76 974 990,26 1 177 770,44 1 876 389,58  
Nav -663 264,24 3 899 500,00 2 800 168,00 436 067,76  
Omsorg 8 199 000,62 624 594,89 3 089 394,74 5 734 200,77  
Planavdelingen 2 495 615,78 61 399,00 260 806,18 2 296 208,60  
Teknisk drift 14 435 874,40 385 805,00 4 398 853,00 10 422 826,40  
Voksenopplæringen 0,00 579 804,00 2 784 539,00 -2 204 735,00  
Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B 32 041 529,60 29 492 128,75 31 434 722,30 30 098 936,05  
Bundne investeringsfond         
Regnskapsskjema 2A*         
Bundne investeringsfond 6 460 317,65 13 860 125,25 0,00 20 320 442,90  
Opprinnelig budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Justert budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Regnskapsskjema 2B*         
Overordnet område 5 458 302,03 13 856 270,00 0,00 19 314 572,03  
Sentraladministrasjonen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Barnehagene 0,00 0,00 0,00 0,00  
Eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00  
Brannvern 0,00 0,00 0,00 0,00  
Grunnskolen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Helse 0,00 0,00 0,00 0,00  
Kultur 7 330,14 0,00 0,00 7 330,14  
Nav 0,00 0,00 0,00 0,00  
Omsorg 0,00 0,00 0,00 0,00  
Planavdelingen 994 685,48 0,00 0,00 994 685,48  
Teknisk drift 0,00 0,00 0,00 0,00  
Voksenopplæringen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Sum bundne invest.fond regnskapsskjema 2B 6 460 317,65 13 856 270,00 0,00 20 316 587,65  
Ubundne investeringsfond         
Regnskapsskjema 2A         
Bundne investeringsfond 16 151 338,53 0,00 0,00 16 151 338,53  
Opprinnelig budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Justert budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Regnskapsskjema 2B         
Overordnet område 16 151 338,53 0,00 0,00 16 151 338,53  
Sentraladministrasjonen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Barnehagene 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00  
Brannvern 0,00 0,00 0,00 0,00  
Grunnskolen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Helse 0,00 0,00 0,00 0,00  
Kultur 0,00 0,00 0,00 0,00  
Nav 0,00 0,00 0,00 0,00  
Omsorg 0,00 0,00 0,00 0,00  
Planavdelingen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Teknisk drift 0,00 0,00 0,00 0,00  
Voksenopplæringen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Sum ubundne invest.fond regnskapsskjema 2B 16 151 338,53 0,00 0,00 16 151 338,53  

Bundne fond 
Beholdning 

01.01. Avsetninger Bruk av fond 
Beholdning 

31.12.  
Bundne driftsfond         
Selvkostfond 16 391 178,38 385 805,00 4 684 740,18 12 092 243,20  
Gavefond 4 156 295,86 277 475,00 483 890,50 3 949 880,36  
Fond formidlingslån 85 514,42 400 000,00 400 000,00 85 514,42  
Fond konsesjonsavgifter 551 994,00 45 564,00 0,00 597 558,00  
Ekstratilskudd flyktninger 902 899,00 17 948 766,50 17 756 622,00 1 095 043,50  
Øvrige bundne driftsfond 9 953 647,94 7 664 211,80 5 343 020,42 12 274 839,32  
Sum  32 041 529,60 26 721 822,30 28 668 273,10 30 095 078,80  
Bundne investeringsfond         
Øremerket statstilskudd 994 685,48 0,00 0,00 994 685,48  
Midlertidig lån spillemidler 0,00 0,00 0,00 0,00  
Overdekning formidlingslån 4 650 320,10 13 856 270,00 0,00 18 506 590,10  
Øvrige bundne investeringsfond 815 312,07 3 855,25 0,00 819 167,32  
Sum 6 460 317,65 13 860 125,25 0,00 20 320 442,90        
* Differansen fremkommer på bakgrunn av godskriving av renter til tilfluktsrom som er et bundet investeringsfond. Rente føres over fra 
driftsregnskapet, i 2019 utgjør det 3 855,25 kr.  
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Note 7 Bevegelser på kapitalkontoen 

 

 

 

Debet Kredit

Inngående balanse 124 187 530

Salg av fast eiendom og anlegg 0

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 48 870 716

Aktivering og oppskr. av fast eiendom og anlegg 232 319 453

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, trsp.midler 8 662 918

Aktivering og oppskr. av utstyr, maskiner 6 618 261

og transportmidler

Salg av aksjer og andeler 0

Nedskrivning av aksjer og andeler

Kjøp av aksjer og andeler 2 550 706

Oppskrivning av aksjer og andeler

Pensjonsmidler 51 873 577

Avdrag på utlån (mottatte avdrag) 24 758 021

Av- og nedskriving på utlån 1 068 355

Oppskriving av utlån 239 193

Øvrige Utlån 58 951 116

Bruk av midler fra eksterne lån    280 072 801

Avdrag på eksterne lån 48 071 010

Urealisert valutatap

Urealisert valutagevinst  0

 

Endring pensjonsforpliktelser 53 349 141

Endring skyldig arb.g.avg. av nto. Pensj.forpl. 7 362 638

 

Utgående balanse 115 391 532

Sum 532 173 484 532 173 484
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Note 8 Selvkostberegning VAR-området 2019 

 

 

Vann Avløp

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Direkte utgifter regnskap regnskap regnskap

   
Netto driftsutgifter 10 566 225 7 820 589 15 014 756 13 202 113 13 957 499 13 083 106

Nettoutgift 10 566 225 7 820 589 15 014 756 13 202 113 13 957 499 13 083 106

Indirekte utgifter

Utgifter 753 737 587 243 1 006 975 895 757 531 448 533 847

Kapitalkostnader
Kalkulatoriske renter (2,3%) 2 132 296 2 301 212 2 723 768 2 558 824 49 626 81 469
Avskrivninger     4 998 319 4 598 524 5 208 362 4 403 007 283 639 545 051

Sum indirekte utgifter 7 884 352 7 486 979 8 939 105 7 857 588 864 713 1 160 367

TOTALSUM / SELVKOST 18 450 577 15 307 568 23 953 861 21 059 701 14 822 212 14 243 473

Gebyrinntekter (inkl tilkn.gebyr) 13 674 972 13 297 340 21 127 884 22 956 009 15 762 748 16 334 009
Inkl fordelte utgifter
Korrigeringer:

4 775 605
*Bruk (+) / avsetning fond (-) 1 572 876 2 010 228 2 825 977 -1 896 308 -940 536 -2 090 536
Korrigeringer tidligere år 0 0 0 0 0 0
Negativt fond tidligere år 1 527 522 3 618 059

Saldo på fondskonto per 31.12 0 1 572 876 9 978 339 12 804 316 0 0

*Bruk (+) er underskudd/avsetning (-) er overskudd i det enkelte selvkostregnskap  

Renovasjon

Septikk Feiing

2019 2018 2019 2018
Direkte utgifter regnskap Regnskap

   
Netto driftsutgifter 1 458 032 1 693 802 2 570 950     2 319 682    

Nettoutgift 1 458 032 1 693 802 2 570 950 2 319 682

Indirekte utgifter

Utgifter 109 299 111 941 177 700 155 976

Kapitalkostnader
Kalkulatoriske renter (2,3%) 20 954 22 680 0 0
Avskrivninger     45 910 45 910 0 0

Sum indirekte utgifter 176 163 180 531 177 700 155 976

TOTALSUM / SELVKOST 1 634 195 1 874 333 2 748 650 2 475 658

Gebyrinntekter (inkl tilkn.gebyr) 2 020 000 1 705 462 2 643 692 2 646 718
Inkl fordelte utgifter
Korrigeringer:

*Bruk (+) / avsetning fond (-) -385 805 168 871 104 958 -171 060
Korrigeringer tidligere år 0   
Negativt fond tidligere år 146 943 21 929   

Saldo på fondskonto per 31.12 -389 703 3 898 584 338 689 296
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Note 9 Sammendrag av kommunens samlede låneopptak 

og gjeldsavdrag i året, og lånegjeld ved utgangen av året 

  

2019 2018

Virkelig lånegjeld pr. 01.01 1 621 046 222 1 485 184 818

Nye lån tatt opp i regnskapsåret  232 100 000 210 100 000

Sum 1 853 146 222 1 695 284 818

Avdrag utgiftsført i regnskapsåret -48 071 010 -77 239 361

* Korrigert for endring i avdrag 3 105 175 3 000 765

Virkelig lånegjeld pr. 31.12 1 808 180 387 1 621 046 222

Fordelt på :

DnB Nor 756 488 000 801 543 522

Nordea 288 462 000 79 000 000

Kommunalbanken 379 010 840 400 719 880

Husbanken 384 219 547 339 782 820

Sum 1 808 180 387 1 621 046 222

Årets betalte avdrag er lavere enn beregnet  

minimumsavdrag (jfr kommunelovens § 50 nr 7).

Jfr kommunelovens § 50 nr 7 er derfor differansen avsatt  

som avdrag, slik at regnskapsført beløp stemmer med  

beregnet minimumsavdrag.  Den avsatte sum avdrag

betales primo 2019.

* Korreksjon for endring i avdrag fremkommer slik:   

Minimumsavdrag 2019 15 724 429

Differanse -601

15 723 828

Minimumsavdrag 2018 12 618 653

Endring i avdrag 3 105 175
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Note 10 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 

 

Tekst 
Per 31.12 
regnskapsåret 

Per 31.12 forrige 
regnskapsår 

Kommunens samlede fordringer     

  

Herav fordring på:     

      

      

      

      

      

      

   
  

Kommunens samlede gjeld     

  

Herav kortsiktig gjeld til:     

      

      

  

Herav langsiktig gjeld til:     

      

      

      

Regnskap for interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 skal inngå i 
årsregnskapet til den kommune hvor samarbeidet har sitt hovedkontor 
(Vertskommunen). 

   
Vestre Toten kommune har pr. 31.12.2019 ingen slike forhold.  
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Note 11 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg 2016 – 2019 

 

 

Investeringsprosjekt Oppstartsår

Ferdig/ 

antatt 

ferdig år

Budsjett 

2016-2019

Regnskapsført 

2016-2019

Herav 

regnskapsført 

i 2019

Tildelt ramme 

2020-2023

Totalt gjen-

stående
Vestre Toten ungdomsskole 2013 2019 307 000 282 412 97 043 0 24 588

Idrettshall Reinsvoll 2013 2019 54 750 46 888 33 857 0 7 862

Dag- og avlastningssenter Lunders veg 2015 2019 55 000 44 043 22 907 0 10 957

Sanering - avløp Løpende Løpende 36 000 35 135 10 488 8 000 8 865

Ny bru over Hunnselva sentrum sør 2016 2019 16 250 8 830 8 246 0 7 420

Sanering - vannledninger Løpende Løpende 18 000 23 050 6 779 5 000 -50
Oppgradering Skjelbreiavegen 2019 2020 6 500 6 486 6 486 2 500 2 514

Nødstrøm Rådhuset 2018 2019 3 500 5 881 5 841 0 -2 381
Oppgr.Breiskallen renseanlegg 2018 2020 7 670 7 032 4 567 500 1 138

OV - Grunnerverv Prøven Industriområde 2019 2019 2 500 4 278 4 278 0 -1 778

Ihle skole/bhg, div tilpasninger 2017 2020 10 510 9 270 3 538 0 1 240

Reinvesteringer vegnettet Løpende Løpende 11 000 14 131 3 302 3 000 -131
Strømping Karl Løkken - Pumpevegen 2019 2019 2 358 2 406 2 366 0 -48

Ny Raufosshall 2019 2021 30 000 2 097 2 097 60 000 87 903

Gatelys - rehabilitering/utskifting 2019 2025 1 500 1 704 1 704 5 500 5 296

Skogheimstien 2019 2019 2 000 1 500 1 500 0 500

Avløp Solbakkvegen 2018 2019 1 100 1 249 1 193 0 -149

Opparbeidelse Dragerlia 2018 2020 1 800 1 368 1 178 100 532

Elveparken 2017 2020 4 800 2 193 1 058 0 2 607

Brannstasjon 2014 2021 23 000 2 185 1 052 50 000 70 815

Note 11 - Vesentlige investeringer 2016-2019 - i 1000 kr brutto
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Note 12 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

 

  

Antall årsverk i kommunen 2019:   798

Årsverk og antall personer er for ansatte som er eier av stilling. 

Antall personer : 837 kvinner

297 menn

2019 2018 2017

Ytelser til kommunedirektør 1 135 868 1 081 478 1 039 250

Fri avis 7 703 3 740 3 594

Skattepliktig del av elektro-

nisk kommunikasjon 4 392 4 392 4 392

Styregodtgjørelse:

KS - kommunedirektørutvalg og styre 54 900 68 350 56 600

Ytelser til ordfører 1 152 478 939 720 915 269

Fri avis 2 240 2 240 2 040

Skattepliktig del av elektro-

nisk kommunikasjon 4 392 4 392 4 392

Styregodtgjørelse:

Vestre Toten kommunale 

boligstiftelse 30000 30000 30 000

Vestre Toten rådhus AS 0 0 0

Total Innovation AS 15000 15000 15 000

Kommunens revisor er Innlandet Revisjon IKS.

2019 2018 2 017

Samlede godtgjørelser til revisjon : 834 101 739 568 771 270

Fordelt på følgende oppgaver: 

856 timer 785 timer 831 timer

Regnskapsrevisjon: 502 541 669

Forvaltningsrevisjon: 201 0 0

Attestasjon og veiledning: 131 174 134

Selskapskontroll:  45 0

Møter: 22 25 24

Kontrollutvalget har fakturert for konsulenttjenester i 2017 2019

tilsvarende kr 302 285 u/mva

totalt 314 timer kr 377 856 inkl. mva
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Note 13 Endring i regnskapsprinsipp 

 

Tekst År Utgift Inntekt 

Utbetalte feriepenger 1993 13 307 398   

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 100 701   

Varebeholdning 2001 0 210 059 

Kompensasjon for mva 2001 0 1 015 977 

Korreksjon 2009 2008 0 731 000 

        

Sum bokført mot endring i regnskapsprinsipp   13 408 099 1 957 036 

 

 

  



33 
 

Note 14 Finansielle omløpsmidler pr. 31.12.19 

 

 

Aktiva klasse Anskaffelses-

kost

Balanseført 

verdi 01.01

Balanseført 

verdi pr. 

31.12

Resultat 2019        Resultatført 

verdiendring

Pengemarked 

og bank      * 22 378 809 17 473 272 19 281 270 1 807 998 -3 097 539

Norske 

obligasjoner 22 153 491 30 613 855 31 676 598 1 062 743 9 523 107

Aksjer i Norge 

og Norden 2 812 828 3 876 681 4 369 562 492 881 1 556 734

Utenlandske 

aksjefond 3 573 390 7 718 004 8 975 651 1 257 647 5 402 261

Hedgefond 9 849 951 12 636 224 13 498 830 862 606 3 648 879

Utlån    0 0

Eiendom 6 128 717 10 474 227 9 006 845 -1 467 382 2 878 128

Sum 66 897 186 82 792 263 86 808 756 4 016 493 19 911 570

Resultatført verdiendring inkluderer både realiserte og urealiserte gevinster og tap.

For ytterligere detaljer vises det til kommunens egen finansrapport.

*    Pengemarked og bank: Resultat kr 1 807 998,-.

Kr 203 867 av denne sum står pr 31.12.19. på hovedkto bank 210 20000.

Overføring til 211 20000 skjer i mars 2020.

Med unntak av investeringen i Raufoss Holding AS har alle midlene i 2019 vært forvaltet av 

Formuesforvaltning AS.  

Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser

 er innenfor de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement. 
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Note 15 Finansielle eiendeler og forpliktelser 

  

Finansielle instrument 

som inngår i 

sikringsordningen

Type risiko som er 

sikret

Formålet med 

sikringen

Varigheten av 

sikringen

Forankret i kommunens 

finansreglement

Endring i 

avtalevilkår

IRTransaction 694254 Langsiktig gjeld redusere renterisiko 24.10.2021 Finansreglement 7.5

IRTransaction 843189   21.10.2020  
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Note 16 Anleggsmidler per 31.12.19 
(beløp i hele 1000) 

 

VARIGE 

DRIFTSMIDLER
Maskiner, 

inventar

Brannbiler, 

tekniske 

anlegg

Skoler, BH, 

boliger, 

idrettshaller

EDB-utstyr, 

kontor-

maskiner

Forretnings-

lager, adm., 

kulturbygg

Tomter, 

frilufts-

områder Sum

10 År 20 År 40 År 5 År 50 År

Ingen 

Avskrivning

Anskaffelseskost IB
90 247 177 575 1 366 459 43 746 385 815 73 233 2 137 075

Tilgang i 

regnskapsåret 4 784 8 937 184 961 1 834 31 087 7 335 238 938

Avgang i 

regnskapsåret* 0 0 0 0 4 280 0 4 280

Anskaffelseskost UB
95 031 186 512 1 551 420 45 580 412 622 80 568 2 371 733

Akkumulerte 

avskrivninger IB 57 936 105 260 374 367 36 005 81 039 0 654 607

Avskrivninger i 

regnskapsåret 5 459 5 262 32 080 2 930 7 523 0 53 254

Akkumulerte 

avskrivninger UB 63 395 110 522 406 447 38 935 88 562 0 707 861

Bokført verdi 31 636 75 990 1 144 973 6 645 324 060 80 568 1 663 872

* Gevinst/tap ved avgang av anleggsmidler i regnskapsåret er bare bokført i balansen i tråd med

  kommunale regnskapsforskrifter gjennom en føring av salg/delsalg eller nedskriving av 

anleggsmiddelet mot kapitalkontoen.  
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Note 17 Regnskapsmessig merforbruk    

 

  

FRA BALANSEN:

Kapittel Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

Regnskapsmessig merforbruk  2.5900 0 0 0

Regnskapsmessig mindreforbruk  2.5950 5 586 177 2 473 516 -3 112 661

Udekket i investeringsregnskapet 2.5970 -27 793 001 0 27 793 001

 

FRA DRIFT OG INVESTERING:

FRA DRIFTSREGNSKAPET

ARTER Fra drift

Årets regnskapsmessige mindreforbruk 580 2 473 516

Bruk av tidligere års regnsk.m.overskudd 930 -5 586 177

Dekning av tidligere års regnsk.m. underskudd 530 0

SUM DIFF. DRIFT -3 112 661 3 112 661

FRA INVESTERINGSREGNSKAPET

ARTER Fra invest.

Årets regnskapsmessige merforbruk 980 0

Dekning av tidligere års regnsk.m. underskudd 530 27 793 001

SUM DIFF. INVESTERING 27 793 001 -27 793 001

FRA DRIFT OG INVESTERING:

ENDRING DRIFT/INVESTERING 0

Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges

fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett.  Underskudd et år skal være inndekket

i løpet av de to påfølgende år.
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Note 18 Konsernoppstilling drift Vestre Toten kommune 

 
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2019 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2018 

Driftsinntekter         
Brukerbetalinger -21 505 306,42  -20 692 000,00  -20 692 000,00  -20 965 654,86  
     600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -21 505 306,42  -20 692 000,00  -20 692 000,00  -20 965 654,86  
Andre salgs- og leieinntekter -98 180 056,80  -98 373 000,00  -98 373 000,00  -99 814 501,10  
     620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER -12 747 320,84  -13 024 000,00  -13 024 000,00  -12 305 336,76  
     629 BILLETTINNTEKTER -1 214 651,00  -424 000,00  -424 000,00  -1 166 841,20  
     630 HUSLEIEINNTEKTER -6 961 877,46  -6 663 000,00  -6 663 000,00  -7 177 846,69  
     640 AVGIFTSPLIKTIG GEBYRER -55 226 903,92  -57 464 000,00  -57 464 000,00  -56 939 537,93  
     650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJE -22 019 178,58  -20 798 000,00  -20 798 000,00  -22 224 938,52  
     660 SALG AV DRIFTSMIDLER -10 125,00  0,00  0,00  0,00  
Overføringer med krav til motytelse -167 098 008,43  -109 270 000,00  -115 247 000,00  -156 546 296,25  
     700 REFUSJONER FRA STATEN -89 095 549,35  -63 413 000,00  -63 613 000,00  -82 481 972,94  
     710 SYKELØNNSREFUSJON -31 669 610,00  -20 790 000,00  -20 367 000,00  -34 552 294,00  
     728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSRE 0,00  0,00  0,00  0,00  
     729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT -18 202 056,40  -7 810 000,00  -7 810 000,00  -18 225 917,19  
     730 REFUSJONER FRA FYLKESKOMMUNER -8 829 646,41  -5 770 000,00  -5 770 000,00  -7 379 583,01  
     750 REFUSJONER FRA KOMMUNER -10 309 384,70  -9 230 000,00  -8 930 000,00  -8 943 690,61  
     770 REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE) -8 928 524,57  -2 257 000,00  -8 757 000,00  -4 962 838,50  
     775 REFUSJON FRA IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN SELV ER DELTAKER -63 237,00  0,00  0,00  0,00  
     780 KONSERNINTERNE OVERFØRINGER  * 0,00  0,00  0,00  0,00  
Overføringer uten krav til motytelse         
Rammetilskudd -395 452 575,00  -396 000 000,00  -396 300 000,00  -376 606 129,00  
     800 RAMMETILSKUDD -395 452 575,00  -396 000 000,00  -396 300 000,00  -376 606 129,00  
Andre statlige overføringer -25 647 775,00  -28 115 000,00  -28 115 000,00  -28 279 726,00  
     810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -25 647 775,00  -28 115 000,00  -28 115 000,00  -28 279 726,00  
Andre overføringer -270 771,30  -631 150,43  -600 000,00  -1 393 856,20  
     830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER 0,00  0,00  0,00  0,00  
     850 OVERFØRINGER FRA KOMMUNER 0,00  0,00  0,00  0,00  
     880 OVERFØRINGER FRA KOMMUNALT FORETAK I EGEN KOMMUNE -31 150,43  -631 150,43  -600 000,00  -966 827,36  
     890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) -239 620,87  0,00  0,00  -427 028,84  
Skatt på inntekt og formue -330 293 496,23  -325 000 000,00  -318 000 000,00  -319 630 519,83  
     870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -330 293 496,23  -325 000 000,00  -318 000 000,00  -319 630 519,83  
Eiendomsskatt -53 337 285,72  -53 600 000,00  -53 000 000,00  -51 170 461,23  
     874 EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM -13 055 252,85  -13 000 000,00  -13 700 000,00  -13 503 414,93  
     875 EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMME -40 282 032,87  -40 600 000,00  -39 300 000,00  -37 667 046,30  
Andre direkte og indirekte skatter -45 564,00  0,00  0,00  -45 564,00  
     877 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER -45 564,00  0,00  0,00  -45 564,00  

Sum driftsinntekter -1 091 830 838,90  -1 031 681 150,43  -1 030 327 000,00  -1 054 452 708,47  

Driftsutgifter         
Lønnsutgifter 563 485 219,53  540 724 500,00  540 822 000,00  538 377 940,60  
     010 FASTLØNN 447 447 864,13  451 682 500,00  452 547 000,00  424 532 974,80  
     020 VIKARER 47 693 380,71  33 403 000,00  33 105 000,00  44 650 223,24  
     030 EKSTRAHJELP 7 321 275,14  4 086 000,00  4 030 000,00  9 320 916,63  
     040 OVERTIDSLØNN 6 205 628,37  1 623 000,00  1 623 000,00  5 005 233,77  
     050 ANNEN LØNN OG TREKKPL.OPPGAVER 25 312 050,96  23 032 000,00  22 917 000,00  24 085 835,75  
     070 LØNN VEDLIKEHOLD/VEDLIKEHOLD NYBYGG OG NYA 13 334,43  0,00  0,00  0,00  
     075 LØNN RENHOLD 10 689 239,33  9 761 000,00  9 571 000,00  10 614 935,74  
     080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 2 664 201,80  2 951 000,00  2 893 000,00  2 402 773,51  
     089 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARBEIDSG 10 047 385,93  8 450 000,00  8 450 000,00  11 766 233,94  
     160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER 1 776 614,36  1 447 000,00  1 447 000,00  1 681 611,58  
     165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 4 314 244,37  4 289 000,00  4 239 000,00  4 317 201,64  
Sosiale utgifter 150 386 323,56  153 970 500,00  153 732 000,00  141 561 500,59  
     090 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRI 67 767 095,47  69 862 000,00  69 743 000,00  63 956 950,49  
     095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 0,00  0,00  0,00  0,00  
     099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 82 619 228,09  84 108 500,00  83 989 000,00  77 604 550,10  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 143 045 558,69  114 656 211,43  111 445 000,00  135 719 495,27  
     100 KONTORMATERIELL 1 127 894,31  692 000,00  742 000,00  1 263 256,52  
     105 UNDERVISNINGSMATERIELL 2 357 067,24  173 000,00  173 000,00  2 501 197,95  
     110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1 526 172,35  1 456 000,00  1 456 000,00  1 480 996,26  
     114 MEDIKAMENTER 600 221,37  356 000,00  356 000,00  428 683,47  
     115 MATVARER 11 925 861,46  9 757 000,00  9 757 000,00  11 184 093,35  
     120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARE 8 725 077,29  14 653 150,43  17 361 000,00  8 573 029,80  
     130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/B 2 898 046,62  2 858 000,00  2 858 000,00  3 014 424,26  
     140 ANNONSE 941 135,06  740 000,00  740 000,00  1 130 209,97  
     150 OPPLÆRING 2 443 335,90  2 162 000,00  2 162 000,00  3 345 999,08  
     155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPGAVEPLIKTIG) 0,00  0,00  0,00  0,00  
     170 TRANSPORTUTGIFTER/DRIFT AV EGNE TRANSPORT 9 385 728,24  7 420 000,00  7 420 000,00  8 576 508,92  
     180 STRØM 15 957 727,16  13 714 000,00  13 714 000,00  18 352 258,30  
     182 FYRINGSOLJE OG FYRINGSPARAFIN 592 637,17  450 000,00  450 000,00  446 494,73  
     184 BIOENERGI 105 728,22  197 000,00  197 000,00  179 588,12  
     185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG 3 133 951,67  2 229 000,00  2 229 000,00  2 835 722,62  
     190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 10 144 248,48  9 057 000,00  9 057 000,00  8 453 353,04  
     195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 11 203 326,05  10 608 000,00  10 583 000,00  9 959 224,99  
     200 KJØP OG FINANSIELL LEASING, INVENTAR OG U 4 192 767,21  4 724 000,00  4 724 000,00  5 032 680,05  
     209 MEDISINSK UTSTYR 190 284,54  161 000,00  161 000,00  511 410,73  
     210 KJØP/LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER 895 996,50  1 845 000,00  1 845 000,00  1 614 190,17  
     220 KJØP/LEIE/LEASING AV MASKINER OG DRIFTSMI 2 205 336,63  1 562 000,00  1 512 000,00  1 873 891,10  
     230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 21 030 511,25  6 032 000,00  6 032 000,00  6 032 465,30  
     240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTE 12 011 923,67  11 094 000,00  9 091 000,00  9 989 767,39  
     250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING OG 1 288 000,28  2 781 000,00  2 781 000,00  1 077 871,60  
     260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER 27 747,04  -1 201 000,00  -1 201 000,00  341 227,15  
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Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2019 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2018 

     270 KONSULENTTJENESTER / KJØP AV TJENESTER 18 134 832,98  11 136 061,00  7 245 000,00  27 520 950,40  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 148 255 673,36  147 672 000,00  144 211 000,00  133 334 529,51  
     300 KJØP AV TJENESTER FRA STATEN 154 536,00  200 000,00  200 000,00  26 860,00  
     330 KJØP AV TJENESTER FRA FYLKESKOMMUNER 14 927 032,52  15 607 000,00  12 107 000,00  10 524 866,29  
     350 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER 23 377 855,04  21 160 000,00  21 160 000,00  23 909 345,92  
     370 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE (PRIVATE) 95 062 794,64  96 032 000,00  96 071 000,00  84 795 365,11  
     375 KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN 14 733 455,16  14 673 000,00  14 673 000,00  14 078 092,19  
     380 KONSERNINTERNE OVERFØRINGER   * 0,00  0,00  0,00  0,00  
Overføringer 54 006 950,27  41 451 000,00  38 411 000,00  55 166 986,60  
     400 OVERFØRINGER TIL STATEN 2 138 424,68  1 005 000,00  1 005 000,00  1 705 541,83  
     429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 18 202 056,40  7 759 000,00  7 759 000,00  18 225 917,19  
     430 OVERFØRINGER TIL FYLKESKOMMUNER 0,00  0,00  0,00  0,00  
     450 OVERFØRINGER TIL KOMMUNER 692 843,00  168 000,00  168 000,00  2 241 873,00  
     470 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIVATE) 32 942 475,76  32 319 000,00  29 279 000,00  32 026 827,22  
     480 OVERFØRINGER TIL EGEN KOMMUNE 31 150,43  0,00  0,00  966 827,36  
     490 RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 0,00  200 000,00  200 000,00  0,00  
Avskrivninger 53 311 897,00  50 000 000,00  50 000 000,00  48 044 590,00  
     590 AVSKRIVNINGER 53 311 897,00  50 000 000,00  50 000 000,00  48 044 590,00  
Fordelte utgifter -22 481 417,30  -11 878 000,00  -11 747 000,00  -8 689 019,71  
     290 INTERNKJØP 0,00  0,00  0,00  0,00  
     690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -22 481 417,30  -11 878 000,00  -11 747 000,00  -8 689 019,71  
     790 INTERNSALG 0,00  0,00  0,00  0,00  

Sum driftsutgifter 1 090 010 205,11  1 036 596 211,43  1 026 874 000,00  1 043 516 022,86  

          

Brutto driftsresultat 1 820 633,79  -4 915 061,00  3 453 000,00  10 936 685,61  

Finansinntekter         
Renteinntekter og utbytte -11 592 210,53  -6 103 000,00  -5 093 000,00  -11 251 746,83  
     900 RENTEINNTEKTER -11 350 147,53  -5 753 000,00  -4 743 000,00  -10 902 745,33  
     905 UTBYTTE OG EIERUTTAK -242 063,00  -350 000,00  -350 000,00  -349 001,50  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -4 016 493,00  -2 500 000,00  -2 000 000,00  0,00  
     909 GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER -4 016 493,00  -2 500 000,00  -2 000 000,00  0,00  
Mottatte avdrag på utlån -443 831,95  -400 000,00  -400 000,00  -593 086,79  
     920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -443 831,95  -400 000,00  -400 000,00  -593 086,79  
Sum eksterne finansinntekter -16 052 535,48  -9 003 000,00  -7 493 000,00  -11 844 833,62  
          
Finansutgifter         
Renteutgifter og låneomkostninger 35 225 431,16  31 500 000,00  33 393 000,00  30 371 952,00  
     500 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNINGER 35 225 431,16  31 500 000,00  33 393 000,00  30 371 952,00  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00  0,00  0,00  532 854,00  
     509 TAP FINANSIELLE INSTRUMENTER 0,00  0,00  0,00  532 854,00  
Avdrag på lån 37 601 528,00  37 735 000,00  39 235 000,00  34 422 605,00  
     510 AVDRAGSUTGIFTER 37 601 528,00  37 735 000,00  39 235 000,00  34 422 605,00  
Utlån 561 006,34  300 000,00  300 000,00  443 196,13  
     520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER 561 006,34  300 000,00  300 000,00  443 196,13  
Sum eksterne finansutgifter 73 387 965,50  69 535 000,00  72 928 000,00  65 770 607,13  
          

Resultat eksterne finanstransaksjoner 57 335 430,02  60 532 000,00  65 435 000,00  53 925 773,51  

          
Motpost avskrivninger -53 311 897,00  -50 000 000,00  -50 000 000,00  -48 044 590,00  
     990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -53 311 897,00  -50 000 000,00  -50 000 000,00  -48 044 590,00  
          

Netto driftsresultat -2 202 899,23  -15 447 061,00  -11 982 000,00  5 055 502,10  

          
Interne finanstransaksjoner         
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -5 617 327,66  -5 586 177,23  0,00  -24 525 790,76  
     930 BRUK AV TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK/BRUK AV TIDL. ÅRS UDISPONERT -5 617 327,66  -5 586 177,23  0,00  -24 525 790,76  
Bruk av disposisjonsfond -3 796 061,00  -3 596 061,00  0,00  -4 140 000,00  
     940 BRUK DISPOSISJONSFOND -3 796 061,00  -3 596 061,00  0,00  -4 140 000,00  
Bruk av bundne fond -31 434 722,30  -12 527 000,00  -12 527 000,00  -23 405 149,97  
     950 BRUK AV BUNDNE FOND -31 434 722,30  -12 527 000,00  -12 527 000,00  -23 405 149,97  
Sum bruk av avsetninger -40 848 110,96  -21 709 238,23  -12 527 000,00  -52 070 940,73  
          
Overført til investeringsregnskapet 0,00  0,00  0,00  0,00  
     570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 0,00  0,00  0,00  0,00  
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00  0,00  0,00  1 957,19  
     530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS RGN.SKAPSMES. ME 0,00  0,00  0,00  1 957,19  
Avsatt til disposisjonsfond 5 627 671,75  5 586 177,23  0,00  31 193 056,08  
     540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND 5 627 671,75  5 586 177,23  0,00  31 193 056,08  
Avsatt til bundne fond 29 492 128,75  0,00  0,00  20 315 031,90  
     550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 29 492 128,75  0,00  0,00  20 315 031,90  
Sum avsetninger 35 119 800,50  5 586 177,23  0,00  51 510 045,17  
          

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 525 411,23  676 000,00  545 000,00  5 616 397,66       
Forklaring til eliminasjon         
     780 KONSERNINTERNE OVERFØRINGER  * -1 068 952,70  -950 000,00  -1 131 000,00  -941 473,73  
     380 KONSERNINTERNE OVERFØRINGER   * 1 068 952,70  1 255 000,00  1 305 000,00  941 473,73  
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Note 19 Konsernoppstilling balanse 
Oversikt - balanse Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EIENDELER     

Anleggsmidler 3 247 978 972,36  2 978 492 901,19  
Herav:     
Immaterielle eiendeler 0,00  0,00  
Faste eiendommer og anlegg 1 621 264 348,77  1 437 815 611,77  
Utstyr, maskiner og transportmidler 42 789 429,50  44 892 747,50  
Utlån 352 822 151,95  319 451 892,34  
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00  0,00  
Aksjer og andeler 39 443 638,43  36 892 932,43  
Pensjonsmidler 1 191 659 403,71  1 139 439 717,15  

Omløpsmidler 325 693 782,93  336 968 750,41  
Varer 0,00  0,00  
Kortsiktige fordringer 93 760 333,86  96 020 519,63  
Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00  0,00  
Premieavvik 78 681 555,93  66 969 113,87  
Aksjer, andeler 35 890 888,00  34 705 136,00  
Derivater 0,00  0,00  
Sertifikater 0,00  0,00  
Obligasjoner 50 754 001,00  48 087 127,00  
Kasse, bankinnskudd 66 607 004,14  91 186 853,91  

SUM EIENDELER 3 573 672 755,29  3 315 461 651,60  

Oversikt - balanse Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EGENKAPITAL OG GJELD     

Egenkapital 241 292 256,07  210 796 327,15  
Herav:     
Disposisjonsfond 69 003 174,18  67 171 563,43  
Bundne driftsfond 30 095 078,80  32 041 529,60  
Ubundne investeringsfond 16 151 338,53  16 151 338,53  
Bundne investeringsfond 20 320 442,90  6 460 317,65  
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -11 451 063,00  -11 451 063,00  
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00  0,00  
Regnskapsmessig mindreforbruk 3 525 137,18  5 617 327,66  
Regnskapsmessig merforbruk 0,00  0,00  
Udisponert i inv.regnskap 0,00  0,00  
Udekket i inv.regnskap 0,00  -27 793 001,31  
Likviditetsreserve 0,00  0,00  
Kapitalkonto 113 648 147,48  122 598 314,59  

Langsiktig gjeld 3 151 456 401,96  2 920 992 962,70  
Herav:     
Ihendehaverobligasjonslån 0,00  0,00  
Pensjonsforpliktelser 1 358 978 383,96  1 312 543 934,70  
Sertifikatlån 1 029 225 571,00  867 924 869,00  
Andre lån 763 252 447,00  740 524 159,00  
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00  0,00  
Avsetning for forpliktelser 0,00  0,00  

Kortsiktig gjeld 180 924 097,37  183 672 361,86  
Herav:     
Kassekredittlån 0,00  0,00  
Annen kortsiktig gjeld 180 031 761,71  182 793 807,20  
Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00  0,00  
Premie-avvik 892 335,66  878 554,66  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 573 672 755,40  3 315 461 651,71  

      
MEMORIAKONTI     
Memoriakonto 20 550 883,13  68 527 134,15  
Herav:     
Ubrukte lånemidler 21 300 883,13  69 273 684,15  
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00  0,00  
Andre memoriakonti -750 000,00  -746 550,00  
Motkonto for memoriakontiene -20 550 883,13  -68 527 134,15     
Eliminert i oppstillingen over:     
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00  0,00  
Konserninterne kortsiktige fordringer 1 085 093,62  1 074 153,94  
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00  0,00  
Konsernintern kortsiktig gjeld 1 085 093,62  1 074 153,94  
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Note 20 Saldo og bevegelse gavekontoer 

 

 

Konto Kontonavn

Balanse 

1.1.2019 Inn

Tekst 

inn Ut Tekst ut

Balanse 

31.12.2019

251 99712 Frie gavemidler omsorg 3 264 670,84 65 290,00 Renter 35 300,00 Aktiviteter dagsenteret

53 501,24 Solskjerming, AV-utstyr

59 916,97 Aktiviteter

11 084,80 Trivselstiltak ute

22 159,05 TV, medier, aktiviteter

42 971,03 Møbler, AV, trimsykkel

37 605,55 AV-utstyr, sangbøker

50 517,60 Hvilestoler

84 002,67 Aktiviteter frivilligkoordinator

2 932 901,93

251 99714 Fond Eldretiltak på Eina 141 377,50 2 830,00 Renter

144 207,50

251 99719 Gavekonto Elvesvingen 12 259,00 250,00 Renter

12 509,00

251 99724 Gavekonto hjemmetjenesten VTK 54 430,00 1 090,00 Renter 14 945 Bruk av gavemidler

41 370,00 Gaver 81 945,00

251 99728 Gavekonto Gimle sykehjem 39 146,00 780,00 Renter 10 677,52 Bruk av gavemidler

25 000,00 Gaver

54 248,48

251 99729 Gavekonto Vestre Toten dagsenter 4 525,00 90,00 Renter

4 615,00

251 99730 Gavekonto Gimletun o-boliger 26 133,00 520,00 Renter 520,00 Bruk av gavemidler

26 133,00

251 99731 Gavekonto Gimlevegen o-boliger 18 708,00 370,00 Renter 15 051,00 Bruk av gavemidler

12 000,00 Gaver 16 027,00

251 99732 Gavekonto administrasjon omsorg 11 677,00 230,00 Renter

11 907,00

251 99733 Gavekonto Raufosstun helsehus 145 076,62 2 900,00 Renter 17 199,60 Bruk av gavemidler

47 700,00 Gaver 178 477,02

251 99734 Gavekonto Raufosstun o-boliger 60 372,50 1 210,00 Renter 13 745,13 Bruk av gavemidler

7 400,00 Gaver 55 237,37

251 99735 Gavekonto dagsenterdrift utenfor inst. 18 985,00 380,00 Renter

19 365,00

251 99736 Gavekonto Sundskogvegen o-boliger 10 250,00 210,00 Renter 1 414,90 Bruk av gavemidler

28 410,00 Gaver 37 455,10

251 99737 Gavekonto Korterudvegen o-boliger 23 737,35 470,00 Renter 13 108,44 Bruk av gavemidler

20 000,00 Gaver 31 098,91

3 831 347,81 258 500 483 721 3 606 127Sum alle kontoer
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1. Kommunedirektørens innledende 

kommentarer 
 

Nytt år med overskudd og god økonomistyring 
Gjennom mange år med gode rammer for kommunesektoren, gode 

regnskapsresultater og god økonomistyring, har Vestre Toten kommune gjenvunnet 

økonomisk handlefrihet. Regnskapsresultatet for 2019 – i likhet med 2018 - er på et 

helt annet nivå enn «gullårene» 2016 og 2017. Dette er imidlertid både som forventet 

og budsjettert. Med andre ord har vi styrt økonomien godt og nådd målsettingene 

som kommunestyret har satt i budsjettet. Dette til tross for stadig nye utfordringer på 

en rekke driftsområder. Årets reviderte budsjett hadde et nullresultat. 

Regnskapsresultatet viser et regnskapsmessig overskudd på 2,47 millioner kroner. 

Dersom kommunestyret følger kommunedirektørens anbefaling og avsetter 

overskuddet til disposisjonsfond, vil kommunens disposisjonsfond utgjøre ca. 72 

millioner kroner, eller ca. 6,5 % av driftsinntektene.  

Slik sett ligger kommunen «litt foran skjema» med tanke på å bygge opp reserver og 

dermed økt økonomisk handlefrihet. Dette er en helt nødvendig reserve når vi 

kjenner til (eller kanskje ikke kjenner til..) utfordringene i 2020 og kommende år.   

Resultatet for 2019 er skapt gjennom økte inntekter og god budsjettstyring. 

Kommunedirektøren vil rette en stor takk til alle ledere og øvrige ansatte for lojal og 

god budsjettdisiplin.  

Strategisk har kommunen lykkes, men nye strategiske grep er nødvendige inn i 
en framtid vi ikke kjenner... 
Kommunedirektøren har i flere styringsdokumenter og årsrapporter brukt følgende 

overskrift: «Kunsten å satse, omstille og forbedre samtidig». Strategisk har Vestre 

Toten kommune lykkes med dette gjennom flere år. Resultatene ser vi nå gjennom: 

• en radikalt forbedret økonomi 

• en positiv tjenesteutvikling 

• gjennomføring av store og viktige investeringsprosesser 

• stort fokus på forbedrings- og utviklingsarbeid 

• en positiv samfunnsutvikling 

 

Det har vært bevisst strategisk fra både kommunedirektøren og kommunestyrets side 

å fokusere målrettet på omstilling- og forbedringsarbeid og samtidig foreta store 

investeringer for å tilrettelegge for økt kvalitet i tjenestetilbudet og vekst og utvikling i 

lokalsamfunnet. Kommunedirektøren mener dette har vært viktige og riktige valg. 

Ikke minst når kommunens næringsliv også har vært i en positiv utvikling over mange 

år. Arbeidsplassutviklingen har ført til økt boligbygging og befolkningsvekst. I en slik 
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situasjon har det vært viktig at kommunen har fulgt opp med å utvikle tjenestilbudet 

og attraktiviteten i lokalsamfunnet.  

Når denne årsberetningen skrives, er det kommunedirektøren beskriver ovenfor 

rammer som har vært stabile og gode over mange år, men som nå er endret til 

usikkerhet. Koronakrisen har endret hverdagen radikalt og det eneste vi vet om 

resten av 2020, er at året vil være preget av usikkerhet og ukjente rammer for de 

kommende måneder og kanskje år. I en slik situasjon er det viktig med økonomisk 

handlefrihet, reserver og ikke minst en velfungerende organisasjon – politisk og 

administrativt.  

Store og viktige investeringstiltak er gjennomført og under gjennomføring 
Tidenes største investeringsprosjekt for Vestre Toten kommune var bygging av ny 

ungdomsskole. Prosjektet ble igangsatt i 2017 og ferdigstilt høsten 2019. 

Kommunedirektøren er stolt av både det flotte og velfungerende bygget som er 

realisert og at det ble planlagt og gjennomført på en profesjonell måte og godt 

innenfor den økonomiske rammen kommunestyret hadde fastsatt.     

I 2019 ble også to andre store prosjekter ferdigstilt; ny idrettshall på Reinsvoll og 

dag- og avlastningssenter på Raufoss. Dette er viktige og etterlengtede 

investeringstiltak som vil ha stor betydning for mange brukergrupper i kommunen vår.  

Videre er det i 2019 jobbet aktivt med å prosjektere og planlegge ny brannstasjon og 

rehabilitering / nybygg på Raufosshallen. Disse prosjektene er i skrivende stund i ferd 

med å bli realisert som byggeprosjekter.  

Investeringsaktiviteten er også stor på infrastrukturområdet. Vann- og avløp saneres 

og bygges ut og veger rehabiliteres i relativt stort omfang. Kommunedirektøren vil 

ellers henlede oppmerksomheten på regnskapsdokumentet og som gir en oversikt 

over alle gjennomførte investeringstiltak.    

Kompetente ansatte – organisasjonens viktigste ressurs 
Kommunal årsrapportering handler mye om tall og faktaopplysninger. Det er 

imidlertid slik at uten faglig dyktige og lojale medarbeidere i alle ledd i 

organisasjonen, vil aldri Vestre Toten kommune kunne levere gode tjenester og gode 

resultater. Jeg ønsker derfor å takke alle ansatte for godt utført arbeid i 2019.  

Rekruttering, søkelys på de gode arbeidsmiljøene, dyktige og mestringsorienterte 

ledere og utvikling av ansattes kompetanse blir enda viktigere i årene som kommer. 

Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier har derfor vært viktige temaer i året vi 

nå er inne i – og de kommende årene. Vi er også inne i digitaliseringens tidsalder og 

må tilegne oss ny kunnskap og endre vår arbeidspraksis i det daglige, noe vi i 

betydelig grad har fått erfare i disse krisetider hvor læringskurven har vært bratt for 

mange og hvor nytteverdien har vært svært stor. 

Og skal vi lykkes, så må vi fortsette på det vi er gode på i Vestre Toten kommune; å 

samarbeide på en tillitsfull, likeverdig og respektfull måte - både folkevalgte, ledere 
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og øvrige ansatte. Som kommunedirektør, skal jeg gjøre mitt beste for at å 

tilrettelegge for slik samhandling også i framtida. I en usikker og helt sikkert krevende 

hverdag framover, er det helt avgjørende at vårt arbeid er forankret i slike verdier og 

at vi alle gjør vårt ytterste for å lykkes sammen til beste for alle innbyggerne i Vestre 

Toten kommune.  

Avslutningsvis vil jeg takke de folkevalgte for et godt, raust og tillitsfullt samarbeid 

gjennom 2019.   

  

Raufoss, 31. mars 2020 

Bjørn Fauchald 

kommunedirektør   
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2. Årsberetning  
 

Årsmeldingen med årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til 

kommunestyret. Den gir opplysninger som er sentrale og viktige for å bedømme 

kommunens økonomiske resultat og stilling samt andre forhold av betydning. Det 

redegjøres også om tiltak som er iverksatt og tiltak som er planlagt iverksatt for å 

sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Årsberetningen 

er ment å være utfyllende til årsregnskapet.  

Økonomisk resultat  

 

Tallene i tabellen for budsjett avviker noe fra regnskapsoversiktene på grunn av bruk av bundne fond. 

Innledningsvis i årsberetningen foretar rådmannen en beskrivelse og vurdering av 

kommunens økonomiske situasjon og hvilke utfordringer dette gir på kort og lang 

sikt. I denne delen av årsberetningen analyseres også nøkkeltall for sunn økonomi. 

Tabellen ovenfor viser resultater basert på regnskapsresultatet for 2019 målt opp mot 

målsettinger i styringsdokumentet for 2019:  

Resultat Mål Resultat 

2018 2019 2019

Positiv trend Positiv trend

Effekt av Lean 

kontinuerlig 

forbedring
Økt kvalitet Økt kvalitet

Bedring på 

KOSTRA - 

enhetskostnad
Positiv trend

Økonomi

Fokusområde

Netto 

driftsresultat 

som andel av 

brutto 

driftsinntekter

0,6 % 0,0 % -0,3 %

Bygge opp frie 

fond
63 mill. kr  55 mill. kr 72 mill. kr

Økt effektivitet 4 mill. kr 5 mill. 0 mill. kr

Økt kvalitet
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• Netto driftsresultat ble minus -3,2 millioner kroner, som tilsvarer en 

resultatgrad/netto driftsresultat på - 0,3 %. Dette er noe lavere enn målet i 

tabellen på 0 %, men bedre enn det reelle målet i justert/regulert budsjettet på 

-1,6 %. 

• Det er et mindreforbruk på 2,5 mill. Resultatet innebærer at kommunestyret 

bruker netto 1,2 mill. samlet av disposisjonsfond (inkluderer årets 

mindreforbruk på 2,5 mill.), Det vil si at kommunens handlefrihet i praksis er 

uendret i løpet av 2019. 

• Lånegjelden er økt fra 155 til 167 % (122 til 131 % eksklusive formidlingslån 

fra Husbanken) av brutto driftsinntekter. Dette er i første rekke et resultat av 

byggingen av ny ungdomsskole på Raufoss (finansieres driftsmessig av 

eiendomsskatt), nytt dag- og aktivitetssenter for unge og økte investeringer i 

veier, vann- og avløp. Fylkesmannens anbefaling er lånegjeld på under 75 %. 

Vårt nivå fordrer derfor en svært effektiv drift framover for å håndtere så stor 

gjeld, og at de store investeringene på skoleområdet finansieres driftsmessig 

av eiendomsskatteinntekter slik kommunestyret har forutsatt.  

 

Driftsregnskapet for 2019 

Målsettingene i opprinnelig budsjettet var et netto null resultat. Det er imidlertid 

gjennom året bevilget og brukt 3,8 mill. av disposisjonsfond slik at netto avsetninger 

til disposisjonsfondet er på 1,8 mill. og 4,3 mill. inkludert mindreforbruket. Her er også 

disponering og avsetning av fjorårets mindreforbruk på 5,58 mill.    

Brutto driftsresultat for 2019 ble på 0,9 mill. som er om lag 6,5 mill. bedre enn justert 

budsjett, men 2,0 mill. lavere enn opprinnelig budsjett. 

Netto driftsresultat ble på -3,2 mill. eller -0,3 % som etter budsjetterte avsetninger gir 

et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,5 mill. på tross av et merforbruk i 

tjenesteområdene. Dette er i hovedsak på grunn av merinntekter på skatt og 

rammetilskudd på samlet 4,48 mill. samt høyere statlige tilskudd for ressurskrevende 

brukere og bruk av fond.   

Kommunedirektøren foreslår at mindreforbruket i sin helhet går til avsetning til 

disposisjonsfond.  

På neste side følger en sammenfattet oversikt over hovedtall fra driftsregnskapet for 

2019: 
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Tusen kr 
Regnskap 

2019 

Justert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
2018 

Avvik 
regnskap 
- budsjett 

Driftsbudsjett         

Driftsinntekter -1 075 240 -1 016 491 -1 039 494 58 749 

Frie inntekter  -779 083 -774 600 -747 407 4 483 

inntekts- og formueskatt -330 293 -325 000 -319 631 5 293 

eiendomsskatt -53 337 -53 600 -51 170 -263 

rammetilskudd -395 453 -396 000 -376 606 -547 

Øvrige inntekter  -296 157 -241 891 -292 087 54 266 

Driftsutgifter 1 074 322 1 022 082 1 027 527 -52 240 

Brutto driftsresultat -918 5 591 -11 967 6 509 

Netto finansutgifter 57 395 60 532 53 961 3 137 

Avskrivninger -53 253 -50 000 -47 986 3 253 

Netto driftsresultat 3 224 16 123 -5 992 12 899 

Bruk av tidligere års mindreforbruk -5 586 -5 586 -23 557 -23 557 

Overført til investeringsregnskapet - - - - 

Bruk av fond -35 231 -16 123 -27 545 19 108 

Dekning av tidligere års merforbruk - - - - 

Avsetning til fond  35 120 5 586 51 508 -29 534 

Årets regnskapsoverskudd-/underskudd + -2 474 0 -5 586 2 474 

 

Vedtatt omstilling fra styringsdokument 2019-2022  

Det var et reduksjonsbehov på 29 mill. i 2019-budsjettet. Kommunedirektøren la frem 

et nullbudsjett og skisserte behov for ytterligere tilpasninger på i overkant av 15 mill. 

fra og med 2020 for å nå kommunestyrets mål om et netto driftsresultat på 2 %. Det 

ble i 2019-budsjettet vedtatt reduksjoner på 24 millioner kroner i tjenesteområdenes 

rammer. Samtidig ble rammene kompensert ut ifra endringer i tjenestebehovet (på 

basis av konsekvensjusterte endringer av budsjettet for 2018). Det ble også lagt inn 

to mill. i økte midler til kommunale veier. 

 Overforbruk/mindreforbruk i tjenesteområdene 

Budsjett og aktivitetsoppfølging for 1. kvartal 2019 hadde en årsprognose med et 

samlet negativt avvik (merforbruk) på om lag 8 mill. Det var et positivt avvik på 

sentrale inntekts- og utgiftsposter slik at det var 12 mill. mer til fordeling til drift. 

Tjenesteområdene hadde et samlet avvik på 20 mill. Det ble på dette grunnlaget 

budsjettjustert netto 12 mill. inn i tjenesteområdenes rammer. I tillegg ble 3,5 mill. av 
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ufordelte kutt på 6,5 mill. fordelt ut på tjenesteområdene ut ifra relativ størrelse og 

skjønn. Det ble gjort betydelige kutt i budsjettet for 2018 og 2019 i 

tjenesteområdenes rammer slik at det var strammere grunnlag enn hva som var 

tilfelle i 2016 og 2017. Det viser hvor nødvendig det er å jobbe langsiktig med 

omstilling i virksomheten for å få bærekraftig drift. Situasjonen bedret seg gjennom 

året. Samlet er det et merforbruk på tjenesteområdene på 3,3 mill.  Under følger en 

forklaring på de største avvikene på tjenesteområdenivå: 

• Overordnede funksjoner: 4,7 mill. i merforbruk på grunn av over fem mill. kr 

dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert.  

• Omsorg: 3,4 mill. i mindreforbruk hvorav en vesentlig større refusjon for 

ressurskrevende brukere enn budsjettert forklarer det positive avviket. 

• Teknisk drift: 2,5 mill. i merforbruk. Det er negativt avvik på selvkostområdene 

med om lag 2,5 mill. Deler av dette dekkes inn påfølgende år gjennom økte 

gebyrer på vann. Over tid skal gebyroppgjøret gå i null ved at innbyggerne 

betaler det koster for tjenestene. Økt vegvedlikehold på slutten av året / 

begynnelsen av vinteren ga et merforbruk på 2 mill. utenfor gebyrområdene 

på grunn av stort snøfall og mye grusing. Dette ble kompensert i med en 

økning i rammene med budsjettjustering på 2 mill. 

• Voksenopplæringen: 0,7 mill. i merforbruk, noe som skyldes høyere aktivitet 

enn budsjettert for lærlinger.  

Flere har mindre negative avvik som viser at rammene er svært stramme. 

Resultatene er nærmere beskrevet i årsmeldingen fra hvert enkelt tjenesteområde. 

Under følger oversikt over tjenesteområdenes resultater for 2019: 

Område 
regnskap 
2019 

Justert 
budsjett 
2019 

Mer/ 
mindre 
forbruk 

Prosent 
avvik 

11 Overordnede funksjoner -4 737 -9 478 4 741 50,00 % 

Sentraladministrasjon 29 023 31 087 -2 064 -6,60 % 

Eiendom 45 216 45 128 88 0,20 % 

Kirke 7 546 7 442 104 1,40 % 

Barnehage 91 457 90 881 576 0,60 % 

Brannvern 8 241 8 474 -233 -2,80 % 

Grunnskole 168 180 167 292 888 0,50 % 

Helse 87 749 86 303 1 446 1,70 % 

Kultur 21 008 21 468 -460 -2,10 % 

NAV 40 099 41 187 -1 088 -2,60 % 

Omsorg 239 446 242 862 -3 416 -1,40 % 

Plan 9 789 10 187 -398 -3,90 % 

Teknisk drift 119 -2 358 2 477 105,10 % 

Voksenopplæring 8 845 8 204 641 7,80 % 

Sum 751 981 748 679 3 302 0,40 % 
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Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

Samlet ble de frie inntektene fra skatt og rammetilskudd 4,8 mill. høyere enn 

budsjettert og økte med 4,2 % fra året før. Skatteinntektene ble på 330,2 mill., som er 

5,2 mill. høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet ble på 395,5 mill. og 0,5 mill. 

lavere enn budsjett. Skattetallene fra SSB for 2019 viser at kommunene dette året 

fikk inn 170,1 mrd. og fylkeskommunene 35,1 mrd. i skatteinntekter. Dette er 

henholdsvis 4,7 og 5,1 % mer enn i 2018. Skatteinntektene for Vestre Toten 

kommune hadde en nominell økning på 3,3 % fra 2018. Skatteinngangen for Vestre 

Toten kommune utgjorde 77,2 % av landsgjennomsnittet som var en reduksjon på ett 

prosentpoeng. Korrigert for skatteutjevning var skatteinngangen på 94,1 % som er en 

reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra året før.  

Eiendomsskatt ble 0,2 mill. lavere enn justert budsjett på 53,6 mill., hvorav 40,2 mill. 

fra boliger. Samlet økning av eiendomsskatten var på 4,2 % fra 2018 og for boliger 

og fritidseiendommer på 6,9 %. 

Driftsinntektene økte med 3,4 % fra i fjor mens driftsutgiftene økte med 4,6 % -       

11 mill. mer enn inntektene. Dette er en forverring av brutto driftsresultat fra 2018 

som i 2019 ble pluss 0,9 mill. 

Finansutgifter / finansieringsinntekter 

Forvaltningsfondet                   

Kommunens fond til forvaltning var ved årsslutt på 86,8 mot 82,8 mill. kr i 2018. 

Forvaltningsfondet har i 2019 hatt en positiv avkastning på netto 3,5 mill. eller 4,3 % 

inkludert honorarer (4,0 mill. eksklusive honorarer). Det er 1 mill. høyere enn justert 

budsjett. Fondet har ingen bufferkapital, men det er en målsetting å bygge opp en 

buffer på minimum 10 % av fondets verdi. Dette kan realiseres gjennom 

fondsavsetninger framover. Målsettingen kommunestyret har satt for 

finansforvaltningen er å bygge opp forvaltningsfondet til sin opprinnelige 

inflasjonsjusterte verdi på om lag 150 mill. kroner og deretter disponere den reelle 

avkastningen i driften av kommunen 

Ordinære renteinntekter- og utgifter og avdrag 

Netto renteutgifter (eksklusive avkastning fra kraftfondet) ble 1,7 mill. kr lavere enn 

revidert budsjett. Dette skyldes lavere gjennomsnittsrente i 2019 enn lagt til grunn i 

budsjettet. Avdragene ble om lag som i revidert budsjett. 

Samlet ble netto finansutgifter 3,1 mill. lavere (bedre enn budsjettert) enn revidert 

budsjett.  
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Pensjonspremie og premieavvik pensjon 

Pensjonspremien innbetalt i 2019 utgjør 86 mill. kr. Det er en økning på 11 mill. Det 

er inntektsført 22,6 mill. i premieavvik (differansen mellom innbetalt premie og 

beregnet netto pensjonskostnad) inkl. korreksjoner. Det er en netto negativ endring 

på 9 mill. sammenliknet med 2018. Det er samtidig regnskapsført som utgift 12,3 mill. 

i amortifisering/nedskriving av tidligere premieavvik. Det er en økning på 1,8 mill. 

Samlet akkumulert premieavvik eks. arbeidsgiveravgift er om lag 68 mill. - en økning 

fra 2018 på til sammen 10,3 mill. Dette skal utgiftsføres i regnskapet over sju år og er 

med andre ord en utsatt kostnad.  

Lønn 

Lønn inkludert sosiale utgifter økte i 2019 med 33,5 mill. eller 5,0 %. Lønnsoppgjøret 

i kommunal sektor var på om lag 3,2 % i 2019.   

Disponering av regnskapsmessig overskudd 

Udisponert mindreforbruk utgjør 2,47 mill. Kommunedirektøren foreslår at dette 

disponeres til ubundet driftsfond / disposisjonsfond. 
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Balansen 
 

        

  2019 2018 2017 

Omløpsmidler 323 016 335 316 406 745 

(kasse, bankinnskudd, obligasjoner, fordringer)       

Anleggsmidler 3 244 646 2 975 454 2 622 320 

(eiendommer, utstyr, utlån, pensjonsmidler og aksjer)       

Sum eiendeler 3 567 662 3 310 769 3 029 065 

Egenkapital 241 984 212 354 114 436 

Langsiktig gjeld 3 147 651 2 917 636 2 762 563 

herav pensjonsforpliktelser 1 355 173 1 309 187 1 286 975 

lån til kommunale investeringer 1 409 453 1 269 955 1 149 277 

formidlingslån i Husbanken 383 025 338 494 326 311 

Kortsiktig gjeld 178 027 180 779 152 066 

Sum egenkapital og gjeld 3 567 662 3 310 769 3 029 065 

      

Eiendeler 

Kommunens eiendeler er økt med 257 mill. kroner fra 2018 til 2019. Økningen 

skyldes ferdigstillelse og aktivering av faste eiendommer og anlegg. 

Egenkapital 

Egenkapitalen har hatt en svært positiv utvikling sett over flere år som følge av 

positive driftsresultater og økning av kapitalkontoen de siste årene. Egenkapitalen er 

i 2019 forbedret med 29,6 mill. hovedsakelig på grunn av økt avsetning til bundet 

investeringsfond av lånemidler fra Husbanken til formidling og at udekket i 

investeringsregnskapet i 2018, som førte til en kortsiktig reduserende effekt i 2018 nå 

er fjernet. Vestre Toten kommunes samlede fondsmidler utgjør 135,5 mill. kroner 

etter 2019 og 138 mill. dersom kommunestyret velger å disponere overskuddet til 

disposisjonsfond. Over tid er dette er en betydelig økning. Fra 2018 er det netto økte 

fondsmidler med 16,2 mill. inkludert mindreforbruk.  

Kortsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld er redusert med 2,8 mill. Den ble ellers økt med 28,7 mill. fra 2017 til 

2018 og økte med 1,4 mill. i 2017. Det skyldes mindre endringer. 

Langsiktig gjeld 

Samlet langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelse er på 3 147 mill. kr og økte med 

230 mill. i 2019. Samlet lånegjeld er på 1 792 mill. og økte siste året med 184 mill. 

eller 11,4 %. Av dette er 1 409 mill. kroner ordinære investeringslån og 383 mill. lån i 

Husbanken til videreutlån. Den økende lånegjelden vil gi seg utslag i økt rente- og 

avdragsbelastning i årene som kommer. Av kommunens samlede lånegjeld er     

60,8 % bundet med fast rente og har en gjennomsnittlig rentesats på 2,3 % ved 

årsslutt mot 2,1 % for ett år siden. Det gjenstår totalt 21,3 mill. kroner i ubrukte 
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lånemidler ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 47,9 mill. sammenliknet med 

2018. Av dette er 2,1 mill. relatert til investeringer og 19,2 mill. utlånsmidler lånt opp i 

Husbanken.  

Arbeidskapital 

Arbeidskapitalen, som er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler, er 

redusert fra 154 til 145 mill. fra 2018 til 2019. Det skyldes reduksjon i ubrukte 

lånemidler samt økt leverandørgjeld. Den kortsiktige arbeidskapitalen, som korrigerer 

for endringen i ubrukte lånemidler, er økt fra 85 til 124 mill. er  blant annet følge av 

økte fondsmidler og økt premieavvik. Det vises til en mer omfattende analyse i 

kapitlet økonomisk utvikling. 

Investeringer 
Det var budsjettert med 330 mill. til investeringer for 2019 (i justert budsjett). Av dette 

er det gjennomført investeringer for 238 mill. eller 72 %. Det er både på grunn av at 

prosjekter som går over flere år ikke har hatt framdrift som planlagt i budsjettet, eller 

fakturering gjøres på nytt år, og at noen prosjekter har blitt rimeligere enn budsjettert. 

Under følger et sammendrag av investeringsregnskapet for 2019: 

  Regnskap  Justert 
budsjett 2019 

Regnskap  

Mill. kr 2019 2018 

Brutto investeringsutgifter 238 946 329 615 264 847 

Salgsinntekter 8 616 15 500 4 876 

Tilskudd/refusjoner 39 009 58 903 44 595 

Netto investeringsutgifter 191 321 255 212 215 376 

        

Utlån og forskutteringer 60 947 57 600 72 904 

Avdrag på lån 10 469 10 000 42 817 

Avsetning til fond 13 856 0 4 202 

Dekning av tidligere års 
udekket 

27 793 27 793   

Sum finansieringsbehov 304 387 350 605 335 298 

Finansiering       

Bruk av lånemidler 280 073 340 605 260 485 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 24 314 10 000 14 862 

Bruk av driftsfond 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 

Bruk av investeringsfond 0 0 32 159 

Sum finansiert 304 387 350 605 307 505 

 

Flere store investeringsprosjekter var under arbeid i 2019. Dette er omtalt under 

tjenesteområdenes årsrapport for Eiendom og Teknisk drift.  

Økonomiske perspektiver 
Vestre Toten kommune har vært igjennom en kontinuerlig omstilling siden 

finanskrisen i 2008 for å få økonomien i balanse. I den samme perioden har Norge 
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hatt den sterkeste økonomiske veksten på svært lang tid. Dette har vært et særnorsk 

fenomen i europeisk sammenheng da vi ikke har blitt preget av de internasjonale 

lavkonjunkturene. Som følge av kollapsen i oljeprisen i 2015 ble veksten i norsk 

økonomi halvert. Dette stabiliserte seg, men en fortsatt moderat vekst. Utviklingen i 

oljeprisen har stor betydning for rammene til den norske velferden. Etter flere år med 

sterk oppgang ble slutten av 2018 preget av kraftige fall i verdens aksjemarked og 

ellers en situasjon preget av ustabilitet. Etter videre stimulering av markedene ble det 

svært sterk oppgang og vekst i 2019. Situasjonen i skrivende stund mars 2020 og 

økonomisk krise som følge av Koronaviruset – COVID 19 - har vist hvor ustabil og 

skjør internasjonal økonomi er. Pandemien har ført til at verdens markeder har falt 

kraftig og det ser ut til å fortsette framover en stund til. Årene som kommer, vil kreve 

ekstraordinære omstillinger ikke minst i Norge med det sterke fallet i oljeprisen. 

Vestre Toten kommune har vært inne i en periode med relativt sterk vekst i 

kommunen som helhet og i næringslivet i særlig grad. Dette bekreftes de siste årene 

gjennom relativt sterk økning i folketallet og historisk høy aktivitet når det gjelder 

boligbygging. Som for resten av kommune-Norge har vi opplevd kraftig endring i 

rammevilkår hvor 2019 endte med negativt netto driftsresultat og 2020 med i 

utgangspunktet betydelig strammere rammer ser svært alvorlig ut. Sett sammen med 

den globale krisen utløst av Koronaepidemien (COVID 19) vil det bli krevende år selv 

med en ekstraordinær stimulanse av offentlig sektor. Endringer i 

befolkningssammensetningen slik at den ikke blir for ulik landsgjennomsnittet vil slik 

inntektssystemet er innrettet ha stor betydning for hvilke rammer kommunen vil ha til 

rådighet i årene som kommer. Den viktigste jobben vil fortsatt være å sikre balanse i 

budsjettet mellom inntekter og utgifter. Den er nå oppnådd, men sterk utgiftsvekst 

krever store omstillinger i årene som kommer for å vedlikeholde handlingsrom for å 

kunne finansiere de store investeringene som er vedtatt for kommunen. Omstilling og 

innovasjon som en naturlig del av kommunens drift vil være enda viktigere enn før for 

å møte framtidige utfordringer. Det er klart ut ifra rammene som er gitt for 2020 at 

kommunesektoren må produsere mer innenfor en knappere ressursramme i årene 

som kommer. 

Det blir krevende tider å klare å sikre balanse mellom driftsutgifter- og inntekter og en 

bærekraftig drift i årene framover. Prosjekt omstilling 2019-2022 er helt avgjørende å 

lykkes med for å sikre driften av kommunen framover. 

 

 

Etisk standard 

Etikk 

Kommunen har som ambisjon å vektlegge og ha søkelys på etikk og moral i hele sin 

virksomhet. Det er nedfelt i både overordnede og andre styrende dokumenter. Det er 
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i delplaner tatt inn punkter som skal sikre fokus på etikk og moral i tjenestene. Etisk 

refleksjon ble vektlagt som en egen del av arbeidet i kommunens 

lederutviklingsprogram som har gått over to å og nå er i sin andre runde, med mål 

om en stadig bedre integrasjon i kommunens daglige tjenesteproduksjon. Etikk er et 

vesentlig element for å bygge den tillit i befolkningen som kommunen er helt 

avhengig av.    

Etikk og samfunnsansvar er innarbeidet i eksisterende anskaffelsesstrategi. 

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for Vestre Toten kommunes ansatte og 
folkevalgte. Ved introduksjon av nyansatte blir etiske retningslinjer gjennomgått. 
Kommunens lederutviklingsprogram vektlegger etikk og samfunnsansvar for å sikre 
høy etisk standard. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring i organisasjonen har 
sterkt fokus på etikk og moral i utøvelsen av tjenester og samhandling i 
organisasjonen. I 2019 var det etter kommunevalget et opplegg for det nye 
kommunestyret, - «KS folkevalgtprogram», der blant annet etikk, habilitet og bruk av 
sosiale medier var blant temaene. 

Som verktøy for avvikshåndtering bruker kommunen Compilo. Beste praksis 

dokumentert i digitalt verktøy gjør at Vestre Toten kommune kan jobbe målrettet med 

å utvikle tjenestetilbudet for innbyggerne.  

Finansforvaltning 

Som en del av finansreglementet er det vedtatt etiske retningslinjer for håndtering av 

kapitalforvaltingen. Dette er en viktig del av finansreglementet: De etiske 

retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 

være retningsgivende for Vestre Toten kommunes etiske håndtering av 

kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som 

produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal 

selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen 

gjennom sine investeringer medvirker til: 

• Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel 
drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn.  

• Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig 
miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende 
etiske normer. 

Vestre Toten kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både 

forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for 

finansforvaltning.   

Samfunnsansvar og omdømme 

Det jobbes målrettet for økt samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser og dette er et 

eget område i den regionale anskaffelsesstrategien: Opptreden og handlemåte skal 

skje på en måte som gir allmennheten tillit og kommunen et godt omdømme. Innkjøp 
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skal skje på en måte som sikrer redusert forbruk og utslipp og for øvrig ikke belaster 

omgivelsene negativt. Miljøkravet ved anskaffelser skal følge nasjonale retningslinjer 

og ha et kvalitetsnivå på normalen og være tilpasset behovet og 

kommuneøkonomien. Ellers skal anskaffelser skje på en etisk ansvarlig måte i tråd 

med nasjonale retningslinjer. Vestre Toten kommune har vedtatt å følge 

Telemarksmodellen ved offentlige anskaffelser. 

Internkontroll 

Internkontroll omfatter alle systemer og rutiner som kommunedirektøren har etablert 

for å sikre tilstrekkelig styring og kontroll. 

Vestre Toten kommune har iverksatt kvalitetssystem. Det skal sørge for at avvik blir 

meldt og fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Erfaringene så langt er gode. 

Innføring og tilgang på/til elektronisk kvalitet- og styringssystem skal sikre 

kommunens dokumentasjon og styring. Systemet skal understøtte arbeidet med 

internkontroll samt behandle avvik og sikre kontinuerlig forbedring og læring og 

avdekke sviktende kvalitet.  Bruk av systemet skal bidra til å sikre kvaliteten på 

tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig 

som regler og instrukser blir fulgt. 

Det er inngått lederavtaler for lederne i kommunedirektørens ledergruppe og det er 

etablert et styringssystem med klare målbare mål i tjenestene. Et system som skal gi 

alle ansatte en oversikt over alle styrende dokumenter, lover, forskrifter og 

retningslinjer.   

Likestilling 

I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske 

tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i 

virksomheten i årsberetningen.  

Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for 

likestilling med følgende målsettinger: 

A. Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling. 

B. Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og 

rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er 

kvalifisert til stillingen. 

C. Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og 

personalsaker. 

D. Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet. 

I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene. 

Vestre Toten kommune har vedtatt en lønnspolitisk plan. Følgende er tatt inn: 

«Likestilling mellom kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering av 

lønn og avansement» 



19 
 

Det vises til mer utfyllende informasjon om likestillingsarbeidet under kapitlet om 

medarbeidere i årsrapporten. 
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3. Økonomisk utvikling 
 

Historisk utvikling 

Vestre Toten kommune har gjennom mange år hatt en stram driftsøkonomi. I 

perioden 1998 – 2004 opparbeidet kommunen seg et akkumulert underskudd på vel 

25 mill. og ble fra 2001 registrert i det statlige ROBEK-registeret. I regnskapet for 

2004 ble opparbeidet underskudd dekket av fondsmidler og kommunen ble utmeldt 

av ROBEK.  

I 2005 pådro kommunen seg et nytt underskudd på 6,3 mill. I 2006 maktet 

kommunen både å dekke underskuddet fra 2005 og oppnå et regnskapsmessig 

overskudd på 17 mill. Driftsregnskapet for 2007 ble oppgjort i 0,-.  

Finanskrisen var hovedårsaken til regnskapsmessig merforbruk for 2008 ble på 22,9 

mill., mens netto driftsresultat ble negativt med hele 37,2 mill. (Netto driftsresultat på 

-6,5 %). 2009 ble også et nytt krevende år med et regnskapsmessig underskudd på 

10,2 mill. (Netto driftsresultat på -1,7 %). 2010-regnskapet ble oppgjort med en 

inndekning av tidligere års underskudd på 1,8 mill. og et netto driftsresultat på minus 

1,8 mill. Siste rest av frie driftsfond ble brukt opp dette året. 2011 endte opp med et 

underskudd på 3,1 mill. 

Siden 2012 har kommunen hatt overskudd med unntak av 2014. Dette er et resultat 

av det omfattende omstillingsarbeidet kommunestyret vedtok i 2009 i hovedprosjektet 

omstilling og effektivisering. På grunnlag av svak prognose for 2015 så ble det tatt 

ytterligere grep i budsjettet for 2016 for å oppnå tilstrekkelige rammer for en sunn og 

bærekraftig drift. Sammenfallende med ekstraordinære inntekter fra skatt og finans 

på ca. 20 mill. kr ble resultatet for 2016 ekstremt bra og resterende underskudd ble 

dekket og det ble avsatt 32 mill. kr til disposisjonsfond. I 2017-budsjettet ble det 

tilbakeført midlertidige kutt fra 2016-budsjettet på om lag 10 mill. kr og det ble 

prioritert henholdsvis to og en mill. til vedlikehold av kommunale veier og bygninger. 

Selv om det var usikkerhet knyttet til skatteinngangen i 2017 så ble det et svært godt 

resultat for 2017 også. Ekstraordinære inntekter fra Skatt- og rammetilskudd og 

finans på 15 mill. sammen med god styring av driften har gitt nok et svært godt 

resultat. 2018 har vært betydelig mer utfordrende med sterk utgiftsvekst i 

ressurskrevende tjenester innenfor omsorg og barnevern og utviklingen snudde. 

Dette forsterket seg i 2019 som ble et år som krevde ytterligere kutt, men på tross av 

dårlige prognoser gjennom driftsåret ble resultatet i samsvar med opprinnelig 

budsjett. Under følger nøkkeltall for Vestre Toten kommune:  

• Netto driftsresultat ble 3,2 mill., som tilsvarer en resultatgrad/netto 

driftsresultat på minus - 0,3 %. Dette er noe lavere enn målet i tabellen på       

0 %, men bedre enn det reelle målet i budsjettet på -1,6 %. Samtidig er det 
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betydelig lavere enn de siste årene. Teknisk. Beregningsutvalgs (TBU) 

anbefaling er 2 %.  

• Forutsatt at mindreforbruket på 2,4 mill. avsettes på fritt disposisjonsfond vil 

disposisjonsfondet være på 72 mill. eller ca. 6,7 %. Anbefalt størrelse er 10-15 

%. 

• Lånegjelden er økt fra 155 til 167 % (122 til 131 % eksklusive formidlingslån 

fra Husbanken) av brutto driftsinntekter. Dette er i første rekke et resultat av 

byggingen av ny ungdomsskole på Raufoss (finansieres driftsmessig av 

eiendomsskatt), nytt dag og aktivitetssenter for unge og økte investeringer i 

veier, vann- og avløp. Fylkesmannens anbefaling er lånegjeld på under 75 %. 

Vårt nivå fordrer derfor en svært effektiv drift framover for å håndtere så stor 

gjeld, og at de store investeringene på skoleområdet finansieres driftsmessig 

av eiendomsskatteinntekter slik kommunestyret har forutsatt.  

Nøkkeltallene må sees i sammenheng med kommunens aktivitet. Hvis Vestre Toten 

kommunes langsiktige mål som er Teknisk beregningsutvalgs (TBU) anbefaling om 

netto driftsresultat på 2 % over tid nås, vil dette sørge for bevaring av formue og 

stabilisering av gjeld og frie midler/disposisjonsfond. Derfor er netto driftsresultat det 

viktigste nøkkeltallet da det har innvirkning på de andre nøkkeltallene i betydelig 

grad.  

 Driftsregnskapet 2019 

Under følger et sammendrag av driftsregnskapet for perioden 2013- 2019:  

 

Regnskapet for 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/positivt 

resultat på 2,5 mill. Under følger tjenesteområdenes resultater 2019 etter vedtatt 

budsjett som skiller seg noe fra regnskapsskjema fordelt til drift 1B vist i 

årsberetningen: 

Tusen kr 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 

Driftsinntekter  -1 075 240  -1 039 494    -999 340     -963 636   -909 271   -857 204  -825 296 

Frie inntekter     -779 083     -747 407    -719 490     -702 887   -662 672   -641 150  -596 327 

 inntekts- og formueskatt     -330 293     -319 631    -298 912     -289 140   -268 293   -248 655  -245 944 

eiendomsskatt       -53 337       -51 170      -44 101       -41 770     -37 372     -33 765     -10 235 

rammetilskudd     -395 453     -376 606    -376 477     -371 977   -357 008   -358 730  -340 147 

Øvrige inntekter     -296 157     -292 087    -279 850     -260 749   -246 599   -216 054 -228 969 

Driftsutgifter   1 074 322   1 027 527     956 969      910 749    881 210    853 744    789 863 

Brutto driftsresultat             -918       -11 967      -42 371       -52 887     -28 061        -3 459     -35 433 

Netto finansutgifter         57 395        53 961       44 608        43 600       50 484       45 450      44 546 

Avskrivninger       -53 253       -47 986      -45 012       -42 386     -37 605     -33 332     -32 179 

Netto driftsresultat           3 224         -5 992      -42 775       -51 673     -15 183         8 658     -23 066 

Overført til investeringsregnskapet                  -                   -               284                60                -                  -        10 859 

Bruk av fond       -35 231       -27 545      -19 086       -15 890        -5 932     -11 887       -2 351 

Dekning av tidligere års merforbruk                  -                   -                  -          17 534         8 000        6 012 

Avsetning til fond         35 120        51 508       65 082        27 120         8 902         4 922        8 546 

Regnskapsoverskudd-

/underskudd+
         -2 474         -5 586      -23 557       -27 063        -4 213         1 693 0
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Inntekts- og utgiftsutvikling  

 

Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) har for 2019 en vekst på 4,2 % 

mot 3,1 % i 2018 og 2,2 % i 2017. I tabellen under hvor veksten er framstilt pr. 

innbygger er den lavere, 3,9 % mot en vekst for landet på 3,8 %.  

Område
regnskap 

2019
Justert 

budsjett 2019

Mer/mindre 

forbruk
Prosent avvik

11 Overordnede funksjoner          -8 773          -12 048            3 276 27,2 %

Sentraladministrasjon         29 024           31 087           -2 064 -6,6 %

Eiendom         45 217           45 128                 89 0,2 %

Kirke           7 546             7 442               104 1,4 %

Barnehage         91 457           90 881               576 0,6 %

Brannvern           8 241             8 474              -233 -2,8 %

Grunnskole       168 181         167 292               889 0,5 %

Helse         87 504           86 058            1 446 1,7 %

Kultur         20 631           20 578                 53 0,3 %

NAV         40 109           39 787               332 0,8 %

Omsorg       239 350         242 763           -3 413 -1,4 %

Plan           9 382             9 587              -205 -2,1 %

Teknisk drift              120            -2 358            2 478 -105,1 %

Voksenopplæring           8 845             8 204               641 7,8 %

Sum       746 833         742 875            3 968 0,5 %

 -
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KOSTRA-tall viser at Vestre Toten kommune er en lavinntektskommune. Samtidig 

gjenspeiler det at det er en lettdreven kommune på grunn av størrelse og geografi. 

Vestre Toten kommune har fortsatt en inntektsutvikling som er for svak til å kunne 

løse alle økte oppgaver, herunder også å bedre driftsresultatet uten å måtte foreta 

store reduksjoner i aktivitet, omstille virksomhet eller øke egne inntekter.  

  

Vi ser at etter finanskrisen i 2008 hadde Vestre Toten en sterkere vekst i 

driftsinntekter enn i driftsutgiftene. 2014 var som tidligere nevnt et brudd i utviklingen, 

mens 2015-2016 var det netto inntektsøkning. 2017 viser at utviklingen ble snudd til 
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en kraftig netto vekst i kostnader. Vi ser at innføring av eiendomsskatt fra 2014 har 

bidratt betydelig til inntektsveksten fram til 2016. 2019 viser til at den negative 

utviklingen har fortsatt.   

Netto og brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat sier hva resultatet av den rene driften av virksomheten er. Netto 

driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og / eller finansiering av 

investeringer etter at all drift og i tillegg renter og avdrag er dekket i et regnskapsår. 

Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 2 % av driftsinntektene.  

 

 

 Korrigert for inntekter fra momskompensasjon tilhørende investeringer som ikke lenger er tillatt å inntektsføre i driftsregnskapet 

leger, var korrigert netto driftsresultat i 2013 på 1,4 % som er riktig å sammenlikne med, og ikke 3,0 %. Dette gjelder årene 

framover også.  

Etter å ha snudd den negative utviklingen som ga et underskudd i 2014 og 

påfølgende svært gode økonomiske resultater har det vært mulig å rette opp 

ubalansen i økonomien og skape framtidig handlingsrom. Det at eiendomsskatt på 

boliger ble innført har bidratt i vesentlig grad til dette. Det har i 2018 og 2019 vært en 

betydelig kostnadsvekst innenfor ressurskrevende tjenester og barnevern. I perioden 

vi er inne med år med normale inntekter fra finans og skatt vil det kreve omfattende 

omstilling av kommunens drift for å komme opp på et tilfredsstillende stabilt nivå for 

netto driftsresultat på 2 %. Det er på grunn av de store investeringene som gjøres og 

som gjennom renter og avdrag på lån øker finanskostnadene betydelig.  

Finansinntekter- og finansutgifter 
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Det er finansinntekter og utgifter som utgjør den viktige forskjellen mellom brutto- og 

netto driftsresultat. Dette er de samlede finanspostene i driftsregnskapet og består av 

renteutgifter og avdrag på lån og renteinntekter, avkastning på kommunens 

langsiktige aktiva (aksjer, obligasjoner og eiendom m.m.) – Totenkraftfondet samt 

avskrivninger.  

• Ordinære renteutgifter utgjorde 35,2 mill. i 2019 mot 30,4 mill. i 2018. Det har 

vært stigende markedsrenter og en stigende gjennomsnittlig rente på 

kommunens renteportefølje. 

• Ordinære avdrag utgjorde 37,6 mill. i 2019. mot 34,4 mill. i 2018. Det 

samsvarer med sterk økning i lånegjeld som følge av økte investeringer. 

• Ordinære renteinntekter (inkl. startlån og utbytte) utgjorde 11,5 mill. i 2019 mot 

11,2 mill. i 2018. 

• Avkastning på Totenkraftfondet ble positivt med 4,0 mill., som er 1,5 mill. mer 

enn budsjettert avkastning på 2,5 mill. 

Netto finansutgifter ble 3,1 mill. lavere og bedre enn budsjettert og det samme som i 

2018. 

Investeringsregnskap for 2019 

I tabellen sammenlignes justert budsjett og avlagt regnskap. I skjema 2B i 

regnskapsdokumentet følger en detaljert oversikt over de ulike 

investeringsprosjektene. 
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De ordinære investeringsutgiftene for 2019 er på 239 mill. og netto (fradrag for 

salgsinntekter og tilskudd/momskompensasjon) 191 mill. Hovedaktivitetene i 2019 

har vært bygging av ny ungdomsskole på Raufoss, ny idrettshall på Reinsvoll, 

utbygging av vann og avløp i kommunen og bygging av nytt bygg til dag- og 

avlastningssenter på Raufoss. Det er merforbruk på enkelte prosjekter, men et 

samlet mindreforbruk på 90,6 mill. på investeringer. Det er på grunn av forskyving 

mellom år på grunn av endret framdrift og tidspunkt for fakturering og innbetalinger.  

Ca. 39 mill. av brutto investeringer er gjort i rentable investeringer (selvfinansierende 

investeringer) som energiøkonomiserende tiltak (ENØK), vann- avløp og renovasjon 

(VAR), kommunale bygg med tilskudd og opparbeidelse av tomtearealer for salg. 

Dette er vist i tabellen under: 

 

Balanse  

Vestre Toten kommune har hatt en anstrengt likviditet som følge av underskudd og 

svake driftsresultater. Dette er kraftig forbedret de siste årene.  Det er verd å merke 

seg at kommunens pensjonsforpliktelser på 1 355 mill. kr i svært stor grad påvirker 

balansetallene. 

Egenkapitalen har hatt en svært positiv utvikling sett over flere år som følge av 

positive driftsresultater og økning av kapitalkontoen de siste årene. Egenkapitalen er 

i 2019 forbedret med 29,6 mill. hovedsakelig på grunn av økt avsetning til bundet 

investeringsfond av lånemidler fra Husbanken til formidling og at udekket i 

investeringsregnskapet i 2018 førte til en kortsiktig, nå fjernet, reduserende effekt på 

27,6 mill. i 2018. Vestre Toten kommunes samlede fondsmidler utgjør 135,5 mill. 

kroner etter 2019 og 138 mill. dersom kommunestyret velger å disponere 
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overskuddet til disposisjonsfond. Over tid er dette er en betydelig økning. Fra 2018 er 

det netto økte fondsmidler med 16,2 mill. inkludert mindreforbruk.   

Fra det laveste nivået etter finanskrisen i 2013 har den økt med 359 mill. fra -118 

mill. som det framgår i figuren under. Dette viser at handlingsrommet har økt for 

kommunen. 

 

Når det gjelder kommentarer til forvaltning av plasserte midler og gjeldsportefølje, 

viser rådmannen til egen finansrapport som legges fram for kommunestyret parallelt 

med behandlingen av regnskapet for 2019. 

Likviditet 

Gjennom bedringen av kommunens økonomiske resultater, er kommunens 

likviditetssituasjon kraftig forbedret og nært et normalnivå. Kun fortsatt 

driftsoverskudd over tid som bygger opp egenkapital og fond vil fortsatt bedre 

likviditeten. En fortsatt bedring av likviditeten vil medføre betydelig lavere netto 

finansutgifter som kan anvendes til tjenester i driften av kommunen.  

Under følger analyse av arbeidskapital ved utgangen av det enkelte år (i 1 000 kr):  

I tusen kr 2019 2018 2017 2016 

Omløpsmidler 323 016 335 316 406 745       294 128  

- kortsiktig gjeld      -178 027      -180 779    -152 066      -150 891  

Arbeidskapital 144 989 154 536 254 679 143 237 

- ubrukte lånemidler -21 301 -69 274 -119 709       -63 938  

Kortsiktig arbeidskapital 123 688 85 263 134 971 79 299 

 

Arbeidskapitalen sier noe om likviditeten og evnen til å betjene den kortsiktige 

gjelden og er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler. Den er redusert 

med om lag 9,5 mill. fra 154 til 145 mill. fra 2018 til 2019. Det skyldes reduksjon i 

ubrukte lånemidler samt økt leverandørgjeld. Omløpsmidler er redusert ned 25 mill. 
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Den kortsiktige arbeidskapitalen, som korrigerer for endringen i ubrukte lånemidler, 

er økt med om lag 38,4 mill. fra 85 til 124 mill. Dette viser at uten en netto reduksjon 

på 48 mill. i ubrukte lånemidler er det en betydelig økning i arbeidskapitalen.  

Dette reflekterer den endrede likviditeten i virksomheten som følge av det som er 

nevnt over.  to nøkkeltallene likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 brukes ofte for å 

vurdere om virksomheten har en tilfredsstillende likviditet: 

I tusen kr 2019 2018 2017 2016 

Likviditetsgrad 1         1,81          1,85          2,67          1,95  

Likivitetsgrad 2         0,65          0,76          0,58          0,68  
Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Bør være større enn 2 Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler / 

kortsiktig gjeld. Bør være større enn 1 

Analysen viser svekkelse i likviditeten slik at den fortsatt er under anbefalt minimum 

hovedsakelig som følge av reduksjon i ubrukte lånemidler. De står på bankkonto 

fram til de blir benyttet. Deler av de langsiktige plasserte midlene (Totenkraftfondet) 

inngår også i dette og viser at det fortsatt er betydelig behov for å styrke 

grunnlikviditeten ytterligere. De langsiktige plasseringene inkluderes i omløpsmidlene 

(i likhet med andre kommuner). Disse forvaltes imidlertid adskilt, noe som betyr at 

”grunnlikviditeten” i perioder er noe mindre. Kommunen trenger ikke lenger i perioder 

å ”trekker på” ubrukte lånemidler, fondsmidler og i kortere perioder driftskreditt 

(kassakreditt). Det er fortsatt behov for å styrke likviditeten betydelig.   

Det er verd å merke seg at dette er en analyse som tar for seg situasjonen på en 

bestemt dag (31.12.2019) og at det er betydelige svingninger gjennom året. Dette er 

nærmere omtalt i finansrapporten for 2019. 

Gjeld, egenkapital og soliditet  

Soliditeten kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Netto finans og 

avdragsutgifter i prosent av brutto driftsutgifter sier noe om gjeldsbelastningen sett i 

forhold til finansinntekter. Høye netto finans- og avdragsutgifter indikerer isolert sett 

en høy lånegjeld. Jo høyere netto finansutgifter kommunen har, jo mer er bundet av 

de midlene kommunen har til disposisjon for prioriterte tiltak. Det fordrer en mer 

effektiv drift for å opprettholde en økonomisk bærekraftig drift. Kommuner med 

negative netto rente- og avdragsutgifter har høyere finansinntekter enn finansutgifter. 

Vestre Totens måltall her er bedret over tid, men har økt de siste to årene på grunn 

av økte finansutgifter som følge av svært høyt investeringsnivå.  

Lånegjeld 

Samlet lånegjeld er på 1 792 mill. og økte siste året med 184 mill. eller 11,4 %. Av 

dette er 1 409 mill. kroner ordinære investeringslån og 383 mill. lån i Husbanken til 

videreutlån. Den økende lånegjelden vil gi seg utslag i økt rente- og 

avdragsbelastning i årene som kommer. Av kommunens samlede lånegjeld er     

60,8 % bundet med fast rente og har en gjennomsnittlig rentesats på 2,3 % ved 

årsslutt mot 2,1 % for ett år siden. Det gjenstår totalt 21,3 mill. kroner i ubrukte 
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lånemidler ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 47,9 mill. sammenliknet med 

2018. Av dette er 2,1 mill. relatert til investeringer og 19,2 mill. utlånsmidler lånt opp i 

Husbanken.  

Lånegjelden til investeringer økte med 139 mill. og samlet med 184 mill. kr fra 2018 

til 2019. Lånegjeldens sammensetning er også av betydning. En relativt stor del av 

kommunens lånegjeld er til rentable investeringer. Innenfor VAR er andelen på ca. 

250 mill. kr av total lånegjeld. I tillegg kommer «lønnsomme» investeringer i ENØK 

og omsorgsboliger (hvor husleie dekker finanskostnadene) slik at rentable 

investeringer andel av den samlede lånegjeld er på om lag 390 mill.  

I mill. kr      

 2019 2018 2017 2016 2015 

 lån til kommunale investeringer        1 409        1 270        1 149        1 051           951  

 formidlingslån i Husbanken           383           338           326           281           223  

 Sum        1 792        1 608        1 475        1 332        1 174  

  

Lånegjelden stabiliserte seg som andel av brutto driftsinntekter fra 2010. Den har 

igjen begynt å øke på grunn av store investeringer, hovedsakelig i ny barneskole og 

ungdomsskole. Dette er vist i figuren under økt lånegjeld. På grunn av de store 

investeringene i årene som har vært vil dette kreve et høyt driftsresultat for å 

finansiere investeringene og å bygge opp fondsmidler. Eiendomsskatteinntektene 

bidrar til at det er mulig å dekke disse finanskostnadene. 

 

Fondsmidler 

Tabellen under viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2011-2015. 
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Vestre Toten kommunes totale fondsmidler er på 135 mill. økt fra 122 mill. i 2018 og 

består av bundne driftsfond og investeringsfond. Totale fondsmidler inkludert 

mindreforbruk er til sammen 138 mill. Økningen i fond skyldes økte bundne 

investeringsfond og over tid er det en økning på grunn av større resultatgrad. Frie 

driftsfond er dermed bygd opp på grunn av gode økonomiske resultater. Det er helt 

avgjørende for Vestre Toten fortsetter å bygge opp frie driftsfond (disposisjonsfond) 

slik at kommunen opparbeider tilstrekkelig økonomisk handlingsrom.    

 

  

2019 2018 2017 2016 2015

Sum fond 135,6     121,8      125,0     65,8       47,7      

Sum fond inkl mindre/merforbruk 138,0     127,4      148,6     92,9       34,4      

I mill. kr
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4. Samfunn 
Samfunnsutvikling beskriver befolkningsutvikling og oppfølging av mål og resultater. 

Gjøvik og Toten-kommunene Østre og Vestre Toten er av de områdene i Innlandet 

som har størst befolkningsvekst. Byområdene Lillehammer, Hamar, Elverum har en 

tilsvarende vekst. De fleste kommunene i Oppland og Hedmark har en 

befolkningsnedgang. Vestre Toten kommune har fortsatt vekst i 2019 som samsvarer 

med den sterke boligveksten. Det er marginalt lavere enn landsgjennomsnittet.  

Befolkningsprognosene viser en fortsatt vekst på nivået de senere år for kommunen. 

Det er i utgangspunktet viktig å oppnå en befolkningsvekst minst på linje med 

landsgjennomsnittet da det vil gi større utviklingsmuligheter for kommunen. 

Det er viktig at kommunen har en samlet og langsiktig tilnærming til boligbygging, 

samferdselstiltak og kommunal infrastruktur og utbygging av det resterende 

tjenestetilbudet som sikrer en bærekraftig kommuneøkonomi. Kommunen har gjort 

en omfattende og god jobb og blitt godkjent som trafikksikker kommune og jobber 

langsiktig og godt med arealutvikling. I og med at det er forventet en fortsatt sterk 

vekst i årene som kommer er dette svært viktig.  

Kommuneplanens samfunnsdel har langsiktige mål om å være en innovativ og 

utviklingsrettet kommune, som gir gode oppvekstvillkår for barn og unge, bedret 

folkehelse og en trygg alderdom. Nedgangen i norsk økonomi og med en mindre 

oljesubsidiert økonomi vil gjøre innovasjon og utvikling enda viktigere. Der har vår 

region kommet langt og er i en særstilling. Industriklyngen på Raufoss er, sammen 

med andre klynger som staten har plukket ut som satsingsområde, i førersetet 

nasjonalt. Dette blir enda viktigere i den omstillingen som er startet opp som følge av 

Koronakrisen og økonomisk sjokk. 

Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens 

overordnede planlegging og styring i perioden.  

Befolkningsutvikling 

Per 1. januar 2020 hadde Vestre Toten kommune 13 427 innbyggere Det er en vekst 

i folketallet på 43 personer. Netto tilflytting utgjorde 56 personer, mens 

fødselsoverskuddet ble negativt med -14 personer. Dette er noe høyere en enn i 

2018 og litt under gjennomsnittet de siste ti årene.  

 



32 
 

 

Det er stor flytteaktivitet mellom kommunene. Netto innvandring er positiv med 27 

personer. Kommunen har som i fjor befolkningsvekst uten netto innvandring. 

 

I 2019 oppnådde kommunen en vekst på 0,3 %. Dette er en vekst som ligger på 

gjennomsnittet for de siste 10 årene. Det er bosatt færre flyktninger i 2019 enn i 

toppårene i fram til 2017. I kommunen ble det godkjent 88 boliger i 2019 mot 118 i 

fjor. Det var 143 i toppåret 2017. Normalår varierer mellom 60-80 stk. Det er fortsatt 

Fødte Døde
Fødsels

overskudd
Iinnvandring Utvandring

Netto
innvandring

Innflytting
(innenlandsk)

Utflytting
(innenlandsk)

Netto
innenlandsk

flytting

Netto flytting
Befolknings

vekst

2017 124 131 -7 45 27 18 734 612 122 140 133

2018 106 111 -5 78 37 41 679 646 33 74 69

2019 108 122 -14 55 28 27 680 651 29 56 42
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mange boliger under oppføring inn i 2020. Det er nettoflytting som skaper 

befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. De fleste av kommunene i Oppland har 

negativ befolkningsvekst og et stort fødselsunderskudd.  

Prognosene for befolkningsvekst fram til 2040 viser en sterk økning blant eldre med 

over en dobling i aldersgruppene 80-89 år fram mot 2030 og sterk vekst 

aldersgruppen 90+ år. Det er forventet mindre vekst i resterende aldersgrupper og at 

vi samlet får en økning til ca. 15 000 innbyggere i 2040. Det viser den siste 

oppdaterte befolkningsframskrivingen fra 2018. Det er samtidig klare tendenser på at 

den store tilflyttingen til kommunen vil føre til å jevne ut dette. Det er svært viktig at 

Vestre Toten kommune er i stand til å møte denne endringen i befolkningen på en 

best mulig måte.  
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5. Medarbeidere 
Dette kapitlet viser kommunens mål og resultater innenfor arbeidsgiverområdet. I 

tabellen er dette framstilt. 

Mål og utfordringer 

I tabellen under er det satt opp mål knyttet til utfordringer på medarbeiderområdet. 

Fokusområde Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Medarbeidere 

    

Ledelse Lederutviklingsprogram 
gjennomført 

Lederutviklingsprogram 
gjennomført 

Lederutviklingsprogram 
gjennomført 

Medarbeidere Helsefremmende 
arbeid som reduserer 
sykefravær 

Helsefremmende 
arbeid som reduserer 
sykefravær 

Helsefremmende 
arbeid som reduserer 
sykefravær 

Arbeidsgiverpolitikk Under arbeid Utforme 
arbeidsgiverpolitikk og 
arbeidsgiverstrategier 

Vedtatt og under 
arbeid med de ulike 
strategiene. 
Strategiene er nevnt 
under 

Digitalisering  Utforme strategi Digitaliseringsstrategi 
ferdig 

Forbedringsarbeid 
LEAN 

Strategi ferdig   

Ledelse- og 
ledelsesplattform 

 Vedta ny strategi Under arbeid 

Rekruttering  Vedta ny strategi Under arbeid 

Lønnspolitikk  Vedta ny strategi Under arbeid 

Kompetanse  Vedta ny strategi Under arbeid 

Livsfasepolitikk  Vedta ny strategi Under arbeid 

Heltidskultur  Vedta ny strategi Under arbeid 

Helsefremmende 
arbeidsplasser 

 Vedta ny strategi Under arbeid 

Mangfold, 
likestilling og 
inkludering 

 Vedta ny strategi Under arbeid 

 

Målene i tabellen ansees å være oppnådd samlet sett. Aktivitetene beskrives 

nærmere i de enkelte delkapitlene. 

Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2020 ansatt 959 personer som tilsvarer 

798 årsverk.  Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen under. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Årsverk 738 744 737 751 755 737 742 754 788 820 798 

Antall ansatte 990 935 936 959 963 869 881 893 916 957 959 
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Tallene svinger litt fra år til år, men vi ser av tallene Vestre Toten kommune yter nå 

vesentlig mer tjenester med relativt sett om lag samme antall ansatte. (Svingninger 

mellom årene kan i noen grad skyldes tilfeldige utslag på «telletidspunktet»). 

Forholdet er at tabellen tar utgangspunktet i de som eier stillingen så de ubesatte 

stillinger vil da ikke telles med.  

Gjennom søkelys på behov hos innbyggerne vil det være mulig å ha en fornuftig 

organisering av arbeidsoppgaver som fører til en effektiv drift. Hoppet fra i fjor i antall 

årsverk er kunstig høyt, men over tid vil omstilling for å redusere utgiftene føre til 

reduksjon i bemanning. 

Kompetanse 

Riktig kompetanse hos kommunens ansatte er viktig for å sikre best mulig tjenester til 

kommunens innbyggere. Det skal jobbes systematisk og målrettet med 

kompetanseutvikling på alle nivåer i organisasjonen framover. Kommunen ønsker å 

utvikle seg til å bli en lærende organisasjon basert på Lean og kontinuerlig forbedring 

som virksomhetsstrategi. Det er gjennomført kompetanseutvikling i sektorene 

gjennom utdanning av ansatte. Det er vedtatt arbeidsgiverpolitikk og strategier for 

Vestre Toten kommune i 2019, og det skal utarbeides en overordnet 

kompetanseplan/strategi. 

Grunnskole: stor satsning på fagområde engelsk, norsk, matte og videreutdanning av 

personell for å møte kravene innen skole. 

Omsorg har egen kompetanseplan. 

Det prioriteres å sikre at kommunen har den nødvendige fagkompetansen for å møte 

utfordringene i tjenestene i tiden som kommer samtidig å klare å gi ansatte 

muligheter til en karriere med utviklingsmuligheter. Det er gjennomført ansattes dag 

hvor alle har tilbud om å delta. Det har vært jobbet og jobbes fortsatt med målrettede 

kompetansehevingstiltak på alle tjenesteområder 

Rekruttering   

Kommunen har en viss turnover. I 2019 hadde vi i overkant av 55 nyansettelser i 

faste stillinger. Kommunal sektor vil også som følge av veksten i omsorg gjennom 

eldrebølgen ha behov for betydelig flere ansatte. Det blir viktig å jobbe målrettet og 

systematisk med rekruttering framover for å sikre nok kompetent arbeidskraft. Det vil 

bli utarbeidet en rekrutteringsstrategi jfr. vedtatt arbeidsgiverpolitikk og strategier. 

Ledelse 

Lean kontinuerlig forbedring er kommunens virksomhetsstrategi og vi er i 

overgangen til å bli en lærende organisasjon. Lederutvikling har hatt og vil ha høy 

fokus i denne sammenhengen. Rådmannen ønsker i enda større grad å vektlegge 

ledelsesutvikling i tiden framover. Det er et av fokusområdene i kommunens 

virksomhetsstrategi for Lean. Det er laget en egen opplæringsplan for nye ledere. 

Det er gjennomført Lean lederforum for ledere annenhver måned. Det er i 2019 som 
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vanlig gjennomført ledersamling og Stenbergdagen i juni med søkelys på 

helsefremmende arbeidsplasser. Eget lederutviklingsprogram  ble startet opp i 2017 

og fullført i 2018 og har vært gjennomført med svært positive tilbakemeldinger som er 

gitt gjennom målrettede evalueringer. Dette programmet har i 2019 blitt gjentatt i 

tilpasset form for nye ledere. 

Under vises kommunens utviklingshus hvor fokusområder, strategier i en lærende 

organisasjon settes i sammenheng med hvordan organisasjonen skal nå 

kommunens langsiktige målsettinger. 

 

Helsefremmende arbeid 

Kommunen har prioritert helsefremmende arbeid høyt, gjennom systematisk 

oppfølging av IA (inkluderende arbeidsliv)-avtalen, egne arbeidsgrupper på 

arbeidsplassene og i rådmannens ledergruppe. Det er satt konkrete målsettinger i 

handlingsplan for helsefremmende arbeid for å få til dette. Hovedmålet med å ha en 

handlingsplan for kommunens helsefremmende arbeid er å sette fokus på hva Vestre 

Toten kommune kan gjøre selv. Vår overbevisning er at økt mestring gir bedre 

kvalitet som fører til økt nærvær. Den enkelte arbeidsplass er den viktigste arena for 

å utvikle dette. Medarbeiderskap er viktig for å finne gode tiltak for å ta vare på og 

utvikle disse på en best mulig måte. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring har 

også medarbeiderskap som en hovedingrediens.  Det har vært jobbet med 

revitalisering av dette arbeidet. Man er i sluttfasen av å utarbeide en overordnet 

strategi for helsefremmende arbeid i Vestre Toten kommune jfr. vedtatt 

arbeidsgiverpolitikk og strategier. 
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Nærvær 

Under viser en tabell utviklingen i sykefraværet fra 1996-2019: 

 
    

Det må forventes svingninger fra år til år. Sammenlignet med året før så er nærværet 

noe redusert. Det betyr at vi må jobbe enda bedre med tiltak for å øke nærværet.   

Kommunens langsiktige målsetting er et sykefravær på under 7,5 %.  

Nærværsstatistikk for årene 2002 – 2018 følger: 

År 
Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent 

prosent prosent kvinner  /  menn 

2004 9,7 90,3   

2005 8,8 91,2   

2006 10,5 89,5   

2007 8,2 91,8   

2008 8,3 91,7 91,1  /   93,9 

2009 8,3 91,7 91,4 /    92,7 

2010 8,9 91,1 90,6  /    92,8 

2011 8,8 91,2 90,7  /    92,8 

2012 7,8 92,2 91,6   /    94,3 

2013 8,8 91,2    90,1    /   95,5 

                    2014 8,0 92,0 91,2   /   94,8 

                    2015 8,6 91,4 90,9   /   93,4 

                    2016 8,6 91,4     94     /    90,7 
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År 
Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent 

prosent prosent kvinner  /  menn 

2017 9,4 90,6 89,8  /    93,6 

2018 9,3 90,7 88,1  /    92,4 

2019 9,4 90,6     89,7  /    94,1 

 

Det er flere elementer som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å ha et godt 

helsefremmende arbeid for blant annet å redusere sykefraværet: 

• God, tydelig og inkluderende ledelse 

• Involvering og ansvarliggjøring av den ansatte - det er de som vet hvor skoen 
trykker 

• Riktig bruk av kompetanse hos ledere og medarbeidere, med muligheter for 

utvikling – medarbeiderskap 

• Å arbeide for å fremme helse for å unngå sykefravær må forankres blant de 

tillitsvalgte, og også være godt kjent blant alle de ansatte.  

• Systematisk arbeid for å forebygge sykefravær og tett oppfølging av de sykmeldte 

er god arbeidsgiverpolitikk. 

 

For Vestre Toten kommunens del er fokus på et aktivt IA-arbeid, kartlegging av 

kompetanse og bruk av denne, samt samarbeidet i HEIA gruppene virkemidler som 

samsvarer med det som nevnes som viktige faktorer. I HEIA gruppene samarbeider 

leder, verneombud og tillitsvalgt på lokalt plan. Det har i flere år vært fokus på 

innholdet i begrepene Helsefremmende arbeid og Inkluderende arbeidsliv, samt hvor 

viktig kommunikasjon er for et høyt nærvær.  Begrepene i helsefremmende arbeid er 

og blitt en del av kultur- og trivselsbegrepet i Lean.  Dette, sammen med arbeidet 

som foregår i rådmannens HEFA gruppe, danner grunnlag for årlige tiltaksplaner og 

en rekke kompetansehevende tiltak. Årlig gjennomfører kommunen en tiltaksdag for 

ledere, verneombud og tillitsvalgte. Vi avvikler også ansattdag med fokus på 

inkludering og med ulike tema. I tråd med tiltaksplanene avvikles det årlig flere 

temadager for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

Likestilling 

I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske 

tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i 

virksomheten i årsberetningen.  

Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for 

likestilling med følgende målsettinger: 

A. Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling. 
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B. Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og 

rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er 

kvalifisert til stillingen. 

C. Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og 

personalsaker 

D. Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet 

I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene. 

I 2014 ble ny lønnspolitisk plan vedtatt. Planen er under revidering, og vil bli ferdig i 

løpet av 2020. Følgende er tatt inn: «Likestilling mellom kjønnene ved at kvinner og 

menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement». Det er både ved tilsetting 

og lokale forhandlinger bevisste holdninger til lik lønn for likt arbeid.   

Statistikker – stillingsstørrelse og årslønn:  

  
Totalt 
2018 

Kvinner Menn 
Totalt 
2019 

Kvinner Menn 

Alle ansatte 957 755 202 959 833 126 

Prosentvis fordeling   79 21    

Årsverk 820 640 180 798 587 179 

Gjennomsnitt stillingsprosent 85 85 89 85 86 89 

Gjennomsnitts årslønn 465 800 460 000 485 000 491 257 480 000 522 000 

  

Tabellen ble i 2014 standardisert for kun å gjelde de som er eier av en stilling i 

kommunen. Endringen sikrer en mer korrekt og lik sammenligning mellom årene. Det 

har gradvis vært en økning i gjennomsnittlig stillingsprosent over år, men i 2018 er 

den redusert med ett prosentpoeng. For år 2019 er det en liten øking for kvinner i 

stillingsprosent, og uendret for menn. 

Det er ingen store forskjeller mellom kvinner og menn i stillingsprosent.  

Forskjellen i gjennomsnitts årslønn mellom kvinner og menn  
Tabellen under viser at lønnsforskjellene i kroner mellom kvinner og menn har holdt 

seg noenlunde stabil. 2016 viser et høyere tall, men dette er utlignet i 2017 og 

ytterligere redusert i 2018 uten at vi har noen eksakt entydig forklaring på det. Det 

har i 2019 vært en økning. Det er heller ingen entydig forklaring på dette. 

Sannsynligvis vil dette minimeres når årets lønnsforhandlinger er gjennomført. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

   33 100   31 900   35 093   36 500    40 000   34 500  51 000 39 400 25 000 42 000 

 

Uønsket deltid 

Løsningen på registrering er endret i 2016. Kun 6 personer hadde registrert seg på 

det tidspunktet med uønsket deltid. Det gav et feil bilde og det ble derfor ikke 
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registrert tall for 2016. Ansatte kan/skal registrere uønsket deltid i tilgjengelig web-

løsning for god tilgang for ledelsen ved utvidelse og tilsetting i stillinger. 

 

 

Ved å følge registrering over tid, så ser vi at ansatte får sin stilling økt. Flere har fått 

den økning de ønsker, og noen har og fått sin stilling økt til 100 %.  

Ulike tiltak er utprøvd og videreført:  

• Nattstillinger er økt fra 50 % til 65 % stillinger 
Det er unntaksvis at det er 50% stilling. Flere enheter har for øvrig gått over til 
rundturnus og rene nattstillinger er tatt bort.  
 

• Kombinasjonsstillinger innen hjemmehjelp og ”små” helgestillinger. 
 

• Økt grunnbemanning vurderes på enheter der fravær er stabilt lavt 
Har økt grunnbemanning i to enheter. 
 

• Langvakter og 12 timers helgeturnus gir større stillinger (ingen under 50 %) 
12 timer og 14 timers turnus i tre enheter. 1 i 50% stilling. 
 

• Videre samarbeides det på tvers av tjenesteområdene der kompetansen kan 
nyttiggjøres og utfordringene drøftes løpende med arbeidstaker-
organisasjonenes hovedtillitsvalgt. 
Samarbeid på tvers av Helse og omsorg.  
Det samarbeides på tvers av enheter i omsorg.  
 

• Helgevakter hyppigere enn tredje hver helg, må avtales individuelt. 
Har enkelte ansatt som jobber en ekstra helg i turnus og helgestillinger som 
jobber annenhver helg.  Sommerferieavvikling blir det gjort avtaler om å jobbe 
oftere enn hver tredje helg.  

Type Registrert i 
2012 

Registrer
t i 2013 

Registrer
t i 2014 

Registrer
t i 2015 

Registrer
t i 2018 

Registrer
t i 2019 

Registrert 
totalt 

158 134 135 131 130 34 

Fornøyd med 
sin 
stillingsprosent 

17 derav 4 i 
deltidsstilling 

25 derav 
8 i 
deltidsstilli
ng 

44 derav 
17 i 
deltidsstilli
ng 

15 18 13, derav 
5 i 
deltidsstilli
ng 

Ønsker 
redusert stilling 

7  9 3 0 0 

Ønsker økt 
stilling 

141 derav 13 
som ikke har 
fast stilling 

109 derav 
12 som 
ikke har 
fast 
stilling 

82 derav 
28 som 
ikke har 
fast 
stilling 

26 27 derav 
12 som 
ikke har 
fast 
stilling 

22, derav 
1 som 
ikke har 
fast 
stilling. 

Ikke besvart 
om de ønsker 
økt- /red. 
stilling 

   87 
derav har 
18 
stk 100 % 

90 
derav har 
17stk 100 
% 

3 derav 
har 4 stk 
100  
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• Øke stillingsbrøker og styrke grunnbemanning 
 
Økt stillinger ved 12 timersturnus, økt grunnbemanning og andre har fått 
hyppigere helg for å øke stillingsbrøk. 
 

• Vurderer ved ledighet å slå sammen hjemler slik at stillingen blir økt. 
Utfordringen ved å slå sammen stillinger er mangelen på helg.  
 

På stillingsnivå:  

Lønnsgruppe/ 
gjennomsnittelig 
stillingsstørrelse 

Gjennomsnitt 
årslønn 

Antall ansatte 
2018 / gj.snitt  st % 

Gjennomsnitt 
årslønn 

Antall ansatte 2019 
/ gj.snitt  st % (i kroner tusen) (i kroner tusen) 

2018 2019 

Kjønn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Lederlønn jfr. HTA pkt. 3.4 *) 
inkl 3. nivå 

657 706 
29 23 

665 726 
31 25 

100 % 98 % 100 100 

Ufaglærte 377 343 
116 34 

382 373 
98 31 

54 % 48 % 54 % 50 % 

Fagarbeidere 420 425 
246 59 

430 458 
250 78 

65 % 65 % 70% 60% 

Avlønning høyskole 465 450 
148 12 

493 489 
180 24 

92 % 91 % 82% 89% 

Avlønning mer enn høyskole 
inkl. leger 

535 550 
54 25 

564 642 
48 20 

75%  65% 76% 66% 

Undervisningspersonell 526 569 
139 34 

554 542 
132 38 

95 % 99 % 93% 94% 

 

Tabellen viser små justeringer, men ikke så vesentlige og tydelige at vi har grunnlag 

for å forklare endringene.   

På tjenesteområdenivå: 

I rådmannens ledergruppe er det 14 personer: 6 kvinner og 8 menn i 2019. 
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Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven   

I henhold til § 3 i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne (diskriminering - og tilgjengelighetsloven), skal det i årsberetningen 

redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

lovens formål. 

Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv., 

vises det til avsnittet foran om Likestilling. 

Vestre Toten var "pilotkommune" for universell utforming i perioden 2005-2008 og 

"ressurskommune" 2009 - 2013.  Kommunen har derfor innarbeidet gode rutiner for å 

ivareta når tiltak skal gjøres. Eksempel på tiltak: 

• I forbindelse med utbygging av rådhuset(NAV) ble det også etablert utvendig 
heis slik at rådhusets ”borggård” nå er tilgjengelig der det tidligere var bare 
trapp. 

• Ved ombygging av folkebiblioteket ble det etablert nye dører med døråpnere, 
ledelinjer, ekstra hyllelys og nytt toalett.  

• Ved den nye svømmehallen er det tatt hensyn både i nytt bygg og ved 
ombygging av eksisterende garderobeanlegg.  

• På rådhuset er dører skiftet for å sikre bedret tilgang for funksjonshemmede. 

• Ved nybygging av kommunale bygg/ anlegg er universell utforming en naturlig 
forutsetning for gjennomføring. 

• Kommunen utarbeidet i 2010 ny hjemmeside som oppfyller kravene til 
Universell utforming.  

• Universell utforming er også innarbeidet i Kommuneplanen og vektlegges ved 
utarbeiding av reguleringsplaner mv. 

Universell utforming inngår i all planlegging av bygg, installasjoner og innen 

digitalisering i regi av Vestre Toten kommune. 

Rådet for funksjonshemmede har deltatt i prioriteringene og benyttes aktivt i 

byggeprosesser og der det er behov for rådets kompetanse. 

Universell utforming blir tatt opp i rådmannens ledermøter slik at alle ledere skal 

være godt kjent med hva det innebærer og ta nødvendige hensyn ved utarbeiding av 

planer og tiltak. 

Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv., 

vises det til avsnittet foran om likestilling. 

Seniortiltak  

I forbindelse med handlingsplan for helsefremmende- og inkluderende 

arbeidsplasser, iverksatte Vestre Toten kommune fra 2008 noen ordninger for de 

såkalte seniorene våre, det vil si ansatte over 62 år. I 2013 ble ordningen evaluert og 

det ble gjort enkelte justeringer som stort sett er merkbare ved at fokus skal rettes 

like mye mot tilrettelegging og samtaler som økonomiske tiltak. I 2018 ble det 
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utarbeidet og vedtatt en egen seniorplan (2018-2021) med tydelige tiltak som følges 

opp i egen avtale med ansatte. 

Ordningen består av følgende:  
Ansatte over 62 år med minst 50 % stilling, kan gis mulighet til å søke om seniortiltak 

mellom 62 år og fram til fylte 66 år) 

Kommunens seniortiltak fra 2018: Med bakgrunn i vedtaket ble ordningen slik for 
2018:  
 

1.  Antall dager fra 01.03.18: 5 dager i 100 % stilling ved fylte 62 år og 10 dager 
fra fylte 64 år. 

2. For undervisningspersonell: Antall dager fra 01.03.18: 4 dager i 100 % stilling 
ved fylte 62 år og 8 dager ved fylte 64 år.   

3. Kompensasjon  –  seniortilskudd  fra 01.03.18:  kroner 15 000,- ved fylte 62 år 
og kr 20 000,- ved fylte 64 år. 

 

Ordningene tjener flere hensikter, blant annet å beholde de ansatte i arbeid lenger 

År 
Senior 

tilskudd 

Vikar 
seniorpol 

tiltak 

Antall 
registrert 

Antall  
med ekstra 

fridager 

Totale 
fridager 

2013 182 000 173 000 46 30   

2014 113 000 147 000 35 29 241 

2015 79 000 166 000 45 36 317 

2016 147 000 90 150 49 36 356 

2017 160 000 165 600 86 40 308 

2018 174 600 172 300 90 43 311 

2019 175 000 171 200 94 47 319 
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6. Tjenesteområdene 

6.1 Sentral stabs- og støttefunksjon 

6.1.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 

Området omfatter kommunens sentraliserte stab og støttefunksjoner i tillegg til 

politisk virksomhet og tillitsvalgtordningen. Området har i tillegg til kostnader for 

diverse fellestjenester som leveres på tvers i organisasjonen også kostnader i det 

regionale samarbeidet innen IKT og anskaffelser, ca. 20 % andel.  

Sentral stab og støtte består ved utgangen av 2019 av 15,7 årsverk. Dette var 1,5 

årsverk mindre enn ved utgangen av 2018. 

Stab og støtte funksjoner  

Interne oppgaver Publikumsrettede oppgaver 

Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS) Parkeringstillatelser 

Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl. 
politisk virksomhet. 

Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene 

Personvernombud Serverings- og skjenkebevillinger 

Postmottak/journalføring/frankering Valg: Stortings- og sametings- og  
kommunevalg/fylkestingsvalg samt valg av 
meddommere 

Arkiv Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner 

Informasjon- og kommunikasjons-teknologi 
(IKT) 

Oppholdsbetaling institusjon 

Økonomisaker / budsjett Sentralbord/resepsjon/informasjon 

Regnskap Vielser i kommunal regi 

Lønn- og sykepengerefusjon  

 
Frikjøp av hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene er også en del av utgiftene 

i området, totalt 3,6 årsverk inkludert hovedverneombud i 20 % stilling. Tillitsvalgte 

har et ytterligere frikjøp med 40 % som refunderes. 

Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,86 årsverk som fordeles 

mellom ordfører og ledere i ulike utvalg. 

De ansatte har jobbet aktivt med forbedringsarbeid og det viser resultater. Alle er ikke 

i gang med LEAN arbeidet, slik at gevinstene for alle områdene er ikke synliggjort på 

samme måte.  

Vi ser at bruk av LEAN som metode i forbedringsarbeid, gir et økt fokus, en økt 

kvalitet og bevisstgjøring i forbedringsarbeidet.  

Avdelingen har mange ulike arbeidsområder som ikke vises i form av direkte 

tjenesteyting, men oppgaver ytes i form av støtte og bistand på arbeid og oppgaver 

som skal løses i ytre enheter, oppgaver som skal gjøre Vestre Toten kommune til en 

best mulig arbeidsplass for alle ansatte, gi god informasjon og best mulig tilgang for 

innbyggerne via nettsider og muligheter for elektroniske skjemaer og søknader og 

bistand. 
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Avdelingen er i stadig endring for å møte alle de utfordringene som kreves når det 

gjelder å effektivisere, oppfylle nasjonale krav og statlig lovverk og ikke minst være 

en støttefunksjon for andre tjenesteområder. For oss som avdeling og med mange 

ulike fagområder, ser vi nytten av noen felles mål og strategivalg.  

Avdelingen har fokus på blant annet: 

➢ Høy kvalitet og gode tilbakemeldinger på service og ytelse. Dette er viktig for å 
inneha tillit ute i tjenesteområdene. 

➢ Fokus på effektivisering, jobbe riktig og målrettet. For å møte behovene og 
kravene fra tjenesteområder/ driftsenheter benyttes LEAN som en metode å 
oppnå målene.   

➢ Utnytte de verktøyene som anskaffes og se muligheter i verktøy som finnes i 
markedet. I den forbindelse må det fokuseres enda mer på funksjonaliteten og 
utnyttelse. 
➢ Setter opp konkrete aktiviteter til oppgaver der vi kan måle effekt av hva som 

er gjort og hva som er oppnådd.  
➢ Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.  
➢ Bidra aktivt på personalområdet mot ledere og medarbeidere. 

Sentrale aktiviteter: 
➢ Oppfølging av lederutviklingsprogram gjennomført juni 2019 (Stab/støtte). 
➢ Digitalisering – sentralt fokus og strategiarbeid prioritert. Oppstart av 

skyløsninger for kontorstøtte. 
➢ Igangsatte temadag (3t) for nye ledere i HR/HMS og lønn (forlengelse av 

lederutviklingsprogrammet) 
➢ E- læring er etablert, men fått lite fokus i 2019 på grunn av overgang til ny 

læringsplattform. 
➢      Ny versjon av kvalitetssystemet Compilo innført 
➢ Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier ble vedtatt – oppstart på enkelte 

strategier som lønnspolitikk og heltidskultur – flere strategier etter hvert  
➢ Lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 
➢ Virksomhetsoverdragelse deltidsbrannmannskap - forberedelser 
➢ Fagdager i regi av FØS med fokus på å utnytte de verktøyene som anskaffes, 

og se muligheter i de systemer som allerede finnes. 
➢ Revisjon av kommunens informasjonssikkerhet gjennomført 2019. 
➢ Gjennomført intern opplæring og kurs - eSak: kurs for nyansatte og 

repetisjonskurs avholdt etter behov. Interne kurs innen økonomi for ledere og 
andre er forbedret og også utvidet. 

➢ SvarUT - tatt i bruk av Visma familia og Visma flyktning. 
➢ Oppstart prosjekt Elements (skybasert sak/arkivløsning) – avtale inngått med 

Sikri juni 2019 om å oppgradere til Elements og ta i bruk eByggesak. Oppstart 
desember 2019 

➢ Ordfører foretok ni vigsler, varaordfører fire vigsler og kommunedirektøren 
foretok én vigsel i 2019 

➢ Personvernombud rollen er «revitalisert» og arbeidet med ivaretagelse av ny 
personvernlovgivning er fortsatt.  

➢ Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 
➢ Planlegging og oppsett av Office365 (skybasert kontorstøtte). Gikk over i 

september 2019. 
➢ Nytt sentralbordsystem innført høsten 2019 



46 
 

➢ Kommunevalg gjennomført høsten 2019 
 

Nasjonale føringer 

I det meste av vårt arbeid må vi forholde oss til mange lover, avtaler, retningslinjer og 

ikke minst et EU-regelverk som vi blir mer og mer berørt av. Et vesentlig 

innsatsområde sist år og videre framover blir en tilpasning til den nye 

personvernlovgivningen. Blant annet innebærer det at kommunene ble pålagt å 

opprette en stilling som personvernombud, en ordning som tidligere har vært frivillig, 

og et forsterket fokus på internkontroll. Bakgrunnen er Europa skal få et mer 

moderne, ensartet og harmonisert personregelverk på tvers av hele EU/EØS. 

Lovkrav 

Områdets lovmessige forpliktelser til å yte tjenester, gi bistand, forvalte lovverk og 

ikke minst formidle dette videre i organisasjonene er i hovedsak nedfelt i mer enn ett 

20-talls lover og forskrifter. 

Blant lovene vi yter intern og ekstern bistand og tjenester i, kan nevnes:  

Kommuneloven (ny høsten 2019), offentleglova, alkoholloven, arkivloven, 

forvaltningsloven, serveringsloven, valgloven, ferieloven, lov om interkommunale 

selskaper, arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven m.m. 

Innenfor lovverket er det gitt bistand og tjenester internt og eksternt. 

6.1.2 Måloppnåelse 

Samfunnsutviklingen preges mer og mer av økt digitalisering. Regjeringen har et mål 

om at Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til 

innbyggere og næringsliv. Som ledd i dette økes også graden av den kommunale 

tjenesteyting på digitale plattformer. Kommunens hjemmesider og sosiale medier vil i 

årene som kommer bli preget av innbyggernes informasjonsbehov og krav til 

kommunikasjon. For eksempel den økte bruken av Svar Ut har ført til ganske store 

besparelser, både på direkte kostnader som porto og tidsbruk ved hver 

fakturautsending, som også er redusert. 

Presset på kommunal og offentlig sektor blir økende i form av enda større 

omstillingsevne, enda mer effektivitet og ikke minst samarbeid med andre kommuner 

i regionen.  Lean som virksomhetsstrategi bidrar til at både effektivitet og kvalitet 

øker.  

Vår visjon:  

Avdelingens visjon:  
Bærebjelken for effektiv støtte- vi gjør andre gode. 
 
Bedriftsprofil: 
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Raushet, vennlighet og respekt. Yte god service og være faglig dyktig. 
 
Lederprofil: 
Tilgjengelighet og løsningsorientert. Fremme en kultur preget av trygghet, tillit og et 
godt arbeidsmiljø. 
 
 
 

Fokusområde Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Brukere    

Gi god service, 

effektiv 

saksbehandling og 

topp kvalitet på 

ytelsen med 

tjenestemottager 

i sentrum – Riktig 

tjeneste til rett 

tid. 

Økt andel digital 

kommunikasjon. Andel via 

«Svar ut» (okt 17 – okt 18 = 

+ 7 500) 

Øke andel digital 

kommunikasjon 

Positiv utvikling i andel 

digital kommunikasjon ala 

«SvarUt» og «SvarInn».  

 Bedre kontakt med 

skjenkenæringen. 

Kartlegge muligheter og 

gjennomføre kurs med 

næringen. 

Kurs ikke gjennomført i 

2019 på grunn av 

nedskallert ressursbruk på 

området.  

God samhandling 

og dialog ved at 

innbyggerne har 

tilgjengelige 

kanaler til 

politikere og 

tjenesteområde. 

Mål 6 av 6: Målingene skjer 

nå kun etter tilfeldig 

utplukking. VTK ikke blant 

disse.    

Resultat 6 av 6 (hvis 

måling) 

Målingene skjer nå kun 

etter tilfeldig utplukking. 

VTK ikke blant disse.    

Gode 

nettløsninger og 

lett tilgjengelig 

informasjon med 

mulighet for 

elektronisk 

samhandling 

Ny hjemmeside tatt i bruk. 

Digitale skjema: Anslag 98 

%. 

Mål: 100 % digitale 

skjemaer. 

95 % digitale skjemaer. 2-3 

gjenstår.  

Antall besøkende, definert 

med «klikk» på 

kommunens nettside: 

2018: 755 096 

1 000 000 «klikk» på 

kommunens nettside. 

Antall besøkende, definert 

med «klikk» på 

kommunens nettside: 

2019: 774 096 

Facebook: 2696 følgere Facebook: 3000 følgere Facebook:3334 følgere 

Evaluering og revidering 

digital strategi 

 

Gjennomføring av fase 1 av 

digitalstrategi. Ny versjon 

sak/arkiv-løsning 

Gjennomføring av 

digitaliseringsstrategien 

påbegynt – sak/arkiv og 

Office365. 

Legge til rette for 

politisk arbeid 

med gode 

 Opprettholde kvalitet og 

god saksbehandling 

Opprettholdt kvalitet og 

god saksbehandling 
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Fokusområde Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

arbeidsvilkår og 

god 

saksbehandling 

Påstartet revidering av 

delegeringsreglementet.  

Opprettholde og sikre god 

kvalitet i saksbehandling og 

effektuering av vedtak. 

Revidert og godkjent 

delegeringsreglement. 

Godkjent kommunevalg.  

Delegeringsreglementet 

revidert. Politisk 

behandling april 2019. Økt 

profesjonalisering, 

gjennomføring og 

godkjent Kommunevalg.   

 Gitt opplæring til 
politikere, ledere og andre. 
Digital kommunikasjon økt.  

 

Gi opplæring til politikere, 
ledere og andre. Økt andel 
digital kommunikasjon. 

Folkevalgtopplæring 
gjennomført (etter valget). 
Skolering av ledere og 
andre. Digital 
kommunikasjon økt.  

 

Medarbeidere    

Fornøyde og 

engasjerte 

medarbeidere 

som trives, 

involveres og 

mestrer i et aktivt 

miljø 

 

Nærvær: 97,1 % Mål nærvær: 98 % Nærvær: 94,6 % 

Opprettholde og 

gjennomføre 

medarbeidersamtaler 

Medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelse 

gjennomført.  

 Avholde 

medarbeidersamtaler.  

Følge opp utfordringer i 

etterkant av samtaler med 

ansatte. 

Avholdt 

medarbeiderundersøkelse, 

10-faktor, resultat 4,3  

Lean innføres i 

alle enheter  

Ny enhet Ny enhet. Alle enheter har 

Lean på plass  
Fortsatt gjenstår én. 

Økonomi    

Høy kvalitet på 

oppgaver og 

tjenester.   

Avla regnskapet 26.02 Avlegge regnskapet innen 

frist, dvs. 15.02 

Avla regnskapet 18.03 

Tilstrekkelig 

økonomi til å 

drive forsvarlige 

og yte gode nok 

tjenester.  

Mindreforbruk Balanse Mindreforbruk 

Andel eFaktura/ 

eHandel i % av  

inngående 

fakturaer av 

leverandører som 

vi har 

rammeavtale med 

78 % 100 % 86 % 
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Fokusområde Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Ordre via E-

handel i 

% av faktura fra 

leverandører med 

rammeavtale 

48 % 80 % 52 % 

Utnytte alle 

muligheter i 

anskaffet verktøy 

og fokusere på 

utnyttelse av ny 

funksjonalitet 

løpende løpende løpende 

 

 

 

Antall 
skjenkekontroller 

Antall avvik 

Type avvik Mål Resultat 

2013 - 30 
2014 – 19 
2015 – 29 
2016 – 47 
2017 – 32 
2018 – 39 
2019 – 36 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
7 
2 
2  
4  
8 (*) 

(*) To avvik på grunn av manglende 

deltagelse på obligatorisk kurs i ansvarlig 

skjenking.  Disse resulterte i tildeling av 1 

prikk per avvik. Fem avvik på grunn av 

manglende innlevering av 

omsetningsoppgaver. Disse resulterte i 

tildeling av 1 prikk per avvik. Ett avvik går på 

at åpenbart påvirkede personer får oppholde 

seg i lokalet og fortsatt får drikke øl. Dette 

resulterte i tildeling av 4 prikker.  

 

Antall kontroller ved 
salg alkohol i butikk Mål Resultat Type avvik 

2013 – 20 
2014 – 21 
2015 – 20 
2016 – 24 
2017 – 23 
2018 – 26 
2019 – 31 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
6 
3 
0 
0 
0 

 

Antall røykekontroller Antall avvik Type avvik 

Mål Resultat 

2018 – 33 
2019 – 44 

0 
0 

0 
0 

 

 
Antall kontroller er tilfredsstillende i henhold til Alkohollovens krav. Antall avvik har 

gått opp, men dette går hovedsakelig på administrasjon. Det er kun er ett avvik som 

er avdekket på selve kontrollene.  

Antall kontroller ved salg alkohol i butikk er noe høyere i år.   Det er positivt at 

kontrollene ikke har påvist avvik.  

Antall røykekontroller er over krav. Her er det ikke avdekket avvik. 
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6.1.3 Regnskapsresultatet 

12 Sentraladministrasjonen 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 29 270 31 989 33 215 1 227 

  Sum Inntekter -2 604 -2 965 -2 128 - 836 

            

  Netto driftsresultat 26 666 29 024 31 087 2 063 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til revisjon, IKT-utgifter 

(sammenheng med senere overgang til skybasert kontorstøtte enn planlagt samt 

mindrekostnader ifb interkommunal IKT-drift), sykepengerefusjoner, netto forvaltning 

av saker tilknyttet alkoholbevillinger og lavere administrative felleskostnader.    



51 
 

6.2 Eiendomsavdelingen  

6.2.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
 
Eiendomsavdelingen har gitt intern støtte til tjenesteområdene og driftsenhetene i 

kommunen innenfor områdene byggforvaltning, ENØK og renhold. Videre har 

avdelingen ansvaret for alle prosjekter knyttet til kommunens formålsbygg og nye 

byggeprosjekter. 

Avdelingen er organisert i 3 «avdelinger»: Drift, prosjekt og renhold. 

Drift: 

Eiendomsavdelingen har driftsansvar for alle kommunens formålsbygg og forvalter i 

underkant av 40 bygg med et samlet areal på ca. 75.000 m2.  

2019 har vært preget av høy aktivitet der vi har jobbet mye med utbedringer og 

optimalisering av de tekniske anleggene. Det aller meste av dette skjer i egen regi 

ved hjelp av driftsteknikere og vaktmestere.  

Fellesuker: Vi har organisert dette ved å sette på flere vaktmestere på ett bygg i 

perioder for å få unna de litt større vedlikeholdsoppgavene. I 2019 brukte vi en 

fellesuke på å beise Eina barnehage og en uke på å rydde ut av Raufoss 

ungdomsskole før den skulle rives. Slike «fellesuker» vil vi fortsette med en to-tre 

ganger årlig fremover. 

Vi har også jobbet videre med vårt web-baserte internkontrollsystem IK Bygg. Det vi 

har hatt spesielt fokus på i året som har gått er innføring av «elektronisk brannbok» 

Dette er en modul i IK Bygg der vi samler all dokumentasjon for brannsikkerhet, sånn 

som tilsyn, egenkontroller og rutiner etc. Videre så har vi kommet langt med å 

utarbeide tilstandsrapporter for mange av de største byggene 

 

Prosjekter: 

Bygging av ny Vestre Toten Ungdomsskole ble påbegynt høsten 2017 og har pågått 

gjennom hele 2018 og frem til våren 2019. Prosjektet som er det største kommunale 

byggeprosjektet noen gang, har gått etter planen og ble klar til skolestart høsten 

2019. Parallelt med dette prosjektet gjennomførte vi et større infrastruktur-prosjekt 

med P-plasser, GS-veger og ny bru over hunnselva. 

 

I august 2018 startet vi opp med ombygging av tidligere Ihle skole til 

barnehagelokaler. Det er alltid krevende å bygge om i gamle bygg, og her fikk vi 

noen overraskelser underveis som vi ikke hadde forutsatt. Ombyggingen var 

ferdigstilt midt i februar 2019, med ferdigstillelse av uteområder på høsten. Noen 

mindre arbeider gjenstår til våren 2020, så som asfaltering etc.  

Vi startet opp byggingen av idrettshall på Reinsvoll i oktober 2018. Prosjektet gikk 

etter planen og idrettshallen var klar til skolestart høsten 2019. 

Nytt Dag- og avlastningssenter ble påbegynt i Lundersveg i august 2018. Dette 

prosjektet gikk også etter planen og var klart til innflytting i oktober 2019. Samtidig 



52 
 

med dette prosjektet fikk vi også gjennomført bygging av nytt nødstrømsaggregat ved 

rådhuset.  

Vi har også vært engasjerte i planlegging/prosjektering av rehabilitering/tilbygg på 

Raufosshallen og planlegging/prosjektering av ny brannstasjon med 

anbudskonkurranse. 

Vi gjennomførte også en anbudskonkurranse om rehabilitering av taket på Raufoss 

Gård, men på grunn av årstiden ble gjennomføringen av prosjektet avtalt til våren 

2020. For Vestre Toten Rådhus AS gjennomførte vi et rehabiliteringsprosjekt på Aas 

kommunelokale der vi rehabiliterte kjelleren med garderober, toaletter og møterom. I 

2020 planlegges det å skifte ut drenering, samt utbedre ventilasjon 

Videre har vi hatt rehabilitering- og ombyggingsprosjekter ved flere av byggene våre. 

 

ENØK: Vi jobber systematisk med å skifte ut gamle energikrevende lysarmaturer 

med moderne LED-teknologi-armaturer. Dette prosjektet ble påbegynt i 2017 og har 

fortsatt gjennom hele 2018 og 2019. Vi har også et stadig pågående prosjekt med 

energioptimalisering av de tekniske anleggene på byggene våre. 

Vi bistår også Totenbadet ved deres prosjekter. I 2019 hadde vi ansvaret for bygging 

av en ny trapp fra P-plassen  

Renhold: 

I 2019 hadde renholdsavdelingen fokus på å jobbe videre med å få hele avdelingen 

til å fremstå som en samlet enhet. Mange av renholderne opplevde det som en stor 

overgang at leder på bygget ikke lenger skulle være deres leder. Dette er noe vi har 

jobbet med i året som gikk, og vi ser nå fremgang også på dette området. 

Vi startet opp med samlinger for hvert team annenhver mnd. Her har vi lagt det opp 

slik at alle får ansvar for å ha samlingen på sitt arbeidssted etter tur. Vi legger vekt på 

det sosiale på disse samlingene da vi ser at det har stor betydning for samholdet i 

avdelingen. Vi har også på hver samling tema som blir tatt opp, gjerne med en 

praktisk oppgave til slutt.  Tilbakemeldinger fra ansatte viser at dette er et tiltak som 

alle er godt fornøyd med. 

Vi besluttet også i løpet av 2019 å ikke videreføre ordningen med to Insta 

kontrollører. Vi legger nå opp til at hver enkelt skal foreta egenkontroller, samt at 

teamledere/renholdsleder kan utføre enkelte kontroller der det er behov. 

Vi har også jobbet aktivt med å få inn gode rutiner på smitterenhold ved våre 

sykehjem/helsehus. 

Totalt så er det ca. 50 ansatte i Eiendomsavdelingen ved utgangen av 2018.  

Det er 5 administrative stillinger: Eiendomssjef, 2 prosjektledere, energileder og 

renholdsleder. Videre har vi 2 driftsteknikere, 7 vaktmestere og 36 renholdere. Vi har 

også en lærling i byggdrifterfaget. 
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Utviklingstrekk  
Drift: 

Vi har prioritert å få utarbeidet vedlikeholdsplaner for de største byggene, samt 

innføring av elektronisk brannbok. Imidlertid så har en langvarig sykemelding gjort at 

vi ikke er helt i mål med dette. 

Ellers så har en snørik vinter 2018/2019, samt høye strømpriser vært utfordrende 

økonomisk i året som har gått. 

 

Prosjekt: 

Avdelingen har flere store og mange små prosjekter på gang også i årene fremover. 

I planene ligger det oppstart av byggingen av ny brannstasjon og en 

rehabilitering/tilbygg på Raufoss Idrettshall. Det kreves også mye av oss etter at 

byggene er tatt i bruk, med tanke på oppfølging og utbedringer under prøvedrift og i 

garantiperioden. Vi skal også i gang med planlegging av nytt kjøkken/vaskeri, samt 

planer for Gimleområdet. 

Renhold: 

I løpet av våren (mulig dette ikke lar seg gjennomføre før på et senere tidspunkt på 

grunn av korona) har vi besluttet at alle renholdere skal få nettbrett med tilgang til en 

renholdsapp fra FDV bygg. 

Dette ser vi på som et nyttig og effektivt hjelpemiddel i det daglige renholdet. Det blir 

enklere for renholder å ha en god oversikt over oppgaver som skal gjøres i løpet av 

dagen, enklere å dokumentere utført oppgave, melde avvik, og gjennomføre 

egenkontroller i Insta 800. 

Det blir også enklere for renholder og renholdsleder å ha daglig kommunikasjon. Vi 

ser frem til å starte opp med dette. 

Vi kommer også til å fortsette med team samlinger, og fellessamlinger. 

I 2020 kommer vi også til å gjennomføre kurs for alle renholdere hvor smitterenhold 

skal være tema. Dette var bestemt i februar, men på grunn av den oppståtte 

situasjonen med korona måtte dette utsettes. 

6.2.2 Måloppnåelse (og aktivitetsrapport) 
Fokusområde Resultat Mål  Resultat 

 2018 2019 2019 

Prosjekter/Drift    

Prosjekter: 
 
Ny V.Toten U-skole 
 
 
 
Ny idrettshall 
Reinsvoll 

   

Gjennomføre prosjektet i 
hht. økonomi og 
fremdrift  

Ferdig til skolestart I hht. plan 

Oppstart og gjennomføre 
konk. før byggestart i 
2018  

Ferdig til skolestart  I hht. plan 
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Fokusområde Resultat Mål  Resultat 

 2018 2019 2019 

Dag- og 
avlastningssenter 
Lundersveg 

Byggestart i august 2018 
  

Ferdigstilles til høsten Ferdigstilt 1. oktober 

Drift:  

Utarbeide 
tilstandsrapporter og 
vedlikeholdsplaner for 
de største byggene 

Ikke gjennomført fullt 
ut 

Renhold:    

Medarbeidere    

Medarbeidere med 
riktig kompetanse i 
alle ledd 

   

Innføre INSTA 800 som 
renholds standard 

Levere en riktig 
renholdskvalitet med 
riktig ressursbruk 

I rute 

Vi har styrket 
Eiendomsavdelingen 
sentralt ved å ansette en 
ny Driftstekniker. 

Få de ny-ansatte godt i 
gang slik at de blant 
annet bidrar til 
kompetanseheving hos 
vaktmestere 

Dette arbeidet syntes 
vi at vi har lykkes med. 
Vi har også tatt inn en 
lærling i 
byggdrifterfaget 

Økonomi    

 
 ENØK 
 
 
 

Energimerke de største 
byggene 

Energimerke alle bygg 
over 1000m2 

Energimerking av bygg 
er lagt på is i påvente 
av ny forskrift/nye 
krav 

Utskifting av 
energikrevende og 
gammelt utstyr 

Fortsette utskifting av 
energikrevende og 
gammelt utstyr 

 Pågående og i rute 

 

6.2.3 Endring drift 
Ny driftsleder for vaktmestrene kom på plass 1. januar. Ellers så er det ingen store 

endringer i driften i 2019. Etter flere år med omorganiseringer av renhold og 

vaktmestertjenesten så har vi brukt tiden på å stabilisere driften og optimalisere de 

endringene som har vært gjort. Høsten 2018 tok vi inn en lærling for første gang. 

Dette er en lærling i det relativt nye faget byggdrifter. Han skal avlegge fagprøve 

høsten 2020, og vi planlegger å ta inn en ny lærling høsten 2020. 

6.2.4 Regnskapsresultat 
13 Eiendom Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 56 565 68 468 48 083 -20 385 

 Sum Inntekter -12 832 -23 251 -2 955 20 296 

      

 Netto driftsresultat 43 733 45 217 45 128 -89 
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Vi fikk et negativt driftsresultat i 2019. Dette skyldes at driften av svømmehallen på 

Reinsvoll ble forlenget med mange måneder, samt at vi ikke ble kompensert for 

leiekostnader for barnevernstjenesten i Sagvollvegen 1. Korrigert for disse 

kostnadene så har vi hatt god kontroll på økonomien på driften. 

Fysiske resultater: 
Vestre Toten ungdomsskole, Reinsvoll Idrettshall og Dag- og avlastningsenteret i 

Lunders veg er ferdig bygd og tatt i bruk. 

 

Reinsvoll idrettshall 
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Dag- og avlastningssenter Lundersveg 
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6.3 Barnehage 

6.3.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
En av de mest sentrale arbeidsoppgavene for barnehagetjenesten er å etablere 

tilstrekkelig med barnehageplasser med tanke på å oppfylle plikten kommunen har til 

å tilby plasser til alle barn med rettigheter og å rekruttere godt kvalifiserte 

fagpersoner.  

Rett til barnehageplass: Alle søkere som omfattes av den lovbestemte retten til 

barnehageplass fikk oppfylt denne rettigheten ved hovedopptaket i 2019. For å ha 

rett til plass må barnet være født innen 30. november året før. I tillegg fikk 6 barn født 

etter 30. november plass i barnehage. På grunn av fysisk plassmangel har vi 

opprettholdt reduksjon av ca. 6 plasser for barn over 3 år i Veltmanåa og 12 

storebarnsplasser ble redusert i Bøverbru på grunn av for få søkere. Ellers ble alle 

plasser videreført, og 569 barn gikk i barnehage høsten 2019.  Av disse var 83 barn 

minoritetsspråklige, det vil si 14,6 % andel i forhold til alle barn med plass. 

2 barn over 3 år og 2 barn under 3 år stod på venteliste høsten 2019. 

Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller/og ekstra ressurser: 

 Vestre Toten 
2019 

Vestre Toten 2018 

Barnehageloven § 19 a (Rett til spesialpedagogisk 
hjelp) 

        11           21 

Barnehageloven § 19 g (Barn med nedsatt 
funksjonsevne) 

         7           1 

 

Reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt: 

 Vestre Toten 2019 Vestre Toten 2018 

Antall familier med vedtak om reduksjon 126 113 

Kostnader for kommunen på grunn av tapt 
foreldrebetaling 

2 017 120 1 577 266 

 

155 barn i Vestre Toten hadde vedtak om redusert foreldrebetaling i 2019. 

Reduksjonen varierer fra at 15 barn har gratis plass, til en reduksjon på bare et par 

hundre kroner.  Alle husholdninger som har en samlet brutto inntekt under kr 548 500 

per år har rett til redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid i uka for 2, 3, 4 

og 5 åringer. 
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Sammenligning av noen nøkkeltall i Kostra: 

 VTK 
2019 

VTK 
2018 

Oppland 
2019 

Oppland 
2018 

Landet 
2019 

Landet 
2018 

Netto driftsutgifter pr 
innbygger 1-5 år 

157 938 146 603 164 453 153 703 163 025 153 249 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 

91,6 89,8 92,9 92,6 92,4 92,2 

Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass 

85,2 83,0 84,5 84,4 84,6 84,0 

Brutto driftsutgifter (pr barn) i 
kommunale barnehage 
Brutto driftsutgifter per 
oppholdstime i kommunale 
barnehager 
(Endret i 2019)  

 
 

75,2 

207 043  
 

80,5 

204 783  
 

78,7 

211 246 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 

43,3 42,0 42,8 42,3 41,5 40,8 

 

Denne Kostra-tabellen viser at Vestre Toten bruker mindre på barnehage per 

innbygger enn Oppland og landet. Når det gjelder andel med barnehageplass er det 

litt tilfeldig hva tallene viser. Uansett har vi tatt inn alle barn med rett både i 2018 og 

2019. Begge årene har også alle som har søkt etter fristen fått tilbud med unntak av 

de som er veldig små. Kostra har endret beregningen av brutto driftsutgifter fra å 

gjelde per barn til per oppholdstime. Det blir mer nøyaktig da en time er lik uansett, 

mens per barn kan være avhengig av åpningstider og lignende. Tallene viser at 

Vestre Toten fortsatt ligger mye lavere enn Oppland og en del lavere enn landet. Det 

betyr at Vestre Toten har en effektiv barnehagedrift. Endelig har Vestre Toten passert 

både landet og Oppland når det gjelder andelen ansatte med 

barnehagelærerutdanning. Det betyr at Vestre Toten har økt kompetansenivået i 

barnehagene.  

Kompetanseheving: Ingen styrere har tatt styrerutdanning i 2019, men en privat 

styrer er under utdanning.  Alle barnehagene var med i realfagsatsingen med 

nettverkssamlinger med erfaringsdeling og læringsøkt på tvers av barnehager og 

skoler med veiledning fra Høgskolen i Lillehammer. I tillegg startet vi opp et 

samarbeid mellom barnehage og skole på språk. Språkkontakter i barnehagene og 

skrive- og leseveiledere i skolen har felles etterutdanning innen språk veiledet av 

Vigdis Refshal fra Statped.    

Det ble arrangert en planleggingsdag for alle ansatte; «Fra ord til hender – barns 

rettigheter i praksis» ved Line Melvold og Lene Chatrin Hansen. Dette handlet mye 

om barns rettigheter ut fra FNs barnekonvensjon.  

Høgskolen i Innlandet (HINN) og kommunene i regionen har samarbeidet om 

kompetanseheving for styrere og pedagoger for å videreutvikle barnehagen som en 

lærende organisasjon i tråd med oppdatert forskning og kunnskap på feltet. Styrerne 

fikk 3 hele dager og pedagogene 2 hele dager i tillegg til felles planleggingsdag. 

Hovedmålet er at styrer og pedagoger skal bli i stand til å drive gode prosesser 
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tilknyttet utviklingsarbeid i egen barnehage som samsvarer med kravet om 

barnehagen som en lærende organisasjon. 

6.3.2 Måloppnåelse 
 

Fokus-område Resultat   
2018 

Mål  
2019 

Resultat  
2019 

Brukere    
Opprettholde god kvalitet 
gjennom å: 
-rekruttere gode medarbeidere 
og unngå dispensasjoner fra 
utdanningskravet 
 
 
- jobbe for å bedre samarbeidet 
med grunnskole  
 
 
- jobbe for å bedre samarbeidet 
med helsestasjonen – tidlig 
innsats 
 
 
 
 
- få flere kommunale barnehager 
til å jobbe med kontinuerlig 
forbedring (Lean)  

 
2 årsverk i kommunale 
bhg 
4,1 årsverk  i private 
barnehager 
 

 
 
Ingen dispensasjoner 
fra august 

 
0 årsverk i 
kommunale bhg 
2,4 årsverk  i 
private barnehager 

Har vedtatt en lokal 
realfagsstrategi 

Jobbe videre med 
realfagsstrategien i 
samarbeid med 
grunnskole 

Opprettholdt 
samarbeidet, men 
en samling ble 
avlyst/utsatt  

 
Har ikke kommet i gang 
med faste rutiner, men 
barnehagene 
samarbeider med 
fysioterapeut og 
helsesykepleier 
 

 
Faste rutiner for å få 
helsesøster inn i 
barnehagene. 50% 
stilling fordelt på 
barnehagene. 

 
Stoppet opp 
utvidelse av 
samarbeidet da det 
ble vedtatt at det 
skulle opprettes en 
tverrsektoriell 
gruppe med 
Monica Skjellen-
Larsen som leder. 
Har startet 
jobbinga. 

 
Vestrumenga har 
fortsatt ikke fått 
opplæring 
 

 
Få Vestrumenga inn i 
Leanopplæring 

 
Vestrumenga har 
gjennomført 6 
kursdag og er 
ferdige med 
opplæringa 

- oppnå gode resultater i  
brukerundersøkelse blant 
foreldrene 

Score 4,5 
 

Ikke 

brukerundersøkelse 
Ikke 
brukerundersøkelse 

Medarbeidere    

Legge til rette for 
kompetanseheving gjennom å: 
-oppfordre barnehagelærerne til 
å ta videreutdanning gjennom 
Utdanningsdirektoratet, 30 
st.poeng 
-øke andelen fagarbeidere i 
barnehagene (spesielt de 
private) 
 
 
-opprettholde gode resultater på 
medarbeiderundersøkelser 
 

 
7 pedagoger startet  
videreutdanning 
 

 
Flere som starter 
videreutdanning 

10 ønsket videre-
utdanning, men 
bare 5 startet av 
ulike årsaker (fikk 
ikke studieplass 
osv) 

Har økt fra 35,6% til 
42% pedagoger. 
29,7% fagarbeidere 
 

Øke andelen med 
utdanning, både 
pedagoger og 
fagarbeidere 

Har økt fra 42% til 
43,3% pedagoger. 
Ingen nye 

fagarbeidere i 2019 

som har blitt ansatt 

4,6 av 5,0 
 

Ikke undersøkelse Ikke undersøkelse 
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Fokus-område Resultat   
2018 

Mål  
2019 

Resultat  
2019 

-redusere sykefraværet Nærvær kommunale 
barnehager 84,5 % 

Øke nærværet Nærvær på 86,1% 

Økonomi    
Tilpasse drift til økonomiske 
rammer 
 

Overskudd på  
130 000 kroner 

Balanse Underskudd på i 
overkant av 
575 000 kroner 

 

6.3.3 Endring drift 
Ingen endringer i driften i 2019 når det gjelder antall barnehageplasser.  

6.3.4 Regnskapsresultat 
21 Barnehage Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 100 035 104 125 99 418 -4 707 

 Sum Inntekter -13 268 -12 668 -8 537 4 131 

      

 Netto driftsresultat 86 767 91 457 90 881 -576 

 

Styrket barnehagetilbud gikk i minus med ca kr 630 000, mens de kommunale 

barnehagene gikk samlet i balanse. Refusjon til private barnehager for redusert 

foreldrebetaling og søskenmoderasjon hadde et overforbruk på kr 244 000. Salg og 

kjøp av barnehageplasser til nabokommuner gikk i overskudd med kr 250 000. 

Samlet gikk barnehagetjenesten for første gang i underskudd med kr 576 000. 
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6.4 Brannvern, kommunal beredskap og samfunnssikkerhet 
Merk at kommunen gjennomførte en virksomhetsoverdragelse av Raufoss Brann og Redning med 

virkning fom. 1.1.2020. Hele tjenesteområdet, Brannvern, endret navn fra samme dato til Brann og 

Redning. Denne rapporten omfatter tidligere Brannvernavdelingen, siden den tar for seg 2019. 

Brannvesenets oppgaver er fastlagt i Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannvesenet 

skal gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, herunder feiing 

og tilsyn med fyringsanlegg, være innsatsstyrke i brannsituasjoner og bistå med innsats 

ved andre akutte ulykkeshendelser. Beredskapstjenester ivaretas av Raufoss 

Beredskap AS/Raufoss Brann og Redning. 

Brannsjefen er tillagt oppgaver og koordineringsansvar knyttet til samfunnssikkerhet og 

kommunal beredskap med hovedoppgaver innen risiko- og sårbarhetsanalyser, 

beredskapsplanlegging og øvelser for den kommunale kriseledelsen og krisestaber. 

• Brannvernavdelingen har 6 heltidsansatte / 6 årsverk 

• Raufoss Brann og Redning har 1 heltidsansatt og 20 deltidsansatte / 8 årsverk til sammen 

Brannvesenet i Vestre Toten – organisering 

 

6.4.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Raufoss Brann og Redning hadde 319 utalarmeringer og rykket ut på 279 hendelser 

og oppdrag i 2019. Dette er praktisk talt identisk med 2018, med 320 utalarmeringer 

og 282 utrykninger. Men det er en markant oppgang fra 2017 med 252 

utalarmeringer og 212 utrykninger. 

Beredskapen dekker et vidt spekter av oppdrag og leverer effektive tjenester utført av 

motivert og kompetent personell.  

2019 ble et år uten de store og mest dramatiske hendelsene med store og alvorlige 

konsekvenser. Når det er sagt, kan mindre enkelthendelser likevel ramme de 

skadelidte hardt.  
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Forebyggende utarbeider hvert år egen Plan for 

brannforebygging som revideres hvert år.  

Forebyggende har følgende satsingsområder:  

• Brannsikkerhet for befolkningen generelt 

• Brannsikkerhet i hjemmet for utsatte grupper 

• Barn og unges kunnskap om brannsikkerhet 

• Brannsikkerhet i landbruket 

I tillegg gjennomføres risikobaserte branntilsyn i 

særskilte brannobjekter og befaringer i andre 

brannobjekter. 

Feiervesenet gjennomfører behovsprøvd feiing 

og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og 

fritidsboliger og bistår i tillegg med gjennomføring 

av tiltak innenfor de ovennevnte 

satsingsområdene. 

I februar vedtok kommunestyret at kommunen skulle legge forprosjekt for ny 

brannstasjon ut på anbud. Det kom inn 5 anbud i løpet av sommeren og bygging av 

brannstasjonen ble vedtatt i Kommunestyret 26. september med en netto 

kostnadsramme på 52,0 mill. kroner eks. mva. Kontrakt med Veidekke ble inngått i 

oktober. Byggestart etter påske 2020 og planlagt ferdigstillelse sommeren 2021.  

 

Visualiseringen viser hvordan brannstasjonen kan tenkes å se ut på vedtatt plassering på ballsletta mellom 

Nærradiobygget (til venstre) og Haugen på Raufoss. Visualisering: JAF arkitektkontor AS 

Konsekvenser av hendelser i 2019 registrert av brannvesenet 

• Ingen omkomne i branner 

• Ingen omkomne i trafikkulykker 

• 1 husdyr (kalv) har omkommet i en akutt ulykkeshendelse 
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Brannvesenets utrykninger/oppdrag i 2019 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 

perioden 2010 – 2019 

• Bygningsbranner (alle kategorier)   11 (5 – 26)  (16) 

• Andre branner og brannhindrende tiltak   29 (25 – 34) (30) 

• Trafikkulykker      19 (10 – 20) (16) 

• Akutt forurensning, vannskader/oversvømmelser  18 (8 – 25)  (15) 

• Bistand helse      56 (31 – 66) (47) 

• Annen assistanse (inkludert til annen kommune)1) 30 (20 – 44) (29) 

• Unødige alarmer, avbrutte utrykninger2)   156  (60 – 156) (94) 

• SUM 2019 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 2009-2018 319 (201 – 320) (246) 

1) Inkluderer også Overflateredning/person i vann fom. 2018. 

2) Avbrutte utrykninger er tatt inn som egen kategori fom. 2017 på grunn av endret definisjon på hva som er «avbrutt utrykning». 

Her inkludert sammen med kategorien «Unødige alarmer». 

Diagrammet under viser fordeling og utvikling i brannvesenets utrykninger og oppdrag 

siste 10 år. Rød linje viser gjennomsnittet for perioden (246).  

 

Det bemerkes spesielt at antall unødige alarmer og avbrutte utrykninger har økt kraftig de siste tre årene. 

Gjennomsnittet siste tre år er på 132, mot 78 de syv forutgående årene. 

Brannforebyggende tiltak; tilsyn, befaringer og informasjon- og 

motivasjonstiltak i 2019 

• Branntilsyn med særskilte brannobjekter  (av 76 registrerte bygninger/virksomheter) 42 

• Tilsyn med farlig stoff (planlagte aksjoner)      0 
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• Andre kontrollformer med særskilte brannobjekter (egenmeldinger, tematilsyn)  0 

• Andre befaringer i bygninger (gjennomføres etter behov og på forespørsel)  23 

• Objektsyn (kjentmannsrunder) med Raufoss Brann og Redning    1 

• Kontroll med virksomheter som selger fyrverkeri i romjulen (av 5 med tillatelse)  5 

• Informasjons- og motivasjonstiltak brannvern/brannvesen    44 

• Deltagelse i landsomfattende aksjoner og tiltak (av 7 planlagte)    6 

Feiervesenets tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner i 20191) 

• Tilsyn med fyringsanlegg  1 222 utført dekningsgrad 21 %  (1 392 er varslet) 

• Feiing av skorsteiner  2 463 utført dekningsgrad 42 %  (3 307 er varslet) 

Totalt antall registrerte enheter i 2019 var 5 825 boliger og fritidsboliger. 

1) Dekningsgraden er ut fra antall som har fått selve tjenesten utført i forhold til det totale antallet registrerte enheter. Antall som har fått 

varsel om tjenesten er høyere, men en del har av forskjellige årsaker ikke tatt imot tjenesten etter varsel. 

KOSTRA-tall 

KOSTRA-tall 
Vestre 
Toten 
2019 

Vestre 
Toten 
2018 

Oppland 
2019 

Kostra-
gruppe 7 

2019 

Landet 
u/Oslo 
2019 

Netto driftsutg. pr. innb. 645 646 962 702 917 

Årsgebyr for feiing og tilsyn1) 460 460 477 428 468 
1) Statistikkåret +1, dvs. tall for 2019 og 2018 er oppgitt her. 

Netto drift har gått ned med èn(!) krone per innbygger. Kronebeløpet per innbygger 

ligger stabilt på kun 67 % av snittet for Oppland (samme som fem foregående år). 

Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger vi under snittet med 92 % (96 % i 2018). 

For Landet ligger vi på 70 % av snittet i 2019 (73 % i 2018). 

Årsgebyret for feiing og tilsyn ble holdt uendret for fjerde året på rad. Gebyret ligger 

under gjennomsnittet for oppland (96 %), men over snittet for Kostragruppe 7 (107 

%), og under for landet (98 %). 

Kommunal beredskap og samfunnssikkerhet 

Vi hadde ingen hendelser i Vestre Toten i 2019 som utløste behov for at kommunen 

satte sin kriseledelse. 

Vi gjennomførte en stor fullskala øvelse i juni med et ulykkesscenario, 

eksplosjonshendelse, i Raufoss Industripark med en rekke momenter knyttet blant 

annet til redning og evakuering av skadde og omkomne, samt mottak og oppfølging 

av disse og deres pårørende ved evakuert- og pårørendesenter på Gjøvik. 

Kommunens kriseledelse og krisestaber deltok i øvelsen sammen med en rekke 

aktører, både private og offentlige. Hovedmålet med øvelsen var å øve samvirke. 

Det ble gjennomført table top øvelse (diskusjonsøvelse) i desember for alle 

kommunene i Innlandet hvor bortfall av ElKom var tema. Begge øvelsene ble 

gjennomført i regi av Fylkesmannen. 



66 
 

Det regionale planverket for psykososial oppfølging ved kriser og katastrofer for 

Gjøvikregionen ble revidert i 2019. Det kommunale beredskapsplanverket ble ikke 

revidert i 2019 på grunn av manglende kapasitet til dette (sist revidert i desember 

2018). 

6.4.2 Måloppnåelse 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Brukere 

Ny brannstasjon: 
Fastsette plassering  
Få på plass budsjett for 
prosjektering, bygging og 
drift 

Prosjektering påbegynt 
 
 
Resultat (pr. 2018): 
Kr. 1 133 000 

Prosjektering 
gjennomført 
 
Anslag: 
Kr. 1 300 000 
 
Bygging starter opp 
 
Anslag: 
Ca. kr. 52 500 000 

Forprosjekt gjennomført 
 
Innhentet anbud og 
skrevet kontrakt 
(Veidekke - byggestart 
2020) 
 
 
Bygging vedtatt, bevilget 
kr. 52 000 000 

Medarbeidere 

Rekruttere og beholde 
medarbeidere med rett 
kompetanse 

Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs) 

2 gjennomført 
 
2 mangler 

1 Gjennomføres 
 
1 Mangler 

1 gjennomfører 
 
3 mangler 

Tjenesteproduksjon 

Høy kvalitet på 
forebyggende oppgaver og 
tjenester (ny forskrift fra 
2016) 
- Informasjon- og 
motivasjonstiltak 
 
- Feiing og tilsyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tilsynsaktivitet i særskilte 
brannobjekter 
 
- Befaringer i andre 
brannobjekter 

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern 

95 - 100 % i f.t. plan Gjennomføre tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan 

85 – 90 % i f.t. plan 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov. Tallene under 

angir antall som har mottatt varsel om tjenesten. 

Gjennomføring i samsvar 

med risiko 

 

Feiing: 100 % 

3 328 av 3 328 

 

Tilsyn: 100 % 

1 123 av 1 123 

 

Fritidsboliger: 100 % 

90 av 90 varslet 

(39 utført/fakturert) 

Gjennomføring i samsvar 

med risiko 

 

Feiing minst hv. 6. år 

Dvs. minst 950/år 

 

Tilsyn minst hv. 8. år 

Dvs. minst 700/år 

 

Fritidsboliger: 

Ca. 50 i 2019 

Gjennomføring i samsvar 

med risiko 

 

Feiing: 100 % 

3 307 av 3 307 

 

Tilsyn: 100 % 

1 392 av 1 392 

 

Fritidsboliger: 

2 utført/fakturert 

(oppnår ikke kontakt) 

Tilsynsaktivitet i særskilte objekter i samsvar med risiko 

Gjennomført 40 av 43 
 
 
Gjennomført 30 andre 
befaringer 

Gjennomføring i samsvar 
med risiko (anslag: ca. 
45) 
 

Gjennomført 42 av 54 
(inkluderer en del andre 
obj.) 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 
Etter risikovurderinger 
og behov (ansl. 20 - 25) 

Gjennomført 23 andre 
befaringer 

Effektiv brann- og rednings-
beredskap og god regional 
ressursutnyttelse 
 
 
 
 
- Ivareta korrekt nivå og 
kvalitet på brannvesenets 
tjenester 

Materielle fornyelser og oppgraderinger (kjøretøy) 

- - - 

Brannvesenets ROS-analyser og dokumentasjon 

- - - 

Brannordning 2020 er 
under utarbeidelse (ny 
dokumentasjon av 
brannvesenet) 

- Brannordning 2020 er 
nær ferdigstilt (ny 
dokumentasjon av 
brannvesenet) 

Samfunnssikkerhet i et 
helhetsperspektiv 
 
- Ha et godt bilde av risiko 
og sårbarhet i samfunnet 
 
- God kommunal beredskap 
 
- Bygge krisekompetanse 

ROS-analyser, beredskapsplaner, opplæring og øvelser 

Helhetlig ROS-analyse: 
Handlingsplan er 
utarbeidet 

Helhetlig ROS-analyse: 
Rullere handlingsplan 

Helhetlig ROS-analyse: 
Handlingsplan er 
utarbeidet (ikke rullert) 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revidert pr. 1.12.2018 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Ikke revidert (på grunn 
av kapasitet) 

Gått gjennom 
beredskapsorg. og 
beredskapsplaner 
 
Table top øvelse 
gjennomført 
 
Grunnopplæring CIM 
gjennomført 

Gjennomføre nødvendig 
opplæring og intern 
kriseøvelse 

Gjennomført intern 
opplæring på CIM 
 
Gjennomført fullskala 
øvelse 
 
Gjennomført table-top 
øvelse 

Økonomi 

Tilstrekkelig økonomi til å 
drive forsvarlige / gode nok 
tjenester 

Økte inntekter 

Alarmabonnenter: 
Regnskap Kr. 140 000 

Alarmabonnenter: 
Budsj. kr. 167 000 

Alarmabonnenter: 
Regnskap Kr. 193 000 

Øvrig budsjett: Se egen tabell 

 
6.4.3 Endring drift 
Det har ikke vært noen vesentlige endringer i drift innenfor avdelingens 

ansvarsområder i 2019. 

Vi jobbet imidlertid gjennom hele 2019 med å forberede virksomhetsoverdragelse av 

Raufoss beredskaps avdeling Raufoss Brann og Redning til kommunen som trådte i 

kraft 1. januar 2020. Parallelt med dette jobbet vi med å få på plass en ny avtale med 

Raufoss Industripark om levering av tjenesten Beredskap - Industrivern med virkning 

fra samme dato. 
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6.4.4 Regnskapsresultat 
31 Brannvern /u gebyrområdet Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 10 468 10 281 10 126 -155 

 Sum Inntekter -1 802 -1 863 -1 677 186 

      

 Netto driftsresultat 8 666 8 418 8 449 31 

Netto resultat er marginalt under budsjett og utgjør et avvik på 0,37 %. En ser at 

både utgifter og inntekter er over budsjett. På utgiftssiden ligger det noe merforbruk 

dels på lønn og dels på øvrig drift. På inntektssiden ligger årsaken på mer inntekter 

enn budsjettert for abonnementer på alarmoverføringer til 110-sentralen. 

31 Brannvern gebyrområdet Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 2 531 2 594 2 745 151 

 Sum Inntekter -2 687 -2 771 -2 720 51 

      

 Netto driftsresultat -156 -177 25 202 

Netto resultat viser et mindreforbruk på kr. 202 000. Resultatet skyldes rett og slett 

mindre forbruk på drift utenom lønn enn beregnet. Resultatet på lønn er i samsvar 

med budsjett. 
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6.5 Grunnskole  

 
6.5.1 Status for året som gikk og 

utviklingstrekk 

Grunnskolens arbeidsoppgaver består av: 

• Grunnskoleopplæring i henhold til lov og 
læreplan.  

• Skolefritidsordning (SFO) 

• PP-tjeneste 

• Tilsyn ved hjemmeundervisning 
 

Nøkkeltall fra skoleåret 2019/2020 (per 1.10.19) 

Skole Elevtall Klassetall Elever i SFO Elever m/særskilt Antall  Antall 

        språkopplæring ansatte årsverk 

Bøverbru 112 7 31 6 26 20,8 

Korta 348 14 90 19 52 44,7 

Raufoss 298 14 77 81 56 47,1 

Reinsvoll 149 7 55 7 28 23,0 

Thune 83 6 34 0 24 17,3 

Vestre Toten U 437 18  22 79 67,8 

       

PPT     16 13,6 

Skolekontoret       7 5,9 

VTk 1427 66 287 135 288 240,1 

 
Etter en økning i antall elever med 9 elever forrige år sank elevtallet med 20 fra 

skoleåret 2018/19 til 2019/20. Antall klasser har gått ned med tre og antall årsverk er 

redusert med 13. Dette henger sammen med effektivisering som følge av oppstarten 

på Vestre Toten Ungdomsskole og redusert elevtall på Thune. Det er også kuttet i 

den øvrige tjenesten i tråd med politiske vedtak i 2019. Elevtallet i SFO er stabilt, 

mens antall minoritetsspråklige elever har økt med 10. 

 

KOSTRA-tall VTK 2019 VTK 2018 

Oppland 

2019 

Kostra-gr 8 

2019 

Landet /u 

Oslo 2019 

Netto driftsutg. grunnskolesektor i % 
av samlede netto driftsutgifter 24,5 24,7 21,8 23,4 23,0 

Netto driftsutgifter grunnskole- 
sektor pr innbygger 6-15 år 137 721 128 654 130 379 120 327 117 107 

Timer spesialundervisning i % av 
antall lærertimer totalt 15,4 14,8   17,4 
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Driftsutgifter undervisnings- 
materiell, pr elev i grunnskolen 1484 1 447 1 476 1 541 1 349 

Korr. brutto driftsutg. til skole-
fritidsordning, pr komm. bruker 46 764 42 109 29 245 33 734 31 951 

 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter 
Grunnskolens andel av kommunens totalramme er om lag den samme som i 2018.   

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 
Vestre Toten ligger over gjennomsnittet i Oppland og Landet. Differansen har økt fra 

2018, noe som må ses i sammenheng med nedgang i elevtallet.  

Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt 
Den relative andelen av spesialundervisning har økt noe de siste årene (med 2,8 % 

fra 2017 til 2018 og igjen med 0,6% til 2019). Vi ser likevel at Vestre Toten i 2019 lå 2 

% under landsgjennomsnittet.  

Andelen elever som får spesialundervisning har vært stabil på rundt 7 % i mange år. 

Skoleåret 2018/2019 økte andelen til 8,7%, og den er 8,5 % inneværende skoleår.  

Dette betyr at andelen elever som har behov for spesialundervisning har økt de siste 

årene, og at en større andel av grunnskolens ressurser er bundet opp i 

spesialundervisning enn tidligere. Ressurser til ordinær undervisning går ned. 

 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 
Vestre Toten bruker omtrent like mye til materiell per elev som kommunegruppene i 

sammenligningsgrunnlaget.  

Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, per kommunal bruker 
Tallene viser at Vestre Toten fortsatt bruker mye til SFO. Vi har igjen hatt en økning i 

driftsutgiftene per elev fra 2018. Det er viktig å være klar over at timer til leksehjelp 

og timer til ekstra bemanning for elever med særskilt behov i SFO i vår kommune 

ligger inne i driftsutgiftene til SFO. Dette varierer fra kommune til kommune, og vil slå 

ulikt ut i statistikken. Men det er ingen tvil om at kommunen har en kostbar SFO-

ordning. I takt med kravet til økonomisk omstilling i kommende økonomiplanperiode, 

er det nærliggende å gjøre en analyse av kommunens SFO, sett opp mot 

sammenlignbare kommuner med vesentlig lavere kostnadsnivå.  

6.5.2 Måloppnåelse 

Utsnitt fra KOMMUNEPLAN FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE 

LANGSIKTIG DEL 2012 – 2023: 

2.3. Overordnede mål og strategier i samfunnsdelen 
 
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle 
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Strategier: 
o Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv 
o Utvikle gode overganger i tjenestekjeden 
o Utjevne sosial ulikhet 
o Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem 

Grunnskolens overordnede målsetting for økonomiplanperioden er å heve 

tjenestenivået fra dagens nivå. Kvalitet handler om lokale forutsetninger og 

ambisjoner, og skoleeiers bevissthet på hva som ønskes når det gjelder 

kvalitetsutvikling i skolen. 

Nasjonale føringer 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) med 

tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen, og er også det 

grunnlag som Lærerplanverket for kunnskapsløftet i grunnskolen (2006) hviler på. 

Læreplanverket (læreplanene) inneholder kompetansemål som angir hva elever 

skal mestre. Kompetansemålene er angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. 

Læreplanen har forskrifts gyldighet. 

Kommunale prioriteringer  
Kommunale planprosesser og grunnskolens årlige tilstandsrapport er styrende for 

grunnskolens pedagogiske satsingsområder.  

Mål og satsingsområder for grunnskolen i perioden 2014- 2018 ble vedtatt av 

kommunestyret 16. juni 2014. I sak 46/18 ble det vedtatt å videreføre disse ut 2019. 

Her ble det valgt tre hovedsatsingsområder: 

• LÆRINGSUTBYTTE  

• LÆRINGSMILJØ  

• ORGANISASJONSUTVIKLING  

Innenfor disse områdene er det satt fokus på noen få prioriterte områder og mål for 

disse. Her gjengis disse i stikkordsform, det vises ellers til kst.sak 59/14. 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Brukere    
Læringsmiljø (elevundersøkelsen UDIR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreldreundersøkelsen skole (UDIR) 
 
 
 
 

7. trinn: Gode 
resultater. Scorer bedre 
på trivsel og 
læringskultur enn vi har 
gjort de siste årene. 
Andelen mobbing er 
gledelig lav med 0,0 på 
4 av fem skoler. 
10. trinn: Bedre enn kgr 
7 på alle indikatorer 
unntatt på mobbing. 
Her er andelen for høy.  

Mål nådd på 7. trinn, 
bare delvis på 10. trinn 

Resultater minimum på 
nivå med 
kommunegruppe  
 
 

Data på fylkesnivå ikke 
oppgitt. 
7. trinn:  
Dårligere resultater enn 
fjorårets 7. trinn, men 
bedre enn forventet ut 
fra inneværende års 
elevers score for ett år 
siden. På nivå med 
landet på de fleste 
målinger. Lavere enn 
nasjonalt på mobbetall. 
10. trinn:  
Bedre enn landet på 
flere indikatorer, også 
på mobbetall. 
 
Mål delvis nådd. 

Svarprosent 19 %. 
 

Øke svarprosenten Svarprosent 16,9 %. 
Mål ikke nådd.  
Resultatene brukes 
internt på den enkelte 
skole og presenteres for 
KFU. 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 
 
Brukerundersøkelse SFO (egen VTk) 
 
 
 
 
Læringsutbytte 
- Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn på 

nivå med kommunegruppe  
- Avgangskarakterer 10. trinn på nivå 

med kommunegruppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overgang barnehage-skole 
- Øke samarbeidet med barnehagen 
 
 
 
Øke samarbeidet med andre kommunale 
tjenester 
 
 
 
 
Sykefravær/nærvær 
  

Ingen undersøkelse Undersøkelse hvert 5. 
år, neste gang i 2021 

Ingen undersøkelse 

Mål nådd i alle fag på 5. 
trinn. Resultater for kgr 
7 på u-trinnet er ikke 
framstilt i 2017. Vi har 
bedre snitt i alle fag enn 
fylket 

Resultater på nasjonale 
prøver og 
avgangskarakterer 
minimum på nivå med 
kommunegruppe  

Data for kgr og 
fylkesnivå ikke oppgitt. 
Vi oppnår resultater 
under landet på alle 
trinn på nasjonale 
prøver med unntak av 
lesing på 8. og 9. trinn. 
Avgangskarakterer:  
Vi scorer under landet 
på alle skriftlige 
eksamener. Bedre 
resultater på muntlig 
eksamen og standpunkt 
gjør at vi likevel har 
grunnskolepoeng noe 
over landet. 

   

Opprettholdt og 
utvidet samarbeid  

Videreutvikle felles mål 
og satsings-områder 
 

Opprettholdt og 
utvidet samarbeid, 
Mål og 
satsingsområder 
forskjøvet. 

Barnetrinnet deltar i 
drøftingsteam. 
Samarbeid med VO om 
velkomstgruppe på u-
trinnet. 
Folkehelse-verdiplakat 

 
Øke samarbeidet 

Igangsatt helhetlig 
arbeid i kommunen der 
grunnskolen inngår i 
styringsgrupper. 

 
Nærvær 93,2 % 

 
Nærvær 94 % 

 
Nærvær 92,8 % 

Medarbeidere    
Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen 
 
 
- Lærerundersøkelsen (UDIR) 
 
 
 
 
Rekruttering 
- Andel lærere med godkjent 

utdanning på nivå med Oppland 
 
 
Videreutdanning  

Snitt for grunnskolen på 
4,3 

Minimum på nivå med 
landet 
Fokus på 
utviklingsområder 

Ikke gjennomført. 

Svarprosent 59,6%.  
 

Svarprosent nær  
100 % 

Svarprosent 80%. 
Mål ikke nådd, men en 
bedring på 20% fra året 
før. 

VTk: 97,4 % 
Oppland: 97,3 % 
Landet: 95,4 % 
Mål nådd. 

 
Minimum på nivå med 
Oppland 

VTk: 98,4 % 
Landet: 95,7 % 
Tall på fylkesnivå ikke 
oppgitt. Sett opp mot 
landet er mål nådd. 

18/19: 
3 lærere på kompetanse 
for kvalitet i tillegg til de 
som tar utdanning på 
egenhånd.  
14 assistenter tok 
fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeidere. 

 
Nærme oss nye sentrale 
kompetansekrav for 
undervisningspers  

19/20: 
12 lærere på 
kompetanse for kvalitet 
i tillegg til de som tar 
utdanning på egenhånd. 
Flere assistenter tar 
fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeidere. 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Økonomi    

 Rammeforutsetninger 

- Handlingsrom for kvalitetssikring og 
utvikling av skolen i tråd med lokale 
mål 

Regnskapsmessig lite 
overskudd i 2018.  
Mål nådd 

Drift i balanse 
  

Underskudd på nær 900 
000 i 2019. 
Mål ikke nådd. 

Det vises for øvrig til egen årlig tilstandsrapport for grunnskolen. Rapporten for 2019 

legges fram til politisk behandling i egen sak vår/sommeren 2020. 

 

6.5.3 Endring drift 
Rammeforutsetninger og skolestruktur 

Skolestruktur er en viktig faktor for ressursdisponeringen. Høsten 2019 ble nye 

Vestre Toten ungdomsskole tatt i bruk. Dette er en stor omlegging av skolestrukturen 

som gir både muligheter og utfordringer. Driftsmessig innebærer strukturendringen 

en besparelse fra 1. august 2019. Dette er en viktig del av det finansielle grunnlaget 

for å kunne bygge nytt. På grunnskolens ansvarsområde er det beregnet at bidraget 

til dette blir ca. 3 millioner pr. år. I tillegg kommer besparelse på driften av selve 

bygget. For 2020 vil grunnskolen spare ca. 1,5 mil. Kommunen har i dag fem 

barneskoler.  

Elevtallsutvikling 

Barnetallet i kommunen er synkende. Fra skoleåret 14/15 til skoleåret 19/20 har 

elevtallet sunket med 93 elever. Parallelt er det over tid en forskyving av elever 

internt i kommunen fra bygdeskolene til byskolene. Det fører til større grupper og 

utfordringer med å oppfylle lærernormen på Korta og Raufoss skole, samtidig som 

det blir sårbare læringsmiljøer på Thune. Thune skole er skoleåret 19/20 fådelt med 6 

klasser. Ordningen med fritt skolevalg i kommunen er med på å underbygge 

sentraliseringen da det i sum er flere elever som søker seg fra bygdeskolene til 

byskolene enn motsatt.    

Særskilt språkopplæring 

Minoritetsspråklige elever har rettigheter til særskilt språkopplæring som i likhet med 

ressurser til spesialundervisning, tas av den totale rammen for grunnskolen og 

konkurrerer derfor med ressurser til ordinær undervisning. Våren 2017 opprettet vi, i 

samarbeid med voksenopplæringen, en velkomstgruppe ved Raufoss ungdomsskole 

i henhold til reglene i Opplæringsloven § 2-8, 5. ledd. En slik gruppe er fra før etablert 

ved Raufoss skole. Velkomstgruppen er en aldersblandet gruppe med hovedfokus på 

norskopplæring. Alle elevene har i tillegg tilhørighet i sin ordinære klasse. Elevgruppa 

som mottar særskilt språkopplæring har vært økende over tid. Skoleåret 2019/20 er 

det 9,5% av elevene i grunnskolen som mottar slik opplæring. 
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Gjesteelevsutvikling  

Vestre Toten kommune er økonomisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elever 

som går på skole i andre kommuner og som i henhold til lovverket hører hjemme i 

Vestre Toten. Tilsvarende har vi mulighet til å kreve refusjon for elever som er 

plassert ved våre skoler, men som hører hjemme i andre kommuner. Fra å ha hatt et 

positivt oppgjør i flere år, har vi nå langt flere elever å betale for enn vi kan kreve 

refusjon for. Kommunen har likeledes det økonomiske ansvaret for elever i private 

skoler som hører hjemme i Vestre Toten. Antall søknader om ressurser for å dekke 

særskilte behov for elever i private skoler har økt de siste årene, og vi må påregne 

økte utgifter for å dekke kostnader til ekstra bemanning.  

Lean 

Vestre Toten ungdomsskole fortsatte leanarbeidet som ble startet opp før 

sammenslåingen. Hvert trinn har i tillegg til ledelsen hver sin leantavle. I november 

ble det i samråd med Utviklingsenheten besluttet å ta en pause.  Korta skole 

viderefører arbeidet med Lean. Det er leantavler på sfo, 1.-2. trinn, 3.-4. trinn, 5.-7. 

trinn og i plangruppa. 

Leirskole 

Økt kommunalt tilskudd til leirskoleopphold er lagt inn i budsjettet med 150.000 

kroner slik at leirskolen vi nå har fått plikt til å tilby, er finansiert av kommunen i sin 

helhet.  

Digitalisering 

I tråd med vedtatte digitaliseringsstrategi for kommunen har grunnskolen behov for 

vesentlig oppgradering og et høyere driftsnivå i forhold til IKT-materiell. Primært PC-

er, men også nettverksutstyr, elektroniske tavler mv. I tillegg kreves det ressurser og 

kompetanse for å holde utstyret klart til bruk gjennom året og en målrettet 

kompetansebygging for de ansatte.  

6.5.4 Regnskapsresultat 

41 Grunnskole 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 198 280 204 721 199 253 -5 468 

  Sum Inntekter -35 073 -36 540 -31 961 4 579 

            

  Netto driftsresultat 163 207 168 181 167 292 -889 

 

Grunnskolen fikk i 2019 et samlet negativt avvik på 889 000. Underskuddet skyldes i 

hovedsak overforbruk på variabel lønn og at vi hadde budsjettert for mye på 

sjukepengerefusjon.  
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6.6 Helse 

Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under tjenesteområdeleder 

med stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med 

egne driftsenhetsledere: Legetjenester, Helsestasjons- og skolehelsetjenester, Fysio- 

og ergoterapitjeneste og Barneverntjenester. Tjenesteområdet hadde pr 31.12.19 64 

årsverk med kommunal tilsetting, 13,5 fastleger i avtalehjemler, 1 turnuslege og 9,83 

privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler.  

 

Rett til kommunale helsetjenester følger av Helse og omsorgstjenesteloven, 

Folkehelseloven og Pasientrettighetsloven, mm. Helseavdelingens oppgaver inn 

under dette lovverket ivaretas gjennom helsestasjonstjenester for barn og ungdom, 

skolehelsetjenester, legevakt, smittevern, fysio- og ergoterapitjenester inkludert 

habiliterings- og rehabiliteringstjenester og hjelpemidler, 

kommuneoverlegefunksjoner / offentlige legeoppgaver, kommunepsykolog, 

næringsdrivende fysioterapeuter og fastleger med kommunale driftsavtaler.  

Barnevernets arbeid er hjemlet i Barnevernloven. Loven beskriver på et detaljert nivå 

barnevernets arbeidsoppgaver og prosessen i en barnevernssak. Saker om 

midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, saker om omsorgsovertakelse, saker om 

fratakelse av foreldreansvar og adopsjon og tvangsmessig institusjonsplassering av 

barn med alvorlige atferdsvansker fremmes for og avgjøres av fylkesnemnd. 

Barnevernet kan også fremme sak for fylkesnemnda om tvangsbehandling av 

ungdommer med atferdsproblemer, jf. barnevernloven § 4-24. 

Barnevernet og helsestasjonstjenestene har et spesielt ansvar for å bidra til at barn 

og unge får trygge oppvekstsvilkår og skal gi riktig hjelp til riktig tid til barn og unge 

som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. 

Generasjonsperspektivet er spesielt viktig. Riktig hjelp til riktig tid skal også bidra til at 

dagens barn og unge selv blir gode foreldre i neste generasjon. 

Både barnevern og helsestasjon er nasjonale satsingsområder og antall årsverk i 

tjenestene har derfor økt kraftig de siste årene. 

Helsesjef

Bjørnar Eidsvik

Legetjenester

Leder

Jens Mørch

Skole- og 
helsestasjonstjenesten

Leder

Elisabeth Skaar Dyrud

Fysio- og 
ergoterapitjenesten 

Leder

Silje Nyu Haugerud

Barneverntjenesten 
Leder

Dag Østby / Hanne 
Helgeland fra juni 2019
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Alle tjenestene har et grunnleggende helsefremmende og forebyggende perspektiv 

selv om individuelle tiltak dominerer. Helseavdelingen har satset mye på å utvikle 

synergisk samhandling mellom tjenestene. Viktige virkemidler er 

kompetansehevingstiltak samt utvikling og implementering av rutiner og verktøy slik 

at alle tjenester kan identifisere risikoutsatte personer og grupper på et så tidlig 

tidspunkt at forebyggende intervensjonstiltak kan iverksettes.   

Endring av fremtidig ressursbruk stiller enda større krav til tjenestenes innsats for å 

fremme økt mestring av eget liv i egen hverdag. Tjenestene skal i så stor grad som 

mulig gjøre den enkelte bedre i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon slik at 

behovet for offentlige tjenester reduseres. Samtidig er det behov for å sikre at de 

mest utsatte og sårbare brukergruppene får nødvendige tjenestetilbud. 

6.6.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Sentrale nøkkeltall KOSTRA: 

KOSTRA-tall 2018 og 2019 / egne tall VTK 2018 VTK 2019 

Oppland 

2018 

Oppland 

2019 

Landet 

2018 

Landet 

2019 

Helsetjenester:        

Netto driftsutgifter helsetjenesten i 

prosent av netto driftsutgifter  
4,8 4,5 5,3 5,4 4,7 4,8 

Avtalte legeårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
12 12 12,7 12,8 11,2 11,2 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
10,8 10,2 11,8 11,7 9,5 9,6 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten per 10 000 

innbyggere 0-20 år (årsverk) 

58,7 50 45,8 48,9 42,5 44,5 

Barnevern:  VTK 2018 VTK 2019 

Oppland 

2018 

Oppland 

2019 

Landet 

2018 

Landet 

2019 

Netto driftsutgifter til barnevern per 

innbyggar 0-22 år (kr) 
15754 16679 10246 10788 8318 8387 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 

år (prosent) 
7,0 6,3 5,0 5,3 4,5 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggarar 0-22 år (prosent) 
5,9 4,5 4,7 4,3 3,9 3,8 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per 

barn med undersøking eller tiltak (kr)  
68077 89968 67627 88844 49927 54645 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje 

er plassert av barnevernet (funksjon 

251) (kr)  

56325 99942 35356 48098 39258 41869 

Brutto driftsutgifter per barn som er 

plassert av barnevernet (funksjon 252) 

(kr) 

445562 525000 580611 561454 443890 442333 

                                                           (telledato 31.12) 2018 2019  2018 2019 

Antall meldinger til barnevernet 
232 266 

Antall barn i 

fosterhjem 
37 33 

Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet 66 83 Fylkesnemnd/Tingrett 18 ? 
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Kommunehelsetjenester: Vestre Toten kommune har lave gjennomsnittlige kostnader 

til kommunehelsetjenester per innbygger, særlig når det gjelder ressurser til 

helsefremmende og forebyggende tiltak. Årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste økte i 2018 på grunn av statlig satsing, men har blitt redusert i 

2019 fordi tilskudd har blitt redusert. Det har blitt vedtatt ytterligere reduksjon i 2020. 

Barnevern: Utgifter til barnevern har økt fra 2018 til 2019. Dette skyldes mange 

alvorlige saker meldt til barnevernet i 2. og 3. kvartal 2018 med helårsvirkning for 

mange av sakene i 2019. Antall meldinger, antall undersøkelser og antall barn med 

barnevernstiltak er høyt sammenlignet med fylke og land utenfor Oslo.  

Vestre Toten kommune har vesentlig høyere utgifter til barnevern enn andre 

kommuner. Det ble høsten 2019 gjennomført gjennomgang av barneverntjenesten 

med bistand fra Agenda Kaupang. 

Legetjenesten er delt inn i områdene: 

• Kurativ legetjeneste- fastlegevirksomhet, inklusive interkommunal legevakt 

• Offentlige kurativ legetjeneste (som fastlegene kan tilpliktes) 

o helsestasjon og skoler 

o institusjoner (kort- og langtidsavdelinger på Sykehjem) 

o fagfeltene rehabilitering (sykehjem), psykiatri (rådgivningstjeneste) og aldersdemens 

(sykehjem) 

• Offentlig samfunnsmedisinsk legetjeneste (tillagt kommuneoverlege i VTK) 

o miljørettet helsevern 

o Smittevern 

o Migrasjonshelse (mottak av ankomne flyktninger)  

o Helseopplysning / Helseoversikt / annet folkehelsearbeid 

o Helse- og sosial beredskap 

 

Legesituasjonen har utviklet seg ytterligere i negativ retning i 2019. Det er svært 

vanskeligere å rekruttere nye fastleger. Ved årsskiftet var 6 av 14 fastlegehjemler 

bemannet med midlertidige vikarer. Til tross for gjentatte annonseringer og 

rekrutteringstilbud har bare en ny fastlege blitt rekruttert i 2019. Denne ene legen sa 

opp på slutten av 2019. Bruk av vikarer og vikarbyrå medfører vesentlige ekstra 

utgifter og et ustabilt fastlegetilbud til kommunens innbyggere.  

Nasjonal handlingsplan for å styrke fastlegetjenesten har vært under utarbeiding i 

2019 og vil bli lagt ut til høring i mai 2020. 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er delt inn i områdene: 

• Helsestasjon – og skolehelsetjeneste 

• Psykisk helsevern for barn og unge 

• Helsestasjon for ungdom 

• Jordmortjeneste 

• Smittevern 
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• Flyktningehelsetjeneste  

• Foreldre- og familieveiledere 

Også i 2019 har tjenesten vært en pådriver for å innarbeide «Tidlig inn» i samarbeid 

med andre kommunale tjenester, blant annet gjennom Familieteam, Drøftingsteam 

og Handlingsveiler.  

Helsedirektoratet innvilget i 2019 4,0 mill. kroner øremerket til styrking av 

helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette er en reduksjon på ca. 1,3 mill. kroner i 

forhold til foregående år. Antall stillinger i tjenesten er redusert tilsvarende.  

De øremerkede stillingsressursene rettes inn mot de overordnede målsetningene i 

styringsdokumentet med vektlegging av tidlig innsats og koordinerte tverrfaglige 

tjenester. Dette er spesielt viktig for å nå frem tidlig med støttende og korrigerende 

tiltak tidlig i en bekymring slik at saker ikke utvikler seg til alvorlige barnevernssaker. 

Fysio-og ergoterapitjenesten er delt inn i områdene: 
• Næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen 

• Kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter (habilitering, rehabilitering, 

helsestasjon-skolehelsetjeneste) 

• Formidling av hjelpemidler / hjelpemiddellageret 

• Frisklivssentral 

Tjenesten gis til alle kommunens innbyggere uavhengig av alder. Faglig er det stor 

forskjell på tjenesten som gis til barn / ungdom, til voksne og til eldre. Staten har 

varslet økt satsing på kommunal habilitering og rehabilitering gjennom egen 

tilskuddsordning fra og med 2017. Vestre Toten kommune fikk innvilget tilskudd og 

opprettet 100% stilling for fysioterapeut og 100% stilling for ergoterapeut. 

Fysioterapeutstillingen ble besatt i april 2018, ergoterapeutstillingen i august 2018. 

Tilskuddet ble ikke fullt ut opprettholdt ved innlemming i rammetilskuddet fra og med 

2019 og tjenesten har derfor blitt redusert med 1 årsverk. 

Barnevern er delt inn i områdene: 
• Forebyggende tiltak 

• Mottak og vurdering av meldinger 

• Undersøkelser av meldinger 

• Tiltak for hjemmeboende barn 

• Fosterhjem og institusjoner 

• Adopsjon 

Barneverntjenesten er i en kontinuerlig utviklings- og forbedringsprosess både når 

det gjelder organisering og måten å jobbe på. Eget prosjekt med opprettelse av egne 

tiltaksstillinger istedenfor kjøp av tjenester fra private barnevernsbedrifter har vært 

vellykket både faglig og økonomisk. Prosjektet er avsluttet og fra og med 2017 

overført til fast drift. Ytterligere utvidelse av antall tiltaksstillinger er gjennomført i 

2019.  
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Avvik / lovbrudd når det gjelder fristoverskridelser forekommer fortsatt, men er 

redusert i 2019. Barnevernet blir fulgt tett opp av Fylkesmannen gjennom 

enkeltsaker, tilsyn og kvartalsrapportering. Alle meldinger blir vurdert slik at alvorlige 

saker / meldinger med grunnlag for alvorlig bekymring blir prioritert. 

Barnevernet hadde i 2018 / 2019 igjen en kraftig vekst i saker med omfattende tiltak 

og medfølgende kostnadsvekst. Det ble derfor høsten 2019 gjennomført ekstern 

vurdering av tjenesten med bistand fra Agenda Kaupang.  

 

6.6.2 Måloppnåelse 
Fokus-område Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Opprettholde god kvalitet på 

tjenestene med høy 

brukertilfredshet. 

Ingen nye 

rekruteringer av 

fastleger.  

Vurdere 

organisering av 

fastlegeordningen 

 

Rekruttering til 

fastlegestillinger 

har blitt vesentlig 

vanskeligere siste 

året. 

Vurdering av organisering 

utsatt i påvente av 

Nasjonal handlingsplan for 

fastlegetjenesten. Høring i 

mai 2020. 

6 vakante fastlegehjemler 

med vikarleger. 

16 % av meldinger 

med behandlingstid < 

3 mnd. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

meldinger. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

undersøkelser. 

0% < 5% 

 

 

14,1% > 5% 

Barn og ungdom der det er 

grunnlag for bekymring følges 

opp koordinert og tverrfaglig av 

alle tjenester. 

 

 

Handlingsveileder for 

alders-gruppa 0-6 år 

er innført. 

 

Fullføre innføring 

av 

handlingsveileder

en for alders-

gruppe 7-13 år. 

Vurdere innføring 

avhandlingsveiled

er for 

aldergruppe 15-

18 år 

Utsatt i påvente av eget 

prosjekt Tverrfaglig 

innsatts 0-24. 

Kontinuerlig forbedre og 

videreutvikle tverrfaglig 

samarbeid uavhengig av 

administrativ organisering 

Opprettet 

styringsgruppe for 

utvikling og 

koordinering av helse 

og omsorgstjenester 

Gjennomføre 

reelle endringer 

bygd på LEAN. 

 

Skal gjennomføres samlet 

vurdering av helse- og 

omsorgstjenestene med 

ekstern bistand. 

Oppfølging øremerket styrking 

av helsestasjon og 

skolehelsetjenesten  

 

 

Ved utgang av 2017 

tilsetting avklart. 

Tiltredelser i løpet av 

1. halvår 2018. 

Oppfyller 

veileder. 

 

Vektlegge hjelp til 

selvhjelp. 

Veileder ikke oppfylt fordi 

vanskelig å rekruttere 

helsesykepleiere – 4 ledige 

stillinger som delvis 

bemannes med vikarer. 
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Fokus-område Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Fokusere på 

mestring. 

Styrking av 

foreldrerollen.  

Hverdags-rehabilitering og 

hverdagsmestring 

 

Fra Hjelpetjenester til 

Mestringstjenester 

 

Hovedprosjekt 

iverksatt: Redusere 

behovet for 

kompenserende 

omsorgstjenester.   

Etablert og 

organisert fysio- 

og ergoterapi-

tjeneste som 

følger bruker fra 

institusjon til eget 

hjem ved 

utskrivelse. 

  

Innføre 

egenandel for 

kommunal 

fysioterapi iht 

takstplakat. 

Tilskudd redusert – 

stillinger reduseres 

tilsvarende. 

 

Omorganisering av 

tjenesten er gjennomført 

slik at bruker følges av 

samme terapeut. 

 

Egenandel fom 2020. 

Ledelse utøves på en effektiv og 

profesjonell måte med godt 

innarbeidet medarbeiderskap 

Gjennomført ny 

medarbeiderundersø

kelse første gang 

2016. 

Ligge over 

landsgjennomsnit

t for tilsvarende 

tjenester 

Medarbeiderundersøkelse 

gjennomført januar 2020. 

Løpende arbeidsmiljøtiltak samt 

tett oppfølging av sykemeldte. 

Nærvær 94,3% 95 % 89,6% 

Barnevern.                        

Redusere volum på kjøpte 

tjenester fra private 

barnevernsaktører og heller 

bygge opp egen tiltaks- og 

veiledningstjeneste 

Egen tiltaks- og 

veiledertjeneste er 

etablert. Ikke helt 

samsvar mellom 

ressurser og behov. 

Det er samsvar 

mellom kapasitet 

i egen tiltaks- og 

veiledningstjenest

e og behov for 

hjelpetiltak i 

hjemmet. 

Økt kapasitet egen tiltaks- 

og veiledertjeneste / 

redusert kjøp fra private 

aktører. 

Alle tjenester. 

Balansere drift opp mot hva 

som er forsvarlig juridisk, faglig 

og økonomisk. 

Redusert negativt 

avvik både på 

fristoverskridelser i 

barnevern og 

økonomisk 

merforbruk. 

Sterk økning i 

utgiftene til 

barnevern i løpet av 

2018 og 2019. 

Ikke ha vesentlige 

avvik juridisk, 

faglig eller 

økonomisk. 

 

Vektlegge type 

tiltak i 

barnevernet som 

reduserer 

utgiftsvekst. 

Redusert avvik ift juridiske 

fristoverskridelser. 

 

Kostnadsnivå i 

barnevernet høyt 

sammenlignet med 

kommunegruppe. 
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6.6.3 Endring drift 
Barnevern og helsestasjon er statlige satsingsområder som de siste årene har hatt 

økning i antall ansatte. I tillegg har barnevernet gått over til å ansette egne veiledere 

og tiltakskonsulenter istedenfor å kjøpe tjenestene fra private barnevernsaktører. 

Denne økningen medførte kritisk mangel på kontor / arbeidsstasjoner og møterom. 

Som eksempel var det 9 årsverk i barnevernet i 2011, nå er det 27 årsverk. 

Helsestasjon hadde i 2011 7,7 årsverk og vil i 2019 ha 17,5 årsverk. Som midlertidig 

løsning ble deler av begge tjenester flyttet til ledige lokaler i Nysethvegen 2. og 3. 

etg. Barnevernet flyttet i mai 2019 til nye lokaler i 2. etg over Bunnpris i Raufoss 

sentrum. Ombygging / omdisponering av resterende lokaler ved Sagatunet er vedtatt 

gjennomført i 2020. 

Det har også i 2019 vært svært vanskelig å rekruttere til ledige fastlegehjemler. 6 av 

14 fastlegehjemlene driftes nå med vikarleger på midlertidige kontrakter, 

hovedsakelig formidlet via vikarbyrå. Hele fastlegeordningen skal evalueres med 

mulig endring fra 2021. Nasjonal handlingsplan legges ut til høring i mai 2020. Frem 

til da må kommunen være forberedt på økt bruk av vikarer / vikarbyrå og økte 

kostnader for å oppfylle kommunens «sørge for ansvar» når det gjelder å gi 

kommunens innbyggere et forsvarlig legetilbud.  

6.6.4 Regnskapsresultat 
51 Helse Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 105 755 117 915 103 226 -14 689 

 Sum Inntekter -22 647 -30 411 -17 168 13 243 

      

 Netto driftsresultat 83 108 87 504 86 058 -1 446 

Merforbruk knyttet til fastlegetjenesten (-2.299`) og legevakt (-434`) på til sammen     

-2.733`. Mindreforbruk på øvrige tjenester reduserer merforbruk for tjenesteområdet 

samlet til -1.446`. 
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6.7 Kultur 

6.7.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten består av følgende driftsenheter: Fyrverkeriet 

bibliotek og kulturhus, Fyrverkeriet Ung (kulturskole og ungdomshus) og Idrett og 

fysisk aktivitet. Allmennkultur rapporterer direkte til kultursjefen. Antall ansatte i 

tjenesteområde Kultur er 18 årsverk fordelt på 26 personer. I tillegg omfatter 

tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og fritidsassistenter. Frivilligsentralen 

med 1.14 årsverk er budsjettert inn under kultur. 

Utviklingstrekk i 2019: Alle tjenester arbeider for bedre tjenesteflyt overfor barn og 

unge, både innenfor Fyrverkeriet kultur og i samarbeid med øvrige kommunale 

tjenester og frivilligheten. Fyrverkeriet kultur har et stort fokus på god ressursbruk og 

mest mulig tjenesteyting. Tjenesten bærer preg av stor utviklingsvilje, og det er behov 

for justering av tjenestenivået. 

Nasjonale føringer: Tjenestene som leveres av kulturavdelingen er i stor grad 

lovpålagt ved at kommunen plikter å yte tjenestene. Våre nasjonale føringer: 

• LOV 2007-06-29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd. 
Kulturlova 

• Lovfesting av musikk- og kulturskole i 1998. I opplæringsloven §13.6.  

• LOV-1985-12-20-108 Bibliotekloven  

• Lov om pengespill (pengespilloven) av 28. august 1992 med tilhørende forskrifter, 
saksbehandling av søknader om støtte av spillemidlene. 

• Kulturminnelova (1978-06-09) 

• Helse- og omsorgstjenesteloven(2011-06-24) (Støttekontakter, treningskontakter, 
helsefremmende og/eller forebyggende tiltak (dvs idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv)) 

 
Allmennkultur, drift og administrasjon. Tjenester: ledelse, arrangementer, 

informasjonsarbeid, kunstformidling, museumsformål/kulturminne, administrativ og 

politisk saksbehandling, kulturtilbud institusjoner og hjemmeboende eldre via 

tjenesten «Slipp kulturen inn», støttekontakttjenesten, frivillighet i institusjonene, 

støtte/tilrettelegging frivillige lag og foreninger og øvrige kulturaktører, festivalen 

“Friluftsliv for alle”, SLT (samordnede lokale forebyggingstiltak), frivilligsentralen. 

Prosjektledelse, sektorovergripende og regionalt arbeid. 3.6 årsverk. I tillegg budsjett 

for 1.13 årsverk ved frivilligsentralen. 

Folkebibliotek og kulturhus. Bibliotekets tjenester: Publikumsveiledning og – 

betjening, litteratur- og kulturformidling, blant annet foredrag, konserter, debatter og 

utstillinger, formidling og leselystmotivering til skoler og barnehager, støttespiller for 

skolebibliotekene, oppsøkende bibliotektjeneste, digitale nettjenester, billettsalg til 

kulturarrangementer, drift av Verkstedet. Prosjektledelse og prosjektdeltagelse. 

Åpent 52 timer per uke, (inkludert selvbetjent 10 timer per uke). 43.000 besøk per år. 

3.98 årsverk på 5 ansatte.  

Kulturhus: Drift, programmering, markedsføring og utleie. Billettsalg. Samarbeid med 

frivillige, lag og foreninger. 0,5 årsverk. Stor aktivitet med forestillinger, konserter og 

møter. 
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Avdeling for idrett og fysisk aktivitet/folkehelsearbeid  
Tjenester: Idrett og friluftsliv herunder drift og utleie av Raufosshallen og Reinsvoll 

idrettshall, kommunal løypekjøring, drift kommunale friluftsområder / badeplasser, 

saksbehandling spillemiddelsøknader, idrett og fysisk aktivitet og ungdom i arbeid. 

1,6 årsverk, hvorav 0.5 stilling som folkehelsekoordinator rapporterer til ass. 

rådmann. Hovedfokus idrettshaller, ny organisering/utvikling. 

Ungdomsavdelingen 
Tjenester: ungdomskontakten, ungdomsklubb, klubb for funksjonshemmede, 

tilrettelagt kultur – og fritidstilbud, Ung Kultur Møtes (UKM) og prosjektet «Alle barn 

og unge i aktivitet». I tillegg jobbes det med søknadsbaserte prosjekter. 2.62 årsverk. 

Kulturskolen.   

Det undervises i kor, ulike instrumenter, teater, band, billedkunst og tilrettelagt 

billedkunst- og musikkundervisning.  Salg av undervisningstjenester til Barne- og 

ungdomsteater og tre korps. Søknadsbaserte prosjekter. Den kulturelle skolesekken 

(DKS), Småtrølltræff, musikkpedagog i institusjoner, 5,8 årsverk. 283 elevplasser og 

113 på venteliste.  

Kostratall, kultur: 

 VTK 
2019 

Landet 
2019 

Netto driftsutgifter kultur pr innbygger (kroner) 1631 2541 

 

6.7.2 Måloppnåelse 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Fyrverkeriet kultur skal 
yte riktige tjenester til 
rett tid 
 
 
Fyrverkeriet kultur skal 
understøtte og 
tilrettelegge tiltak som 
skaper meningsfulle l 
 
Fyrverkeriet kultur skal 
utjevne sosial ulikhet ved 
tidlig innsats og 
inkludering med tanke på 
mestring av eget liv 

 
 
Fyrverkeriet kultur skal 

skape arenaer for mening, 

læring, nyskapning og 

samfunnsengasjement 

 

Gjennomført 
samlende aktivitet 
for alle avdelinger.  

Lederne har fokus på strategi for 
Fyrverkeriet kultur – i samarbeid 
med innbyggerne 

Målrettet arbeid for felles fokus i 
prosess. Stort aktivitetsnivå. 

Alle barn og unge 
etablert som felles 
satsing. Flere farger 
femårig 
interkommunalt 
prosjekt.  

Alle barn og unge i aktivitet 
hovedsatsing. Flere farger 
læringsarena for metodikk. 
Åpne ungdomshuset mer for 
innbyggerne 
Komme tidligere i gang med 
ungdomsmedvirkning, planer og 
informasjon i UKM 
 

Tverrfaglig oppvekstfokus i 
prosess. Flere Farger gjennomført 
god forestilling samt 
erfaringsdeling. Generelt god 
utvikling ungdomsarbeid. 

Vedtak om 
idrettshaller 

Idrettshaller hovedsatsing. 
Hall Reinsvoll ferdigstilles.  
Raufosshallen påbegynnes 
Skisseprosjekt Storhallen 

Reinsvoll åpnet. God prosess på 
to øvrige prosjekter. 

   

 Nettside publisert 
RFID innført i 
biblioteket 
Selvbetjeningsløsing 
innført. 
Innbyggerstyrt 

Samskaping – biblioteket pilot for 
VTK. Meråpent bibliotek iverksatt. 
Digital deltagelse for innbyggerne. 
Etablere innbyggerstyrete 
arenaer. Videreutvikle verkstedet 
sammen med skolene. 

Prosesser for tverrfaglig deling 
igangsatt. 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 
Fyrverkeriet kultur skal 
tilrettelegge for fysisk 
aktivitet 
 
Fyrverkeriet kultur skal 
utvikle kvalitativt gode 
tjenester gjennom 
kontinuerlig forbedring 
 

programmering 
igangsatt 

Festivalen Friluftsliv 
for alle vel 
gjennomført, 
innholdsmessig god 
utvikling. 6000 
deltagere 

Styrke regional og nasjonal 
forankring 

Fylkesmannen i Innlandet går inn 
i jury 

Prosjekt Syngende 
kommune etablert, 
stort aktivitetsnivå. 

Øke allsangfokus og 
sangpedagogtilbud. 

Sing-along kino, allsangkvelder, 
generelt allsangfokus oppnådd og 
videreføres. 

 Lean innført i tre av 
fire enheter 

Innføre Lean Ungdomshus  

Utvikle og beholde godt 
arbeidsmiljø 
medarbeiderundersøkelse 
 
 
Lavt sykefravær 
 

4.5  =>4.5 4.5 

 4,6%  < 4% 5,8% 

   

 Holde budsjettramme, 
øke aktivitet og inntekt 
på mulige områder 

 Balanse (+400`) 
  
  

Balanse  
  

Balanse (-53`) 

 
6.7.3 Status LEAN 

 

- Planlagte forbedringsprosesser 

- Antall gjennomførte forbedringsprosesser) 

Aktivitet:  Mål pr år: Resultat (pr.kvartal 

og ved års slutt): 

Kommentar: 

Planlagte 

forbedringsprosesser: 

Tverrsektoriell 

samhandling 0-24 

 

 

2019: etablering 

 

 

 

Struktur igangsatt 
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- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde) 
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde) 

Aktivitet: Status pr. 1.kv Status pr.år Kommentar: 

Identifisert 

gevinstpotensial: 

 

-  

  

 

 

-  

  

 

Realiserte gevinster 

-  

 

 - 

 

  

 

 

 

6.7.4 Regnskapsresultat 
61 Kultur Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 26 920 28 760 23 818 -4 942 

 Sum Inntekter -7 825 -8 129 -3 240 4 889 

      

 Netto driftsresultat 19 095 20 631 20 578 -53 
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6.8 NAV kommune  

6.8.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Organisasjon: NAV-kontoret yter både kommunale og statlige tjenester. Ved 

utgangen av året: 34 faste kommunale stillinger (inkl. 5 ved ISIFLO jobb- og 

rekrutteringssenter) og 9,5 statlige stillinger.  Organisering er som tidligere – det er 

ingen skille når det gjelder medarbeideres ansettelsesforhold og tjenesteyting på 

statlige og kommunale tjenester. Det er innbyggernes behov som er i fokus.  Disse 

behov vil variere for den enkelte over tid, og det er derfor viktig at samarbeidet 

mellom veileder og bruker er preget av mest mulig kontinuitet.   

Kommunale tjenester: Økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, 

kvalifiseringsprogram (KVP), koordinering av kommunens flyktningarbeid, jobb- og 

rekrutteringssenter, boligsosialt arbeid og boligtjenester (Husbank, bostøtte, 

kommunale boliger).   

Status: Den digitale utviklingen av NAV-tjenestene fortsatte i 2019. Dette hadde stor 

betydning for organisasjonen, da det handlet like mye om en virksomhetsutvikling 

som en forenkling av tjenestene både for brukerne og ansatte. På brukersiden var 

innføring av Digisos (digital søknad om økonomisk sosialhjelp) en betydelig 

forenkling, og i løpet av kort tid etter innføringen i januar 2019 var mer enn 75% av 

alle søknader digitale. For medarbeiderne har innføring av Office 365 vært et stort 

løft og et framtidsrettet tiltak, hvor bruk av Teams og videomøter (både internt og 

eksternt) har betydd en helt annen arbeidshverdag både når det gjelder effektivitet og 

fleksibilitet.  Ellers var kommunen/regionen preget av lav arbeidsledighet, noe som 

også betydde større muligheter for å få brukere av NAV-tjenestene inn på 

arbeidsmarkedet.   

Utviklingstrekk: Isiflo jobb- og rekrutteringssenter fortsatte i en god vekst og 

utvikling. Senteret flyttet inn i nye lokaler i september 2019, og ble tilført ytterligere en 

fast arbeidslederstilling. Dette for å gi tettere oppfølging av deltakerne, men også 

bedre mulighet til å jobbe mer aktivt ut mot arbeidsmarkedet. Gjennomsnittlig har 

senteret hatt 69 deltakere per uke. I alt 107 deltakere startet og 119 sluttet i løpet av 

året. 52 av deltakerne som avsluttet gikk over i fast jobb, videregående skole eller 

fikk lærlingplass. En endring fra tidligere år er at flere og flere av deltakerne får jobb i 

bedrifter også utenfor industriparken.   

Ordningen med NAV-veileder i videregående skole ble videreført i 2019 med 

avsetning av en 50 % kommunal stilling med hovedansvar for oppfølgingen.  

Målsettingen med null akutthenvendelser til NAV fra ungdom under 18 år er innfridd. 

Jobbspesialist har bistått 17 personer ut i jobb.  

Kommunen bosatte 19 flyktninger i 2019 (i tråd med IMDi’s anmodning).   

Kontoret hadde en god utvikling i måloppnåelse på sentrale målekortindikatorer. 

Kontoret yter både kommunale og statlige tjenester side om side til brukerne som 
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henvender seg til NAV, noe som krever høy grad av koordinering av 

arbeidsprosessene og tiltakene. Kontoret har jobbet med kontinuerlig forbedring 

gjennom hele året, og søker hele tiden å fjerne flaskehalser og uhensiktsmessige 

stopp-punkter i oppfølgingen av brukere.   

Antall personer som mottok økonomisk sosialhjelp økte fra 350 stk. i 2018 til 383 i 

2019. Samlede sosialhjelpsutgifter økte også med ca.1 million sammenlignet med 

2018.  

Blant kommunalt ansatte i kontoret var nærværet i 2019 på 90 %, noe som dessverre 

ligger godt under målsetningen, til tross for kontinuerlig oppfølging av 

nærværsarbeidet hele året gjennom. Korttidsfraværet er svært lavt, men manglende 

måloppnåelse har sammenheng med flere langtids sykefravær. 

Kontoret hadde i 2019 ekstra høy oppmerksomhet på internt sikkerhetsarbeid blant 

ansatte. Dette handlet blant annet om øvelser på rutiner knyttet til trusler og vold, 

alarmbruk og førstehjelp. 

Etter nesten ni år som NAV-leder gikk Monica Skjellen-Larsen over i annen stilling i 

kommunen 1. desember 2019. 

KOSTRA-tall:  

 VTK 2019 VTK 

2018 

Oppland 

2019 

Landet 

2019 

Netto driftsutgift til økonomisk 

sosialhjelp pr innb. (i kroner) 

829 754 1016 1247 

Gjennomsnittlig utbetaling pr 

stønadsmåned (sosialhjelp), i kroner 

7856 7816 - - 

Antall sosialhjelpsmottakere 383 350   

Antall sosialhjelpsmottakere med 

stønad i 6 mndr. eller mer  

113 110   

Mottakere av kvalifiseringsstønad 

(KVP) pr. 1000 innb. 20 – 66 år (%) 

2,6 1,7 2,5 3,1 

Husbankindikatorer  

Beløp pr innbygger i startlån 

videretildelt av kommunen 

4470 4875 2611 1953 

Antall kommunalt disponerte boliger 

pr. 1000 innbyggere 

32 32 25 21 

 

De utvalgte KOSTRA-tallene gir dessverre ingen god sammenligning/oversikt, men 

kan si noe om utviklingen fra år til år for vårt vedkommende. Det er viktig å være 

oppmerksom på at sosialhjelpsregistreringene omfatter alle fra de som har mottatt én 

utbetaling på noen hundre kroner i løpet av året til de som har sosialhjelp som eneste 

inntektskilde over lengre tid.  KVP-deltakelse og deltakelse i kommunale 

sysselsettingstiltak ved for eksempel ISIFLO omfattes også av 

sosialhjelpsregistreringer. 
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6.8.2 Måloppnåelse  

Fokusområde Resultat 2018 
Mål  Resultat  

2019 2019 

Brukermedvirkning    

- Brukerråd Regionalt  
Regionalt 
brukerråd 

Sosialhjelp/Sosialtjeneste    

- Andel langtidsmottakere av 
sosialhjelp (% av alle som mottar 
øk. sos.hjelp mer enn 3 mndr.) 

14% Max 15% 12% 

Arbeid    

- Andel arbeidssøkere med 
overgang til arbeid (% av alle 
arbeidssøkere) B15 

65% Min. 65% 68% 

- Andel personer med nedsatt 
arbeidsevne med overgang til 
arbeid (%) B16 

53% Min. 48% 46% 

- Andel deltakere ved ISIFLO som 
går ut i arbeid, utdanning eller 
tiltak (% av alle som avsluttes) 

65% Min. 75% 61% 

Kvalifiseringsprogram (KVP)    

- Andel i arbeid eller utdanning etter 
endt program (% av alle som 
avslutter per år) 
 
 
 

 47% Min. 70% 80% 

Flyktninger    

- Andel i arbeid eller utdanning etter 
endt intro-program (% av alle som 
avslutter per år) 

 60% Min. 50% 64% 

Ungdom    

- Andel unge 18-25 år som mottar 
øk. sos.hjelp per mnd. (% av antall 
i aldersgr. bosatt i kommunen)  
B103 

2,2% Max. 1,8% 1,3% 

Boligtjenester    

- Antall startlån per år 38 40 38 

Årlig medarbeiderundersøkelse    

- Deltakelse (% av alle ansatte)  Ikke avholdt 100% 93% 

- Resultat (gjennom-snitt score) - Min. 4,5 4,27 

Regnskapsresultat (% av budsjett) 103 % 100% 101% 

 

På slutten av 2018 ble det registrert en økning i antallet sosialhjelpsmottakere og 

utbetalinger.  Denne trenden fortsatte i 2019. Selv om det var en økning i antall 

mottakere av sosialhjelp, er imidlertid andelen langtidsmottakere redusert. Det 

samme gjelder andelen mottakere i alderen 18-25 år. (De aller fleste i denne 

aldersgruppen har et aktivitetstilbud på en eller annen måte).   
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Innenfor området boligtjenester er antall videreformidlede startlån noe lavere enn 

målsettingen, men kommunen ligger godt an på dette området sammenlignet med 

svært mange andre kommuner. 

6.8.3 Endring drift 
Det har vært en formidabel satsing på digitalisering av de statlige NAV-tjenestene,  

blant annet  som et ledd i innsatsen for å bistå flere til å komme i arbeid og aktivitet.  

Dette har også hatt stor betydning for de kommunale tjenestene, blant annet innenfor 

de sosiale tjenestene og saksbehandling på Husbank-området. Utvikling av 

selvbetjeningsløsninger, bedre service ved NAVs kontaktsenter, redusert åpningstid 

for tilfeldige besøk ved NAV-kontoret, mobile arbeidsverktøy og bruk av mulighetene i 

verktøyene for ansatte er alle tiltak som har stor innvirkning. 

6.8.4 Status LEAN 

Gjennomførte forbedringsprosesser: 

Aktivitet: Resultat 2019 

Planlagte 
forbedrings-
prosesser 

1  

Gjennomførte 
forbedrings-
prosesser 

2 

 

 

Identifiserte og realiserte gevinster: 

Aktivitet: Status 2019 

Identifisert 
gevinstpotensial 

1  

Realiserte 
gevinster 

2 

 

 

6.8.5 Regnskapsresultat 
65 NAV kommune Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 56 165 55 922 47 310 -8 612 

 Sum Inntekter -16 001 -15 803 -7 523 8 280 

      

 Netto driftsresultat 40 164 40 119 39 787 -332 

 

Netto driftsresultat må sies å ligge innenfor det “akseptable” med et merforbruk på kr 

333’.   
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6.9 Omsorg
Omsorg har i 2019 hatt følgende organisering:

Omsorg har 11 driftsenhetsledere med personal -, fag -og økonomiansvar for til
sammen 22 enheter. Driftsenhetslederne rapporterer til omsorgssjef. Rådgiver,
fagstab og merkantil ivaretar ulike støttefunksjoner.

Omsorgsavdelingen har ca. 340årsverk fordelt på ca. 520 personer.

Kommunen er lovmessig forpliktet til å yte helse -og omsorgstjenester, og skal sørge
for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse –og
omsorgstjenester. Samhandlingsreformen med tilhørende lovendringer har gitt
kommunen et større ansvar og en viktigere rolle i å sørge for nødvendige helse -og
omsorgtjenester til befolkningen.

Endringstakten er høy og det kreves økt kompetanse på alle nivåer i
omsorgstjenesten for å møte nye oppgaver, nye arbeidsmåter og annen
oppgavefordeling. Organisatoriske endringer, kulturendringer og evne til å prioritere
er helt nødvendig. Dette stiller krav til den enkelte medarbeider og til ledelsen.

2019 har vært et utfordrende år for omsorgstjenesten.

Oppgavene og kompleksiteten fortsetter å øke. Det samme gjør krav og
forventninger til tjenesteomfang og kvalitet. Tjenestemottakerne er i alle aldre og med
svært ulike behov. Det er aktiv behandling etter sykehusopphold, opptrening,
oppfølging ved kreftsykdom og andre alvorlige sykdomstilstander, psykiatrilidelser,
rusproblematikk, ulike former for nedsatt funksjonsevne og skrøpelige eldre med flere
samtidige sykdommer.
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 Aktiviteten på området er høy. Det er jobbet kontinuerlig med aktivitetstilpasning og 

stram styring gjennom året hele året for å levere nødvendige tjenester innenfor den 

rammen som er til rådighet.   

6.9.1 Endring i drift for 2019 og utvikling i tjenestebehov 
Økning i ressurskrevende tjenester i 2018 medførte store kutt i omsorg sitt budsjett 

for 2019. Ressurskrevende tjenester er både innenfor eldre og yngre, men i aller 

størst grad for yngre. Økningen i yngre brukere samtidig med veksten i eldre er 

utfordrende og stiller oss overfor vanskelige prioriteringer.  

3 sykehjemsplasser på Gimle ble lagt ned og 6 avlastningsplasser ble flyttet fra 

Gimle til Raufosstun Helsehus. Dette ga en reduksjon på 5 årsverk på 

Gimlesykehjem og Helsehuset økte 6 plasser uten tilføring av ressurser. 

Gimle sykehjem har hatt 100% belegg gjennom hele 2019 og overbelegg noen uker 

på høsten. Sykehjemsplassene er samlet i 1. etasje noe som har gitt bedre utnyttelse 

av bemanningen og kompetansen. Det oppfattes som god trivsel og positivt for 

beboerne.  

Helsehuset har hatt et svært krevende år med høyt belegg, men ikke overbelegg. 

Sykefraværet har økt betydelig. Gjennom hele året har det vært pasienter på 

helsehuset som har ventet på sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Vi har sett at det 

er potensiale for å få raskere innflytting i ledig omsorgsbolig og dermed redusere 

liggetiden i Helsehuset. Dette krever økt bevissthet hos alle aktører og må 

kontinuerlig følges opp og jobbes med.  

Ventelisten for heldøgns omsorgstilbud har økt i 2019. Det er en variasjon gjennom 

året, men i starten av 2020 har ventelistene gått betydelig ned. 

I hjemmetjenesten har det vært en økning i tjenestebehov. Økningen i 2019 

sammenlignet med 2018 er på 14 %. Dette tilsvarer ca. 10 000 flere vedtakstimer per 

år.  

Psykiatri - og rustjenestene har hatt en betydelig økning av henvendelser fra 2018 til 

2019. I forbindelse med budsjettsaldering i 2019 ble det redusert i åpningstid ved 

dagsentret og det ble opprettet gruppetilbud i stedet for individuelle samtaler. 

Tjenesten har gjennom endringen i innretning av tilbudet klart økningen i 

henvendelser selv om bemanningsressursene ble redusert.  

Samlet for alle tjenesten i Omsorg så har det vært en økning i vedtakstid på 7,2 % i 

2019 sammenlignet med 2018. 

 Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.  

Antall pasienter meldt innlagt og antall meldt utskrivningsklare øker for hvert år. Det 

er flere meldt utskrivningsklare i 2019 enn tidligere år. Stadig flere skrives ut til 

hjemmet. 
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 Antall meldt innlagt 

i spesialisthelsetj. 
Antall meldt 
utskrivningsklare 

Utskrevet til 
hjemmet 

Utskrevet til 
institusjon 

2016 503 432 254 177 
2017 505 434 212 184 
2018 
2019 

537 
618 

518 
493 

269 
292 

175 
170 

 
For 2019 betalte kommunen for 16 overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter. 

Dette er 14 flere enn året før. Halvparten av disse er fra psykisk helsevern. 

Betalingsplikt for utskrivningsklare fra psykisk helsevern ble innført fra januar 2019.  

Det er avgjørende at omsorgstjenesten innretter seg slik at vi i størst mulig grad har 

kapasitet til å ta imot utskrivningsklare, samtidig vil det til tider kunne oppstå 

utfordring da presset på tjenesten kan være høyt.  

6.9.2 Utviklingsarbeid og måloppnåelse 
Omsorg sitt overordnede mål er å bidra til at innbyggerne mestrer eget liv. 

Fokusområder for Omsorg i 2019 er vist i måletabellen i punkt 6.9.3 og nedenfor er 

enkelte sentrale utviklingsområder kommentert.  

Kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet 

Andel helsefaglig personell i Omsorg med høgskoleutdanning har økt fra 2018 til 

2019. Andelen videregående utdanning har hatt en svak nedgang. Samlet har den 

helsefaglige kompetanse økt med 1,7 %. Det er et mål å øke den samlede andelen 

helsefaglig personell ytterligere.  

Å øke andelen heltidsstillinger er et sentralt mål for å sikre kompetanse og kvalitet i 

tjenesten. Det prøves ut ulike arbeidstidsordninger med langvakter, organisering av 

arbeidskraft på tvers av enheter og øke stillingsstørrelser der det er mulig. Den 

gjentagende utfordringen er behovet for kompetent helsefaglig arbeidskraft på helg.    

Utvikling av gode helhetlige pasientforløp har vært et prioritert arbeid i 2019 og vil 

fortsette i 2020. Dette omfatter alle våre tjenester og samhandling mellom kommune 

og spesialisthelsetjenesten. Forløpstenkning skal sikre trygge tjenester og mestring 

av eget liv. Gode forløp sikrer overganger mellom nivåer, rett kompetanse og rett 

tjeneste til alle tjenestemottakere. Legetjenesten har en nøkkelrolle i 

pasientforløpene.  

Pasient - og brukersikkerhet er førende for utøvelsen av tjenestene. Dette er naturlig 

knyttet til pasientforløpet. Pasientsikkerhetstavler i enhetene skal bidra til å sikre 

oppfølging av behandling og tidlig oppdagelse av forverret tilstand.  

Velferdsteknologi 

Velferdsteknologiske løsninger vil avhjelp behovet for personalressurser og 

tjenestebehov, og dette jobbes det mye med både i egen kommune og regionalt 
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samarbeid. Men det tar tid og er krevende, da dette i tillegg til teknologien, handler 

om endring i arbeidsmåter på flere plan.  

Ledelse 

Ledelse er sentralt for å få til endring og utvikling, og samtidig sikre at den daglige 

driften ivaretar faglig gode og trygge tjenester til innbyggerne. Omsorg har i 2019 

gjort endringer i lederstrukturen og vil jobbe videre med dette i 2020. 

Ledelseskapasiteten må strykes både gjennom organisatoriske grep og med 

kompetanseutvikling for å være i stand til å møte omstillingsutfordringene. 

Lean 

Det er ingen nye leanenheter i omsorg i 2019, men opplæring og oppfølging av nye 

ledere har vært prioritert.  Alle enhetene har ukentlige tavlemøter og jobber med 

forbedringer på ulike områder. Omsorgssjef har gjennomført leanrevisjon i alle 

enhetene i løpet av 2019  

Nærvær 

Sykefravær er en stor utfordring. Nærværet har vært 1 % lavere i 2019 enn i 2018. 

Høsten 2019 gjennomførte alle enheter IA Skolen i regi arbeidslivssentret. 4 

halvdags samlinger hvor ledere, tillitsvalgte og verneombud fra alle enhetene deltok. 

Dette følges opp videre i 2020 med utviklingsarbeid i den enkelte enhet og 

samarbeid med arbeidslivssentret.  

Gjennomsnittlig resultatet for Omsorg: 
Nærvær Totalt Korttids fravær Langtids fravær 

2018 89,6 2,6% 7,7% 

2019 88,6 2,5% 9,0% 

 
Nye lokaler 

Dagaktivitetssenter for rusmisbrukere, «Huset», flyttet inn i lokaler i Almenvegen i 

mai 2019.   

Nytt dag- og avlastningssenter i Lundersveg for mennesker med utviklingshemminger 

stod ferdig i høst og med innflytting i oktober.  

Beslutning om drift av fremtidig storkjøkken og vaskeri har vært til politisk behandling 

flere ganger i 2019. I november ble det besluttet at det skal bygges og driftes i Vestre 

Toten. Planer for utbygging vil foregå i 2020.  

 Planer for Gimleområdet med sykehjem og omsorgsboliger har stått stille i påvente 

av beslutning om storkjøkken og vaskeri. 
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 6.9.3 Måloppnåelse 
 

Fokusområde  Resultat 
 2018 

Mål 
 2019 

Resultat 2019 

Brukere       
Pasient/bruker opplever 
tjenester av god kvalitet  

Brukerundersøkelse 
Resultat 2,0 (skala 0-2)           

Gjennomføres 
annethvert år 

Resultat fulgt opp i alle 
enheter 

Rett tjeneste, på rett 
sted, til rett tid 
  

Utvikle helhetlige 
pasientforløp 

Utvikle helhetlig 
pasientforløp; fag,  
samhandling og 
pasientsikkerhet 

Arbeidet pågår 

 Utskrivningsklare pas. 
somatikk 
overliggerdøgn:5 

Utskrivningsklare pas. 
somatikk og psykisk 
helsevern 
Overliggerdøgn: 20 

Betalte overliggerdøgn: 
16 

 Team Hverdagsmestring 
er etablert 

Hverdags-rehabilitering: 
10 % av vedtak i 
hjemmetjenesten 

Hverdags-rehabilitering 
30 % av vedtak i 
hjemmetjenesten 

 Prosjekt 
Velferdsteknologi over i 
drift 

Øke og ta i bruk ny 
velferdsteknologi ;   - 
Digitale 
trygghetsalarmer    - 
Medisindispenser - 
Digitale tilsyn 

-Digitale alarmer 
-Medisindispensere 
Digitale tilsyn ikke 
igangsatt  

Medarbeidere       
Medarbeidere deltar 
aktivt i forbedring og 
endringsarbeid.  

Oppfølging av 
medarbeider-
undersøkelse  

Oppfølging av 
medarbeider-
undersøkelse  

Fulgt opp 

Nærvær Gjennomsnitt 89,6% Gjennomsnitt  
90,5% 

Gjennomsnitt 
88,6% 

Kompetanse: rekruttere, 
utvikle og beholde   

Andel helsefaglig 
kompetanse 75,1% 

 Andel helsefaglig 
kompetanse 79% 

 Andel helsefaglig 
kompetanse 76,8% 

Heltidskultur i samsvar 
med kompetent 
arbeidskraft 24/7/365 

65% 70% 65 % 

Tjenesteproduksjon 
og fremtidsrettet 
utvikling 

      

«Leve hele livet»: 
Frivillige i 
omsorgstjenesten 

Frivillig-koordinator i 
30%  stilling 

Utvikle samarbeid og 
øke frivilligaktivitet i 
omsorgstjenesten 

Økning i frivilligaktivitet 

Institusjonsplasser 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov 

Andel korttidsplasser  
52% 

Andel korttidsplasser  
52% 

Andel korttidsplasser 
55% 

Hjemmetjenester 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov for eldre 
og yngre 

Utvikle hjemme-
tjenestene 

Utvikle 
hjemmetjenestene og 
flere kan bo hjemme 
lengre 

Andel med bistand 
hjemme har økt 

Opptrapping psykiatri og 
rustjenester, forebygge, 
behandling og 
oppfølging 

Økt henvisninger 
kommunale psykiatri og 
rustjenester 

Utvikle ambulerende 
tjenester  

Fact-team etablert 

Botilbud i takt med 
befolkningsutvikling 

  Utrede og planlegge 
heldøgnsomsorg  

Pågår 

Økonomi       
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Fokusområde  Resultat 
 2018 

Mål 
 2019 

Resultat 2019 

Tilpasse drift til 
økonomiske rammer 

+ 4 mill Balanse + 3,4 mill 

 
 
6.9.4 Regnskapsresultat 
 
Det rettes stor oppmerksomhet på god økonomisk styring i enhetene. Budsjettiltak 

ble gjennomført helt i starten på året og ga dermed raskt effekt. Det har vært spesielt 

stort fokus på å redusere overtidsbruk og innleie ved fravær kun der det er 

nødvendig. Det er utfordrende og krever stor bevissthet hos alle med en sterk 

prioritering for å klare en slik stram styring.  

Refusjoner for ressurskrevende tjenester ga samme inntekt som det var budsjettert 

med. 

71 Omsorg Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 314 290 326 268 314 788 -11 480 

 Sum Inntekter -85 417 -86 918 -72 025 14 893 

      

 Netto driftsresultat 228 873 239 350 242 763 3 413 
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6.10 Planavdelingen 

Planavdelingen ivaretar kommunens oppgaver som gjelder: 

 

• Kommuneplanlegging 

• Plansaksbehandling  

• Oppmåling og geodata  

• Byggesaksbehandling  

• Matrikkelføring  

• Næringsutvikling og tilrettelegging  

• Regional utvikling - samferdsel  

• Deling og seksjonering av 
eiendom  

• Eiendomsmegleropplysninger  

• Kommunale tomtesaker  

• Jord- og skogbruksforvaltning  

• Landbruksrelatert 
næringsutvikling  

• Drift av kommunens skog  

• Vilt- og fiskeforvaltning  

• Vassdragsforvaltning  

• Miljøvern/forurensningssaker  

• Veterinærvakt  

• Eiendomsskatt – administrasjon  

• Administrering av gebyrer, 
fakturering  

 

 
Planavdelingen er organisert i seks faggrupper, hver med en egen fagansvarlig. 

Disse faggruppene er: 

• Arealplanlegging 

• Byggesak 

• Kart/oppmåling 

• Landbruk 

• Eiendomsskatt 

• Miljø  

Planavdelingen utgjør ved årsskiftet 2019/2020 17,5 årsverk.  

Planavdelingen gjennomførte høsten 2019 opplæring i, og innføring av «LEAN 

kontinuerlig forbedring». Dette var en meget omfattende og ressurskrevende 

prosess. Den avdekket imidlertid raskt at avdelingens ansatte er fremoverlent, 

lærings- og endringsvillige. Et godt eksempel på dette er at det ikke tok lang tid etter 

innføring før avdelingen hadde digitalisert store deler av LEAN-tavla. 

Videre bekreftet innføringen av trivselsmål og trivselsballer at arbeidsmiljøet på 

avdelingen er veldig godt.  

Vi har fulgt opp arbeidet fra 2018 med å få bedre rutiner, beskrivelser og instrukser. 

Planavdelingen bistår andre avdelinger, Teknisk drift (oppmåling ved grunnerverv, 

utbyggingsavtaler mm.), Eiendom (byggesøknader, søknader om dispensasjoner og 

planendringer (Raufosshallen, Brannstasjon og uttrykningsveg), osv.  

Plan har sekretariatet for Areal- og helseforum som er en tverrfaglig møteplass for 

saker som omfattes av flere tjenesteområder og «eksterne» organisasjoner 

(Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS). Tjenesteområder deltar etter behov/ 

saker. Dette fører til en bedre samordning av saker som går på tvers av fagområder. 

Møter vanligvis 1 gang per måned (9 ganger i 2019).  
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6.10.1 Status og utviklingstrekk fra fagområdene for året som gikk 

 

Miljøvern 

Sent i 2018 ble en ny miljørådgiver ansatt. Tidlig i 2019 sa imidlertid innehaver av 

den eksisterende stillingen opp. Ny rådgiver ble ansatt i 100 % stilling rett før 

sommeren 2019. Fra og med andre halvår i 2019 har derfor miljøfeltet vært fullt 

besatt og det har vært mulig å legge et mye sterkere trykk på dette fagfeltet.   

I dagens situasjon er en av de to hjemlene innenfor miljøfeltet gebyrfinansiert og 

øremerket jobbing med spredt avløp. For å være minst mulig sårbare, sørge for 

kunnskapsoverføring og sikre en hensiktsmessig arbeidsfordeling jobber begge de 

ansatte innenfor fagfeltet med både konvensjonelt miljøvern og spredt avløp.   

Med full bemanning har det vært mulig å gjennomføre enda mer omfattende tilsyn 

med spredt avløp enn tidligere. I 2019 var de delene av kommunen med avrenning 

direkte mot hovedvassdraget Hunnselva særlig prioritert. Det ble gjennomført tilsyn 

med 144 anlegg.   

I forbindelse med oljefyringsforbudet ble det jobbet en del med veiledning for 

innbyggerne om hvordan de skulle forholde seg, hva som gjelder for brenselstanker 

osv. Det er også arbeidet med en del saker knyttet til oppfølging av ulovlig brenning, 

samt forsøpling og dumping av avfall.   

Siden en rådgiver er nytilsatt i 2019 har noe tid gått med til opplæring og innføring i 

saker og systemer. Forberedelser for prosessen med å utarbeide ny klimaplan har 

også så vidt begynt. Øvrige «ledige» ressurser på miljøområdet går med til 

forefallende saker, herunder å ivareta miljøspørsmål i større plan-, rehabiliterings- og 

utbyggingsprosjekter.  

I 2019 bidro kommunen til at det ble gjennomført en miljøundersøkelse for et 

gårdsbruk ved Ihle. Bruket fikk pålegg om å utføre slik undersøkelse i 2017. Saken 

ble fulgt opp med varsel om tvangsmulkt i 2018, og videre veiledning og støtte i 2019. 

Saken vil fortsette å rulle med pålegg om utarbeidelse av tiltaksprogram i 2020, samt 

utføring av tiltak dersom slike lar seg gjennomføre i 2020.  

Utdeling av midler gjennom tilskuddsordningen «Lokale Miljøtiltak» er gjennomført 

som planlagt.  

Jordbruk 
Jordbrukerne og de som knyttet til jordbruket er mer enn middels opptatt av været. 

Været i 2019 var ikke noe unntak, våren startet ganske normalt med bare jorder rundt 

månedsskifte april/mai og de tidligste områdene fikk sådd korn den 1. mai. Men så 

kom det cirka 50 cm snø den 6. og 7. mai, etterfulgt av flere dager med regn og lite 

vårvær. All våronn ble utsatt og flere fikk ikke fullført våronna før i midten av juni. Med 

utsatt våronn blir modning og innhøsting tilsvarende utsatt utover høsten. For berørte 

kornprodusenter ble 2019 et dårligere år enn tørkesommeren 2018.   
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Situasjonen for husdyrbrukerne ble et mer normalt år, med gode grasavlinger og 

tilstrekkelig med beite, både på innmark og i utmarka.  

Tre landbruksnytt er i løpet av 2019 sendt alle brukere. Vi har deltatt i 

nettverksgruppe for landbruksforvaltning for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland, og det 

er avholdt dialog-/samarbeidsmøte med bondelagene, samt revisjon av 

handlingsplan med beitelagene.  

BU-ordning har tilbud om finansiering til landbruket gjennom Innovasjon Norge. I 

2019 fikk kommunen få forespørsler om finansiering og det ble ikke sendt inn noen 

søknader om finansiering i tradisjonelt landbruk. Kommunen har hatt samtaler med 

aktuelle søkere i 2019 og de vil vurdere å fremme søknad i 2020. Tre søkere har 

vært i samtaler om tilleggsnæring, men søknader er ikke sendt inn i 2019.  

Det er utbetalt til sammen kr 221 880 i støtte til systematisk grøfting i 2019. 9 bruk 

mottok støtte, og 100 daa ble drenert i løpet av året. Tilskudd til drenering stimulerer 

til økt aktivitet og drenering av dyrka mark gjør at hele arealet kan brukes og det gir 

større avling og store maskiner kommer fram.  

Potten for Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlene) ble redusert til kr 150 000. 

Det ble gitt støtte til gjerding og istandsetting av et gammelt beite med viktige 

beitearter, restaurering av et stabbur og restaurering av ei gammel smie.   

Det ble behandlet 10 konsesjonssaker.   

5 søknader om fradeling etter jordlovens § 12 er behandlet. To tun ble tillat fradelt 

samt en tidligere fradelt tomt og en badeholme. Vi bistod Søndre Land med 

behandling av søknad om fradeling av en skogteig i tråd med samarbeidsavtale 

Skogbruk 
I 2019 ble det avvirket 66.432 m3 til en verdi av kr 29 644 000 mill. for skogeierne. 

Årlig avvirkning i gjennomsnitt for de siste 10 årene har vært ca. 48.524 m3. Beregnet 

årlig hogstkvantumprognose er 51.000 m3.  

Investeringer i skogen gjennom Skogfond var ca. kr 2 mill., hvorav kr 652 590,- var 

tilskudd. Skogbruksplaner viser at det er etterslep på investering i ungskogpleie, men 

det er en svært positiv oppgang på utført ungskogpleie i 2019.  

Vilt og fisk 
Det ble felt 63 elg, 83 rådyr og 6 hjort i Vestre Toten under jakta 2019. 

Det ser ut til at det er en svært solid rådyrstamme som blir forvaltet bra av 

grunneierlagene og jegerne, og at elgstammen har vært ganske stabil de siste årene. 

Hjortestammen ser ut til å være liten, men økende, spesielt sør i kommunen.  
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Det ble dessverre ny «rekord» for antall påkjørsler av hjortevilt i kommunen i 2019, 

med totalt 79 påkjørte rådyr og elg.  Av dette er 49 hjortevilt trafikkdrept eller avlivet, 

hvorav 20 elg og 29 rådyr. Trafikkdrept elg utgjør hele 32 % av jaktuttaket i 2019.   

Kommunen er lovpålagt å gjennomføre ettersøk etter skadet/påkjørt vilt. Vi bruker 

derfor betydelige ressurser i forhold til ettersøk og handtering av fallvilt, både 

gjennom administrasjon og praktiske oppgaver. Det er i dag 4 medlemmer av den 

kommunale viltvakta som utfører offentlig ettersøk og herunder avliving av 

syke/skadde dyr. Disse gjør en svært god jobb for kommunen og er ute til alle 

døgnets tider, etter varsel om viltulykke fra politiet.   

Det skal tas prøver av alle fallvilt av hjortevilt med alder over 1 år. Det er viltvakta i 

kommunen som tar hjerneprøver/lymfeprøver som sendes inn til mattilsynet for 

analyse. Dette er en del av en landsdekkende overvåkning av utbredelsen av 

skrantesyken (CWD).  

Avtalen om levering av nyttbart «fallvilt» til storkjøkkenet på Gimle fungerer fortsatt 

bra, og dette er en svært god måte å utnytte fallvilt på som er godkjent av mattilsynet. 

Inntektene fra ordningen går inn på viltfondet, som benyttes til ulike tiltak innenfor 

viltforvaltning. Det er imidlertid kommet signaler fra mattilsynet om at dagens ordning 

med godkjenning av fallvilt vil opphøre fra 2020. Dette vil i så fall medføre at 

ordningen vi har i dag med levering av elgslakt til Gimle kan bli vanskelig å 

videreføre. Det er foreløpig ikke kommet en endelig avklaring på dette fra Mattilsynet 

våren 2020.  

I 2019 var det 31 jegerprøvekandidater i kommunen. Vestre Toten jeger- og 

fiskeforening arrangerer kurs og jegerprøve, mens kommunen stiller med lokaler og 

viltnemda med sensorer til prøven.  

Eiendomsskatt. 
Kommunestyret vedtok å skrive ut eiendomsskatt i 2019 etter eiendomsskattelovens 

§ 3 a (alle eiendommer). Den generelle skattesatsen er satt til 7 ‰ av 

takstgrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer var skattesatsen satt til 4,5 ‰ 

Nye skatteobjekter er taksert og behandlet i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. 

Det har vært en tilnærmet normal verdiøkning på boliger i 2019, i vår region ca. 10 %. 

Arbeidet med å taksere næringseiendommer og maskiner hver for seg, ca. 50 

takster, ble fullført innen fristen 1.mars. En klage ble mottatt og behandlet. 

Merarbeidet med å retaksere «verk og bruk» ble kompensert med kr 300 000,- i 

ekstraordinære skjønnsmidler. 

Ansatte ved eiendomsskattekontoret har deltatt på årsmøter og kurs i forbindelse 

med lovendringen. 
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Skattepliktige eiendommer        Eiendommer fritatt for eiendomsskatt 

 
 

Utbyggingsprosjekter 
Tilrettelegging og salg av utbyggingsarealer, herunder bolig- og næringstomter, er i 

2018 flyttet til næringsutvikler direkte underlagt Kommunedirektøren. I 2019 er derfor 

kun to gjenværende boligtomter fra tidligere utbyggingsprosjekter solgt, henholdsvis 

Parkvegen 16 på Eina (eies av Eina Vel, salget administrert av kommunen som del 

av utbyggingen av Sisselberg/Parken), og Skogvegen 39 på Reinsvoll (utbygd i 

2016/2017). I tillegg er en gjenværende boligtomt i Jernbanevegen på Reinsvoll solgt 

i forbindelse med et fortettingsprosjekt.  

Kommunen har hånd om flere framtidige utbyggingsarealer, blant annet deler av 

Brubakken og den gamle barneskolen på Raufoss. Det har i 2019 vært arbeidet med 

å forberede disse for salg/utbygging, blant annet i forbindelse med Europan15 og i 

etterkant av reguleringsplan for Rådhuskvartalet.  

Oppmåling og geodata 
2019 var et år med stor aktivitet. Løpende saker er ivaretatt. Vi har også bistått andre 

avdelinger med oppmåling. 

Matrikkelforbedring er stadig i fokus, selv om det på grunn av stor 

oppmålingsaktivitet, ikke har vært prioritert like høyt i 2019 som i foregående år. 

Oppmålingsavdelingen har tatt i bruk Mobil Oppmåling, som er en heldigital 

feltløsning for protokoller. Dette gjør at vi nå er heldigitale i alle ledd i en 

oppmålingssak. 

Kartverket har skannet nesten alle gamle jordskiftekart i kommunen. Denne 

skanningen er oversendt til kommunen og skal tilgjengeliggjøres i innsynskartet. 
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Kommuneplan 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2014. Denne skal tas opp til vurdering innen ett 

år etter kommunevalget i 2019 (i revidert kommunal planstrategi). Som forberedelse 

til dette er det startet et arbeid med arealbruksstrategier. Formålet med arbeidet er 

todelt:  

• Presisering av gjeldende kommuneplans bestemmelser, og  

• Forarbeid til endringer og revisjon av kommuneplanen sin arealdel.   

Arbeidet vil videreføres i 2020 med tanke på utforming av ny planstrategi som skal 

starte i løpet av året.   

Connected living   

Gjøvikregionen utvikling har utarbeidet en strategi for utvikling av framtidas bomiljø 

og lokalsamfunn. Kommunestyret i Vestre Toten kommune vedtok strategien i møte 

31.8.2018. Vestre Toten kommune vil så langt det er praktisk mulig bruke strategien 

som retningslinje for framtidig boligbygging og utvikling av lokalsamfunn, og tar sikte 

på å innarbeide strategien i planstrategi og kommuneplan når disse blir revidert.   

Dispensasjoner:  

I forbindelse med søknader om fradeling er det gitt 9 dispensasjoner fra 

kommuneplanen; 5 som gjelder fradeling av nye eiendommer (fradelte gårdstun, 

boligtomter m.v.), mens 4 gjelder tilleggsarealer. I tillegg er det gitt 2 dispensasjoner 

for etablering av nye boenheter på eksisterende eiendommer i 2019.  

En dispensasjon for fradeling av boligtomt i LNFR (Blåflat gnr. 64/3) er avslått ved 

politisk behandling i 2019. Denne saken er oversendt til Fylkesmannen for endelig 

behandling i løpet av 2020. En tidligere gitt dispensasjon for fradeling i LNFR (Ripe 

gnr. 6/1) er opphevet i forbindelse med klagebehandling hos Fylkesmannen i 2019.   

Det er i tillegg gitt flere dispensasjoner fra kommuneplanen for andre forhold, blant 

annet i forbindelse med byggetiltak på eksisterende eiendommer i strandsona. Det er 

også gitt flere dispensasjoner fra kravet om reguleringsplan, blant annet i forbindelse 

med byggetiltak innenfor Raufoss Industripark.  

Det har vært flere uformelle møter med utbyggere som jobber med fortetting i 

eksisterende boligområder. I hovedsak på Raufoss. Vi forventer at flere av disse 

sakene vil komme som formelle saker i løpet av 2019/2020. Disse sakene er 

vanskelige å håndtere ut fra dagens kommuneplan, og vil bli tema i revisjon av 

kommuneplanen.  

Reguleringsplaner og annet planarbeid 
Av egne planarbeid har vi: 

• Endring av reguleringsplan for Rådhuskvartalet ble vedtatt 2.12.2019. Tomt for brannstasjon 

ble utvidet og krav om underetasje på brannstasjonen ble fjernet.   
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• Arbeidet med reguleringsplan for Gamle Reinsvoll barneskole ble gjenopptatt våren 2019. 

Det et utført innledende reguleringsarbeid.  

Når det gjelder private reguleringsplaner, har det vært stor aktivitet. Vi har på ett eller 

annet vis vært innom følgende planer: 

 
Støen pukkverk 

Raufoss industripark 

Slåtten 

Alseth boligfelt 

Prøvenlia 

Reinsvoll stasjon 

Fredlund/Framstadbakken 5 

Dragerskogen Bg2/Kilden 

Ny fotballhall 

Toten Metall (Metallco) 

Gjestrumfeltet øst 

Tømmerterminal 

Knut Hamsunsveg 6-8 

Storgata 26/ gamle Raufoss hotell 

Ruud Klokkergård 

Elveløkka/Rustadvegen 2-4  

Rådhuskvartalet 

Reinsvoll Næringspark

 

Du kan lese mer detaljer om de ulike planene i Planavdelingens årsmelding. 

Faggruppe plan deltar i ei regional nettverksgruppe bestående av Gjøvik, Østre og 

Vestre Toten, Søndre og Nordre Land, samt Jevnaker.  

Delingssaker 

Det har blitt behandlet 28 delingssaker i 2019, blant annet flere utbyggingsområder 

(Prøvenlia på Raufoss og Sentrumsgata på Reinsvoll).  

Avtaler om utbygging av infrastruktur 

Det er inngått én ny utbyggingsavtale i 2019, for søndre del av Prøvenlia. I tillegg er 

det brukt en god del tid på oppfølging av pågående utbyggingsavtaler, blant annet i 

Dragerskogen på Raufoss og Røstøen nord på Reinsvoll.  

Byggesaker 
Det er fortsatt stor byggeaktivitet, spesielt innenfor boligsektoren.   

Av større enkeltprosjekter som er godkjent eller igangsatt kan nevnes:   

• Prosjekter i tilknytning til ny ungdomsskole  

• Utbygginger i Raufoss Næringspark  

• Boligprosjekter Røstøen nord på Reinsvoll, Reinsvoll sentrum, Vadlia, Prøvenlia, 

fortettingsprosjekter, LRN, oppfølging av rivesak bygninger gamle Reinsvoll mølle, tiltak ved 

Hole kalkverk 
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Byggesak bidrar også på Infoland/eiendomsmegleropplysninger der det for 2019 er 

svart på ca. 250 henvendelser totalt. Planavdelingen har inntekter fra disse 

henvendelsene.  

Byggesak har ingen saker som overskrider lovpålagte tidsfrister for saksbehandling.   

Tilsynsaktiviteten har i samsvar med målsettingen økt de siste årene, noe som blant 

annet har resultert i flere saker med ulovlighetsoppfølging. Vestre Toten deltar 

fortsatt i nettverksgruppe byggesak med 6 andre kommuner. I gruppa foretas blant 

annet større tilsyn i kommunene, samt felles foredrag og avklaringer. Vestre Toten 

har vært med på å utarbeide kvalitetssikringssystem for hele tilsynsaktiviteten i 

nettverksgruppa.   

Planavdelingen/byggesak har arrangert estetikkseminar med deltagelse fra 

nabokommuner (del 1 i 2019 og del 2 i 2020).  

Prosjekter 
Plan har også arbeidet med/ deltatt i flere prosjekter i 2019: 

 
- Areal- og transportplan ATP Raufoss i samarbeid 

med Statens vegvesen og Oppland 
fylkeskommune. Det ble gjort forarbeider i 2017, 
før offisiell oppstart i 2018. Prosjektet skulle 
opprinnelig gå ut 2019, men er forsinket og vil 
fortsette i 2020. Ordføreren sitter i styringsgruppa, plansjefen er medlem av 
prosjektgruppa og faggruppe plan er sekretariat og prosjektleder. I 2019 var 
hovedoppgaven å gjennomføre en stor trafikktelling i Raufoss. 
 

- Areal- og transportstrategi ATS Mjøsbyen er et 
samarbeid mellom Statens vegvesen, Oppland og 
Hedmark fylkeskommuner og 10 kommuner langs 
Mjøsa. «Samarbeidet skal bidra til å utvikle 
regionen til en mer konkurransedyktig og 
bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et 
ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan 
knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og 
går.» Plan har deltatt i både prosjektgruppa (1-2 pers.) og på 
arbeisdseminarene (2 pers.). 
 

- Arkitektkonkuransen Europan 15. I 2019 ble 
selve konkurransen utlyst på våren med 
leveringsfrist i juli. Vi hadde aktuelle arkitekter 
på befaring på Raufoss i mai. Alle de 15 
bidragene vi fikk inn ble utstilt på Brubakken. 
Utstillingen i Gymsalen var åpen for publikum i 
14 dager. På høsten var det jurymøte og 
samling i Innsbruck, før konkurransen ble 
avgjort med seremoni og workshop i Oslo i 
begynnelsen av desember. Det Spanske teamet La Errera vant. To Norske 
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bidrag fikk også hederlig omtale. Vi startet samarbeidet med La Errera med å 
planlegge for en ny workshop. Vi har fått mye positiv oppmerksomhet rundt 
konkurransen og hva som skal skje på Raufoss.  
  

- Bystatus: Kommunestyret vedtok bystatus for Raufoss, med noen føringer for 
hvordan dette skal følges opp.   
 

- ByLab ble etablert på Amfi september 2018. 
Publikum ga tilbakemelding på at dette var et godt 
tilbud da turen opp på rådhuset krever mer mot og 
tiltak. Siste bylab var i mai 2019. Det var ikke 
ressurser til å fortsette dette arbeidet høsten 2019.  

- Med økt bemanning i løpet av 2020 bør det 
vurderes om dette arbeidet skal gjennopptas. 
 

- Prosjekt Raufoss Sentrum, videreføring 
a) Det er startet opp et arbeid med å kartlegge kommunens behov og 

ønsker for utbyggingsområdet på den gamle skoletomta.  
b) Kultur og Plan har startet opp et forprosjekt for utvikling av 

aktivitetsområdet på «Nytorvet». Planavdelinga har bistått med å 
leie inn Norconsult til å utarbeide et forslag til innhold i 
aktivitetsområdet. Dette ble levert rett før jul i 2019. 

c) Teknisk drift og Plan har etablert ny gangsti og plasser med 
belysning i Elveparken (øst).  

 

6.10.2 Måloppnåelse 
 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Brukere    

God service – raske og 
riktige svar. 
Åpent for telefon-
henvendelser og besøk 
utenom avtaler etter kl. 
1200. 

Våre restanser er 
betydelig redusert. 
Tre planlagte/ 
nødvendige 
ansettelser er 
gjennomført 
 

Løpende saker løses 
fortløpende 
innenfor frist. 
 
Muligheter til å 
arbeide med egne 
saker (regulering, 
oppfølging m.v.) i 
tillegg til løpende 
henvendelser.  
 
Planlagte 
ansettelser 
gjennomført. 

Veldig få 
overskridelser av 
saksbehandlerfrister.  
 
Våre restanser er 
ytterligere redusert.  
 
2 ansettelser er 
gjennomført. 

Medarbeidere    

Høy kompetanse 
 
 

De nyansatte har 
gjennomgått intern 
opplæring, har 

Reviderte stillings- 
og 
rutinebeskrivelser 

Stillings- og 
rutinebeskrivelser er 
utarbeidet. 
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Godt arbeidsmiljø 
Teamarbeid 
 
 
 
 

intern oppfølging 
og tilbys eksterne 
kurs. 
 
Omfattende 
revisjon av interne 
rutiner er igangsatt 
i løpet av 2018 

som viser behov for 
kompetanseheving 
og rekruttering. 
 
Nødvendige rutiner 
for alle fagområder 
er revidert. 

 
 
 
 
Funksjonsbeskrivelser 
for fagområdene og 
faggruppene er 
fullført 

 
Vi har arbeidet 
med systematisk 
fokus på 
oppfølgingspunkter 
og rutiner. 
 

 
Gjennomføre som 
tidligere. Ha 
ytterligere mer 
fokus gjennom 
arbeidsdagen på 
forhold som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Vi har fortsatt 
arbeidet med 
systematisk fokus på 
oppfølgingspunkter 
og rutiner. 
 
Vi gjennomførte 
opplæring og 
innfasing av LEAN 
kontinuerlig 
forbedring på 
tampen av 2019. 

Høy tilstedeværelse 

Har hatt en hel 
stilling i vakans 
siden 1.3. Nye 
medarbeidere 
tilsatt så fort det 
lot seg gjøre etter 
rammeøkning. 
Arbeidsmiljøet er 
godt og 
arbeidsnærværet 
er bra. 

Redusert sykefravær 
og vakans bl.a. pga 
nyrekruttering.  

Sykefraværet er 
stabilt på et lavt nivå.  
 
Vi hadde vakans i 
stillingene: 
Arealplanlegger, 
Samfunnsplanlegger 
og Miljørådgiver 

Økonomi    

Balanse 
budsjett/regnskap 

Balanse  Balanse  Balanse 

 

6.10.3 Endring drift 
Stillingen som kommuneplanlegger stod vakant fra Eirik Røstadsand tiltrådte som 

plansjef høsten 2018, og frem til arealplanlegger Kjersti Flatråker tiltrådte som ny 

samfunnsplanlegger i 100 % stilling fra 1.10. 2019. Prosess med rekruttering av ny 

by-/arealplanlegger startet i november, men vil det vil ikke bli noen tilsettelse før 

tidligst 1.5.2020.  

Ellers startet vi året med rekruttering av ny miljørådgiver. Gaute Thomassen tiltrådte 

denne stillingen fra og med 18.6.2019. 
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6.10.4 Regnskapsresultat 

75 Plan Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 15 176 17 085 17 592 507 

 Sum Inntekter -7 526 -7 703 -8 005 -302 

      

 Netto driftsresultat 7 650 9 382 9 587 205 

 

Som det fremgår av avsnitt 6.10.3 hadde vi noe vakans tilsvarende ca. 1,5 årsverk 

fordelt på tre ulike stillinger (samfunnsplanlegger, arealplanlegger, miljørådgiver) i 

løpet av året. Dette er langt mer enn det som var budsjettert, og gir således et bedre 

resultat enn hva som kunne vært tilfelle. Vi har også brukt 2019 til å rydde i 

stillingshjemler og budsjett. Det vil si at fra og med januar 2020 vil budsjett, regnskap 

og hjemler stemme overens. Det vil bli en oppgave i løpet av 2020 å se nærmere på 

selvkostberegninger. Tross litt lavere trykk i byggebransjen fikk vi heldigvis noe større 

inntekter enn budsjettert. 
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6.11 Teknisk drift 

6.11.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
I tillegg til kommuneplanen og styringsdokument 2019, benyttes følgende planverk 

som styringsverktøy;  

• Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023 

• Handlingsplan sanering vann og avløp 2019 – 2025 

• Trafikksikkerhetsplan 2018-2023 

Følgende rapporter er utarbeidet som supplement og er grunnlagsdokumenter for 

videre rullering av kommunedelplan vannforsyning og avløp;  

• Miljørisikovurdering Breiskallen renseanlegg 2017 

• ROS-analyse for vannverket med tilhørende installasjoner (utarbeidet i 2019) 

Avdelingen hadde høye aktivitetsmål for 2019 både for planverk, drift og investering. 

Gjennomføringsevne og økonomistyring på investeringsprosjekter er god. Driftsmål 

er definert i tabellen måloppnåelse. Langtidssykemelding i stab har medført at 

planarbeider har blitt nedprioriterer til fordel for drift.  

Avdelingen har god kompetanse for drift og vedlikehold av samfunnskritisk 

infrastruktur. 

Breiskallen RA:  

Anlegget har hatt problemer med driften i 2019. Dette skyldes til dels ombygging av 
anlegget.  Det største problemet med driften av anlegget er den til tider store andelen 
fremmedvann som tilføres avløpsnettet. Vann som ledes til overløp blir regnet inn i 
rensegraden. Tiltak for å redusere andelen fremmedvann som ledes til 
avløpsanlegget er en kontinuerlig prosess som pågår i egenregi, ved innlekksøk og 
utbedring samt sanering av avløpsnett. Det er fortsatt noen km igjen med avløp 
felles. 
 
I løpet av 2019 har anlegget fått bygget en rejektvannslager som skal sørge for en 
kontinuerlig tilførsel av rejekt istedenfor punktbelastningen som anlegget har slitt med 
tidligere. Det har også blitt gjennomført rehabilitering av alle sedimenteringsbasseng.  
 
I 2019 overholdes ikke kravet for total fosfor eller for KOF, men kravet for BOF5 
overholdes. Det er både renseeffekt og middel konsentrasjon som overskrider 
rensekravet for total fosfor.  
 
For KOF er det 100 % overskridelse på både renseeffekt og konsentrasjon for en 
prøve. Dette skyldes at anlegget ikke har biologisk rensetrinn. Prøven det gjelder var 
også under ombyggingen av slambehandlingen, så dette har trolig også påvirket 
resultatet noe. På slutten av året kom det varsel fra fylkesmannen om at det må 
bygges biologisk rensetrinn ved anlegget innen utgangen av 2026. 
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I 2019 tok anlegget ut seks prøver for kontroll på tungmetaller i slam og overholder 

klasse II ved fem av tilfellene, det er i hovedsak kobber som er årsaken til klasse II. 

Ved den siste prøven havner slammet i klasse 0 (som er meget bra). 

Den totale belastningen som er tilført anlegget inklusive overløp, viser i 2019 en 

betydelig økning. Dette har en sammenheng med at det har vært en god del mer 

vann inn på anlegget, i tillegg til mer konsentrert innløpsvann  

 

Totalfosfor har hatt en økende trend fra 2015 til 2017, det var en liten reduksjon fra 

2017 til 2018. Fra 2018 til 2019 har det derimot vært en betydelig økning. Dette har 

en sammenheng med økt vannmengde og noe mer konsentrert innløpsvann.  
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Utslippet av organisk stoff har hatt en liten økning fra 2018 til 2019. Dette har en 

sammenheng med den økte belastningen inn på anlegget. I tillegg er det noe tilfeldig 

hvordan utslippet blir av organisk stoff når ett anlegg ikke har biologisk rensetrinn.  

 

Utslippet av fosfor har økt betydelig fra 2018 til 2019. Dette har en sammenheng med 

ombyggingen av anlegget i tillegg til det har vært en økt belastning inn på anlegget. 
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Gjennomsnittlig renseeffekt ved Breiskallen de siste tre årene. 

Eina renseanlegg: 

Driften fungerer for det meste veldig godt på anlegget, men i 2019 har anlegget hatt 

noen problemer i forbindelse med det kjemiske rensetrinnet. Hovedproblemet her var 

at fellingskjemikaliet hadde felt ut i pumpeledningen fra doseringspumpen. Dette 

forårsaket at det ble doserte mye mindre enn det skulle. Dette ble oppdaget i slutten 

av juli og problemet ble fikset. Etter dette fungerte anlegget utmerket, både kjemisk 

og biologisk.  

Vannmengdene som tilføres anlegget blir tidvis tilført en viss andel fremmedvann.  

Spesielt merkes dette i perioden med snøsmelting, men også i lengre perioder med 

mye nedbør. Overløpet har ikke vært aktivt i 2019. 
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Totale belastningen som er tilført Eina ra i 2019 har hatt en liten nedgang fra 2018, 

og holder seg på samme nivå som i 2016/2017. 

 

 

 

Det er en liten reduksjon i fosforbelastningen i anlegget- 
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Det totale utløpet fra anlegget i 2019 har hatt en liten økning i utslippet fra 2018. 

Dette skyldes at anlegget har hatt noen driftsproblemer i 2019. 

 

 
 
Utslippet av fosfor har hatt en betydelig økning fra 2018 til 2019. Dette skyldes i all 
hovedsak de to dårlige prøvene anlegget leverte i juni og juli. Dette var når anlegget 
hadde driftsproblemer. 
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Renseeffekt ved Eina de siste 3 årene. 
 

 
Anlegget er i meget god teknisk stad og har foreløpig ikke behov for tiltak.  

Selv om mye er utført for å redusere andelen fremmedvann så påpekes det at 

innløpsvannet fortsatt har lave konsentrasjoner. 

Vann: 
Den store utfordringen innenfor området vann er å redusere lekkasjetap. Det er 

produsert 1 499 219 m3 drikkevann i 2019. Det er solgt 692 877 m3 vann. Det vil si 

806 342 m3 vann har gått utenom måler og er lekkasjetap.  

Veg/park/trafikksikkerhetstiltak: 
Kommunestyret vedtok i møte 23.05. å øke budsjettrammen for ikke gebyrfinansiert 

område med 2,0 mill. dekket av disposisjonsfondet. Årsaken til dette var en svært 

snørik vinter med mange brøytetiltak.  

Ressursbehovet for opprettholdelse av en akseptabel vinterstandard varierer fra 

vinter til vinter. Utgiftene er knyttet til kontrahering av 13 eksterne roder, egenregiens 

bruk av egen maskinpark samt overtidstillegg knyttet til beredskapsordningen i 

vintersesongen. Utgift knyttet til vinterdriften har i snitt vært 6,23 mill. kr i perioden 

2016-2019. De årlige utgiftene har vært stigende i perioden. Figuren viser 

variasjonene i dokumenterte utgifter for vintersesongene 2016-2019.  
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Vegbudsjettet dekker ikke behovet for sommervedlikehold eller nødvendige 

driftsbehov. Vestre Toten kommune akkumulerer stadig etterslep på drift og 

vedlikehold, skaper ytterligere og raskere fornyelsesbehov og har valgt dette i mange 

år.  

Gravesøknader/arbeidsvarsling:  

Teknisk driftsavdeling har behandlet 277 gravesøknader i 2019 og 119 

arbeidsvarslinger. Geomatikk har behandlet 520 gravehenvendelser for Vestre Toten 

kommune. 

6.11.2 Måloppnåelse 

Fokusområde 
Mål Status 

2019 2019 
Et vegnett som 
fungerer under alle 
værforhold, og som 
skaper minst mulig 
ulemper både for de 
som ferdes på vegen 
og de som bor langs 
den. 

Standard for vintervedlikehold 
overholdes. Sommervedlikehold 
gjøres i den grad det er mulig 
innenfor økonomisk ramme. 

Standard for vintervedlikehold 
overholdt. Renhold og feiing av veger 
og gater, høvling og støvdemping av 
grusveger er utført. Lapping av faste 
dekker gjøres fortløpende. Kantslått 
utført på bygdeveger og gang- 
sykkelveger. Standard for 
sommervedlikehold overholdes så 
langt resursene tillater. Det bygges 
stadig opp driftsetterslep og 
vedlikeholdsetterslep grunnet 
underbudsjettering over mange år. 
Tilført grus på utvalgte grusveger, 
utført grøfting på strekninger med 
særskilt behov og skiftet 5 stikkrenner 
med store skader. 

Prosjektlederstilling for veg 
opprettes. Kommunedelplan for veg 
utarbeides og behandles politisk. 

Prosjektleder veg ansatt og er i gang 
med planarbeid. 

Kost/nytte- vurderinger for overgang 
til LED-teknologi og driftsovervåking 
er foretatt og arbeid med planverk 
er igangsatt. 

Mengder og tilstandsvurderinger er 
gjort i 2018. Planverk utsettes til 2020. 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetsplan er styrende for 
trafikksikkerhetsarbeidet i 
kommunen – og følges opp i 
tjenesteområdene. 

Regodkjent som Trafikksikker 
kommune 2019-2021. Teknisk har 
utarbeidet målskjema for alle TOL 
som følges opp jevnlig i RLG. 

Nok vann av 
hygienisk 
betryggende kvalitet 
til alle abonnenter. 

Tilfredsstillende prøvesvar. 
 

Har hatt forhøyede verdier på 
indikatorbakterier, men ingen funn av 
E.coli. Tilsyn av Mattilsynet uten 
avvik. 

Lekkasjeprosent redusert. 
VTKs mål er lekkasjeprosent på 
mindre enn 35 % i 2021.  
Nasjonalt mål er mindre enn 25 % 
innen 2020. 

59 % i 2016. 
37 % i 2017. 
47 % i 2018. 
54 % i 2019. 

Sanering av ca 3 km vannledning. Ved utgangen av november er det 
sanert ca. 2470 meter vannledning. I 
veg mellom  Framstadvegen-Severin 
Olsens veg, Sigurd Østliens veg, VL 
mellom Karl Løkken og Pumpevegen 
og ved ny bru til ungdomsskolen, 
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Ringvegen og del av Humlevegen. 
Deler av Lønnbergvn og Plogvegen. 
Raufosshallen til ungdomsskole 
nordside. Solbakkvn 16 til sving. 

 Saneringsplan politisk vedtatt og er 
styrende for prioriteringer 

Handlingsplan sanering vann og 
avløpsledninger 2019-2025. Vedtatt i 
KST 21.02.19. Planen følges. 
Handlingsplanen er rullert for 2020 og 
offentliggjort på hjemmeside. 

 Systematisk lekkasjesøk sommer 
2019. 

En ansatt på vann-avløp er dedikert til 
oppgaven, og er under opplæring. Vi 
har hospitert i Gjøvik kommune, og 
startet systematisk lekkasjesøk. 
Mangler pr tiden en ansatt i VA, 
systematisk lekkasjesøk kommer i 
gang igjen våren 2020.   

 Kommunedelplan for vannforsyning 
og avløp 2015-2023 brukes som 
styringsverktøy. Revisjon av ROS-
analyser og internkontrollsystem for 
rullering 2024-2031 

KDP VA er styrende for drifts- og 
vedlikeholdstiltak for tjenesten vann. 
ROS-analyse for vannverket med 
tilhørende installasjoner er utarbeidet. 
Arbeid med revisjon av IK-system 
startet. 

Alt avløp skal gis en 
forsvarlig behandling 
slik at forurensning av 
miljø unngås. 

Prosessmessige tiltak i forbindelse 
med oppgradering av BRRA. 

Alle bassenger er renovert og har fått 
nye overflater i epoxy. Omdisponering 
av bassenger for økt lagring av slam. 
Installert mekanisk foravvanner og 
nytt polymeranlegg. Skulle vært ferdig 
i april, men er fortsatt ikke sluttført fra 
kontraktør. Under 
ombyggingsperioden har det ikke vært 
optimal drift, BRRA har ikke overholdt 
utslippstillatelsen, dette gjelder 
spesielt fosfor, og til tider KOF. 
Fylkesmannen er varslet. 

Systematiserte innlekksøk Innlekksøk er gjennomført i store 

deler av Bøverbru. Det er utbedret 

flere strekk der det kom inn mye 

overvann. Betydelig reduksjon på 

pumpetider i flere pumpestasjoner.  

Sanering av ca 3 km avløpsledning Ved utgangen november er det sanert 
ca. 1910 meter avløpsledninger, avløp 
felles og betong. I veg mellom 
Framstadvegen-Severin Olsens veg, 
Sigurd Østliens veg, Ringvegen og del 
av Humlevegen. Deler av Lønnbergvn 
og Plogvegen. Raufosshallen til 
ungdomsskole nordside. 

Kommunedelplan for vannforsyning 
og avløp 2015-2023 brukes som 
styringsverktøy. Revisjon av ROS-
analyser og internkontrollsystem før 
rullering 2024-2031 

KDP VA er styrende for tjenesten 
avløp. BRRA er ny LEAN-enhet i år. 
Avløpstekniske delmål og mål er tatt 
inn i LEAN-arbeidet. Bruker LEAN-
tavla aktivt som virkemiddel for 
målstyring. Revisjon av ROS-analyse, 
internkontroll og beredskapsplaner 
avløp vil starte i 2020.  

Industripåslipp: Lokal forskrift er 
politisk vedtatt og påslippsavtaler 
reguleres av denne. 

Forskrift nesten ferdig utarbeidet. Ikke 
politisk behandlet. 
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Folkehelse – legge til 
rette for at det skal 
være attraktivt å 
bruke sykkel som 
transportmiddel på 
korte reiser 

Plan for hovednett sykkel i Raufoss 

utarbeides og behandles politisk. 

Tas med i areal og 

transportplanleggingsarbeidet for 

Raufoss. 

Prosjektleder veg er på plass, 

planarbeidet gjenopptas i 2020. 

Sykkelplanen er nevnt i 

kunnskapsgrunnlag Areal- og 

transportplan Raufoss 2040. 

 

6.11.3 Endring drift 
Nyopprettet stilling prosjektleder veg ble besatt 1. november.  

Digitalisering: det er tatt i bruk feltløsning som kommuniserer direkte med VA-

kartløsning for innmåling av VA-anlegg. VA-kart er ikke systematisk oppdatert, og har 

mange mangler. Det er lagt en strategi for å oppdatere VA-kart i 2020. 

6.11.4 Regnskapsresultat 

91 Teknisk u/gebyrområdet 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 17 998 19 755 17 783 -1 972 

  Sum Inntekter -3 614 -4 036 -2 151 1 885 

            

  Netto driftsresultat 14 384 15 719 15 632 -87 

 

91 Teknisk gebyrområdet 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 42 532 45 610 50 953 5 343 

  Sum Inntekter -61 124 -61 210 -68 943 -7 733 

            

  Netto driftsresultat -18 592 -15 600 -17 990 -2 390 
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6.12 Voksenopplæringen 

6.12.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen 

som mål å gi voksne den utdanningen de trenger ved hjelp av kartlegging av 

grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker 

sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne 

som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring 

som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.». 

I denne forbindelse ble det utarbeidet nye læreplaner og disse prøves ut i et forsøk 

med varighet fra 1. august 2017 til og med 31.07.2023, med modulstrukturert 

opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå frem 

til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO). 

Kompetanse Norge har ansvaret for gjennomføring av forsøket. Våren 2019 ble 

forsøket utvidet med 15 voksenopplæringer og Vestre Toten er en av disse. 

Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. 

I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav.  

Organisasjonsmessig fører dette til at vår tidligere grunnskoleavdeling endres til 

FVO. I denne avdelingen finner vi nå deltakerne som tidligere var tilknyttet 

grunnskoleavdelingen og de aller fleste som tidligere var tilknyttet norskavdelingen.  

Norskavdeling 
Gjennom vårhalvåret 2019 var 91 deltakere innenfor avdeling for norskopplæring. De 

fleste av disse ble høsten 2019 overflyttet til FVO, så fra og med høsten var det kun 

15 personer, derav 9 nye, innenfor norskavdelingen. Dermed har 100 personer 

mottatt ren norskopplæring i løpet av 2019. 

FVO – avdeling for modulstrukturert opplæring (tidligere grunnskoleavdeling) 
Viser til informasjon om forsøket tidligere i rapporten. Mange av elevene som ble 

med i forsøket høsten 2019, var gjennom vårhalvåret deltakere i norskopplæringen. 

71 personer har deltatt i grunnskoleforsøket. Om vi ser de to avdelingene under ett, 

har 119 elever fått norskopplæring i løpet av året, enten etter vanlig læreplan, eller 

gjennom norskfaget i forsøket. I tillegg hadde 2 elever kun engelsk. 

Elevene som har deltatt i FVO i høst, har også hatt undervisning i matematikk, 

naturfag, samfunnsfag og engelsk. Undervisningen er organisert i 4 moduler, og vi 

har hatt modul 1 og 2 hver for seg, og modul 3/4 i samme gruppe. Elevene lærer 

også norsk gjennom de andre fagene. Modulene har vært parallellagt, slik at elever 

har kunnet skifte modul i ett fag der framgangen har vært større enn i de andre. 

Elevene har kommet fra ca. 25 forskjellige nasjoner. Det er flyktninger, 

familiegjenforente og betalingselever. Fortsatt er syrerne den største gruppa, men 

andelen synker nå til ca. ¼ ved årsskiftet. 

Avdeling for spesialpedagogikk 
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Deltakerne får opplæring etter opplæringslovens § 4A-2. Stabilt antall deltakere, i 

overkant av 10 personer. I gruppe for slagrammede / ervervede hjerneskader er 

deltakerantallet fem. Enkelte av disse mottar også eneundervisning. 

Kombinasjonsforsøket 
Kombinasjonsforsøket er en viktig del av forsøk med modulstrukturert opplæring for 

voksne, der opplæring i FVO kombineres med modulstrukturert fag- og 

yrkesopplæring. 

En forutsetning for et kombinert opplæringsløp er at opplæringstilbydere som har fått 

innvilget forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, samarbeider med 

skoler som deltar i FVO. Fylkeskommunen og kommunen er ansvarlige for 

opplæringen på hvert sitt nivå. 

Målgruppen i forsøket er voksne som har som mål å ta et fag- eller svennebrev, men 

som samtidig har behov for opplæring i moduler i FVO. 

Målet med kombinasjonsforsøket er å prøve ut helhetlige og tilpassede 

opplæringsløp gjennom kombinasjon av moduler på ulike nivåer. 

Planen var å starte opplæring i kombinerte løp i samarbeid med Karrieresentret 

høsten 2019, men oppstart blir våren 2020.   

Lærlingordningen 
Høsten 2019 ble det ansatt lærlingkoordinator i 80% stilling med arbeidssted 

voksenopplæringen. Ansettelsen kommer som en følge av kommunens ambisjoner 

om en økning av antall lærlinger og med utvidelse av fagområder. I 2019 hadde vi i 

underkant av 20 lærlinger i opplæring og opptrappingsplanen tilsier at vi skal ha nådd 

målet om to lærlinger per 1.000 innbyggere i 2021. Det er også søkt om at Vestre 

Toten kommune formelt godkjennes som opplæringskontor.   

Realkompetansevurdering 
Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta 

grunnskoleopplæring, og som ikke kan dokumentere å ha tilstrekkelig opplæring fra 

hjemlandet. Det kan også være aktuelt for voksne med rett til grunnskoleopplæring 

som ønsker å dokumentere kompetansen sin overfor en arbeidsgiver. 

Dette arbeidet utfordrer oss på både tid og gjennomføring og vi samarbeider med 

Karrieresenteret i enkelte saker.  

Andre utviklingstrekk innenfor tjenesten 

 

FVO – modulstrukturert opplæring 
Den største endringen for oss har vært å bli innlemmet i forsøket med 

modulstrukturerte læreplaner som beskrevet tidligere i rapporten.  

 
Nedgang i antall deltakere 
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Som ellers i landet er det en nedgang i antall flyktninger som bosettes i kommunen. 

Kommunen har allikevel fått anmodning om å bosette i underkant av 20 flyktninger de 

siste årene, noe som – i nasjonal målestokk – er relativt høyt antall.  

Som en konsekvens av nedgang i elevtallet, kan det bli overtallighet blant de ansatte. 

Men vi ser at forsøket med modulstrukturerte læreplaner krever noe mer ressurser 

enn «ordinær» norskopplæring, saken følges tett.  

Samarbeid med helsetjenenesten 
I samarbeid med helsetjenesten har vi startet opp kurs i psykisk helse og 

foreldreveiledning (ICDP). Videre tilbyr helsetjenesten drop-in timer til våre deltakere. 

Samarbeidet med helsetjenesten har vært veldig godt og oppleves som svært nyttig.  

Samarbeid på tvers og med frivilligheten 
Gjennom året har vi videreutviklet vårt samarbeid med andre tjenesteområder og 

frivilligheten. Av samarbeid med frivilligheten kan vi nevne leksevenner som møter 

hos oss tre dager i uken og førjulskveld i kinosalen der det møtte over 100 personer. 

Flere farger på Toten var et av mange gode tiltak vi har deltatt i sammen med kultur.  

Arbeidsrettet norskopplæring. Intro3 
Prosjektet Intro3/Med en fot innafor, ble videreført forrige år. Arbeidsrettingen 

kombinert med norskopplæring gir gode resultater.  

Isiflo 
Vi har hatt lærere i til sammen 10 timer i uken på Isiflo. Lærerne gir 

norskundervisning til de som har behov på arbeidsplassen.  

Lean kontinuerlig forbedring 
Arbeidet med Lean kontinuerlig forbedring er nyttig for oss. Det vi lykkes best med, er 

ukentlige tavlemøter med kvalitetsmål tilknyttet de ulike avdelingene. 

Kompetanseplan 
Tjenestens kompetanseplan har blitt et viktig styringsverktøy når det gjelder 

planlegging og utvikling fremover.  

Prøver og eksamener  
Voksenopplæringen har ansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid med 

flere typer prøver og eksamener. Prøveperiodene har blitt utvidet de siste årene. Per 

i dag tilbyr vi statsborgerprøven og prøve i 50 timers samfunnskunnskap to ganger 

per år. Prøve i norsk og samfunnskunnskap fire ganger per år. I tillegg kommer 

eksamen i FVO som gjennomføres på slutten av vårsemesteret.  

Kombinasjonsklasse 
Målet med et slikt tilbud er å hindre frafall og sikre gjennomføring av videregående 

opplæring for minoritetsspråklige ungdommer i alderen 16-24 år som nylig har 

ankommet landet. I samarbeid med fylket startet vi dette tilbudet ved Raufoss 

videregående skole høsten 2019. Samarbeidsavtale er utarbeidet og klassen driftes 

av ansatte fra både fylke og kommune.  



123 
 

Nasjonal strategi for hjernehelse  
Mennesker med hjernesykdom har behov for koordinerte tjenester, gode 

pasientforløp og tverrfaglige tjenester i et livsløpsperspektiv. 

Helsedirektoratet fikk i 2015 oppdrag om å utarbeide pakkeforløp for pasienter med 

hjerneslag. Pakkeforløp hjerneslag fase 1 ble etablert fra februar 2018, pakkeforløp 

hjerneslag fase 2 ble iverksatt høsten 2019. Vi er i gang med å se nærmere på hva 

dette betyr for vår kommune i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten. 

10-faktor medarbeiderundersøkelse 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomføres våren 2020.   

6.12.2 Måloppnåelse 
 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Brukere    
Læringsmiljø  
Deltakerne skal føle seg inkludert i 
Vestre Toten kommune 
 
 
 
Læringsutbytte 
Digital norsk-prøve for innvandrere 
 
 
 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opprette kommunalt 
lærlingekontor, ansette lærlinger 
etter planlagt økning 
 
Sykefravær/nærvær 

Ny undersøkelse 
utarbeides av KS. 
Undersøkelse ikke 
videreført  

  

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet 
  

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet 
 
 

Vi ligger på landssnittet 
 
 

Videreutvikle samarbeidet 
med grunnskolen, spesielt 
for minoritetsspråklige.  
Tettere samarbeid med 
helse- og 
omsorgstjenestene i 
arbeidet med 
rehabilitering. 
Videreutvikle samarbeidet 
med helsesøstertjenesten 

Gode samarbeidspartnere 
innenfor disse områdene. 
Planlegging av 
kombinasjonsklasse på 
videregående prioriteres 
høyt. 

Samarbeid grunnskolen 
godt, men ikke lenger 
ansatt felles pedagogisk 
veileder. 
Kombinasjonsklasse 
startet høsten 2019. 
Rehabiliterings-
samarbeidet er re-startet. 
Møter med fysio-ergo 
pluss Kontor for tildeling 
og koordinering. 
Samarbeid med 
helsesøstertjenesten er 
inne i ordinær drift. 

Utsatt til våren 2019 Lærlingkoordinator ansatt 
og antall lærlinger etter 
oppsatt plan 

Ok! 

Nærvær 95 % 
 

Nærvær ca 95 % Nærvær ca 95 % 

Medarbeidere    

Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen 

 
 

 
 
Videreutdanning  

 
God score, over landssnitt  

 
Gjennomføres ikke 

 

Egen kompetanse- plan 
for VO 

Nærme oss nye sentrale 
kompetansekrav for 
undervisningspers  

Fortsatt behov for fokus 
på dette området 

Økonomi    
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Mål- og satsingsområder  
 

 

6.12.3 Endring drift 
Nedgangen på antall deltakere innenfor norskopplæringen har foreløpig ikke ført til 

overtallighet i personalgruppen, men kan bli en realitet på sikt.  

Deltakelse i forsøk med modulstrukturerte læreplaner betyr at vi er med og 

videreutvikler nasjonal retning innenfor opplæring for voksne. 

6.12.4 Regnskapsresultat 

97 Voksenopplæringen 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 14 881 17 320 14 910 -2 410 

  Sum Inntekter -7 818 -8 474 -6 706 1 768 

            

  Netto driftsresultat 7 063 8 846 8 204 -642 

 

Årsresultat 
 
 
 
Økte inntekter  

Holde budsjett Holde budsjett Hovedsakelig på grunn av 
lavere norsktilskudd enn 
budsjettert, fikk vi et 
negativt resultat  

Oppstart av kveldskurs, 
norskavdelingen 

Økt salg av kurs til lokalt 
næringsliv 

Ikke prioritert 

 

VOKSENOPPLÆRINGEN 

Læringsutbytte Vi skal legge best mulig til rette for at våre deltakere skal nå 

sitt potensiale 

Våre deltakere skal utvikle kunnskap, dugelighet og 

holdninger for å kunne mestre sine liv og for å delta i arbeid 

og fellesskap i samfunnet 

Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 

yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet 

Læringsmiljø Vi skal møte deltakerne med tillit, respekt og krav og gi 
utfordringer som fremmer danning og lærelyst 
 
 

Organisasjons-
utvikling 

Kapasitetsbygging 
Fokus på Lean kontinuerlig forbedring 
Profesjonsetisk plattform 
Videreutvikle samarbeidet med grunnskolen og videregående 
skole 
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Underskuddet skyldes at vi fikk mindre norsktilskudd enn budsjettert.  

  

KOSTRA-tall  

VTK 
2018  

VTK 
2019 

Oppland 
2019  

Kostragrp 7 
2019  

Landet /u 
Oslo 
2019  

Netto driftsutgifter til 
grunnskoleopplæring  
for voksne, per innbygger  475  650 518,5 

  
  
261,9 371,7  

Netto driftsutgifter til 
voksenopplæring i prosent av 
samlede netto driftsutgifter  0,8  1,1 0,8 0,5 0,6 

  
Det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder hva slags oppgaver 

som er lagt under voksenopplæringen og hvor kostnadene føres. Forsøk med 

modulstrukturerte læreplaner innenfor grunnskoleopplæringen ser ut til å være noe 

mer ressurskrevende enn forrige modell.  

Siden voksenopplæringer er så ulikt organisert, er det vanskelig å sammenligne 

kommunene direkte med hverandre. 

 

 









Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

 
Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester  Kjetil Solbrækken     
Studievegen 7, 2815 Gjøvik 
Tel. 995 77 903, E-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

  

Gjøvik, 26. mai 2020. 

J.nr./referanse: 10-20/VT/ks 

 

Kommunestyret i Vestre Toten kommune  

 

 

 

 

Att.:  Ordfører og kommunedirektør 

 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 2019 FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE – 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Kontrollutvalgets oppgave er å avgi en uttalelse om årsregnskap og årsberetning, jf. forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon § 3: 
 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om 

årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller 

til vedtak. 

 

Kontrollutvalget behandlet kommunens årsregnskap for 2019 i sitt møte den 20. mai 2020 

som sak 24/2020.  

 

Det ble fattet følgende vedtak (enstemmig):  

 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE TOTEN 

KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
 

Kontrollutvalget har behandlet Vestre Toten kommunes årsregnskap for 2019. 

Sammen med årsregnskapet forelå revisors beretning og kommunens årsrapport for 

2019.  

 

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte 

dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og 

kommuneadministrasjonen ved kommunedirektør, ass. kommunedirektør og 

regnskapsleder. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv 

totalkonklusjon når det gjelder årsregnskapet, men at revisor i sin beretning påpeker 

følgende lov-/regelverksbrudd: 
 

• Kommunens prinsipper for beregning av gebyrer for selvkosttjenester 

er i strid med regelverket for selvkost. 
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Kontrollutvalget har følgende kommentarer til kommunes årsregnskap og 

årsrapport for 2019:    

 

a) God økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor tjenesteområdene 

Den ordinære driften (tjenesteområdene) viser samlet et negativt avvik på 3,3 

millioner («underskudd») sammenlignet med regulert budsjett. Merforbruket 

utgjør kun 0,3 % av sum driftsutgifter, noe som må anses som et godt treff. 

Samlet sett indikerer dette en gjennomgående god økonomistyring og 

budsjettdisiplin innenfor den styrbare delen av driften. Ingen tjenesteområder 

utmerker seg med store avvik. 

 

b) Kommunens økonomiske situasjon 

Kontrollutvalget vurderer kommunens økonomiske situasjon som sårbar og 

handlefriheten begrenset. Dette begrunnes slik:  
 

➢ Negativ utvikling i netto driftsresultat:  

Netto driftsresultat utgjør i 2019 kun 0,3 % av driftsinntektene. Dette er 

langt under Fylkesmannens anbefalte nivå om minimum 1,75 %. 

Kommunens netto driftsresultat har vist en negativ utvikling siste årene. 

Trenden er bekymringsfull. 

➢ Begrensede reserver/disposisjonsfond: 

Pr. 31.12.2019 har kommunen bokført ca. 69 millioner i 

disposisjonsfond. Fondet utgjør ca. 6,4 % av sum driftsinntekter, noe som 

er akseptabelt men sårbart. 

➢ Utsatt kostnadsføring av pensjon – 79 millioner: 

Det er ikke gjort avsetninger til å møte disse kostnadene, noe som betyr 

at man må finne dekning for 79 millioner i fremtidige budsjetter.  

➢ Presset likviditetssituasjon: 

Kommunens likviditetssituasjon er betydelig svekket gjennom 2019, mye 

på grunn av reduksjon i ubrukte lånemidler.  

➢ Høy lånegjeld:  

Kommunen har svært høy lånegjeld. Høy lånegjeld gir høy rente- og 

avdragsbelastning i driftsregnskapet og øker sårbarheten for 

renteøkninger. Se kommentar under. 

 

c) Utviklingen i lånegjeld 

Fylkesmannens benytter netto lånegjeld ved vurdering av kommunenes 

gjeldssituasjon (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte 

lånemidler).  

Det er ingen entydig grense for når en kommune kan sies å ha et høyt 

gjeldsnivå, men ofte brukes en tommelfingerregel som tilsier at netto lånegjeld 

over 75-80 % av driftsinntektene gir begrenset økonomisk handlingsrom for 

kommunene. Ved utgangen av 2019 utgjorde Vestre Toten kommunes netto 

lånegjeld ca. 1,4 milliarder. Dette utgjør 132 % av sum driftsinntekter. Dette er 

høyt over anbefalt nivå. Utviklingen i lånegjelden krever oppmerksomhet i 

tiden fremover.  

 

d) Større økning i driftsutgifter enn driftsinntekter – bekymringsfull 

utvikling  

Kommunens samlede driftsinntekter økte med 3,4 % fra 2018. I samme periode 

økte kommunens driftsutgifter med 4,6 %. En utvikling der økningen i 
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driftsutgiftene er høyere enn økningen i driftsinntektene er ikke bærekraftig 

over tid. Utviklingen må følges nøye i tiden fremover. 

 

e) Bokført netto pensjonsforpliktelse – ca. 167 millioner Bokførte 

pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør i underkant av 1,2 milliarder, mens 

beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i balansen utgjør over 1,3 milliarder. 

Differansen utgjør ca. 167 millioner i netto forpliktelse (langsiktig gjeld). 

Kontrollutvalget har forstått det slik at bokført netto pensjonsforpliktelse ikke 

innebærer en reell betalingsforpliktelse, og at den bokførte gjelden derfor ikke 

representerer noen bekymring når det gjelder kommuneøkonomien.  

 

f) Selvkostberegning - Byggesak 

Kontrollutvalget er opplyst om at det er foretatt selvkostberegninger innenfor 

Byggesak, selv om dette ikke fremgår av årsregnskapets note 8 som viser 

selvkostberegninger. Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å 

innarbeide opplysninger om Byggesak i noten om selvkostberetninger i 

årsregnskapet for neste år. 

 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, 

datert 20. mai 2020, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens 

årsregnskap og årsberetning for 2019. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:  

- Vestre Toten kommune v/ass. kommunedirektør, regnskapsleder og politisk sekretariat 

- Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune v/leder 

- Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor 



Vestre Toten kommune 

 
 

  20/934   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 103  
Arkivsaksnr.: 20/934    
 
 
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - REGNSKAP 2019  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsberetningen for 2019 for 

Totenbadet. Vestre Toten KF med et mindreforbruk på 1 051 621,35- kr. 
2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket og overføres til 

kommuneregnskapet på område 11 overordnede funksjoner.  
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Årsregnskap 2019 for Totenbadet Vestre Toten KF  
Årsberetning 2019 for Totenbadet Vestre Toten KF  
Revisors beretning for 2019 for Totenbadet Vestre Toten KF - ettersendes 
Kontrollutvalgets uttalelse for 2019 til Totenbadet Vestre Toten KF  
Referat styremøte Totenbadet KF 02 2020 
 
Fakta: 
Kommunestyret skal vedta regnskap og årsberetning for kommunale foretak selv 
etter § 16 i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 
fylkeskommunale foretak.  
 
Årsregnskapet for 2019 er gjort opp med et mindreforbruk på 1,05 mill.  kr.  
 
Vurdering 
I samsvar med § 3 i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 
kommunale og  fylkeskommunale foretak vedtar kommunestyret å disponere 
mindreforbruket 1 051 621,35-  kr. til kommuneregnskapet på område 11 
overordnede funksjoner hvor det er budsjettert med et overskudd fra Totenbadets 
drift..  
Totenbadet har hatt et svært godt driftsår i 2019 med fortsatt økt besøkstall 
  
 
Bjørn Fauchald  
Kommunedirektør                                           Odd Arnvid Bollingmo 
                                                                        assisterende kommunedirektør 
 











































Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

 
Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken     
Studievegen 7, 2815 Gjøvik 
Tel. 995 77 903, E-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

  

Raufoss, 28. mai 2020. 

J.nr./referanse: 09-20/VT/ks 

 

Kommunestyret i Vestre Toten kommune  

 

 

 

 

Att.:  Ordfører og kommunedirektør 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 2019 FOR TOTENBADET VESTRE TOTEN KF 

– KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Kontrollutvalget behandlet Totenbadets årsregnskap for 2019 i sitt møte den 20. mai 2020 som 

sak 23/2020.  

 

Kontrollutvalgets oppgave er å avgi uttalelse til årsregnskapet og foretakets årsberetning, jf. 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. Uttalelsen skal avgis til kommunestyret. 

 

Det ble fattet følgende vedtak (enstemmig):  

 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 2019 FOR 

TOTENBADET VESTRE TOTEN KF 
 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten KF for 2019. 

Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetningen for 2019. 

 

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 

orienteringer fra foretakets revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 

v/kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og regnskapsleder. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetning har en positiv totalkonklusjon, dvs. at 

revisor mener årsregnskapet er avlagt uten vesentlige feil.  

 

Kontrollutvalget har følgende kommentarer foretakets årsregnskap og årsberetning: 

 

a) Foretakets årsresultat og økonomiske stilling: 

Kontrollutvalget har merket seg at foretakets regnskap for 2019 viser et positivt netto 

driftsresultat på 1 020 470 kroner. Dette er en vesentlig forbedring sammenlignet med 2018 

der man hadde et negativt netto driftsresultat på 935 676 kroner. Årsaken til det gode 

resultatet i 2019 er primært økte inntekter på grunn av gode besøkstall. Når det gjelder 

resultatet for 2018 er det viktig å merke seg at vedtak om overføring av overskuddet i 2017 

til kommunen er regnskapsteknisk bokført som utgift i 2018-regnskapet. Dette har ikke noe 

med driften av Totenbadet i 2018 å gjøre, og regnskapsført netto driftsresultat i 2018 blir 

dermed misvisende. Korrigerer man for dette forholdet så gir dette et positivt netto 

driftsresultat i 2018 på 33 108 kroner.  
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Det er viktig å merke seg at regnskapet til Totenbadet ikke inkluderer kostnader knyttet til 

bygningsmassen. Dette ansvaret tilligger Vestre Toten kommune gjennom en egen avtale 

mellom driverselskapet (Totenbadet) og kommunen.  

 

Av øvrige forhold har kontrollutvalget merket seg: 

• Tilfredsstillende likviditetssituasjon. 

• Ingen reserver (disposisjonsfond). 

 

b) Avklaring omkring avtale mellom Totenbadet og kommunen mht. vedlikeholdsutgifter  

Det foreligger en egen avtale mellom driverselskapet (Totenbadet) og kommunen når det 

gjelder utgifter knyttet til vedlikehold av bygningsmassen. 

Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet for 2018 av det var behov for behov 

for gjennomgang av avtalen med tanke på avklaring/presisering av foretakets (leietaker) og 

kommunens (utleiers) ansvar for de ulike utgiftene. Kommunedirektøren har informert 

kontrollutvalget om at det i 2019 er foretatt en gjennomgang og at ansvarsfordelingen nå er 

tydeliggjort/avklart.     

 

c) Besøksutviklingen – ny rekord i 2019: 

Kontrollutvalget har merket seg at besøkstallet i 2019 var svært godt og ny rekord. Nedenfor 

følger en oversikt de siste 5 årene: 

 
År 2019 2018 2017 2016 *) 2015 

Besøk 135 000 120 000 120 000 105 000 115 000 

 

 *) I 2016 var skolesvømmingen ikke lagt til Totenbadet. 

 

d) Styrets årsberetning om omtale av utviklingen i 2020:  

I siste avsnitt i foretakets årsberetning for 2019 omtales utsikter for 2020. Med bakgrunn i 

at styret behandlet årsberetningen i sitt møte den 31.03.2020 er kontrollutvalget forundret 

over at korona-utbruddet ikke er kommentert. Nedstengingen av badet og utsikkerheten 

som forelå på dette tidspunktet omkring Totenbadets drift og inntekter i 2020 burde vært 

omtalt.    

 

Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 20. mai 

2020, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten 

KF for 2019. 

 

 

 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 

 

 

Kopi til:  
– Vestre Toten kommune v/ass. kommunedirektør, fagsjef for regnskap og kontrollutvalgets leder 

– Totenbadet Vestre Toten KF v/styreleder og daglig leder 

– Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor 























SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 100  
Arkivsaksnr.: 20/1124    

 
 
KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT 2019  
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.  
 

 

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Årsrapport 2019 for kontrollutvalget  
 
 
Fakta: 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 20. mai 2019, sak 20/2020, kontrollutvalgets 

årsrapport 2019 som oversendes til sluttbehandling i kommunestyret.  
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 

 



KONTROLLUTVALGET  

I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE  
 

 

 

Årsrapport 2019 

 

Kontrollutvalgets virksomhet 

 

 

Innhold: 

1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

2. Medlemmer og sekretariat 

3. Aktivitet 

4. Økonomi 

5. Regnskapsrevisjon 

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser 

7. Selskapskontroll 

8. Oppfølging av kommunens revisor / Innlandet Revisjon IKS  
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1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 
 

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver fremgår av kommunelovens kapittel 23 med tilhørende 

forskrift for kontrollutvalg og revisjon.  

 

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.  

 

Kontrollutvalget skal påse at 

 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser 

i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp 

 

Kontrollutvalgets oppgaver løses i praksis ved å bestille tjenester fra kommunens valgte 

revisor innenfor områdene: 

• Regnskapsrevisjon 

• Forvaltningsrevisjon  

• Eierskapskontroll 

 

2. Medlemmer og sekretariat 
 

Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer: 

 

Ut valgperioden 2015-2019: 

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

Asgeir Sveen, leder (H) 

Odd Harry Haugen, nestleder (Frp)  

Kjersti Diesen Løken (Sp) 

Stein Knutsen (Ap) 

Reidun Gravdahl (Ap) 

 

Varamedlemmer for Sveen, Haugen og Løken: 

1. Leif Petter Hansen (H) 

2. Turid Mørk Øfstaas (V) 

3. Gjermund Haugestøl (Frp) 

Varamedlemmer for Knutsen og Gravdahl: 

1. Jørund Grimstveit (Sv) 

2. Monica Engejordet (Ap) 
 

 

Ny valgperiode 2019-2023: 

 

Faste medlemmer Varamedlemmer  

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 

Torill Hansen (Frp)  

Hege Eriksen (Ap)  

 

Varamedlemmer for H/Sp/Frp: 

1. Inger Lillleby Fløgum (H) 

2. Gina Marie Sørum Sveen (Sp) 

3. Odd-Harry Haugen (Frp) 

Varamedlemmer for Ap: 

1. Stein Knutsen 

2. Lajla Tangen  
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Sekretariat: 

Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av 

både kommunens administrasjon og kommunens revisor. Kommunene i Gjøvik- og 

Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått felles avtale om kjøp av sekretærtjenester fra 

firmaet Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken. Avtalen ble inngått etter utlyst 

anbudskonkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser. Avtalen gjelder for perioden 

01.01.2017 – 31.12.2020 med mulighet for forlengelse ett + ett år.  

 
3. Aktivitet 

 

År  2019 2018 2017 2016 2015 

Antall møter 7 8 7 6 5 

Antall saker 56 63 54 55 49 

 
4. Økonomi  

 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, jf. 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet 

til kommunestyret. Det er kommunestyret som fastsetter de økonomiske rammene for 

kontrollutvalgets virksomhet. 

 
Kto Kontonavn                      Regnskap 

2019 

Budsjett 

2019 

Regnskap 

2018 

Regnskap 

2017 

10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 58 114 57 000 56 383 54 916 

10801 Møtegodtgjørelse        19 000 18 000 21 000 10 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 0 15 000 3 253 12 470 

10990 Arbeidsgiveravgift               10 873 13 000 11 370 10 911 

11001 Aviser, tidskrifter, faglitteratur                     7 382 14 000 26 735 11 356 
11151 Bevertning møter 5 141 4 000 8 069 3 973 

11205 Tjenestefrikjøp 0 0 0 1 726 

11500 Kurs / opplæring 0 21 000 0 10 139 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett 0 1 000 0 0 

12700 Kjøp av tjenester fra 

andre/sekretærtjenester (eks. mva) 

302 285 230 000 280 444 279 312 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet 

Revisjon IKS 

834 101 1 033 000 795 368 771 270 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet 

Revisjon IKS – retting av feil i 2018 

- 55 800 0 0 0 

14290 Moms (utgift) 75 571 57 000 72 353 72 990 

17290 Momskompensasjon (inntekt) - 75 571 - 57 000 - 72 353 - 72 990 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon) 1 181 097 1 406 000 1 202 622 1 166 074 

 

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap: 

• Kto. 12700 Kjøp av tjenester fra andre/sekretærtjenester: Merforbruket skyldes noe 

høyere aktivitet/saksbehandling enn budsjettert.  

• Kto. 13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap/Innlandet Revisjon IKS: 
Regnskapsposten viser et mindreforbruket/besparelse i forhold til budsjett på ca. 

200 000. Besparelsen skyldes dels mindre bruk av tid på regnskapsrevisjon enn 

budsjettert og dels mindre kjøp av forvaltningsrevisjon enn budsjettert. Spesifikasjon 

av vesentlige leveranser i 2019: 

➢ Revisjon av årsregnskapet (regnskapsrevisjon):  Kr 481 920 

➢ Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv):  Kr 203 321 

Kontoen inneholder også tilbakebetaling av for mye fakturerert i 2018 med kr. 55 800.  
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5. Regnskapsrevisjon 
 

Oppfølging av revisjonsarbeidet og tilsyn med revisors faglige arbeid: 

 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. 

kommunelovens § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg § 3. Dette er knyttet til flere forhold: 

 

• At revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk. 

• At revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner. 

• At revisor følger inngått avtale inngått med kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget ivaretar sitt oppfølgingsansvar gjennom orienteringer om  

 

• revisors uavhengighetserklæring (skriftlig, årlig) 

• strategi og plan for revisjon av kommunens regnskaper, samt underliggende 

risikovurderinger (årlig) 

• status midtveis i revisjonsarbeidet / interimsrevisjon (årlig)  

• revisjonsberetningen og gjennomføringen av revisjonsarbeidet (årlig) 

• eventuelle brev og revisjonsrapporter til rådmannen, herunder eventuelle nummererte 

brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av misligheter mv). 

• resultatet av ekstern kvalitetskontroll av revisor (forbundsbasert kontroll minimum 

hvert femte år) 

 

Uttalelse om årsregnskapet: 

 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal utvalget avgi en 

uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen skal følge regnskapssaken til kommunestyret, via 

formannskapet.  

 

Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper: 

• Årsregnskapet for Vestre Toten kommune for 2018 

• Årsregnskap for Totenbadet Vestre Toten KF for 2018 

 

Til stede under behandlingen av sakene i kontrollutvalget var Innlandet Revisjon IKS v/daglig 

leder og oppdragsansvarlig revisor og kommuneadministrasjonen v/rådmann, ass. rådmann og 

fagansvarlig for regnskap. 

 

Kontrollutvalget kommenterte følgende tema/områder i sin uttalelse til kommunens regnskap: 

 

• God økonomistyring og budsjettdisiplin 

• Forbedret økonomisk situasjon og handlefrihet 

• Utviklingen i lånegjelden 

• Investeringsprosjekter: Styring, kontroll og informasjon til politikerne  

• Pensjoner: 

- Utsatt kostnadsføring av pensjoner – ca. kr. 67 millioner (balanseført premieavvik)  

- Bokført netto pensjonsforpliktelse – ca. 170 millioner 

• Selvkostberegning - Byggesak: 

• Øvrige forhold: 

- Årsavslutningsprosessen, bemanning/kapasitet mv. 

- Årsrapportens redegjørelse for etikk og internkontroll 

- Samarbeidet mellom revisor og rådmannen/ administrasjonen 



 5 

Nummererte brev fra revisor: 
 

Revisor skal rapportere skriftlig til kontrollutvalget dersom de blir kjent med vesentlig svikt i 

internkontrollen, rapportering av misligheter mv. Det er i løpet av året ikke mottatt 

nummererte brev fra revisor. 

 

Oppfølging av revisors påpekninger og kommunestyrets vedtak om 

regnskapsrevisjoner: 
 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom revisors påpekninger ikke blir 

rettet eller fulgt opp. Kontrollutvalget skal videre rapportere til kommunestyret dersom vedtak 

om regnskapsrevisjoner ikke er fulgt opp.  

 

Det foreligger ingen påpekninger fra revisor eller vedtak i kommunestyret om 

regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt opp. 

 

 

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser 
 

Lovpålagte oppgaver: 

• Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden 

(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  

• Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon.  

• Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner 

som er gjennomført og resultatet av disse.  

• Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om vedtak om 

forvaltningsrevisjoner er fulgt opp.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon: 

Kontrollutvalget har laget en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. Planen ble 

vedtatt av kommunestyret 17. november 2016. Planen er basert på en overordnet analyse av 

kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 

behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer.  

  

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 

kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 

i planperioden. 

 

Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 

 

a) Forvaltningsrevisjon: 

Sluttførte revisjonsprosjekter i løpet av året: 

• Etterlevelse av habilitetsbestemmelser og etiske retningslinjer  

 

Igangsatte, ikke sluttførte revisjonsprosjekter:  

• Ingen 

 

b) Mindre undersøkelser, foranalyser, orienteringer mv.: 

Saker gjennom året: 
 

• Misligheter og korrupsjon: risikovurderinger og forebygging   

• Oppfølging av råd for etikkarbeid i kommunesektoren (Fou-rapport) 

• Vurdering av behovet for utvidet varslingsordning  
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• Vurdering av revisjonsprosjekt: målstyring og måling av tjenestekvalitet  

• Kontrollutvalgskonferansen 2019 

• Legesituasjonen i Vestre Toten kommune 

• Sykefraværsarbeidet i Vestre Toten kommune  

• Forbrukerrådets kommunetest 2019 

• Status for barnevernstjenesten i Vestre Toten 

• Budsjett- og aktivitetsoppfølging 1. kvartal 2019 - Vestre Toten kommune  

• Internkontroll og informasjonssikkerhet  

• Bruk av mulighetene i digitalisering for å hindre uetisk atferd og korrupsjon  

• Digitaliseringsstrategi 2019-2022 for Vestre Toten kommune 

• Kommunebarometeret 2019 – Vestre Toten kommune 

• Orientering om forvaltningsrevisjonsrapport fra Søndre Land kommune: 

Forsvarlig utredning av sak om eierstrategi - Horisont Miljøpark IKS 

 

c) Henvendelser til kontrollutvalget fra andre: 

Kontrollutvalget er åpent for å motta henvendelser/tips fra utenforstående om forhold man 

mener bør undersøkes nærmere i kommunen. Kontrollutvalget har i løpet av året ikke 

mottatt henvendelser/tips som har ført til nærmere undersøkelser. 

 
Oversikt over revisjonsrapporter de siste årene og oppfølgingen av disse: 

 
År Revisjonsrapport 

(tema/område) 

 

Oppfølging / kommentar 

2019 Forvaltningsrevisjonsrapport: 

Etterlevelse av 

habilitetsbestemmelser og etiske 

retningslinjer  

 

Rapporten ble sluttbehandlet i 

kommunestyret. Rapporten påpekte svikt i 

håndteringen av habilitetsbestemmelsene i 

undersøkt sak. Det ble gitt innspill til bl.a. 

folkevalgtopplæringen. Saken avsluttet. 

2018 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 

Ingen revisjonsprosjekter bestilt. 

2017 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 

Ingen revisjonsprosjekter bestilt. 

2016 Forvaltningsrevisjonsrapport: 

Rammeavtaler og 

innkjøpssamarbeid – Vestre 

Toten kommune 

Sluttbehandlet i kommunestyret. 

Rapporten pekte på svakheter knyttet til 

avtalelojalitet og kontroll med at 

riktig/avtalt pris var benyttet. 

Kommunestyret uttrykte forventning til 

rådmannen om å følge opp rapportens 

anbefalinger.  

2015 Revisjonsnotat:  

Avtale med Raufoss Fotball 

Utvikling AS om innløsning av 

tomtearealer  

 

Notatet ble lagt frem for kommunestyret til 

orientering. Det ble konkludert med at 

formannskapet ikke hadde fullmakt til å 

binde opp kommunen økonomisk. Saken 

ble også feilaktig unntatt fra offentlighet. 

Saken avsluttet. 

2014 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 

Bestilt revisjonsprosjekt rettet mot innkjøp 

(rammeavtaler og innkjøpssamarbeidet).  

2013 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 

Ingen revisjonsprosjekter bestilt. 

2012 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 
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 Ingen revisjonsprosjekter bestilt. 

2011 Forvaltningsrevisjonsrapport: 

Saksbehandlingstid vedtak for 

spesialundervisning og 

spesialpedagogisk hjelp 

Ingen konkrete vedtakspunkter som er 

egnet for oppfølging. Saken avsluttet. 

2010 Forvaltningsrevisjonsrapport: 

Kommunens forhold til Raufoss 

Fotball – gjennomgang av 

avtaler, garantier og tilskudd 

 

Sluttbehandlet i kommunestyret. Saken 

avsluttet.  

 

 

7. Selskapskontroll  
 

Lovpålagte oppgaver: 

 

• Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper.  

• Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden 

(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  

• Selskapskontrollens obligatoriske del går primært ut på å kontrollere om den som 

utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte 

forvaltningsrevisjon i selskapet 

 

Plan for selskapskontroll: 

 

Kontrollutvalget har laget en plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019. Planen ble 

vedtatt av kommunestyret 17. november 2016. Planen er basert på en overordnet analyse av 

kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 

behovet for kontroll med kommunens styring med selskaper (eierskapskontroll), eller med 

forvaltningen i kommunalt eide selskaper. 

  

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 

kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 

i planperioden. Følgende selskaper/områder er prioritert i planen: 
 

• Eierstyring (kommunens etterlevelse av vedtatt eierskapspolitikk) 

• Horisont Miljøpark IKS (tidligere GLT-Avfall IKS) 

• Mjøsmuseet AS 

• Gjøvik Krisesenter IKS  

 

Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 

• Selskapskontroll: Horisont Miljøpark IKS  

Med bakgrunn i forundersøkelse høsten 2018 ble det i 2019 gjennomført et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt der en rekke spørsmål ble besvart. Kontrollen ble 

gjennomført som et samarbeid mellom kontrollutvalgene i Gjøvik, Østre Toten, Vestre 

Toten, Nordre Land og Søndre Land. Innlandet Revisjon IKS gjennomførte revisjonen 

på vegne av kontrollutvalgene. 
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Oversikt over kontroller de siste årene og oppfølgingen av disse: 

 

År Tema / selskap 

 

Oppfølging / kommentar 

2019 Revisjonsrapport: 

Horisont Miljøpark IKS  

Revisjonsrapporten ble behandlet i 

kommunestyrene i alle de fem 

samarbeidskommunene høsten 2019. Flere forhold 

ble påpekt.  

2018 Kartlegging/forundersøkelse: 

Horisont Miljøpark IKS 

Forundersøkelse gjennomført. Revisjonsprosjekt 

besluttet gjennomført i 2019. Alle kontrollutvalgene 

i de fem eierkommunene står bak bestillingen. 

2017 Kartlegging/forundersøkelse: 

Horisont Miljøpark IKS  

Med bakgrunn i medieomtale valgte 

kontrollutvalget å gjennomføre en kontroll med 

Horisont Miljøpark IKS sin oppfølging av avtalen 

med RenoNorden AS om lønns- og arbeidsvilkår 

for ansatte i selskapet. Kontrollutvalget oppfordret 

til tydeligere kontraktsbestemmelser på området 

ved en evt. senere konkurranseutsetting.  

2017 Kartlegging/forundersøkelse: 

Gjøvik Krisesenter IKS 

 

Forundersøkelse og dialog med selskapet ble 

gjennomført av kontrollutvalget i Gjøvik kommune 

på vegne av kontrollutvalgene i de fem 

eierkommunene i Gjøvikregionen. Videre 

oppfølging gjøres i 2018. 

2016 (ingen)  

2015 Revisjonsrapport: 

Etterlevelse av felles 

eierskapspolitikk i 

Gjøvikregionen 

 

 

Rapporten konkluderte med at eierskapspolitikken 

ikke er fullt ut implementert. Ordfører og rådmann 

ble bedt om å følge opp rapportens anbefalinger.  

Rapporten ble fulgt opp i 2017 gjennom en felles 

oppfølgingskontroll i regi av de fem 

kontrollutvalgene i regionen. 

2014 (ingen) Etablert samarbeid mellom kontrollutvalgene i 

Gjøvikregionen og bestilt evaluering av felles 

eierskapspolitikk i regionen. Ferdigstilles 2015. 

2013 Kartlegging/forundersøkelse: 

Totenbadet Vestre Toten KF  

Foretaket er ikke eget rettssubjekt, men er håndtert 

slik i et kontrollperspektiv. Kontrollutvalget har i 

løpet av året tilegnet seg kunnskap om 

organisasjonsformen og påsett at etableringen av 

selskapet har gått greit, samt at foretaket har 

etablert nødvendige økonomirutiner.  

 

 

 

8. Oppfølging av kommunens revisor / Innlandet Revisjon IKS  
 

Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet 

Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene 

revisjon i egenregi til selvkost.  

 

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og 

selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig. 

Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon. 

 

Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til 

konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være 





Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100  
Arkivsaksnr.: 19/1099    
 
 
FINANSRAPPORT FOR 2019  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar finansrapport for 2019 til etterretning. 
 
 
Fakta:  
Rådmannen skal i følge finansreglementet legge fram rapport for finansforvaltningen 
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  
 
Rapportering - forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål  
Kommunens midler til driftsformål er pr 31.12.19 på til sammen 64 millioner kroner. 
Det er en reduksjon på 25 mill. i løpet av året. Likviditetssituasjonen har vært slik at 
det ikke har blitt foretatt plasseringer i rentemarkedet slik finansreglementet åpner 
for. Kommunens driftsmidler har vært plassert i Totens sparebank vår 
bankforbindelse som brukes til de fleste dagligbanktjenestene. Innskuddene 
forrentes i samsvar med eksisterende bankavtale. Likviditetssituasjonen er forverret 
de siste to årene som følge av lavere driftsresultater for Vestre Toten kommune i 
2018 og 2019. Det at netto ubrukte lånemidler til investeringer er redusert mye i 
samme periode har gjort at likviditeten er svekket. En bedring av likviditeten medfører 
lavere netto finansutgifter ved at det blir økte renteinntekter og lavere rentekostnader 
på bruk av kassakreditt. 2017 var første året på lenge at kommunen ikke hadde 
negativ likviditet og brukte av kassakreditt noe som heller ikke er gjort i 2019 over tid.  
Driftslikviditeten var positiv på 36 mill. på rapporteringstidspunktet. Det er en 
reduksjon på 33 mill. gjennom året og 94 mill. siden 31.8. Sistnevnte tall viser at det 
er utgiftsført mye på investeringsprosjekter på slutten av året.  
Sum ubrukte lånemidler er på 21,3 mill. som er en reduksjon på 47,9 mill. gjennom 
året. Det innebærer at sum driftsmidler ekskl. ubrukte lånemidler er på 43 mill. Det er 
redusert med 26 mill. gjennom året. Dette gir det mest korrekte bilde på den 
underliggende endringen i likviditet. Differansen mellom driftsmidler og driftslikviditet 
er i hovedsak  kommunens skattetrekkskontoer som kun er medregnet under 
driftsmidler. Så lenge det ikke er foretatt plasseringer i kapitalmarkedet, er det ikke 
knyttet finansiell risiko til plasseringene utover det som følger av å ha all 
driftslikviditet samlet i en bank. På neste side vises en graf over utviklingen i likviditet 
i Totens sparebanks konsernkontosystem på rapporteringstidspunktene. Det er store 
variasjoner gjennom året styrt av låneopptak og store innbetalinger og utbetalinger. 
Endringen viser en sterkt positiv endring (mindre bruk som gir mindre kostnad) fra 
2012-2017. På det meste var benyttet kommunen kassakreditt på til sammen 59 mill. 
og mot en positiv likviditet på 141 mill. ved årsslutt 2017. Ved å redusere ubrukte 
lånemidler har også driftslikviditeten blir redusert tilsvarende.    
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Rapportering - forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler 
 
Det er gjort opptak av nye lån) i løpet av året på til sammen 232 mill. Det er en stor 
økning i lånegjelden de siste årene. Økningen sammenfaller med økte investeringer i 
skolebygg som startet i 2014. Videre økning vil føre til økte finansutgifter. For å 
dekke dette må det enten tas av frie inntekter brukt på andre områder eller øke 
inntektene som kommunen påvirker selv. 
 

Investeringslån Beløp

Lånegjeld pr 1.1.19 -1 269 955
+ Nye låneopptak i 2019 -177 100
- Betalte avdrag 37 602
= Lånegjeld pr 31.12.19     -1 409 453 

Formidlingslån *) Beløp
Lånegjeld pr 1.1.19         -338 494 
+ Nye låneopptak i 2019 -55 000
- Betalte avdrag            10 469 
= Lånegjeld pr 31.12.19         -383 025  
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*Tall i tusen kr - formidlingslån er låneopptak kommunen gjør i husbanken for å låne videre ut til 
innbyggere 
 
 
Løpetid for låneporteføljen er på om lag 30 år og gjennomsnittlig rentebinding er på 
ca. 1,4 år. Kommunen har rentebetingelser på flytende rente varierende rundt 1,88-
2,4 % som ligger en del over dagens NIBOR-rente som er ved utgangen av året var 
på 1,88 %. Kommunen har økt andelen fastrente til omlag 54 % inkl. formidlingslån 
og 60 % ekskl. formidlingslån. Gjennomsnittlig rente er på 2,3 % redusert fra 2,05 
inkl. formidlingslån og 2,33, økt fra 2,1 % ekskl. formidlingslån. Fastrenteavtalene er 
gjort som rentebytteavtaler (SWAP) og obligasjonslån på Oslo børs. I et forsøk på å 
skaffe seg handlingsrom og å dempe boligprisveksten, ble Norges banks 
styringsrente økt tre ganger i 2019 med til sammen 0,75 % til 1,5 %. Som følge av 
Korona-epidemien og den påfølgende økonomiske krisen har alle lands 
sentralbanker i sammenliknbare land satt renten til null eller i negativt lende. 
Forholdet mellom utestående gjeld ekskl. formidlingslån og rentesikringer vises i 
tabellen på neste side. FRN er sum lån og Refi er andelen som må refinansieres hvis 
porteføljen skal være på samme nivå. 
 
 

 
 
Den viser gjennom de grønne søylene at vi er godt sikret mot endringer i rentenivået 
de nærmeste årene, men bør i lys av forfall av fastrenteavtaler inngå nye 
fastrenteavtaler. Vi har bundet store deler av renteporteføljen siste to år på gunstige 
nivåer. Utviklingen og prognoser for renteutviklingen tilsier at det vil bli ekstremt lave 
renter i uoverskuelig framtid. Dagens nivå er langt under tidligere historiske bunnivå. 
Gjennomsnittlig rente er på tre år redusert fra ca. 4,0 til 2,0 %, men har siste år 
steget med 0,3% på grunn av økningen i den flytende renten 
  
Det er gjort fastrentavtale på 288 mill. i løpet av 2019. Det er ikke gjort noen endring i 
risikoeksponering siden årsskiftet. 
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Rapportering - Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 

Pengemarked / bank* 19 281 17 473 22,2 % 30,0 % 1,2 % 0,7 % 20-85%
Norske obligasjoner** 31 677 30 614 36,5 % 30,0 % 3,5 % 2,5 % 10-75%
Nordiske aksjer 4 370 3 877 5,0 % 5,0 % 10,2 % 12,4 % 0-15%
Utenlandske aksjer 8 976 7 718 10,3 % 10,0 % 12,6 % 19,8 % 0-15%
Hedgefond** 13 499 12 636 15,6 % 15,0 % 6,8 % 5,7 % 0-15%
Eiendom** 9 007 10 474 10,4 % 10,0 % -14,0 % 0-20%
Sum 86 809 82 792 100 % 100,0 % 4,9 % 3,7 %

Tidsvektet 
avkastning i %

Tidsvektet 
avkastn - 

benchmark i % 

RammerPlassering Markedsverdi  
(i 1000 kr) 
31.12.19

Markedsverdi  
(i 1000 kr) 
31.12.18

Aktiva - 
fordeling

Strategisk 
aktivaford.

 
 
Verdens aksjemarkeder steg mye samlet gjennom året og spesielt på slutten av året 
førte til positiv avkastning.. Globale aksjer økte med 10,3 % målt i norske kroner. 
Norske og nordiske aksjer har økte med 5,0 %. Eiendom har et negativt resultat som 
følge av at Raufoss Holding AS er solgt med et tap som følge at det ble gitt en stor 
utbetaling inntektsført i 2017. Avkastningen her er over hele perioden svært god. 
Kommunen er med på eiersiden med samme beløp i det nye eierselskapet Raufoss 
industripark Holding AS. Samlet avkastning for året ble på 4 mill. på porteføljen mot 
kommunens budsjetterte avkastning på 2,5 mill. Det er et sterkt resultat.  
 

Aktiva Balanse Balanse Endrings
% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 46 % 823 2 % -16,5
Gjeld med fast rente 54 % 969
Samlet bruttogjeld 100 % 1 792 -16,5
Lån m. renteoverveltn./ansvarlig utlån 782 2 % 15,6
Bankinnskudd og pm. 0 2 % 0,0
pm. og obligasjonsfond 2 % 0,0
Ledig likv. og andre midler b. for driftsform.0 % 36 2 % 0,7
Kort pengemarked 20 % 19 2 % 0,4
Anleggsobligasjoner 2 % 0,0
Norske omløpsobligasjoner 20 % 32 2 % 5,0 -3,2
Hedge fond 20 % 13 -10 % -1,3
Fast eiendom 15 % 9 -10 % -0,9
Nordiske aksjer 10 % 4 -30 % -1,3
Utenl. aksjer 15 % 9 -20 % -1,8
Netto valutaposisjon* 0 % 0 -10 % 0,0
Langsiktige finansielle aktiva 100 % 87 -8,1
Samlede finansielle aktiva 123

Mulig tap vil utgjøre : -8,2
*Utenlandske fond er valutasikret

Stresstest Vestre Toten kommune 31.12.19
Durasjon

 
Plasseringer av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved hver rapportering 
stresstestes med følgende parametere: 
 
• +2 % parallelt skift i rentekurven 
• -10 % verdiendring på eiendom og hedgefond 
• -20 % verdiendring på utenlandske aksjer 
• -30 % verdiendring på norske aksjer 
 
Samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva vil bli 8,2 mill. kr mot  8,7 mill. ved 
årets start. Kommunens har evne til å bære det potensielle kortsiktige tapet. Det er 
nå bygd opp fond i henhold til finansreglementet som gjør at kommunen kan ha en 
slik risikoeksponering.  
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Vurdering: 
Driftslikviditeten er betydelig bedret over tid, men svekket gjennom året. Kommunen 
har evne til å bære det potensielle kortsiktige tapet. Det bør allikevel bygges opp 
større frie driftsfond gjennom fortsatt positive driftsresultat for å ha bedre buffer til å 
takle verdifall som stresstesten viser. 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
Kommunedirektør                                                         Odd Arnvid Bollingmo 
                                                                            assisterende kommunedirektør 
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100  
Arkivsaksnr.: 20/935    
 
 
FINANSRAPPORT FOR 2020 FØRSTE TERTIAL  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar finansrapport for 1. tertial 2020 til etterretning.  
 
 
Fakta:  
Rådmannen skal i følge finansreglementet legge fram rapport for finansforvaltningen 
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  
 
Rapportering - forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål  
Kommunens midler til driftsformål er pr 30.4.20 på til sammen 71 millioner kroner og 
er en økning på 7 mill. i løpet av året. Likviditetssituasjonen har vært slik at det ikke 
har blitt foretatt plasseringer i rentemarkedet slik finansreglementet åpner for. 
Kommunens driftsmidler har vært plassert i vår hovedbankforbindelse Totens 
sparebank som brukes til dagligbanktjenestene. Innskuddene forrentes i samsvar 
med eksisterende bankavtale. Likviditetssituasjonen er kraftig forbedret de siste 
årene som følge av svært gode driftsresultater for Vestre Toten kommune i 2016 og 
2017. En bedring av likviditeten medfører lavere netto finansutgifter ved at det blir 
økte renteinntekter. Kassekreditt er ikke benyttet. Driftslikviditeten var positiv på 34 
mill. på rapporteringstidspunktet. Det er en reduksjon på 2 mill. gjennom året.  
Sum ubrukte lånemidler er på 46 mill. som er en økning på 25 mill. gjennom året. Det 
innebærer at sum driftsmidler ekskl. ubrukte lånemidler er positiv på 25  mill. I og 
med at bruk av lånemidler på investeringer ikke føres løpende så gir ikke dette et 
riktig bilde av den underliggende endringen i likviditet kun på slutten av året. Ved å 
låne opp deler av ubenyttet rest av bevilget låneopptak for 2019, slik det er vedtatt i 
revideringen av budsjettet ved behandling av budsjett og aktivitetsoppfølging for 1. 
kvartal 2020, vil likviditeten styrke seg. Differansen mellom driftsmidler og 
driftslikviditet er kommunens skattetrekkskontoer som kun er medregnet under 
driftsmidler. Så lenge det ikke er foretatt plasseringer i kapitalmarkedet, er det ikke 
knyttet finansiell risiko til plasseringene utover det som følger av å ha all 
driftslikviditet samlet i en bank. På neste side vises en graf over utviklingen i likviditet 
i Totens sparebanks konsernkontosystem. Det er store variasjoner gjennom året med 
god likviditet rett etter låneopptak og ellers av store innbetalinger og utbetalinger. 
Endringen viser en sterkt positiv endring (mindre bruk som gir mindre kostnad) fra 
2012-2017. På det meste var benyttet kommunen kassakreditt på til sammen 59 mill.  
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Rapportering - forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler 
 
Det er gjort opptak av nye lån i løpet av året på til sammen 65 mill.  i formidlingslån til 
utlån til innbyggere som ikke får lån i vanlige banker av forskjellige grunner. Det er 
hovedsakelig på grunn av mangel på egenkapital eller tilstrekkelig fast inntekt. Det er 
en stor økning i lånegjelden de siste årene. Økningen sammenfaller med økte 
investeringer i skolebygg som startet i 2014. Videre økning vil føre til økte 
finansutgifter. For å dekke dette må det enten tas av frie inntekter brukt på andre 
områder eller øke inntektene som kommunen påvirker selv. 
 

Investeringslån Beløp

Lånegjeld pr 1.1.20 -1 409 453
+ Nye låneopptak i 2020
- Betalte avdrag 9 036
= Lånegjeld pr 30.04.20     -1 400 418 

Formidlingslån *) Beløp
Lånegjeld pr 1.1.20 -383 025
+ Nye låneopptak i 2020 -65 000
- Betalte avdrag              4 030 
= Lånegjeld pr 30.04.20         -443 995  

*Tall i tusen kr - formidlingslån er låneopptak kommunen gjør i husbanken for å låne videre ut til innbyggere 
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Løpetid for låneporteføljen er på om lag 30 år. Kommunen har rentebetingelser på 
flytende rente varierende rundt 0,9-2,4 %. Dagens NIBOR-rente er ved 
rapporteringstidspunktet 0,5 %. Det ble gjort drastiske kutt til historisk lav rente fra 
sentralbanken på 0 % som virkemiddel mot de økonomiske effektene av 
Koronakrisen. Kommunen har en andel fastrente på omlag 52,4 % inkl. 
formidlingslån og 61 % ekskl. formidlingslån. Løpetiden på 1,39 år selv om 
fastrenteandelen er høy. Gjennomsnittlig rente er på 2,37 % økt fra 2,3 % inkl. 
formidlingslån og om lag uendret på 2,4 % ekskl. formidlingslån. Fastrenteavtalene er 
gjort som rentebytteavtaler (SWAP) og fastrenteobligasjoner på Oslo børs. Vi er lite 
sikret mot endringer i rentenivået bortsett fra de nærmeste årene og bør i lys av 
forfall av fastrenteavtaler vurdere å inngå nye fastrenteavtaler. Prognosene sier det 
blir nullrente er i svært lang tid, kanskje lengre enn 10 år. Det er ingen 
fastrenteavtaler som går lenger enn til utgangen av 2021. Det er ikke gjort noen 
endring i risikoeksponering siden årsskiftet. 
 
 
 
Rapportering - Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 

Pengemarked / bank* 19 001 19 281 22,6 % 30,0 % 0,3 % 0,5 % 20-85%
Norske obligasjoner** 31 787 31 677 37,9 % 30,0 % 0,3 % 3,5 % 10-75%
Nordiske aksjer 3 874 4 370 4,6 % 5,0 % -11,3 % 3,2 % 0-15%
Utenlandske aksjer 7 903 8 976 9,4 % 10,0 % -12,0 % 19,8 % 0-15%
Hedgefond** 12 342 13 499 14,7 % 15,0 % -8,6 % -3,3 % 0-15%
Eiendom** 9 030 9 007 10,8 % 10,0 % 0,2 % 0-20%
Sum 83 936 86 809 100 % 100,0 % -3,3 % 3,7 %

Tidsvektet 
avkastning i %

Tidsvektet 
avkastn - 

benchmark i % 

RammerPlassering Markedsverdi  
(i 1000 kr) 
30.04.20

Markedsverdi  
(i 1000 kr) 
31.12.19

Aktiva - 
fordeling

Strategisk 
aktivaford.

 
 
 
Verdens aksjemarkeder steg gjennom starten av året, men fikk et av tidenes 
kraftigste børsfall da det dødelige viruset Covid 19 førte til den såkalte koronakrisen 
med nedstengning og massearbeidsledighet og permitteringer. Markedene har 
hentet seg inn mye siden fallet som følge av enorme stimuleringspakker fra 
sentralbanker og statene rundt om i verden. 
Samlet avkastning for hele porteføljen i løpet året så langt er på -2,8 mill. mot 
kommunens budsjett på 2,5 mill. Det er lite sannsynlig at budsjettmålet nås og det 
må forventes store svingninger framover på grunn av stor usikkerhet rundt hva det 
endelige resultatet på verdensøkonomien vil bli.  
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Aktiva Balanse Balanse Endrings
% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 48 % 878 2 % -17,6
Gjeld med fast rente 52 % 967
Samlet bruttogjeld 100 % 1 845 -17,6
Lån m. renteoverveltn./ansvarlig utlån 843 2 % 16,9
Bankinnskudd og pm. 0 2 % 0,0
pm. og obligasjonsfond 2 % 0,0
Ledig likv. og andre midler b. for driftsform.0 % 36 2 % 0,7
Kort pengemarked 20 % 19 2 % 0,4
Anleggsobligasjoner 2 % 0,0
Norske omløpsobligasjoner 20 % 32 2 % 5,0 -3,2
Hedge fond 20 % 12 -10 % -1,2
Fast eiendom 15 % 8 -10 % -0,8
Nordiske aksjer 10 % 4 -30 % -1,2
Utenl. aksjer 15 % 9 -20 % -1,8
Netto valutaposisjon* 0 % 0 -10 % 0,0
Langsiktige finansielle aktiva 100 % 84 -7,8
Samlede finansielle aktiva 120

Mulig tap vil utgjøre : -7,8
*Utenlandske fond er valutasikret

Stresstest Vestre Toten kommune 30.04.20
Durasjon

 
 
Plasseringer av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved hver rapportering 
stresstestes med følgende parametere: 
 
• +2 % parallelt skift i rentekurven 
• -10 % verdiendring på eiendom og hedgefond 
• -20 % verdiendring på utenlandske aksjer 
• -30 % verdiendring på norske aksjer 
 
Samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva vil bli -7,8 mot -8,1 mill. ved årets 
start. Gjeld med renteoverveltning er lån knyttet til betalingstjenester som reguleres 
på lik linje som renteøkningen eks. Husbanklån, lån til selvkosttjenester og husleie i 
omsorgsboliger. Kommunens har evne til å bære det potensielle kortsiktige tapet. Det 
er nå bygd opp fond i henhold til finansreglementet som gjør at kommunen kan ha en 
slik risikoeksponering.  
 
  
Vurdering: 
Kommunen bør bedre driftsresultatene og bygge opp større frie driftsfond for å ha 
bedre buffer til å takle verdifall som stresstesten viser.  
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør                                                  Odd Arnvid Bollingmo 
                                                                              assisterende kommunedirektør 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Geir Sollie Arkiv: 132.3  
Arkivsaksnr.: 17/2289    
 
 
TILBYGG OG REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN - 
TILLEGGSBEVILGNING OPSJON KLIMA- OG ENERGITILTAK   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret bevilger inntil 1.140.000 kr til solcelleanlegg ved Raufoss 

idrettshall. Eventuelle statlige klimasatsmidler går i fradrag på 
investeringssummen dersom dette innvilges. 

2. Investeringen finansieres i budsjettet for 2021 ved at lånerammen for prosjektet 
økes med tilsvarende beløp.   

 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 

 Kommunestyrets vedtak i sak 55/19 i møte 20.06.2019 
 Orientering og innstilling fra prosjektleder datert 08.06.2020 
 Prosjektbudsjett revidert 08.06.2020 

 
 
Fakta: 
 
Kommunestyret vedtok følgende i møte 20.06.2019, sak 55/19: 
 
1. Kommunestyret godkjenner økonomiske rammer og øvrige prinsipper i framlagt 

forslag til leie- og bruksavtale for Raufosshallen mellom Oppland fylkeskommune 
og Vestre Toten kommune. Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne og 
undertegne endelig avtale.   

2. Kommunestyret godkjenner framlagte prosjekt / alternativ for utvidelse og 
rehabilitering av Raufosshallen – inkludert lokaler til ny skytebane - innenfor 
framlagte kostnadsramme slik det framgår av saken. I den videre prosjekteringen 
settes det et krav om å redusere netto kostnadsramme for prosjektet med 
minimum to millioner kroner. Eventuelt økt andel spillemidler reduserer 
investeringsrammen tilsvarende.  

3. Investeringer og finansiering legges inn i kommunens økonomiplan for perioden 
2020-2023 justert for antatt prisstigning i planleggings- og byggeperioden. 

 
Kommunestyret vedtok å gå videre med alternativ 1 som innebærer rehabilitering av 
hele 1. etasje i eksisterende hall og halvparten av garderober i underetasjen. I tillegg 
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er det tilrettelagt for skytebane i underetasjen og etablering av kommunens 
utstyrsbank. 
 
Alternativ 1 medfører også et tilbygg på østsiden av Raufosshallen, som inneholder 
garderober, to store saler for dans og boksing i underetasje. I 1. etasje etableres en 
ny idrettshall med størrelse tilpasset spilleflate for håndball med tilhørende 
lagerarealer. I plan 2 er det avsatt plass for Frisklivssentral, E-sport, teknisk rom, 
møterom, galleri og kiosk.  
 
Totalkostnad for hele prosjektet som kommunestyret vedtok i sak 55/19 var på 118 
millioner kroner inkl. mva. Dette fordelte seg på følgende kostnader: 
 
Kostnader utvidelse tilbygg ny hall: 
 
Tilbygget er kostnadsberegnet til kr. 82,9 millioner inkl. mva. Netto kostnad for Vestre 
Toten kommune: 
Prosjektkostnad inkl. mva og usikkerhet   kr. 82,9 mill. 
Mva. fradrag       kr. 16,5 mill. 
Spillemidler hall      kr. 10,0 mill. 
Spillemidler aktivitetssaler     kr.   2,4 mill. 
Spillemidler klubbrom     kr.   0,5 mill. 
_______________________________________________________  
Netto kostnad tilbygg ny hall    kr. 53,5 mill. 
 
Kostnader rehabilitering/ombygging eksisterende hall 
 
Rehabilitering/ombygging er kostnadsberegnet til kr. 31,3 millioner inkl. mva. Netto 
kostnad for Vestre Toten kommune: 
Prosjektkostnad inkl. mva. og usikkerhet  kr. 31,3 mill. 
Mva. fradrag       kr.   6,2 mill. 
Spillemidler hall      kr.  10,0 mill. 
_________________________________________________________  
Netto kostnad rehabilitering/ombygging    kr. 15,1 mill. 
 
Kostander skytebane 
 
Prosjektkostnad inkl. mva. og usikkerhet  kr. 3,80 mill. 
Mva. fradrag       kr. 0,76 mill. 
SPM skytebane      kr. 0,70 mill. 
__________________________________________________________  
Netto kostnad skytebane      kr. 2,34 mill. 
 
Brutto kostnadsramme for utvidelse og tilbygg ble vedtatt til 118 millioner kroner i 
møte 20.06.2019.  
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Prisstigning i perioden fra utarbeidet kostnadsberegning på 118 millioner kroner frem 
til 10.04.2020 er på 3,8 millioner kroner. Kostnadsramme justert for prisstigning er 
121,8 millioner kroner. 
 
Det ble utarbeidet tilbudsdokumenter for en totalentreprise konkurranse og ved 
innlevering ble det mottatt tilbud fra tre entreprenører. Tilbudene er evaluert og 
Betonmast Innlandet AS ble valgt som entreprenør. Bestilling av arbeider etter NS 
8407 ble bestilt 28.05.2020 med Beton mast Innlandet AS. 
 
Tilbudet fra Betonmast Innlandet er på 123,24 millioner kroner inklusive mva. og 
prisstigning i byggeperioden, yttervegg av isolerte treelementer på tilbygg og 
eksisterende hall (kr. 2.775.000 eks. mva.), rehabilitering eksisterende idrettsgolv (kr. 
689.404 eks. mva.) og utenomhus kostnader rundt hallen. 
 
Fremdrift for hallutbyggingen: 
 
Bestillingsbrev for utvidelse og rehabilitering    28.05.2020 
Sak i kommunestyret med vedtak om bestilling av opsjoner  juni 2020 
Oppstart byggeplass       juni 2020 
Tilbygg ferdig         15.10.2021 
Rehabilitering av eksisterende hall ferdig    01.05.2022 
 
For å kunne realisere opsjoner og å holde fremdriften i prosjektet, må vedtak om 
bestilling av opsjoner skje i juni måned. 
 
 
Vurdering: 
 
I konkurransedokumentene er det medtatt opsjoner for forskjellige klima- og 
energitiltak og entreprenør har priset disse i sitt tilbud. 
 
Følgende klima- og energitiltak er allerede tatt inn i prosjektet og disse dekkes 
innenfor vedtatt budsjett ved at det brukes noe av avsatte reserver: 
 

1. Yttervegger av isolerte treelementer for både tilbygg og eksisterende hall, pris 
kr. 2.775.000 eks. mva. 

2. Det skal benyttes elektrisitet til oppvarming i byggeperioden. 
3. Oppvarming av bygget i drift baseres på fyring med biobrensel fra sentralen 

mellom eksisterende hall og Raufoss videregående skole, og som forsyner 
videregående i dag. 
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Det er i tillegg gitt tilbud på følgende opsjoner knyttet til klima- og energitiltak. 
Dersom disse skal gjennomføres, krever det økt investeringsramme: 
 

1. Solcelleanlegg 
 
Det er innhentet pris på solceller som gir en årsproduksjon på 35 000 kwh pr. 
år. Solcellene er plassert på sydveggen. Solcellene vurderes å gi et godt 
bidrag til energiforsyning, samt at det kan benyttes i 
undervisningssammenheng. En slik investering vil være et synlig miljøtiltak. 
Pris kr. 1.140.000,- eks. mva. 
 

2. Solfangere 
 
Det er gitt pris på solfangere som gir en produksjon på 25 000 kwh og vil 
kunne gi et godt bidrag til varmvannbehovet. Solfangere gir en god produksjon 
«varmvann» fra mai til september. I og med at idrettshallen er stengt i 
skoleferien, får en ikke benyttet tilgjengelig varmtvann i den beste 
produksjonsperioden, som er sommerperioden hvor hallen er lite i bruk. 
Pris kr. 380.000,- eks. mva. 
 

3. Bærende konstruksjoner 
 
Tilbudet er basert på bærende søyler og bjelker av stål. Som opsjon er det 
innhentet pris på bærende søyler og bjelker i limtrekonstruksjoner. Bruk av 
trekonstruksjoner vi gi større dimensjoner og medfører at bygget må utvides 
for å oppnå minimumskrav til spilleflater. En utvidelse av arealet vil også 
medføre at det blir økte kostnader på vegger, golv og tak. Høyden på hallen vil 
måtte også øke og det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen. 
Pris kr. 855.000 eks. mva. 

 
Med bakgrunn i ovennevnte og innstilling fra prosjektleder, anbefaler 
kommunedirektøren at det ytes tilleggsbevilgning til etablering av solcelleanlegg på 
idrettshallen. Tiltaket vil gi et godt bidrag til energiforsyningen og kan også benyttes 
aktivt til undervisningsformål.  
 
Kommunedirektøren vil påpeker at det er søkt om statlige «klimasatsmidler» på 
samlet 2,6 mill kroner til det som kan defineres som vil kunne redusere kommunens 
investeringskostnader. Det er lovet svar på disse søknadene i løpet av juni. Dersom 
slike midler innvilges, kan behovet for økt låneopptak helt eller delvis bortfalle. 
 
Kommunedirektøren anbefaler videre – med de begrunnelser som framgår ovenfor -
at det ikke investeres i solfangere og bærende limtrekonstruksjoner. 
 
Bjørn Fauchald  
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kommunedirektør Elisabeth Lund 
 kultursjef 
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILBYGG OG 
REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN  
 
Kommunestyret behandlet i møte 20.06.2019 sak 55/19. 
 
Fra behandlingen: 
 
Saksordfører Richard Claesson orienterte innledningsvis. 
 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Kommunestyret godkjenner økonomiske rammer og øvrige prinsipper i 

framlagt forslag til leie- og bruksavtale for Raufosshallen mellom Oppland 

fylkeskommune og Vestre Toten kommune. Rådmannen delegeres 

fullmakt til å godkjenne og undertegne endelig avtale.   

2. Kommunestyret godkjenner framlagte prosjekt / alternativ for utvidelse og 

rehabilitering av Raufosshallen – inkludert lokaler til ny skytebane - 

innenfor framlagte kostnadsramme slik det framgår av saken. I den videre 

prosjekteringen settes det et krav om å redusere netto kostnadsramme for 

prosjektet med minimum to millioner kroner. Eventuelt økt andel 

spillemidler reduserer investeringsrammen tilsvarende.  

3. Investeringer og finansiering legges inn i kommunens økonomiplan for 

perioden 2020-2023 justert for antatt prisstigning i planleggings- og 

byggeperioden.  

 
Med hilsen 
 
 
  

Vegard Skogen 
møtesekretær 



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

 
Vedlegg 
 
 
 
Kopi til 
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Sivilingeniør prosjektledelse
Bygg og konstruksjoner
Mobil +47 93228992
Einar.rorvik@sweco.no

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 Raufoss

Att: Kommunestyret

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO

Einar Rørvik 08.06.2020

Raufosshallen – tilbygg og rehabilitering.

ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER
Kommunestyret i Vestre Toten vedtok i sak 55/19 den 20.juni 2019 (E- sak 17/2289) at det skal
gås videre med prosjektet. Det skal innhentes tilbud på utvidelse og ombygging av eksisterende
Raufosshall etter alternativ 1 med en kostnadsramme på ca. 118 mil. Inkl mva

Alternative 1, som ble valgt inneholder rehabilitering av hele 1.etg og halvparten av garderober i
underetasje. I tillegg er det tilrettelagt for skytebane i underetasjen på eksisterende Raufosshall.

Alternative 1 inkluderer også et tilbygg på østsiden av Raufosshallen, som inneholder
garderober, arealer for dans og boksing i underetasje. På 1.etg etableres en ny idrettshall med
størrelse tilpasset spilleflate for håndball med tilhørende lagerarealer. I plan 2 er det avsatt
plass for E-sport, teknisk rom, møterom, galleri og kiosk.

BEREGNEDE KOSTNADER FOR ALTENATIV 1 SOM BLE VEDTATT

Beskrivelse Rehabilitering av

eks.hall med fasader

Ny spilleflate, nye
garderober,
treningsrom etc.

Tilbygget areal

Skytebane i eks.

tilfluktsrom

Areal m2 3426 2932 280

Prosjektkostnad inkl
usikkerhetsavsetning
og mva

31,3 mill. kr 82,9 mill. kr 3,8 mill. kr

Kostnadsramme  alternativ 1, summert : 118 mill. kr.

Prisstigning i perioden fra utarbeidet kostnadsberegning på 118 mill.kr frem til 10.04.2020, er
etter SSBs totalindeks for boligblokk 3,8 mill.kr. Kostnadsramme alternativ 1 justert for
prisstigning er 121,8 mill. kr.
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Miljøtiltak

I konkurransedokumentene er det medtatt opsjoner for forskjellige miljøtiltak. Entreprenørene
har priset disse i sine tilbud som opsjoner.

Følgende tiltak er medtatt i prosjektet:

Isolerte veggelementer av tre.

Det er innhentet pris på yttervegger av isolerte treelementer. (Pris kr 2 755 000 eks  mva)
og gjelder for både tilbygg og eks hall.

Veggene har utvendig og innvendig overflate av tre.  Bruk av tre i fasade vil gi en god
tilpasning mot Ungdomsskolen, hvor det er benyttet tre i fasaden. Trefasader er også bedre
enn stålfasader for å absobere lyd. I tillegg er det god miljøgevinst ved å benytte
trematerialer i byggekonstruksjoner.

Bruk av isolerte veggelementer i tre er medtatt i prosjektet og budsjettet.

Fyring med elektrisitet i byggeperioden

Det skal benyttes Elektiristet til oppvarming i byggeperioden.

Biobrensel

Oppvarming av bygget i drift baseres på fyring med biobrensel fra sentralen som også
forsyner den videregående skolen.

Opsjoner

Det er i tillegg gitt tilbud på følgende opsjoner:

1. Solcelleanlegg.

Det er innhentet pris på solceller som gir en årsprosduksjon på 35.000 kwh pr år. Solcellene
er plassert på sydveggen. Pris ca kr 1.140.000,- eks mva. Solcellene vurderes å gi et godt
bidrag til energiforsyning, samt at det kan benyttes i undervisningssammenheng. En
investering vil være et synlig miljøtiltak.

Investeringen krever en tilleggsbevilgning.

2. Solfangere.

Det er gitt pris på solfangere (pris  kr 380 000,- eks mva ) som gir en produksjon på 25 000
kwh og vil kunne gi et godt bidrag til varmvannbehovet. Solfangere gir god produksjon
«varmtvann» fra mai til september.  I og med at Idrettshallen er stengt i store deler av
denne perioden,får en ikke benyttet tilgjengelig varmtvann i den beste produksjonsperioden,
som er sommerperioden hvor hallen er i lite bruk. Ut fra oppgitte driftsforhold, vurderes
investeringen som mindre aktuell.
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Investeringen krever i tilfelle en tilleggsbevilgning.

3. Bærende konstruksjoner

Tilbudet er basert på bærende søyler og bjelker av stål. Som opsjon er det innhentet pris på
bærende søyler og bjelker i limtrekonstruksjoner. Bruk av trekonstruksjoner vil gi større
dimensjoner og medfører at bygget må utvides for å oppnå minimumskrav til spilleflater. En
utvidelse av arealet vil også medføre at det blir økte kostnader på vegger, golv og tak.
Høyden på hallen vil i tillfelle øke og det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplan.
(Tilleggspris ca kr 605 000 + kr 250 000 = kr 855 000 eks  mva).

Alternativet anbefales ikke.

Tilbudskonkuranse

Det ble utarbeidet tilbudsdokumenter for en totalentreprise konkurranse. Tilbudskonkuransen
ble gjennomført i samarbeide med «Anskaffelser Fellesenhet Gjøvikregionen» i to omganger.

Først del, besto av en prekvalifisering av entreprenører. Det meldte seg 4 entreprenører som
var intressert i å konkurere om oppdraget. Alle de 4 entreprenørene ble prekvalifisert for å gi
pris.

Andre del besto i å gi pris på utleverte konkuransedokumenter. Disse ble sendt ut i januar med
frist for innlevering 09.03.2020.

Mottatte tilbud / Evaluering av tilbudene

Ved innlevering ble det mottat tilbud fra 3 stk entreprenører, Betonmast Innlandet AS, Syljuåsen
AS og Veidekke Entreprenør AS. Backe AS som også var prekvalifisert, leverte ikke tilbud.

Det er foretatt gjennomgang av de leverte tilbud, samt sendt ut avklarende spørsmål til hver av
tilbyderne. I tillegg er det avholdt et avklarende møte. Tilbudene er evaluert og har gitt følgende
rangering:

1. Betonmast Innlandet AS

2. Syljuåsen AS

3. Veidekke Entreprenør AS.

Det vises til utsendt Karensbrev – vedlegg 6.

Det har ikke kommet klage på innstillingen.
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PROSJEKTKOSTNADER BASERT PÅ LAVESTE TILBUD.

Basiskostnad for tilbygg
og rehabilitering av
eksisterende hall

Avsetning til Forventede
tillegg og usikkerhet

Kostnadsramme for
prosjektet inklusive mva.

112,84 mill. kr 10,40 mill. kr 123,24 mill. kr
For mer detaljer vedr. prosjektkostnader, se vedlagt budsjett.

Betonmast sitt tilbud er inklusive prisstigning i byggeperioden.

Kostnadsrammen inkluderer «yttervegg av isolerte treelementer».

Budsjett på kr 123,2 mill. kr inkluderer utomhus kostnader rundt hallen. Gjennomsnittlig
prosjektkostnad er kr 18.170,- pr m2 for hele hallen (tilbygg + eksisterende bygg).

Kuttmuligheter
Det er avsatt kr 250.000,- til kunstnerisk utforming. Dette kan eventuelt tas ut av prosjektet.

For anleggsbidrag som omhandler ombygging av Biobrensel anlegget (fjernvarme til
oppvarming), er det mulighet for å overføre noe av stipulerte kostnader i byggebudsjettet til
driftsbudsjettet.

Usikkerheter
• Grunnforholdene - er dårlige. Omfang av masseutskiftning kan bli mere omfattende en

antatt.

• Endringer i prosjektforslag i byggefasen initiert av byggherre, brukere eller drift.

• Konsekvenser av Pandemi Corona er ikke medtatt

• Ved alle ombygninger er det en viss risiko for at uforutsette ting vil dukke opp ved
gjennomføring.

FREMDRIFT
Skissert fremdrift er vist under:

Hendelse Tidspunkt

Bestillingsbrev for utvidelse og ombygging 28.05.2020

Orientering i kommunestyret med beslutning av
bestilling på opsjoner.

Juni 2020

Oppstart byggeplass Juni 2020
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Hendelse Tidspunkt

Tilbygg ferdig

Rehabilitering av eksisterende hall

15.10.2021

01.05.2022

For å realisere beskrevne opsjoner, må bestilling (vedtak) foreligge i juni 2020.

OPPSUMMERING
Prosjektet slik det er lagt frem, benyttes som grunnlag for investeringsbudsjett og gjennomføring
av totalentreprise for Raufosshallen.

Prosjektet er med tillagt prisstigning, ihht tidligere vedtatt kostnadsramme (sak 55/19).

I styringsgruppemøte 20.05.2020 ble det besluttet å sette i gang prosjektet.

Bestilling av arbeider etter NS 8407 ble bestilt 28.05.2020 med Betonmast Innlandet AS om
bygging.

Med vennlig hilsen

Sweco Norge AS

Einar Rørvik Alfred Furnes

Prosjektleder Assisterende prosjektleder

VEDLEGG
Vedlegg 1: Budsjett

Vedlegg 2: Tegninger – Plan U

Vedlegg 3: Tegninger – Plan 1

Vedlegg 4: Tegninger – Plan 2

Vedlegg 5: Tegning – Fasader

Vedlegg 6: Karensbrev til Betonmast Innlandet AS

Vedlegg 7: Bestillingsbrev



Raufosshallen
BUDSJETT juni 2020 (etter  laveste tilbud/inngått kontrakt.)
Revidert:08.06.2020 etter styringsgruppemøte 20.05.2020
Alle tall er ekskl mva
NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt Prosjektet

Aktivitet Budsjett
KOMMENTAR

01 FELLESKOSTNADER 15 877 000 15 877 000
Rigg og drift av byggeplass 12 307 000 Konkurransetilbud
Offentlig  byggesaksbehandling 0 medtatt i hovedpost 8
Prosjektering totalentreprise 3 570 000 Konkurransetilbud
Prisstigning kontrakt 0 Inklusive konkurransetilbudet

02 BYGNING 44 588 000
Bygning med fundamentering inkl utomhusarbeid 39 406 000 Konkurransetilbud
Regnefeil i tilbudet 72 000 Regnefeil
Masseutskifting 1 008 000 Fra laveste tilbyder
Yttervegger av tre 2 775 000 Nybygg 1 755 000 + eks hall 1 020 000
Solceller  - - Opsjon 0 kr 1140000 eks mva Ikke medtatt - Skal sannsynklig vis

monteres - forutsetter tilleggbevilgning.
Vurderte tillegg i anbudet 200 000 Manglende ytelser som ikke er beskrevet. Oppfylling vei og

nye utvendige kummer
Recoating av golv 690 000 Opsjon
Tillegg for utskifting av eks belegg i eks. hall 0 Opsjon  - vurdert som uaktuell kr 1000000
Påløpte entreprenørkostnader frem til 01.04.2020 437 000 Oppsett fra VTK epost av 06.04.2020

03 VVS - INSTALLASJONER 9 362 000
VVS - installasjoner 9 337 000 Konkurransetilbud
Stigeledning til tak - krav fra Brannvesenet. 25 000

04 ELKRAFT 7 171 000
Elkraft 7 051 000 Konkurransetilbud
Utvendige anlegg 100 000 lysmaster Ikke medtatt
Vurderte mangler i tilbudet 20 000 Feil summering av spesifiserte kostnader

05 TELE OG AUTOMATISERING 993 000
Tele og automatisering 993 000 Konkurransetilbud

06 ANDRE INSTALLASJONER 759 000
Andre installasjoner 759 000 Konkurransetilbud - heis

HUSKOSTNAD 78 750 000
Uten opsjoner - medtatt recoating av hallgolv + yttervegger av
tre

07 UTENDØRS 250 000 Se kommentar 02 bygning
Utendørsanlegg med i Bygning pkt 02 0
Utstyr/anlegg 0
Omlegging Varmerør  50 m 250 000 antatt
ENTREPRISEKOSTNAD 79 000 000

08 GENERELLE KOSTNADER 8 620 000
Påløpt  for konkuransegrunnlag 2019 og 2020 2 019 000 Antatt
Avklaringer frem til kontrakt 200 000 Antatt
Teknisk oppfølging 792 000
Adm., prosjekt- og byggeledelse 3 020 000
Byggherrekostnader 1 000 000 Frikjøp av Personell
Prosjektering, uavhengig kontroll,interiørkons, oppmåling. 400 000
Bikostnader 200 000 Reiser etc.
Gebyr/forsikringer 339 000 Byggesaksgebyrer og gebyr på dispensasjoner
Anleggsbidrag (biovarme) 650 000 Anleggstilskudd biobrensselanlegg, forsterkning av

telefonsignal i bygget

BYGGEKOSTNAD 87 620 000

09 SPESIELLE KOSTNADER 3 100 000
Flytting 50 000 anslått
Inventar og utstyr 800 000 møbler, div
Tilknytningsavgift 0 Ikke aktuelt i følge byggesak VTK
Kunstnerisk utsmykning 250 000 Kan tas ut.
Grunnerverv 0 ikke medtatt
Byggelånsrenter 2 000 000 2 % rente

Merverdigrunnlag er unntatt kunst og byggelånsrenter
10 MERVERDIAVGIFT 22 117 500 MVA

BASISKOSTNAD 112 837 500

11 FORVENTEDE TILLEGG 7 400 000

PROSJEKTKOSTNAD 120 237 500

12 USIKKERHETSAVSETNING 3 000 000 Effekter av Pandemi Corona, er ikke medtatt

KOSTNADSRAMME 123 237 500

13 PRISREGULERING 0 Totalentreprise med fastpris, prisregulering for øvrig

KOSTNADSRAMME INKL PRISREG. 123 237 500

Pristigning fra kalkulasjonstidpunkt og til 10.04.2020, SSB totalindeks
 3,8 mill kr

Oversikt over Opsjoner - priser ekskl mva og  byggelånskostnader Prosjektet
1 Bruk av biodiesel 60 000
2 Etablering av solfangere 370 000 250000 kWh - Ikke anbefalt
3 Solcelleanlegg 1 140 000 350000 kWh
4 Lavkarbonbetong 75 000 Ikke anbefalt
5 Bærende trekonstruksjoner 605 000 Ikke anbefalt
6 Stigeledning til tak 25 000 Medtatt i budsjettet over
7 Yttervegg av isolert tre 2 775 000 Medtatt i budsjettet over
8 Recoating av golv 689 404 Medtatt i budsjettet over
9 Tillegg for helt nytt golv i eks hall 1 000 000 Ikke medtatt i budsjettet over ( antatt kostnad)

10 Sum 6 739 404

Gjøvik 08.06.2020

Sweco as



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Ole Petter Bergersen Arkiv: GNR 42/52  
Arkivsaksnr.: 19/1923    
 
 
RIVNING AV REINSVOLL GYMBYGG  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret bevilger 1.550.000 til rivning av Reinsvoll gymbygg 
2. Investeringen finansieres ved tilsvarende økning av årets samlede låneopptak 

 
 
Utrykte vedlegg: 
 
Sak 76/19, som ble behandlet i kommunestyrets møte 29.august 2019 
 
 
Fakta: 
 
I sak 76/19 i kommunestyret den 29.august 2019 ble det besluttet at Reinsvoll 
ungdomsskole og gymbygget ved gamle Reinsvoll barneskole skulle rives. 
Eiendomsavdelingen har etter dette vedtaket jobbet videre med forberedelser til 
rivning av byggene. På Reinsvoll ungdomsskole må det etableres en løsning for 
slokkevann (til større bygg i området) før vi kan rive bygget. En sak om rivning av 
dette bygget vil komme senere i høst når ny løsning for slukkevann er løst. 
 
Gymbygget på Reinsvoll er en bygning på vel 800 m2. Bygget består av en gymsal, 
garderober, samt lokaler som har vært disponert av Reinsvoll skolekorps. Videre er 
det et tilfluktsrom i bygget. Bygget står nå tomt, og vann og strøm er koblet fra. 
Kommunen har søkt og fått godkjennelse av Sivilforsvaret om å slette tilfluktsrommet. 
 
 
Vurdering: 
 
Kommunen har gjennomført anbudskonkurranse for rivning av gymbygget.  
Vi fikk bra respons i markedet og har fått inn seks tilbud på rivearbeidene. Innkomne 
tilbud er økonomisk godt innenfor det foreløpige budsjettet som ble lagt ved saken til 
behandlingen i kommunestyret 29.august 2019. (Anslagsvis 200.000 kroner lavere). 
Billigste anbyder vil bli valgt. 
 
I kommunestyrevedtaket fra august 2019 ble det forutsatt at rivningstiltakene skulle 
legges inn i budsjett og økonomiplan. På grunn av at kostnadene ikke var avklart og 
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framdriften var usikker, ble ikke dette gjort. Derfor fremmes det bevilgningssaker 
enkeltvis som oppfølging av kommunestyrets vedtak.  
Samlet kostnad for prosjektet er 1,55 mill kroner, ekskl mva. Kommunedirektøren 
foreslår at prosjektet finansieres ved å øke årets låneopptak tilsvarende.  
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Ole Petter Bergersen 
 eiendomssjef 
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Tone Amlien Nordhagen Arkiv: 142  
Arkivsaksnr.: 19/2629    

 
 
INNLÅN FRA HUSBANKEN FOR 2020 - TILLEGGSBEVILGNING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det innvilges et ekstra låneopptak på 20 millioner kroner i Startlån for videretildeling i 
2020.   
 

 
Fakta: 
 
Det har i første halvdel av 2020 vært en økning av antall søknader om startlån 
sammenlignet med tidligere år.  
 
Innkommende søknader 1. januar til 31.mai 2019 var 47 stk, i tilsvarende periode 
2020 er det 64 stk. 
 
Det har ført til en økning av antall innvilgede søkere, og høyere utlån i forhold til hva 
som har vært forventet. 
 
I 2019 hadde kommunen ca. 72 millioner kroner til disposisjon for videre utlån 
(inklusive overføringer fra 2018). Det ble utbetalt ca. 68 millioner kroner fordelt på 37 
husstander.  
 
I 2020 har kommunen ca. 69 millioner kroner til disposisjon for videre utlån (inklusive 
overføringer fra 2019). Pr. 15.06.2020 er det stipulert en utbetaling på ca. 57 
millioner kroner fordelt på 37 husstander. 
 
 
Resterende saldo 2020 til videre utlån siste halvår er ca. kr 8 mill. Dette anses som 
lite i forhold til forventet søknadsmengde for siste halvår. 
 
Dersom det ikke er ønskelig at kommunen avslår søknader med begrunnelse om at 
kommunen ikke har tilgjengelige midler, bør forslag til vedtak godkjennes. 
Husbanken har informert om muligheten for ekstra bevilgninger på grunn av den 
oppståtte pandemien og dennes konsekvenser for boliglånskunder. 
 
 
Vurdering: 
 
Kommunens boligtjeneste antar at en ekstra bevilgning i 2020 på kr 20 millioner er 
tilstrekkelig.  
 
Det refereres til Husbankens informasjonsskriv til kommunene om koronasituasjonen 
og muligheter for kommunene til å øke innlånsrammen sin i 2020.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Knut Rødningsby 
 NAV-leder 
 

 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Bodil Kristin Evenstad Arkiv: 102  
Arkivsaksnr.: 20/1264    
 
 
FINANSIERING - FJORDGATA SØR  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar å øke rammen for prosjektet Fjordgata sør i inneværende 
års investeringsbudsjett med 4,0 millioner kroner til 15.871.000 kroner. Den økte 
investeringsrammen finansieres slik:  
Omdisponeringer: 

- 400.000 kr fra prosjekt gang- og sykkelveg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata 
- 400.000 kr fra prosjekt ny skolebru 
- 1.300.000 kr fra prosjekt reinvestering veg. 

Resterende 1,9 mill kroner finansieres ved å øke årets låneopptak til finansiering av 
investeringsprosjekter. 

 
 
 
Fakta: 
 
Prisoverslag for prosjektet Fjordgata ble utarbeidet av Rambøll under utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag/prosjektering. Beregningene ble gjort etter at budsjettforslag for 
2020 ble sendt til politisk behandling. Prisoverslag var høyere enn budsjettforslaget. 
Det har derfor «ligget i kortene» at samlede kostnader for investeringstiltaket vil bli 
høyere enn det som ligger inne i investeringsbudsjettet for 2020. Med den framdrift 
som var ansett som realistisk fram til nå i vår, var tanken at økt ramme skulle legges 
inn i investeringsbudsjettet for 2021.  
 
For å avhjelpe finansieringen av prosjektet, ble det ble søkt om tilskudd til 
trafikksikkerhetmidler fra Oppland fylke for opparbeidelse av fortau. Kommunen har 
årlig en kommunal andel som det var budsjettert for. Prosjektet hadde prioritet 
nummer 1. Søknadsfrist var 15. januar. Tilskuddsordningen betinger at grunnerverv 
er på plass, og at prosjektet skal være gjennomført innen 15. november 2020.  
I søknad fra kommunen datert 13. januar 2020 opplyses det at ikke alle 
grunnervervsavtaler er på plass. 
 
«Kommunen mener at vilkår for tildeling er oppfylt, med ett unntak for prosjekt 
Fjordgata. Det er sendt ut avtaler om grunnerverv til signering. Noen avtaler gjenstår 
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å motta, men vi er innstilt på å komme til enighet der vi får tilbakemelding om 
uklarheter. Enighet og signering av avtaler om grunnerverv er ventet innen kort tid. 
For en eiendom ønsker ikke eier å signere dokumenter for grunnavståelse. En 
juridisk prosess igangsettes med hensikt å avklare grunnavståelse for denne 
eiendommen.» 
 

Kommunen søkte juridisk bistand for prosess med grunnavståelse, og det var 
veldig usikkert hvor lang tid det ville ta for grunnerverv kunne være på plass. 
Prosjektet lå an til å bli forskjøvet i tid, og ferdigstillelse før 15. november 2020 ble 
ansett som urealistisk. Kommunen så seg derfor nødt til å endre prioriteringslisten 
for tilskudd til trafikksikkerhetsmidler for ikke å miste sin andel av midlene. I brev til 
Innlandet fylkeskommune av 31. januar 2020 skriver kommunen: «Vi ønsker å 
trekke vår prioritet 1 Prosjekt Oppgradering av Fjordgata i skolekrets Thune 
barneskole. Avklaringer rundt grunnerverv vil ta lenger tid enn forventet, og 
anleggsfase ligger an til å bli forskjøvet i tid.» 

Formannskapet behandlet i møte 26. mars 2020 sak 32/20 ekspropriasjon Fjordgata 
KV1930. Flertallsinnstillingen fra formannskapets møte 12. mars 2020 ble vedtatt 
med seks stemmer, - fem stemte mot. 

Følgende vedtak ble fattet: 

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.  
 
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 11-8. 
 
Tidslinje etter ekspropriasjonsvedtak i kommunestyret var for kommunen veldig 
usikker da tidshorisonten for slike saker kommer an på blant annet følgende; 

 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. 

 
I første kvartalsrapport for økonomi og aktivitet ble det lagt inn rebudsjetterings- og 
omdisponeringsforslag for å øke budsjettrammen til prosjekt Fjordgata. Kommunen 
var svært usikker på om prosjektet i sin helhet kunne gjennomføres i 2020, da 
planlagt oppstart ble forsinket grunnet saksgang rundt grunnerverv. Det ble derfor 
ikke bedt om ekstrabevilgninger til prosjektet. 
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31.mars 2020 var imidlertid grunnerverv på plass, og ekspropriasjonssak ble ikke 
nødvendig. 
 
Tilbudskonkurranse ble utlyst med svarfrist 9. juni 2020. Ved fristens utløp er det 
mottatt seks tilbud. Alle tilbydere har lagt opp til gjennomføring av hele prosjektet i 
perioden 3. august til overlevering 15. desember 2020. Leverandør som ligger an til 
å bli valgt, har et tilbud som er på nivå med kalkylene fra Rambøll. For å kunne 
gjennomføre prosjektet inneværende år må rammen økes fra 11.871.000 kroner til 
15.871.000 kroner, dvs med fire millioner.  
 
Forslag til finansiering:  
Kommunedirektøren har sammen med driftsavdelingen gjennomgått årets 
investeringsbudsjett for å se på muligheten for omdisponeringer fra andre 
prosjekter og det foreslås følgende:  
 

 400.000 kroner fra prosjekt gang og sykkelveg fra Hagenfeltet til 
Bøverbrugata da prosjektet ikke fikk tilsagn om trafikksikkerhetsmidler i år og 
det søkes igjen til neste år, dvs at prosjektet utsettes med ett år 

 400.000 kroner fra prosjekt  «ny skolebru». Dette er forventet gjenstående 
sum i prosjektet når forarbeidene som er planlagt i 2020 er gjennomført. 

 1.300.000 kroner fra prosjekt reinvestering veg. Prosjekt 20334 
Reinvestering vegnett er i styringsdokument for 2020 beskrevet som; 
«mindre investeringsprosjekter som ikke er nærmere beskrevet i 
styringsdokumentet». Det er tidligere omdisponert / brukt 450.000 kroner fra 
dette prosjektet til innkjøp av kantslåttaggregat. Ca 700.000 kroner vurderes 
nødvendig å ha til mindre tiltak i 2020. Resterende foreslås omdisponert til 
Fjordgataprosjektet. 

Samlet foreslås det dermed en omdisponering på 2,1 millioner kroner. Det vurderes 
ikke realistisk med omdisponering fra andre prosjekter. Resternede 1,9 millioner 
kroner foreslår kommunedirektøren at finansieres med økt låneopptak inneværende 
år.  

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren vurderer det som viktig å få gjennomført investeringene i 
Fjordgata sør så raskt som mulig. Det anses som positivt at dette kan gjennomføres 
med ferdigstillelse dette året.   
 
Kostnadene blir høyere enn det som ligger inne i budsjettet for inneværende år, men 
på nivå med kalkylene som lå til grunn for anbudsgrunnlaget.  
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Kommunedirektøren mener det er riktig å gjøre mulige omdisponeringer mellom 
investeringsprosjekter på vegområdet som dekker vel halvparten av det økte 
finansieringsbehovet.  
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Bodil Kristin Evenstad 
 driftssjef 
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Bjørn Fauchald Arkiv: 105  
Arkivsaksnr.: 20/760    
 
 
EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV - 
KORONAKRISEN - KONKRET FORSLAG OM STØTTE TIL NÆRINGSLIVET  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Med bakgrunn i kommunedirektørens vurderinger, finner ikke kommunestyret   

grunnlag for å gå inn for det framsatte forslaget om særskilt økonomisk   
     støtteordning til næringslivet  
2. Kommunestyret ønsker å prioritere tiltakene som er vedtatt i «tiltakspakken» i 

møte 30. april 2020 og vurderer eventuelle endrede / økte tiltak senest i 
kommunestyrets møte i september 2020 

3. Dersom Innlandet fylkeskommune tildeler Vestre Toten kommune ekstraordinære 
midler til «næringsfond», vurderes tildeling av slike midler opp mot tiltak som er 
foreslått i denne saken. Innretning på en slik ordning vurderes når kriteriene for 
slike midler foreligger.  

 
 
 
Trykte vedlegg:  
 

- Sak 54/20 i formannskapets møte 13.  mai 2020 
- Brev fra Innlandet fylkeskommune om mulig ekstraordinære bidrag til 

kommunale næringsfond 
 
 
Bakgrunn / historikk: 
 
Representanten Sørbo (Høyre) fremmet forslag til behandlingen i formannskapet og 
kommunestyret i april og som ble enstemmig vedtatt: 
 
«Det bes om at kommunedirektøren utreder følgende forslag til neste 
kommunestyremøte: 
Det settes av et beløp på inntil 10 mill kroner. Dette skal brukes til å sikre bedrifter 
som av en eller annen grunn faller utenom annonserte støtteordninger. Det opprettes 
en rådgiverstilling / bevillinger som følger opp. Kostnad inntil 1 mill per år i 2 år. Inntil 
500.000,- til hver bedrift. 50 % tilbakebetales med 10 % hvert år fra 2021. Hvis vi 
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redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med 60.000,- er 
det 12 mill kroner til fellesskapet både i 2020 og årene fremover. (Selvfinansierende 
år 1.) Selv om bare 50 % av bedriftene overlever til tross for tilskudd, er prosjektet 
finansiert i år 2». 
 
Med bakgrunn i dette vedtaket utarbeidet kommunedirektøren sak til formannskapets 
møte 13. mai 2020. Saken (54/20) følger vedlagt. Etter en samlet vurdering og 
argumentasjon som framkommer av saken, fremmet kommunedirektøren følgende 
forslag til vedtak: 
 
«1. Med bakgrunn i kommunedirektørens vurderinger, finner ikke kommunestyret    
      grunnlag for å gå inn for det framsatte forslaget om særskilt økonomisk   
      støtteordning til næringslivet 
2. Kommunestyret ønsker å prioritere tiltakene som er vedtatt i «tiltakspakken» i 

møte 30. april 2020 og vurderer eventuelle endrede / økte tiltak senest i 
kommunestyrets møte i september 2020».  

 
Arve Sørbo (H) fremmet under behandling av saken i møte 13. mai 2020 følgende 
forslag: 
«Det settes av et beløp på inntil 10 mill kroner. Dette skal brukes til å sikre bedrifter 
som av en eller annen grunn faller utenom, eller kommer dårlig ut i annonserte 
støtteordninger. Arbeidet administreres av næringrådgiver i Gjøvik-regionen. som 
følger opp.  Inntil 500.000,- til hver bedrift. 50 % tilbakebetales med 10 % hvert år fra 
2021. Hvis vi redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med 
60.000,- er det 12 mill kroner til fellesskapet både i 2020 og årene fremover. 
(Selvfinansierende år 1.) Selv om bare 50 % av bedriftene overlever til tross for 
tilskudd, er prosjektet finansiert i år 2». 
 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) foreslo å utsette behandlingen av saken til 
juni og at kommunedirektøren jobber med kvalitetssikring av forutsetningene og for å 
se på muligheten for redusert ramme.  
Utsettelsesforslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med seks stemmer, - fem stemte 
mot. 
 
 
Vurdering: 
 
Etter møtet i formannskapet har følgende skjedd / blitt vurdert: 

- Kommunedirektøren har hatt en samtale med Høyre sine 
formannskapsrepresentanter 

- Kommunen har mottatt (vedlagte) brev fra Innlandet fylkeskommune om mulig 
ekstraordinære midler til kommunale næringsfond. (Saken er også fulgt opp 
med kontakt med fylkeskommunen) 

- Kommunedirektøren har gjennomgått sak og forutsetninger på nytt 
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Samtale med- / innspill fra Høyre: 
Høyre sine representanter tydeliggjorde ønske om å komme fram til en ordning som 
det var størst mulig enighet om i kommunen. Dessuten ble det klargjort at 
målgruppen for tiltakene er mindre bedrifter og gjerne underleverandører til de større 
virksomhetene i kommunen – og da naturligvis virksomheter som ikke har mottatt 
vesentlig støtte fra andre «krisepakker». Under møtet ble det også fokusert på 
regjeringens forslag til ekstraordinære midler til kommunale «næringsfond». Dette er 
ikke vedtatt i Stortinget, men det forventes en avklaring mot slutten av måneden og 
muligens før kommunestyrets møte 25. juni 2020.  
 
Mulig tildeling til kommunale næringsfond: 
Vedlagte brev fra Innlandet fylkeskommune indikerer at fylket kan få 65,6 millioner 
kroner til fordeling til kommunale næringsfond og at midlene vil bli fordelt i 
fylkesutvalget 30. juni 2020. Rammer og vilkår for midlene er ikke avklart, men 
kommunedirektøren ser her en mulighet til at slike midler kan anvendes på en slik 
måte at de gir noe av de samme effektene som Høyre ønsker å oppnå med sitt 
forslag. Denne mulige tildelingen av midler bør derfor vurderes inn i denne saken. 
 
Kommunedirektørens gjennomgang av sak og forutsetninger:  
Kommunedirektøren har gjennomgått saken på nytt. Med bakgrunn i at saken ble 
grundig vurdert i forkant av behandlingen i mai, har ikke kommunedirektøren endret 
syn i saken. Hovedargumentasjonen imot er stor økonomisk risiko, at det ikke er 
realistiske forutsetninger som ligger til grunn for «inntektssiden» i forslaget og at 
kommunen ikke har økonomisk handlefrihet til å prioritere så mye midler til slike tiltak 
uten at det er betydelig risiko for at det går ut over det kommunale tjenestetilbudet. 
 
Det er logikk og fornuft i at det offentlige støtter næringslivet i en krisesituasjon og at 
det samfunnsøkonomisk kan være lønnsomt for nasjonen Norge – og det gjør 
regjeringen og Stortinget i betydelig grad for tiden. Utfordringen med Høyre sitt 
forslag er at det foreslås å bruke kommunale midler til tiltak (med stor risiko) og hvor 
eventuell «gevinst» i størst grad tilfaller staten og ikke kommunen. Dessuten har ikke 
kommunen mottatt statlig finansiering til slike tiltak og det er ikke innenfor 
kommunens primæroppgaver som er tjenesteyting til innbyggerne. Men, dersom det 
via fylkeskommunen kommer statlige midler til næringsfond el, kan det forsvares å gå 
inn på slike ordninger. 
 
 
Oppsummering 
 
Kommunedirektøren fastholder både sine konkrete og prinsipielle vurderinger fra 
saken som ble fremmet til mai og sitt vedtaksforslag.  
Kommunedirektøren mener imidlertid at det kan være mulig å følge opp Høyre sitt 
initiativ dersom kommunen tildeles statlige midler (via fylkeskommunen) til slike tiltak. 
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Hvordan dette skal innrettes og om det eventuelt skal suppleres med noe 
kommunale midler, bør vurderes på nytt etter tildelingen i fylkesutvalget 30. juni 
2020.  
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Trine Kløvrud Arkiv: 031  
Arkivsaksnr.: 20/898    
 
 
FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING - INNGÅELSE 
AV INTENSJONSERKLÆRING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vestre Toten kommune inngår intensjonsavtale med Helse- og 
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Fakta: 
 
«Akson - helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt prosjekt 
som skal resultere i en felles kommunal pasientjournal og felles digitale løsninger 
som knytter helse-Norge sammen på tvers av virksomheter. Målet er at pasientenes 
helseinformasjon skal være tilgjengelig på rett sted, til rett tid, til rett person, 
uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg, men også legge til rette 
for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for 
eksempel NAV og barnevern. 
 
Dette er Akson 
I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for helhetlig samhandling og 
felles kommunal journal. Tiltaket har fått navnet Akson.  
Akson innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i felles journalløsning. Dette 
betyr at for eksempel legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjon bruker 
samme journalløsning.  
Akson omfatter også løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. 
Samhandlingsløsningene skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommunen 
og fastleger mulighet til å utveksle og dele informasjon digitalt. 
Samhandlingsløsningene skal også bidra til bedre samhandling med andre statlige 
og kommunale tjenesteområder, som for eksempel Nav og barnevern. 
En felles kommunal pasientjournal og helhetlig samhandling vil gi bedre ressursbruk 
og færre pasientskader. 
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Viktige beslutningspunkter for kommunen og overordnet tidslinje. 
Kommunene inviteres til signering av intensjonserklæringen. Intensjonserklæringen 
innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktende for 
kommunen. Undertegning av intensjonserklæringen vil være et uttrykk for 
kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 
Akson. Dette er et viktig første steg i den videre prosessen med realisering av Akson. 
 
Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av 
innbyggerantallet utenfor helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen 
innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal kunne være en del av budsjettprosessen for 
statsbudsjettet for 2021. I tillegg vil eksterne kvalitetssikring (KS2) av tiltaket inngå 
som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag.   
 
De neste beslutningspunktene er skissert i intensjonserklæringen og gir for de 
kommunene som ønsker å delta videre, muligheten for aktiv deltakelse og 
medeierskap, eller opsjon.  
 
Kommunen vil inviteres til å behandle disse punktene i 2021. Nærmere tidspunkter vil 
klargjøres etter de statlige beslutningsprosessene i 2020. Figuren under er en 
illustrativ tidslinje som forutsetter signering av intensjonserklæringene, ferdigstillelse 
av forberedelsesarbeid til virksomheten Akson journal og positiv stortingsbehandling. 
Tidslinjen vil avstemmes og oppdateres etter hver milepæl.   
 
 

  
 
 
Finansiering 
Det sentrale styringsdokumentet for tiltaket Akson anbefaler finansieringsprinsipper 
som omhandler tilskuddsordninger, låneopptak og tjenesteprising. Prinsippene er 
nærmere redegjort for i vedlagt oppsummering av styringsdokumentet sendt fra 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Felles kommunal journalløsning anbefales av Direktoratet finansiert av kommunene, 
både selve investeringen og i forvaltning- og drift. Dette i tråd med kommunenes 
ansvar for å finansiere egne journalløsninger i dag.  Staten finansierer imidlertid 
myndighetsoppgaver og programaktiviteter.  Det er en vesentlig andel av de 
betalbare investeringskostnadene i journalløsningen. Det legges også til grunn at 
Staten vil finansiere det første steget av samhandlingsløsningene (Akson 
samhandling) på 709 millioner.  
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Styringsdokumentet estimerer de totale investeringskostnadene for felles kommunal 
journal til 8,8 milliarder hvorav staten dekker 1,4 milliarder. Resterende på 7,4 
milliarder dekkes av kommunene hvorav 45 % er til selve gjennomføringen av 
programmet Akson journal, mens resterende 55 % er lokale innføringskostander som 
i hovedsak er ressursbidrag fra den enkelte kommune. Figuren under viser 
fordelingen mellom betalbare og ikke-betalbare kostnader, der lokale 
innføringskostander på 2,9 milliarder inkluderer ressurser som antas å medgå til 
regionale og lokale mottaksprosjekter i kommunene og kostnader til opplæring. 
 
 

 
 
 
Det arbeides videre med å tydeliggjøre finansieringsmodellen og hvordan denne 
kommer til anvendelse både samlet og over tid, slik at de kommunaløkonomiske 
konsekvensene av tiltaket blir tydeliggjort.  Dette vil blant annet avhenge av detaljer 
rundt selskapsetableringen av virksomheten «Akson journal AS».  
 
Også er det heller ikke slik at kostnadene kan sammenlignes med kostnadene man 
har i dag, men med det fremtidige kostnadsnivået som den enkelte kommune vil 
måtte legge til grunn dersom man hver for seg skulle modernisere journalløsningene 
for å understøtte samhandling, integrasjon mot velferdsteknologiske løsninger og 
bedre arbeidsverktøy for tjenesten. 
 
Akson har som mål å bidra til bærekraftige, trygge og fremtidsrettede helsetjenester. 
Løsningene vil koste mer enn dagens løsninger gjør, men samtidig ha betydelige 
gevinster for samfunnet. Ved å samarbeide om Akson blir kostnadene lavere og 
kvaliteten trolig bedre enn om kommunene gjør det hver for seg. 
 
 
 
 
 
 
Vurdering: 
 
Hva betyr det å stå utenfor Akson og hvilke fordeler vil et samarbeid gi?  
Det er frivillig for kommunen å delta i Akson tiltaket. Kommunen, fastleger og andre 
private med avtale står derfor fritt til å benytte egne journalløsninger, men det 
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påhviler fortsatt den enkelte virksomhet å utvikle sine journalsystemer i tråd med 
nasjonale krav, føringer og standarder. Helse- og omsorgsdepartementet har 
fremmet en ny lov for Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse) som trolig vil bli 
behandlet før sommeren. Loven regulerer kommunenes plikt til å ta i bruk 
standarder, nasjonale e-helseløsninger og betale for dem. Dersom loven vedtas vil 
den innebære at alle helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at egne 
journalløsninger til enhver tid anskaffes, utvikles og forvaltes opp mot standardiserte 
myndighetskrav og nasjonale fellesløsninger og ta disse i bruk i tjenesten.  
 
En felles kommunal journal vil legge til rette for felles dialog og oppfølging av 
leverandører samt en koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste 
sikkerhetstiltak. Deltakelse i felles virksomheten Akson journal vil gjøre det mulig å 
dele kompetanse og avlaste deltagende kommuner i arbeidet med felles løsninger. 
Med helhetstenkning og samarbeid på tvers er det mulig å tilrettelegge for en 
aldrende befolkning og frigjøre flere ressurser til pleie og omsorg. Akson kan gi 
samarbeidsarenaer mellom kommune og stat, og også mellom ulike etater i 
kommunal sektor som jobber sammen om innbyggernes behov. Det kan gi mulighet 
for å skape mer teknologisk like utgangspunkt i kommunene, og sikre helhetlige 
nasjonale løsninger på oppdatert og fremtidsrettet infrastruktur.     
 
Konsekvens for folkehelse: 
Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og 
sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle 
og sikre digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 
helseovervåking, styring og forskning. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Tiltaket medfører ikke økonomiske forpliktelser nå, men det forutsettes at kommunen 
finansierer sin andel av felles kommunal journal dersom den på et senere tidspunkt 
forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at Vestre Toten kommune inngår intensjonsavtale om 
Akson. 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Trine Kløvrud 
 omsorgssjef 
 



 

 

Akson 

Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 
 

Formål og bakgrunn 

Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig 

og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale 

og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal 

stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, 

innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.  

Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 

nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 

og de som disse samhandler med. 1  

Om intensjonserklæringen 

Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon 

om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen 

kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i 

vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet. 

Forutsetninger for det videre arbeidet 

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner 

som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig 

arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget. 

Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i 

samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes 

organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner 

som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen 

tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet. 

Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling 

og Akson journal.  

                                                           
1 Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-
Øst RHF. Kommunene i helseregion Midt-Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles 
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen. 



Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med sektoren også 
utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres. 

Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder 

Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig 

utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible 

løsninger. 

Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her benevnt 

som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse- og 

omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som 

ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være 

mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er) 

for felles kommunal journal.  

Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til 

investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen 

i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskostnader. Videre legges det 

til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling. 

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det 

legges videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og 

etablering av "Selskapet Akson journal". 

Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil 

sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner 

bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal".  Selskapsformen kan bli endret avhengig av 

utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.   

Om organisering av arbeidet i 2020 

Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare 

rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som 

helhet. Formålet med arbeidet er å: 

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god 

medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid 

2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse, 

konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer. 

3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik 

dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil 

treffe deltagende kommuner over tid.  

4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med 

stegvis tilnærming til eierskap. 

Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020. KS 

vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi 

tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller 

opsjon.  

  



Erklæring fra KOMMUNEN 

1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse- og 

omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som 

yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med 

innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder. 

2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for 

Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta 

videre basert på følgende alternativer:  

a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks. 

medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre 

arbeidet med anskaffelses- og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal 

journalløsning.  

b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta 

i bruk felles kommunal journal. 

3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den 

på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.  

 

 

 

(dato) 
 

 

kommune 
 

 

(sign.) 
 

 

(navn) 
 

 

(stilling) 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 

styring og forskning. 

En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e-helse. 

Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle 

tiltak: (1) Helseplattformen, innføring av felles journalløsning i Midt-Norge, (2) modernisering 

av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og (3) Akson 

– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling. 

Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journalløsning for 

kommunene utenfor Midt-Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter 

som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse- og 

omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt. 

Forprosjektet leverte sin anbefaling 29. februar 2020. Denne anbefalingen, sammen med en 

ekstern kvalitetssikring som gjennomføres våren i 2020, danner grunnlaget for regjeringens 

videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021. 

Kommunesektoren og andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet. KS 

opprettet et program som samordnet innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og 

samarbeidet om oppgaver i oppdraget. 

Behov 

Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske 

muligheter til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. 

Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon, den 

bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for 

unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasientskader som kunne vært unngått. 

Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har 

informasjonen den trenger for å ta beslutninger om behandling basert på beste praksis. 

Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 

helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 

virksomheter.  

Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp. 

Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 

forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt 

ansvarsoverføring til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke dagens løsninger krav til 

informasjonssikkerhet og personvern.  
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Konsept 

Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles 

journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning 

innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at 

blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme 

journalløsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov. 

Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste 

og de vil få én journal på tvers av kommunale helse- og omsorgstjenester. Journalen følger 

innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles 

kommunale journalløsningen. 

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e-helseløsninger og 

felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og 

fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre 

samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og 

barnevern.  

Overordnet gjennomføring av konseptet  

Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:  

1. Felles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring. 

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere 

tiltak. 

Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange 

avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. Stegvis tilnærming gir grunnlag for bedre 

styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av 

samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere 

gjennomføringsrisikoen. Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av 

gjennomføringen for felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling.  

Den overordnede gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring 

av konseptet Akson. Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative. 

Figur 

1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson 
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Overordnet organisering og ansvarsdeling  

Ansvaret for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter:  

 Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og 

videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med 

kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det, 

kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig 

eierskap. 

 Direktoratet for e-helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for 

helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett 

SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret for utførelse av 

nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1.  

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for 

realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele 

organiseringen i ulike programmer; Programmet Akson journal og Programmet Akson 

samhandling. To programmer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering 

innad i programmene.  

Oppdelingen av tiltaket i to programmer vil imidlertid medføre et behov for å sikre helhetlig 

styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer, herunder 

samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer,  koordinering mellom 

prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson. 

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning  

En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster 

og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning 

omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Anbefalt gjennomføringsstrategi skal 

bidra til å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres. 

I gjennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og 

anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4) 

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er 

det etablert stoppunkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med 

kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av 

hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i programmets anslag for 

kostnader og forventet nytte.  

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også 

forvalte avtalene og løsningen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for 

stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder. 

Kontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av 

anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for 

å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at 

leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig. 

Ansvarsfordelingen mellom det sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det 

langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. 

For å kunne innføre journalløsningen må en rekke forhold være på plass lokalt, og det må 

etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å 

implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens 

det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte 
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte 

konkretiseres etter valg av leverandører, og vil kunne variere mellom kommunene.  

Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling   

Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter: 

 Modernisering og videreutvikling av grunndata- og tillitstjenester 

 Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar  

 Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen  

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale 

prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen som 

har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere 

samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse 

løsningene, og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette 

gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell.  

Kostnader  

Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale 

innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale 

styringsdokumentet er at staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program- og 

myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp, 

etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale 

innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enkelte kommune. Staten finansierer 

investeringskostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.  

Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodellen til felles kommunal journalløsning. 

Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader 

for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes. 

Videre arbeid i 2020  

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter 

og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder 

avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson journal AS" og arbeid med 

intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal 

journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om 

deltakelse.  
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Kjersti Flatråker Arkiv: 502  
Arkivsaksnr.: 20/592    
 
 
INNLANDSSTRATEGIEN  REGIONAL PLANSTRATEGI 2020-2024  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Vestre Toten kommune tar utkast til regional planstrategi - Innlandsstrategi 2020-
2024 til orientering, og ber om at følgende innspill tas med i det endelige 
planstrategidokumentet:  

1. Den regionale planstrategien, Innlandsstrategien, bør tydeligere snevre inn og 
foredle de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging.  

2. Fylkeskommunens samhandling med kommunene og lokale aktører kan 
tydeliggjøres i Innlandsstrategien. 

3. I Innlandsstrategien bør det fokuseres på forenkling av regionale planer ved at 
færre planer tar for seg snevre tema som omhandler de viktigste oppgaver, 
tjenester og virksomheter på regionalt nivå. 

4. Fylkeskommunen bør jobbe for å finne drivere for vekst i vårt fylke, skal vi i så 
fall gjøre mer av det samme eller noe helt nytt?  

 
Innlandsstrategien påvirker Vestre Toten kommune og vi ser det som viktig å være 
en aktiv part for å få til en ønsket utvikling.  
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 7.1. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

- REGIONAL PLANSTRATEGI 2016-2020  
- Innlandsstrategien høringsdokument  

 
 

Innledning: 
Innlandet fylkeskommune har i brev 5. mars 2020 sendt forslag til regional 
planstrategi – Innlandsstrategien for 2020-2024 på høring. Høringsbrevet inneholder 
sentrale problemstillinger og spørsmål.  
 
Fylkeskommunen har i tillegg invitert til kommunene til webinar 19. mai 2020 med 
følgende innhold: 

1. Kort innledning om høringsutkastet 
2. Behov for oppdatert kunnskap i lys av korona-krisen? 
3. Gir korona-krisen spesielle utfordringer i høringsprosessen? 
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Frist for å komme med innspill var satt til 30.april 2020, men er utsatt til 26. juni 2020.  
 
Saksgang:  
Forslag til Innlandstrategien blir lagt fram for politisk behandling først i planutvalget 2. 
juni 2020, med innstilling til vedtak i kommunestyret 25. juni 2020.  
 
Lovgrunnlag: 
Plan- og bygningsloven § 3-4 sier at «Regional planlegging har til formål å stimulere 
den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle 
utviklingen i en region.» 
 
§ 7-1 omhandler regional planstrategi og sier at «Regional planmyndighet skal minst 
én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en 
regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og 
institusjoner som blir berørt av planarbeidet. 
 
Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, 
vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og 
hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. 
 
Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte 
planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet.»  
 
 
Fakta: 
Innlandet fylkeskommune er vårt regionale folkevalgte organ. De er en politisk styrt 
organisasjon der fylkestinget er øverste myndighet. Fylkestinget velger fylkesrådet, 
som leder den daglige driften av fylkeskommunen. Fylkesrådet fungerer som en 
fylkesregjering. Primære oppgaver er å nå mål på områder som: 

- videregående opplæring 
- næringsarbeid 
- samferdsel, veger og kollektivtrafikk 
- kultur, kunst, kulturarv, bibliotek og idrett 
- klima og miljø 
- tannhelse 
- folkehelse 

 
«Gjennom Innlandsstrategien prioriterer fylkestinget de største, mest komplekse og 
viktigste utfordringene, som må løses med regionale planer som virkemiddel. Dette 
er forankret gjennom en bred involvering av innlandssamfunnet. Visjonen for 
Innlandet bærer i seg vår felles historie, og peker samtidig på mulighetene som det 
nye fylket har:  

 
Innlandet – eventyrlige muligheter  

 
Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen 
teknologi, industri, landbruk og reiseliv. Sammen med denne visjonen ble det vedtatt 
fire satsingsområder. Disse beskriver hvordan vi skal realisere de eventyrlige 
mulighetene og ta nye posisjoner. Satsingsområdene skal danne et godt grunnlag for 
mer tverrfaglig samarbeid og helhetlig politikkutforming:  
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Innbyggere – Innovasjon – Inkludering – Infrastruktur 

 
Den regionale planstrategien bygger på de nasjonale forventningene til regional og 
kommunal planlegging og FNs bærekraftmål.  
 
Langsiktige utviklingsmål 
• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser  
• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder  
• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 
 
Utfordringer 
I kunnskapsgrunnlaget pekes det på utfordringer som klimaendringer, globalisering, 
teknologiutvikling, urbanisering, aldrende befolkning og ressursknapphet. 
 
Endringer i planverket 
Det må tas stilling til hvilke planer og strategier som må revideres, sammenslåes eller 
utgå. Av tidligere regionale planer i Oppland pekes det på at følgende trenger 
avklaring:  
· Regional plan for kompetanse  
· Regional plan for verdiskaping  
· Regional plan for samferdsel  
· Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap  
· Regional plan for klima og energi  
· Regional plan for attraktive byer og tettsteder  
· Regional plan for folkehelse  
· Regional plan for Hadeland  
Tilsvarende pekes det på ulike, til dels parallelle, regionale planer i Hedmark som 
trenger samme avklaring. 
 
Forslag til nye regionale planer:  
· Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust infrastruktur  
· Regional plan for det inkluderende Innlandet  
· Regional plan for klima, miljø og arealbruk  
· Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse 
 
Tilbakemelding 
Det bes om at det i høringen gis særlig tilbakemelding på:  
· Forslag til langsiktige utviklingsmål.  
· Foreslåtte planer:  

- er dette de planene Innlandet trenger nå, og hvilke er viktigst?  
- tematikk og omfang i den enkelte plan?  
- er det temaer som kan nedprioriteres?  

· Behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende regionale planer. 
 
Spørsmål stilt til kommunene i Webinar: 

1. Behov for oppdatert kunnskap i lys av korona-krisen? 
2. Gir korona-krisen spesielle utfordringer i høringsprosessen? 
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Vurdering: 
Innlandet er blitt et stort fylke med mange veldig ulike kommuner og regioner, byer 
og tettsteder, landbruksområder og industriområder. En av utfordringene til 
fylkeskommunen blir å ivareta alle ulikheter, men samtidig styre i en ønsket retning, 
for hele fylket. Det kan kanskje best gjøres ved å forenkle planverket og konsentrere 
seg om noen overordna planer som skal gjelde for egne tjenester og virksomheter. 
Hva er det fylkeskommunen egentlig skal jobbe med?  
 
Vestre Toten kommune har stor forståelse for at det er et stort arbeid å forene to 
fylkeskommuner i en. Arbeidet med en regional planstrategi gjenspeiler muligens 
dette da den ser ut til å ta inn over seg alle viktige utfordringer og tema. Resultatet 
virker noe overveldende og det fører til at vi i kommunen savner konkretisering og 
ikke helt ser prioriteringene godt nok. Det er vanskelig for oss å forstå hva som er 
prioritert som viktigere enn noe annet og dermed er det også vanskelig for oss å gi 
gode innspill på forslaget til strategi for Innlandet som nå er lagt ut på høring.  
 
For Vestre Toten kommune er de samordna temaene viktig, slike som areal- og 
transportplanlegging, kollektiv og samferdsel. Her er det uhyre viktig å koble de ulike 
nivåene og anleggseierne i gode samarbeidsprosesser slik som det er gjort i ATP 
Raufoss.  
 
De langsiktige utviklingsmål som er satt opp er nok ønsker mange vil være enige i er 
viktige, men det er viktig da at planene som utarbeides viser til tiltak for å nå disse 
målene. Tiltak og handling skjer ofte i kommunene og Vestre Toten kommune vil 
gjennom sine planer peke på hva som er viktig for god samfunnsutvikling hos oss. 
Samhandling med fylkeskommunen vil være av stor betydning for kommunene. I 
tillegg er det andre aktører som er viktige i ulike planarbeid. Skal man lage en ny plan 
for innovasjon, verdiskaping og kompetanse må det skje i samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og bedrifter. Raufossmiljøet og NTNU på 
Gjøvik er sentrale aktører. Det er viktig å se næringsutvikling bredt både innen 
tradisjonelle næringer som landbruk og industri, tjenesteyting, handel og service.  
 
Et av fylkeskommunen sine kjerneområder er videregående opplæring, og det er i en 
periode nå blitt satset bra på Lena Valle sin avdeling for husdyr på Presteseter. Det 
er viktig for landbruksnæringa i hele regionen. På Raufoss videregående finnes et 
bra tilbud i samarbeid med industrien om TAF elever som får både fagbrev og 
studiekompetanse etter 4 år på skole og som læreelever i bedrift parallelt.  
 
For Vestre Toten kommune er den regionale planen for attraktive byer og tettsteder i 
Oppland et eksempel på en plan vi har hatt god nytte av i vår arealplanlegging. Den 
gir konkrete retninger og føringer for kommunene.  
 
Når det gjelder forslag til nye regionale planer er det vanskelig for kommunen 
umiddelbart å se hva behovet er. Det viktigste er kanskje at de planene som blir laget 
er overordna på tema eller for en region, er tydelige og lette for alle å forholde seg til. 
Slik det ser ut nå kan det virke som hver enkelt plan tar inn over seg veldig vide 
tema. Særlig regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust 
infrastruktur favner vidt, selv om dette er ting som avhenger av hverandre og påvirker 
hverandre. Hva er egentlig temaet? Er det samfunnssikkerhet? Og/eller 
klimatilpassning og/eller infrastruktur? Kanskje lurt å velge et tema og så vurdere det 
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i lys av mange andre temaer. Forslag om ny· Regional plan for klima, miljø og 
arealbruk er og et eksempel på denne problematikken. Hvis det er arealbruk som er 
hovedfokus bør det være det planen heter. 
 
I arbeidet med Mjøsbystrategien ble det samlet mange gode krefter og pekt på 
mange av de samme utfordringene som Innlandsstrategien gjør. Det er viktig at en 
bygger videre på allerede etablerte samarbeidskonstellasjoner og kunnskap for å 
bygge et godt Innlandet fylke.  
 
Vestre Toten kommune ser at det er store behov for å jobbe tettere og mer tverrfaglig 
på tvers av ulike administrative nivå. Det er en omfattende øvelse å få de globale 
bærekraftmålene til FN til å gjenspeiles i nasjonale, regionale og lokale tiltak og 
handlinger.  
 
I kommuneplanen har Vestre Toten kommune følgende overordna mål: 
Slagord: ”Trygghet, trivsel og utvikling” 
 
Det er utarbeidet følgende overordnede mål og strategier for Vestre Toten kommune:  
1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle  
2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune  
3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur  
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle  
 
Det er utarbeidet følgende overordnede mål og strategier for arealforvaltningen i 
Vestre Toten kommune:  

1. Vestre Toten kommune skal sikre produktive arealer i landbruket  
2. Vestre Toten kommune skal videreutvikle gode grender og tettsteder  
3. Vestre Toten kommune skal fremme helsevennlig, miljøvennlig og 

kostnadseffektiv utbygging 
4. Vestre Toten kommune skal sikre bærekraft og miljø 

 
 
Fylkeskommunen sine 4 I-er, Innbyggere – Innovasjon – Inkludering – Infrastruktur, 
må ta inn at tiltak og handling skal skje et sted, i kommunene.  
 
De regionale ambisjonene må følges opp med målretta satsing i lokalsamfunnene 
der innbyggerne i Innlandet bor, jobber, studerer, går på tur, reiser, tar i mot gjester, 
tar del i kultur, ja, rett og slett utøver sine liv. Når fylkeskommunen for eksempel vil 
bygge opp om bruk av kollektivtransport er det viktig at en har en plan for hvordan 
folk skal komme seg til kollektivknutepunktene. 
 
 
Tilleggsspørsmål som følge av korona-krisen: 

1. Behov for oppdatert kunnskap i lys av korona-krisen? 
2. Gir korona-krisen spesielle utfordringer i høringsprosessen? 

 
Kunnskap i korona-krisa som kan på virke arbeidet med Innlandstrategien. Økt fokus 
på beredskapsplanlegging viser vel behov for foreslått ny plan 
· Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust infrastruktur  
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Koronakrisa har vist at infrastruktur, og da også digital, er viktig for at samfunnet kan 
fungere for befolkningens ve og vel. Utbygging av internettdekning for alle er en 
oppgave som kunne ha vært løftet til det regionale nivået. Denne kritiske 
infrastrukturen bygges i dag ut av private aktører som ikke alltid har 
likefordelingsprinsippet for befolkninga i fokus. 
 
Koronakrisen har satt fokus på matsikkerhet og viktigheten av lokal mat- og 
landbruksproduksjon, som kan videreføres inn i regional plan for innovasjon og 
næringsutvikling. Innlandet har i dag en betydelig matproduksjon som sikkert kan 
foredles til å bli enda større og mer variert basert på lokale ressurser.  
 
Fylkeskommunen skal legge vekt på næringsutvikling og bør ha fokus på 
eksisterende næringer for å gjøre dem mer robuste for endringer i samfunnet, 
samtidig som vi må få flere bein å stå på.  
 
 
Vestre Toten kommune vil peke på at det er utfordrende å avholde fysiske møter og 
at det kan påvirke høringsprosessen. Dette temaet er typisk et tema som ikke er så 
lett å diskutere på nett, men fungerer best i et fysisk møte.  
 
 
Konklusjon:  
Arbeidet med den regionale planstrategien, Innlandstrategien er et stort og 
omfattende arbeid som viser at fylkeskommunen har mange tanker og ønsker for 
framtida. Vestre Toten kommune har tatt sine kommunebriller på og vurderer den til å 
være ambisiøs også på kommunen sine vegne. Det er viktig å konkretisere 
planarbeidet og reindyrke de viktigste prioriteringene.  
 
 
Kommunedirektørens innstilling til vedtak; 
Vestre Toten kommune tar utkast til regional planstrategi - Innlandsstrategi 2020-
2024 til orientering, og ber om at følgende innspill tas med i utarbeidelse av det 
endelige planstrategidokumentet:  

 Den regionale planstrategien, innlandsstrategien, bør tydeligere snevre inn 
og foredle de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging.  

 Fylkeskommunens samhandling med kommunene og lokale aktører kan 
tydeliggjøres i Innlandsstrategien. 

 I Innlandsstrategien bør det fokuseres på forenkling av regionale planer 
ved at færre planer tar for seg snevre tema som omhandler de viktigste 
oppgaver, tjenester og virksomheter på regionalt nivå. 

 Fylkeskommunen bør jobbe for å finne drivere for vekst i vårt fylke, skal vi i 
så fall gjøre mer av det samme eller noe helt nytt?  

 
 
 
 
Vestre Toten kommune 
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Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Eirik Røstadsand 
 plansjef 
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Regional planstrategi 2016–2020
– Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid



Fylkesordfører
Even Aleksander Hagen
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Kjære opplending!

Vår visjon er et klimanøytralt Oppland med bærekra ig verdiskaping og velferd.
Det skal sikre at våre barn og barnebarn har nok og sikker mat på bordet, ren lu
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 vi
alle tenke og handle for å nå målet vårt om ei trygg fram d.

I den regionale planstrategien peker vi på kompetanse, næringsutvikling og
samferdsel som våre satsingsområder.

God klimapoli kk og god næringspoli kk henger sammen. Klimau ordringene
er ikke bare begrensende, men gir også store muligheter. Vi skal fortsa drive en
o ensiv næringspoli kk. Nye fram dsre a jobber er vik g for å nansiere
velferdssamfunnet vårt. Sammen skal vi utvikle ny teknologi, forbedre ressurs-
utny elsen og skape ere grønne arbeidsplasser.

Fylkeskommunen skal også ta sin del av ansvaret. Vi skal være pådrivere for miljø-
vennlig transport på veg og bane. Spre kunnskap om bærekra ige løsninger. Og
utdanne innova ve og krea ve ressurspersoner som kan bidra l et grønt ski e.

Oppland skal være raust og mangfoldig. Vi skal jobbe for et enda mer inkluderende
fylke i fram da. Hos oss er alle velkomne.

Den regionale planstrategien er grunnlaget for jobben vi skal gjøre sammen.
Ambisjonene er vedta og verktøykassa fylles opp. Vi er derfor godt på veg inn i
ei grønn fram d.

Fylkesordfører
Even Aleksander Hagen
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Elever ved Lena-Valle videregående skole, foto Lena-Valle vgs
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1. Innledning 
I tråd med Plan og bygningsloven er Regional planstrategi 2016–2020  
– Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid, utarbeidet. 

Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklings- 
trekkene, utfordringene og mulighetene i fylket. På bakgrunn av dette skal fylkes- 
kommunen 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 samarbeids- 
partnere.

Oppland har mange muligheter. Fylket har et godt grunnlag for å videreutvikle 
ressursene og utvikle et grønt næringsliv. Vi har et sterkt internasjonalt industri- 
miljø, et reiseliv i vekst og natur og kulturkvaliteter som gir godt grunnlag for 
videreutvikling innen opplevelsesbasert reiseliv. 

De største utfordringene Oppland har er demografi (befolkningssammensetning), 
kompetanse og næringsutvikling.
 
Den overordnede ambisjonen er å gripe de mulighetene Oppland har i ei grønn 
framtid. På bakgrunn av dette og ikke minst behovet for langsiktig arbeid er det 
valgt ut tre politikkområder: 

• Næringsliv
• Kompetanse
• Samferdsel

Utvalgte politikkområder:

Det er viktig at vi utvikler god kompetanse og et samfunn som evner å håndtere 
omstilling. Vi trenger gode samarbeidsarenaer for FoU-miljø, næringsliv og  
offentlige aktører. En framtidsrettet og miljøvennlig infrastruktur er viktig for 
utviklingen i fylket.
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1.1 Bakgrunn
Fylkeskommunen er, som øverste planmyndighet i fylket, ansvarlig for å utarbeide 
Regional planstrategi. Dette er det eneste lovpålagte plandokumentet fylket har. 

Regional planlegging skal gjenspeile befolkningens og brukernes faktiske interesser 
og behov. Det legges vekt på å oppnå enighet regionalt. I godkjenningsbehand- 
lingen av regional planstrategi sentralt, skal regjeringen ta stilling til de regionale 
helhetsløsningene og avklare eventuelle spørsmål det er ulike syn på i fylket.

Nasjonale myndigheter har understreket behovet for å ha et kunnskapsgrunnlag. 
Det er derfor utarbeidet et bredt statistikkgrunnlag.  

Planstrategien er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Fylkesstatistikk 2015, folke-
helse og levekårsundersøkelsen for Oppland 2014, Handelsanalysen for 2014, 
Boligutredningen 2014 og prosesser i tilknytning til utarbeidelse av planstrategien. 
Premisser for arbeidet, blant annet nasjonale forventinger, internasjonale og  
nasjonale trender drøftes innledningsvis. Deretter løftes viktige utviklingstrekk  
fra fylkesstatikken frem og vurderes. Ut fra dette defineres politikkområdene 
og prioriteringer i perioden. Tallmateriale og statistikk er hentet fra NAV, SSB og 
andre kilder som er oppgitt i Fylkesstatistikk 2015. 

1.1.1 Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør
Fylkeskommunene har sammen med andre aktører i fylket, hovedansvaret for 
regional utvikling. I stortingsmeldingen om kommunereformen (St.meld.14 2014-
2015) drøftes fylkeskommunens tre ulike roller som myndighetsutøver, tjeneste-
produsent og samfunnsutvikler. 

Videreutvikling av samfunnsutviklerrollen framheves som det viktigste for det 
regionale folkevalgte nivået i tiden som kommer. Dette er også påpekt i plan- og 
bygningsloven (§ 7-1), hvor alle fylkeskommuner er pålagt å konkretisere hvordan 
samfunnsutviklerrollen skal fylles gjennom en regional planstrategi. Rollen som 
regional samfunnsutviklingsaktør handler om å gi strategisk retning, mobilisere 
aktører og samordne ressurser for å nå vedtatte målsetninger for fylket.

1.1.2 Kommune- og regionreform
Nasjonalt pågår det en prosess hvor man ser på endret fylkesinndeling, samtidig 
som enkelte kommuner i Oppland vurderer sammenslåing. I regionreformproses-
sen er målet vedtak i fylkestingene desember 2016. 

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og region-
struktur for Stortinget våren 2017. Eventuelle sammenslåinger som blir vedtatt av 
Stortinget, vil tre i kraft 1. januar 2020 og først berøre neste generasjons plan-
strategi.
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1.2 Nasjonale forventninger til regional og   
kommunal planlegging
I forbindelse med utarbeidelse av regionale og kommunale planstrategier,  
utarbeider regjeringen hvert fjerde år nasjonale forventinger til regional og kom-
munal planlegging. Dette er et tverrdepartementalt dokument som samordner 
forventinger fra nasjonalt nivå. De nasjonale forventingene er ivaretatt gjennom 
de prioriterte politikkområdene i planstrategien. 

De nasjonale forventingene er relatert til følgende tema:

• Gode og effektive planprosesser
 – Enklere regelverk og bedre samarbeid
 – Målrettet planlegging
 – Økt bruk av IKT i planlegging
 – Mer kunnskapsbasert planlegging

• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
 – Et klimavennlig og sikkert samfunn
 – Aktiv forvaltning av natur og kulturverdiene
 – Framtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse

• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
 – Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
 – Et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem
 – Levende by- og tettstedssentre
 – Helse og trivsel

 

Badedammen på Lillehammer, foto Jørgen Skaug
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1.3 Oppland fylkeskommunes forventninger 
til Fylkesmannen og stat/regjering 
Det nasjonale forventningsbrevet og Fylkesmannens forventningsbrev er begge 
viktige innspill til og dels føringer for det regionale planstrategiarbeidet i Oppland. 
All den tid både utarbeidelse og oppfølging av den regionale planstrategien skal 
baseres på et likeverdig og tillitsfullt samarbeid mellom stat og fylke, vil Oppland 
fylkesting melde noen forventninger tilbake til Fylkesmannen og staten/regjeringen.

Vi forventer en rask godkjenningsprosess der alle relevante departementer  
deltar og samordnet forplikter seg og sine regionale organer til å aktivt bidra til 
implementeringen av den regionale planstrategien.

Vi forventer at Fylkesmannen og staten/regjeringen særlig legger merke til at 
Oppland fylkesting vil prioritere følgende planer i denne valgperioden:

• Regional plan for kompetanse
• Regional plan verdiskaping
• Regional plan for samferdsel

Prioriterte planer i valgperioden:
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Foto Synne Gjeilo
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2. Mulighetenes Oppland i ei  
grønn framtid

2.1 Oppland i omstilling
Oppland skal være ledende på vegen mot ei grønn framtid. FNs klimapanel har 
understreket hvor alvorlig klimautfordringene er, og en oppvarming på mer enn 
to grader vil utløse uønskede endringer i klima. Norge har undertegnet en avtale 
som innebærer at vi skal være klimanøytrale innen 2050.

Oppland har naturgitte forutsetninger for å bidra til en raskere overgang til et  
klimanøytralt samfunn, og det er allerede igangsatt flere gode tiltak. Vi har 
mange av løsningene på de globale klimautfordringene, og vi har muligheten til 
å utvikle grønne arbeidsplasser. For å klare dette må samfunnsutviklingen skje 
i et grønt perspektiv som innebærer omstilling til et klimanøytraltsamfunn. Det 
grønne skiftet handler om at klima skal være gjennomgående for alle sektorer i 
fylket vårt. 

Oppland må i større grad bidra til å løse utfordringene Norge står overfor. Vi må 
selv definere ambisjonsnivået for å sikre at vi får den utviklingen vi ønsker. Ut-
viklingsarbeid krever samarbeid mellom mange aktører i fylket, nabofylker samt 
nasjonale og internasjonale aktører. 

For å imøtekomme de utfordringer og muligheter fylket har vil vi gjennom  
følgende overordnede langsiktige målsettinger mot 2030:

• Oppland skal være klimanøytralt innen 2025.
• Øke grønn og bærekraftig verdiskaping basert på våre  

naturgitte fortrinn.
• En bærekraftig velferd og lokal trivsel.

Våre målsettinger frem mot 2030:
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Internasjonale og nasjonale endringer
Oppland må også forholde seg til internasjonale og nasjonale endringer som  
demografiske utfordringer, endringer i næringsliv og arbeidsmarked og klima- 
utfordringene.  

Sentralisering er en internasjonal og nasjonal trend som også er merkbar i fylket. 
Stadig flere bosetter seg i byer og tettsteder. Dette får konsekvenser for både 
offentlig og privat tjenestetilbud. 

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere og vil medføre store endringer i 
arbeidslivet. Tilgang på relevant kompetanse i tråd med teknologiutviklingen vil 
være viktig for Oppland hvis vi skal utnytte de muligheter som en ny teknologisk 
hverdag gir.

Endringer i næringslivet
Vi må skape flere arbeidsplasser, spesielt i privat sektor. Etterspørselen etter 
tradisjonell arbeidskraft vil bli redusert i takt med den teknologiske utviklingen. 
Dette antas i særlig grad å ville gjelde for lavt og middels utdannet arbeidskraft. 
Behovet for høy kompetanse og spisskompetanse vil øke. Vi vil se en utvikling 
mot et mer kunnskapsdrevet næringsliv. Samtidig kan ny teknologi legge grun-
nlag for nye og desentraliserte arbeidsplasser, der arbeidskraft med ulikt utdan-
ningsnivå vil være nødvendig. 

Oppland har et tradisjonelt næringsliv som ikke i den grad er avhengig av tek- 
nologi. Samtidig har fylket en høy andel innbyggere med lav utdanning. Dette  
kan gi oss store utfordringer på lengre sikt. For Oppland er det nødvendig å se på 
hvilke konsekvenser teknologiutviklingen får for balansen mellom fagutdanning 
og automatisering, siden yrker med behov for denne kompetanse kan automa-
tiseres bort. 

Videre viser rapporter fra OECD at 60 prosent av de yrker dagens barn og unge 
vil rekrutteres til ikke finnes i dag. Mye vil derfor avhenge av at vi har et samfunn 
som er i stand til å håndtere omstilling på en god måte. 

Den gjennomsnittlige arbeidsproduktiviteten i Oppland (verdiskaping per ansatt) 
er omtrent 80 prosent av landsgjennomsnittet. Dagens skatte- og overføringsord-
ninger utjevner store deler av disse inntektsforskjellene. Statens oljeinntekter for-
ventes å flate ut eller bli redusert de kommende årene, samtidig må vi regne med 
økt ressursbehov for å opprettholde dagens velferdsnivå. Det stiller større krav 
til verdiskaping og ressursutnyttelse. Dagens nasjonale økonomiske situasjon har 
ført til at næringslivet i Oppland har en bedret situasjon. Det gir nye muligheter 
for økt verdiskaping.
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Naturgitte fortrinn
Vi har sterke landbruks- og skogbruksmiljøer i hele fylket som er et godt utgangs- 
punkt for utvikling av nye grønne næringer og for omstilling av etablerte, spesielt 
med tanke på bioøkonomi knytta til hage-, jord- og skogbruk. Bioøkonomi er et 
eksempel der Oppland sammen med Hedmark har naturgitte fortrinn. Vi er Norges 
største skogfylker. Alt som kan lages av olje kan også lages av skog og trevirke. Det 
setter oss i stand til å øke verdiskapingen og å bidra nasjonalt. 

Den relativt lave verdiskapingen per sysselsatt og per innbygger i Oppland antas 
først og fremst å ha sammenheng med næringsstrukturen i fylket. Det er også i 
analyser vist at fylket har utfordringer med det som kalles konkurransekompo-
nenten. Det betyr at vi taper markedsandeler sett i forhold til nasjonal endrings- 
takt innenfor næringer hvor vi har samme forutsetninger for å konkurrere. Det er 
derfor viktig å se på de fortrinn vi har knyttet til videreutvikling av næringslivet 
og behov for relevant kompetanse. Vi må rette oppmerksomheten mot utvikling 
av kompetansemiljøer innen grønne næringer, gründere, vekst i eksisterende 
bedrifter, etablering av klynger og reiseliv. Vi må også sørge for bærekraftig ut-
danning og omstillingskompetanse i hele utdanningsløpet.

Sammensatt fylke
Fylket er sammensatt og ulike regioner har forskjellige fortrinn. I Planarbeidet må 
man lage ulike mål og strategier for å møte de realitetene og fremme de fortrinn 
vi ser i ulike deler av fylket. Når vi styrker de ulike delene av fylket gjennom sine 
fortrinn vil det gi gjensidig positive effekter for de ulike regionene. 

Å arbeide for en sterk bo- og arbeidsmarkedsregion rundt Mjøsa i samarbeid med 
Hedmark er viktig. Her er det nødvendig med god, miljøvennlig og effektiv infra-
struktur og utvikling av digitale verktøy som bygger opp om regionforstørringen. 
Vi må planlegge for å gjøre Innlandet til en sterk motor som kan avlaste, og være 
en samarbeidspartner for Osloområdet med tanke på teknologi, kompetanse- 
utvikling, sentralisering og bosetting. Samtidig er det viktig for Mjøsregionen med 
et sterkt omland. For hver en arbeidsplass som blir etablert i Oppland, vil det 
styrke fylket som helhet. 

Randsfjorden, foto Bernt M. Tordhol
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2.2 Internasjonale og nasjonale trender  
påvirker Oppland
De store utfordringene globalt sett er klimaendringer, terrortrusler og konflikter, 
migrasjon og befolkningssammensetning, med de økonomiske utfordringer som 
følger av dette. Oppland blir også påvirket av og må ta hensyn til disse trendene i 
sin langsiktige planlegging.

Siden sommeren 2014 har norsk økonomi vært inne i en klar konjunkturnedgang. 
Den økonomiske veksten har vært svak og arbeidsledigheten har nådd høyder 
vi ikke har sett på ti år. Det store fallet i oljeprisen og lavere investeringer i pe-
troleumsnæringen er vesentlige faktorer bak utviklingen. Aktiviteten i næringer 
knyttet til petroleumsnæringen har den senere tid falt, og nedgangen ser nå ut til 
å spre seg til næringer som ikke direkte er knyttet til oljevirksomheten. De nega-
tive impulsene fra petroleumsvirksomheten motvirkes gjennom mange kanaler. 
Lavere renter, svakere vekstutsikter og fallet i oljeprisen har ført til at krona har 
svekket seg betydelig. Dermed har økt eksport og reduserte importandeler  
dempet nedgangen i veksten (SSB 2016).

2.2.1 Befolkningsutvikling
Den langsiktige befolkningsutviklingen kan beskrives med begrepet den demo-
grafiske overgang.1 Alle land i Nord-Europa er ferdige med den demografiske 
overgangen og befinner seg i fase fire. Landene i Sør-Europa har begynt på over-
gangen, men har ikke kommet like langt. 

En unngåelig konsekvens av den demografiske overgangen er at verdensbefolk-
ningen blir eldre. Andelen av befolkningen som er over 65 år vokser. Denne pro-
sessen har pågått lenge i Norge og andre vestlige land, men den kommer nå for 
fullt også i land i sør. I 2050 vil andelen eldre være langt høyere enn i dag.

Mens det i 1950 var vel åtte prosent som var 67 år og over i Norge, er dagens 
andel 14 prosent. Fra 2015 (når sekstiåtterne blir 69 og de store etterkrigskullene 
blir pensjonister) vil denne andelen øke ytterligere, til 17 prosent i 2030 og 21 
prosent i 2050. 

Andelen barn og unge under 15 år vil fortsatt synke, til om lag 17 prosent i 2050. 
Dette skyldes bare delvis det faktum at vi blir eldre. Vel så viktig er de lave fødsels- 
tallene, som betyr at det blir færre i de yngre årsklassene. 

1 Med dette menes overgangen fra høye til lave døds- og fødselsrater – en overgang som kan deles inn i fire faser:
• I første fase er både fødsels- og dødsratene høye, og befolkningsveksten er derfor lav.
• I andre fase synker dødsraten, mens fødselsraten fortsatt er høy. Dette gir høy befolkningsvekst.
• I tredje fase synker også fødselsraten, slik at befolkningsveksten etter hvert vil avta.
• I fjerde fase er både fødsels- og dødsraten kommet ned på et lavt nivå, og befolkningsveksten blir igjen lav.
Begrepet demografisk overgang er et nyttig redskap for å kunne beskrive hva som faktisk har skjedd i ulike 
deler av verden.
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Innvandring 
De siste årene har 75 prosent av befolkningsveksten i Norge vært innvandring. 
Nasjonalt forventes det befolkningsvekst framover og en betydelig del av denne 
veksten vil trolig også komme som følge av innvandring. Familiegjenforening og 
flukt var lenge de vanligste innvandringsgrunnene. Arbeid er nå viktigste innvan-
dringsgrunn og utgjør nå den største gruppen (43 prosent i 2014). Sju av ti arbeids- 
innvandrere kom fra de nye EU-landene. Innvandrerbefolkningen kan være et 
viktig bidrag til den yrkesaktive delen av befolkningen siden de færreste som 
kommer til landet er over 67 år.

Verden har ikke opplevd en lignende flyktningkatastrofe siden andre verdenskrig. 
Som følge av dette har også flyktningstrømmen til Norge økt, og Norges interna- 
sjonale forpliktelser innebærer å ta imot dem som er utsatt for forfølgelse i sine 
hjemland. I 2015 har det kommet totalt 31 000 asylsøkere til landet. I 2016 har 
kommunene i Oppland vedtatt å bosette 617 personer. Den videre utviklingen er 
svært usikker.

Foto Jørgen Skaug
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2.2.2 Framtidas arbeidsmarked
En rekke forskningsrapporter peker på at verden står overfor et stort teknologi- 
gjennombrudd. Arbeidslivet framover vil i økende grad bli preget av digitalisering 
og automatisering. Mennesker, prosesser og fysiske omgivelser kan samhandle på 
helt nye måter. Dette gir store muligheter for innovasjon og jobbskaping. Denne 
utviklingen kan forandre mange sektorer i nærings- og arbeidslivet som helse, 
samferdsel, energiproduksjon, industri, varehandel og tjenesteyting. 

Toneangivende forskermiljøer peker 
på at samfunnet kan stå overfor et 
veiskille. Utviklingen kan, for første 
gang i menneskets historie, føre til 
at det blir borte flere jobber enn det 
skapes. Dette gjelder særlig i de yrkene 
hvor det kreves lav kompetanse. For 
Norge kan denne utviklingen også 
gi store muligheter, forutsatt at vi er 
raske til å ta i bruk ny teknologi.  

I Norge er det en godt utdannet be-
folkning som har høy yrkesdeltagelse. 
Med ny teknologisk utvikling kan det 
eksempelvis bli lønnsomt å hente 
tilbake produksjon som tidligere ble 
flyttet ut fra landet grunnet det høye 
kostnadsnivået.  Samtidig kan den  
teknologiske utviklingen føre til et 

mer todelt arbeidsmarked, siden mange yrker automatiseres bort i et høyt tempo. 
Denne utviklingen ser vi i flere land. Personer med høy kompetanse er etter- 
traktet, men personer med lav kompetanse faller ut av arbeidsmarkedet. Dette 
gir store utfordringer blant annet for unge som står utenfor arbeidsmarkedet og 
innvandrergrupper.

Delingsøkonomi
Delingsøkonomi er et system for deling av menneskelige og fysiske ressurser.  
Ved å dele boliger, biler og arbeidskraft er det mulig å utnytte samfunnets brukte 
ressurser på en mer effektiv måte. Felles for ressursene i delingsøkonomien er at 
de er tilrettelagt på digitale plattformer. Utfordringer er at dette ikke er regulert 
av lover og regler og utfordrer eksisterende næringer som taxi- og hotellnæringen. 
Selv om man ønsker dynamiske markeder i utvikling er det en utfordring å finne 
en god balanse mellom en mer effektiv utnyttelse av ressurser og bevare et godt 
arbeidsliv med tanke på skatt, arbeidsforhold og ansvar.
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2.2.3 Konsekvenser av klimaendringene 
Klimaet på jordkloden er i endring. Som følge av global oppvarming vil klima- 
endringene gi oss utfordringer som vi må forberede oss på og tilpasse oss til. 

For Norges del vil det i hovedsak bety høyere gjennomsnittstemperaturer, mer 
nedbør og mer ekstremvær. Men Norge er et langstrakt land, og effektene vil 
variere og utfordringene vil være forskjellige. 

Høsten 2015 ble klimaavtalen underskrevet i Paris hvor 166 land har forpliktet 
seg til å redusere utslipp. I henhold til denne avtalen skal global oppvarming  
begrenses til to grader, og det skal jobbes for å klare 1,5 grader. 

Norge og EU har allerede vedtatt at industri som omfattes av det felleseuropeiske 
kvotesystemet må kutte klimagassutslippene sine med 43 prosent innen 2030. 

De globale klimautfordringene gir også noen muligheter innen grønn teknologi 
og næringsutvikling. Her er det et særlig potensial i Oppland med store naturgitte 
fortrinn.

Plaske i sølepytt er gøy, illustrasjonsbilde
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Ringebu sentrum, foto Britt Åse Høysveen
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3. Utviklingstrekk i opplands- 
samfunnet

3.1 Befolkningsutvikling og bosettings- 
mønster
Skjev alderssammensetning
En stor utfordring for befolkningsutviklingen i Oppland er knyttet til skjev alders-
sammensetning og fraflytting. Oppland har lav befolkningsvekst sammenlignet 
med landet forøvrig. Den lave befolkningsveksten skyldes at vi har landets eldste 
befolkning, langvarig fødselsunderskudd og lav andel innvandrere. 

Vi har også en lav andel personer i yrkesaktiv alder med høy kompetanse sam-
menlignet med landet. Det er variasjoner mellom regionene i fylket. Det er 
høyere andel eldre i nordlige deler av fylket enn i de sørlige. Utviklingen viser 
at den skjeve alderssammensetningen vil øke, og det blir stadig flere eldre sett i 
forhold til personer i yrkesaktiv alder.

I løpet av de neste 20 årene vil vi på sikt kunne få problemer med å finansiere 
videreføring av dagens velferdsordninger. Samtidig vil behovet for helse- og om-
sorgstjenester øke i tak med antallet eldre. 

Innvandring
Vi har sett en jevn økning i innvandring til Oppland de siste 15 årene, men vi har en 
lavere andel innvandrere enn landet forøvrig. SSB forventer en vekst i befolkingen i 
Oppland som er rundt halvparten av den nasjonale veksten, med innvandring som 
den viktigste årsaken til veksten.  

Fylket vil med stor sannsynlighet få økende innvandring som følge av den økende 
internasjonale migrasjonen. Det må være større vekt på hvordan vi kan bidra til at 
innvandrere kommer raskt i aktivitet. Det er viktig for fylket å sikre utdanning og 
arbeidsmuligheter for innvandrere. 
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Sentraliseringstendens, men bor spredt
Åtte av ti personer i Norge bor nå i tettbygde strøk. Etter andre verdenskrig var 
andelen bare 50 prosent. I Oppland bor 58 prosent i by eller tettsted. Likevel er 
Oppland, med unntak av Hedmark, det fylket i landet med mest spredtbygd bo-
settingsmønster.  

Det er store lokale forskjeller i utbyggingsmønster for nye boliger selv om bolig- 
preferansene er uavhengig av geografi. Boligmarkedet i distriktene preges av 
mangel på boliger i forhold til etterspørsel.  

En utredning, gjennomført av Prognosesenteret i 2015, viser at det ikke er sam- 
svar mellom boligbehov, boligpreferanser og boligbyggingen i kommunene. Ifølge 
utredningen har Oppland fylke tilstrekkelig eneboliger til å dekke framtidig behov, 
men har et underskudd på leiligheter og mindre eneboliger. Når befolkningsstruk-
turen og befolkningssammensetningen endres over tid, endres også boligbe-
hovet. 

Oppland er Norges største hyttefylke. Hytter brukes i større grad som hjem nummer 
to. Det er en økende trend at leiligheter i større grad benyttes som fritidsboliger. 
 

Lillehammer, foto Jørgen Skaug
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3.2 Næringsliv og verdiskaping
Den nasjonale veksten har vært drevet av god vekst i fylker med oljerelatert virk-
somhet og forretningsmessig tjenesteyting. I perioden 2010 til 2014 har det vært 
i underkant av en prosent vekst i sysselsettingen i fylket og fem prosent nasjonalt. 
Etter kraftig fall i oljeprisen på slutten av 2015 har oljebransjen måtte nedbemanne 
kraftig, men for næringslivet i Oppland ser vi en bedre utvikling. Dette vises også 
ved at ledighetsratene i 2015 har økt nasjonalt og gått ned i Oppland. I november 
2015 var arbeidsledigheten i Oppland 1,9 prosent. 

35 prosent av arbeidsplassene i Oppland er i offentlig sektor, mens andelen  
nasjonalt er 30 prosent. Innenfor privat sektor er de tre største næringene vare-
handel, bygg og anlegg og industri. Førstnevnte har 13 prosent av arbeidsplassene, 
mens andelene ligger på rundt ni prosent for både industri og bygg og anlegg. 
Det er de samme næringene som er størst nasjonalt.

De største næringsstrukturelle forskjellene mellom Oppland og landet finner vi 
innenfor primærnæringer og tjenesteyting. Primærnæringene utgjør seks prosent 
av arbeidsplassene i Oppland og kun to prosent nasjonalt.

Oppland er et reiselivsfylke. Det er en større andel arbeidsplasser innen reiselivet 
i Oppland enn nasjonalt, mens bildet er motsatt innen øvrig personlig, forretnings- 
messig og finansiell tjenesteyting.   

Det er regionale forskjeller i de næringsstrukturelle forholdene, og flere regioner 
bygger opp under sine næringsmessige fortrinn. Lillehammerregionen konsen-
trerer seg eksempelvis om arrangement og idrett. Gjøvikregionen satser på 
internasjonalisering og utvikling av industri, og det er et sterk og velfungerende 
industrielt miljø med god utvikling i regionen. De nordlige regionene har fortrinn 
innen reiseliv og her er også landbruket spesielt viktig. Landbruk og reiseliv er 
sammen og hver for seg viktige næringer i mange kommuner.

I Innlandsutvalgets rapport fra 2015 pekes det på det mulighetsrommet fylket har 
innenfor industri, bioøkonomi og videreutvikling av reiselivet. Oppland og Hedmark 
skal vedta en bioøkonomistrategi som vil peke ut hvilken retning vi skal gå innen-
for den grønne næringsutviklinga. 

Når det gjelder innovasjon, nyetableringer og FoU-virksomhet kommer Oppland 
dårlig ut i nasjonal sammenheng, men i Gjøvikregionen finnes forskningsintensive 
miljøer. Det er næringslivet som står for over halvparten av FoU-investeringene i 
fylket. 

Innlandsutvalget peker på fylkets store fortrinn som nå må følges opp i samar-
beid med Hedmark, slik at regionen på lang sikt kan oppnå et framtidsrettet og 
konkurransedyktig næringsliv med grønn profil og høyere verdiskaping.  
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3.3 Kompetanse
Kompetanse er en avgjørende faktor for positiv samfunnsutvikling. Kompetanse 
handler om formell kompetanse, realkompetanse, holdninger og ferdigheter.

Høyere utdanning
Andelen med høyere utdanning har økt de siste årene og det er store regionale 
variasjoner i fylket. Det er de største bykommunene som har størst andel inn- 
byggere med høyere utdanning. Aller høyest utdanningsnivå har Lillehammer. 
Her har 38 prosent av befolkningen universitet- og/eller høyskoleutdanning. 
Lavest andel høyere utdannede er det i Nordre Land kommune og Sel kommune, 
med henholdsvis 17 og 18 prosent. 

Kvinner har høyere utdanningsnivå enn menn i alle aldersgrupper bortsett fra i 
aldersgruppa 60 år og over. Høyest utdanning har kvinner mellom 25 og 39 år. 
Her har nesten halvparten av kvinnene fullført høyere utdanning. 

Oppland har fremdeles et av de laveste utdanningsnivåene i landet for utdanning 
utover videregående skole. Hedmark er det eneste fylket som har lavere andel 
med høyere utdanning.

Antall studenter ved høgskolene har økt. Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik har 
til sammen økt med 22 prosent siden 2009. Høgskolen i Gjøvik fusjonerte i 2016 
med Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet, NTNU, og ble da Norge 
største universitet. Dette er et viktig miljø for kompetanseutvikling, innovasjon, 
næringsutvikling og samarbeid.

Elever ved Fagskolen Innlandet, foto John Hughes
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Voksnes læring
Karriere Oppland skal øke kompetansenivået hos de voksne i fylket gjennom opp- 
læring og karriereveiledning. Flere unge voksne under 25 år, som ikke har fullført 
og/eller bestått videregående opplæring, oppsøker karrieresentrene og får hjelp. 

Voksne minoritetsspråklige som ønsker videregående opplæring øker. Bedre 
språkopplæring til voksne minoritetsspråklige er vesentlig. Det er behov for å 
sikre god og tilpasset opplæring til den økende andelen minoritetsspråklige, både 
ungdom og voksne.

Videregående opplæring
Per 1. oktober 2015 var det i alt 6707 elever i de videregående skolene i Oppland. 
Dette er 150 færre elever enn i 2013, og elevtallsutviklingen peker nedover i 
årene framover. Med færre elever i videregående opplæring, reduseres også  
rammetilskuddet fra staten. Omtrent 70 prosent av elevene som begynner i 
videregående opplæring i Oppland fullfører etter fem år. Det er tilsvarende tall 
som landsgjennomsnittet, og andelen elever som fullfører videregående har vært 
stabil de siste årene. Det er lavere gjennomføring innenfor fag- og yrkesopplær- 
ingen enn studieforberedende utdanningsprogram.

For å sikre flest mulig søkere til læreplass for opplæring ute i bedrift, er det 
avgjørende med god tilgang på læreplasser. Det er spesielt vanskelig å formidle 
elever ut i lære i offentlig sektor og det er her mangelen på læreplasser er størst. 
Det er et potensial for tettere samarbeid mellom næringsliv og videregående  
opplæring for å sikre samsvar mellom samfunnets behov og utdanningstilbud 
med tanke på yrkesfag.

Elever med lavt karaktersnitt fra ungdomstrinnet har betydelige større ut-
fordringer med å fullføre videregående opplæring, enn elever med høyt karakter-
snitt fra ungdomstrinnet.

Andelen minoritetsspråklige elever øker. Det har vært prøvd ut ulike tilpassede 
tiltak for at minoritetsspråklige elever skal ha så gode forutsetninger som mulig 
for å kunne gjennomføre videregående opplæring.  Det er viktig med et bredt 
integreringsgrunnlag slik at minoritetsspråklige elever for et godt utgangspunkt 
for videre arbeid eller studier.

Det er viktig å få til tilstrekkelig tett oppfølging og flere målrettede tiltak slik at 
flere ungdommer gjennomfører videregående opplæring. Det er behov for flere 
læreplasser spesielt i offentlig sektor. Videre må sømløse overganger mellom 
ulike opplæringstilbud videreutvikles. Flere undersøkelser, for eksempel Ung 
data og fra Helsedirektoratet, viser at påvirkningsfaktorer for helse og levevaner 
henger sammen med påvirkningsfaktorer for læring og gjennomføring.
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3.4 Natur- og kulturverdier
Oppland har flotte naturverdier. Dette er en viktig kvalitet for de som bor i fylket og 
for besøkende. Fylket har størst andel vernet areal i landet med sju nasjonalparker 
og omtrent 56 prosent av arealet i Oppland ligger mer enn 900 meter over havet.

I Oppland har vi gjennom folkehelseundersøkelsen ferske tall som viser at over 90 
prosent har god tilgang til stier og turmuligheter både sommer og vinter. Dette gir 
unike muligheter for friluftsliv og turisme.

Fylket har også et rikt kulturliv og kommer høyt opp på den nasjonale kultur- 
indeksen. Ulike deler av kulturlivet i fylket gjør seg bemerket både nasjonalt og 
internasjonalt. Områdene som særlig utpeker seg er audiovisuelle uttrykk som 
film, arrangement, kulturarv, litteratur og musikk. Reiseliv og kultur- og naturbasert 
næringsliv er viktige bærebjelker i flere regioner i Oppland. Dette er næringer som 
gir gode besøkstall og et tilbud til innbyggere og hyttefolk. De mange festivalene og 
arrangementene gir viktige bidrag i både nærings- og profileringsarbeidet for fylket. 

Kultur er også en viktig integreringsarena for innvandrere, og det er viktig å legge 
til rette for at innvandrere kan ta i bruk og bruker de ulike kulturelle aktivitetene. 

Fylket har en kulturarv som er av nasjonal historisk verdi. Antall besøkende i våre 
nasjonalparker øker. Matkulturen og den immaterielle kulturarven kan i enda større 
grad brukes og utvikles videre. Vi må sikre en god langsiktig balanse mellom bruk 
og vern for å sikre at utviklingen blir bærekraftig. Det er også viktig å jobbe for at 
arenaer fungerer fullt ut sett i lys av teknologisk og formmessig utvikling.

Tradisjonsmat, foto Morten Brun 
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3.5 Samferdsel
Oppland er i stor grad et transittfylke for både personer og gods på veg og bane, 
med viktige nasjonale transportårer som E6, E16 og Dovrebanen samt andre vikt- 
ige kommunikasjonslinjer som Rv4 og Gjøvikbanen. Byer og tettsteder i fylket er 
lite kompakte, noe som medfører mye transport og gjør det krevende å redusere 
klimagassutslipp og lokal forurensning fra privatbiler og andre kjøretøy.  

Forventningene til et godt kollektivtilbud 
har blitt større de senere årene. Dette har 
påskyndet en god utvikling av rute- 
tilbudet, samt en forbedring av komfort 
og informasjon både for buss og tog.  
Utviklingen i antall bussreiser følger i 
hovedsak den totale utviklingen i antall 
reiser i Oppland. Det er reisevekst i byene 
Lillehammer og Gjøvik, mens i region-
trafikken varierer resultatene mer. Flere 
lokale rutetilbud er fjernet eller står i fare 
for å bli redusert. Fylkeskommunen er i 
førersetet for den fylkesinterne trafikken 
med buss, men er avhengig av statens 
jernbaneprioriteringer og det kommer-
sielle busstilbudet når det kommer til 
fylkeskryssende trafikk og korresponder-
ende buss- og togtilbud. 

En stor andel av befolkningens reiser i Oppland gjøres med bil. Andelen som 
går, sykler eller reiser kollektivt er lav. Utfordringen er å få folk med reisebehov 
til å gå, sykle eller fylle bussene og togene. Samtidig må kollektivtilbudet gjøres 
mer miljøvennlig, tilgjengelig og effektivt. Oppland fylke har det fjerde lengste 
fylkesvegnettet i landet, og vedlikeholdsetterslepet på disse vegene ble i 2012 
beregnet til 1500 millioner kroner. Det er behov for en økt vedlikeholdsinnsats for 
å redusere etterslepet.

Det er flere drepte og skadde i trafikken i Oppland per kjørte kilometer enn i landet 
som helhet. De fleste alvorlige ulykkene skjer på riksvegnettet, hvor trafikken er 
størst. Vi har imidlertid en sterkt nedadgående trend i antall drepte og skadde i 
trafikken i Oppland. 

Digital infrastruktur er viktig hvis fylket skal kunne ta del i den teknologiske ut-
viklingen. For å sikre at vi kan nyttiggjøre oss av digital infrastruktur er det viktig 
at bredbåndsutbyggingen ivaretas i hele fylket. Vi har fortsatt områder hvor bred-
bånd ikke er bygd ut i tilstrekkelig grad.
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3.6 Klima og miljø
Klimaendringene er kritisk avhengig av hvor store de globale klimagassutslippene 
blir framover. Med reduserte klimagassutslipp vil klimaendringene bli betydelig 
mindre. Derfor er CO2-reduksjon og klimatilpasning viktig.

Økt nedbørintensitet, med påfølgende overvanns- og flomproblematikk, peker 
seg ut til å bli den største endringen i Oppland. Men klimaendringer vil også få 
konsekvenser for enkeltarter av planter og dyr og for hele økosystemer. Generelt 
må vi forvente at et varmere klima gir mer intenst ekstremvær. 

Den største klimautfordringen er økende utslipp av klimagasser fra land med 
voksende økonomier med stort forbruk av fossil energi, fossilt råstoff og mye 
bruk-og-kast. Samtidig som vi jobber for vekst i befolkningen og næringslivet i 
Oppland, må vi også jobbe for at denne veksten bidrar til så lave klimagassutslipp 
som mulig. Oppland skal bidra til å nå det nasjonale målet om å redusere utslipp- 
ene med 30 prosent innen 2020 i forhold til nivået i 1990. Gjennom Regional plan 
for klima og energi for Oppland 2013-2024 skal fylkeskommunen være en pådriver 
for hele opplandssamfunnet.

3.7 Befolkningens trivsel, helse og livsstil
Helsetilstanden i Norge er svært god, men Norge ligger som nr. 11 i forventet 
levealder internasjonalt (FHI 2015). Det er store geografiske og sosiale forskjeller i 
forventet levealder. Oppland ligger litt lavere enn landsgjennomsnittet i forventet 
levealder for begge kjønn.  

Norge rangeres som nummer fire på listen over verdens mest tilfredse nasjoner 
(World Happiness Report 2015). I Oppland skårer vi høyt på trivsel og trygghet. 
Her finner vi ingen forskjeller når det gjelder kjønn, geografi, alder, utdanning og 
inntekt (Østlandsforskning 2014). Dette er positive påvirkningsfaktorer på folke-
helsa som vi må ta vare på. 

Når det gjelder livsstil viser folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland at 
vi har en lavere andel som røyker og snuser daglig enn på landsbasis. Vi har et 
lavere inntak av frukt og grønt, og kun 25 prosent av den voksne befolkningen er 
fysisk aktive nok i forhold til Helsedirektoratets anbefaling. Oppland har en større 
andel med fedme og overvekt enn på landsbasis. På en rekke livsstilsområder ser 
vi klare sosioøkonomiske forskjeller. Desto høyere utdanning og inntekt desto 
bedre kosthold, mer fysisk aktivitet, mindre tobakk, mer deltagelse i aktiviteter, 
på møteplasser og i lag og foreninger (Østlandsforskning 2014). 
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Når det gjelder egenvurdert helse og tannhelse ser vi også store sosioøkonomiske 
forskjeller i Oppland. Når det gjelder ungdom er det mange som vurderer sin 
egen helse som god, og tannhelsestatusen har hatt en meget positivt utvikling 
hos barn og unge. Vi ser likevel en økning i psykiske plager og lidelser hos ungdom 
og på flere helse- og livsstilsrelaterte områder er sosioøkonomiske forskjeller 
også hos ungdom. 

I en del ungdomsmiljøer har det å være sunn blitt «in». Samtidig ser vi et sterkere 
press på kropp, utseende og vellykkethet, spesielt hos ungdom. Ungdata viser at 
flertallet blant ungdom mener at det å ha bra utseende øker statusen mye eller 
litt. Samtidig viser også Ungdata at 51 prosent er misfornøyd med egen kropp.  
I den videregående skolen i Oppland er det flere som kjenner til dopingbruk og 
en stor andel oppgir at det er lett å skaffe seg dopingmidler hvis de ønsker det 
(Korus 2015). Dette er nye samfunnsutfordringer det blir viktig å møte med fore-
byggende arbeid. 

Fordi Oppland har en høy andel eldre så har naturlig nok en større andel av 
befolkningen funksjonsnedsettelser. Å arbeide for universell utforming er derfor 
viktig. Når det gjelder livskvalitet skårer vi høyt i Oppland og de eldste har høyest 
grad av velvære til tross for at selvopplevd helse og funksjonsnivået er lavere.

Livsstil har stor innvirkning på befolkningens helse, og egenvurdert helse er en 
viktig indikator for sykelighet og bruk av helsetjenester. En stor andel av lidelser 
og sykdommer som behandles på norske sykehus er livsstilsrelatert. Norge har 
som mål å redusere for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske 
lungesykdommer og kreft med 25 prosent innen 2025 (NCD rapporten 2014). 
Dette målet bør vi i Oppland bidra med å nå. Et godt forebyggende og helsefrem-
mende arbeid lokalt, i kobling med gode og tilgjengelige helsetilbud regionalt vil 
være bærekraftig både helsemessig og samfunnsøkonomisk.

Frivillige på Vinjerock, foto Anne Loftu
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Elev ved Lena-Valle vgs, foto Jørgen Skaug
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4. Prioriterte poli kkområder for
utvikling av Oppland

4.1 Ei grønn fram d for Oppland
Overordnet ambisjon for samfunnsutviklingen er mulighetene som ligger i ei
grønn fram d. De e skal prege de tre prioriterte poli kkområdene næringsut -
vikling, kompetanse og samferdsel. Oppland skal legge større vekt på bærekra ig
utvikling, slik at Oppland oppnår sine fastsa e mål.

Bærekra ig utvikling handler om å ta vare på behovene l mennesker som lever
i dag, uten å ødelegge fram dige generasjoners muligheter l å dekke sine.
Bærekra vurderes ut fra både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.
Bærekra ige handlinger skal bidra l en re erdig, levedyk g og klimavennlig
samfunnsutvikling.

Med bakgrunn i økt innvandring, behov for nye arbeidsplasser og sysselse ng,
er det vik g at integrerings- utdannings og arbeidsmarkeds ltakene stø er opp
om hverandre. Vi trenger å samordne virkemiddelbruk for å ta imot og integrere
innvandrere på best mulig måte slik at de raskt kommer i enten utdanning eller
arbeid. Det er vik g at fylket har god dialog med kommunene, utdanningsins tu-
sjonen og næringslivet om de e.

Miljø

Sosiale forhold Økonomi
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4.1.1 Næringsutvikling

– Et framtidsrettet og offensivt næringsliv med 
vekt på det grønne skiftet.

Det grønne skiftet er en tanke- og gjøremåte som retter seg mot å redusere 
klimautslipp og å utnytte ressursene bedre. Det er ikke lenger et spørsmål om 
det blir en energiomstilling, men når. Norge er i en omstilling fra å basere seg 
på det svarte karbonet til det grønne. God klimapolitikk og god næringspolitikk 
henger sammen. Klimautfordringene er ikke bare begrensende, men gir også 
store muligheter. Oppland har naturgitte forutsetninger for å utvikle flere grønne 
arbeidsplasser, forbedre ressursutnyttelsen og bidra med ny teknologi. 

Oppland preges av små og mellomstore bedrifter som primært betjener et lokalt 
marked. Målrettet innsats for økt verdiskaping og etablering av varige arbeids- 
plasser og robuste bedrifter med langsiktige eierinteresser er viktig. For å være 
konkurransedyktig i et høykostland er innovasjon, omstilling og kvalitet i produkter 
og tjenester avgjørende. For å lykkes med å tiltrekke seg et kunnskapsbasert 
næringsliv trengs en tilpasset og framtidsrettet næringspolitikk. 

Innlandsutvalget har pekt på de mulighetene vi har med utgangspunkt i nærings- 
strukturen. Næringslivet i Oppland er i positiv utvikling blant annet på grunn av 
svak kronekurs. Dette er et godt utgangspunkt for å ta tak i de mulighetene vi ser 
for utvikling. Dette bør gjennomføres i samarbeid med de sterke fagmiljøene vi 
har innenfor kompetanse og industri.

En ambisjon for denne perioden er å bidra til flere arbeidsplasser i fylket. Det 
dreier seg fortrinnsvis om å få flere kompetanseintensive bedrifter til å etablere 
seg i regionen. Dette handler om å sikre tettere samarbeid mellom næringsliv, 
forskningsmiljø og offentlige aktører for å videreutvikle eksisterende næringsliv. 

Innenfor blant annet skog- og jordbruk er det viktig å kunne videreforedle rå- 
stoffet vi har stor tilgang på spesielt med tanke på en grønnere næringsutvikling. 
Vi er også landets nest største matvareprodusent og landbruk har stor betydning 
for mange kommuner i Oppland.  Grønne næringer er vekstnæringer basert på 
kunnskapsbasert produksjon og utnyttelse av biologiske ressurser for å skape pro-
dukter, prosesser og tjenester i et bærekraftig system. Grønne næringer omfatter 
både produksjon av fornybare biologiske ressurser, bruken av disse ressursene og 
reststrømmer. 
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Grønne næringer omfatter alle sektorer, blant annet jordbruk, skogbruk, fiske, 
reiseliv, næringsmiddelindustrien, treforedlingsindustrien, miljøteknologi, bygg 
og infrastruktur, energi og industri som tekstilindustrien, kjemisk industri, biote-
knologi og logistikk. Oppland skal sammen med Hedmark arbeide for å bli landets 
ledende bioøkonomiregion.

Fylket har også et sterkt industrimiljø med tyngde i Gjøvikregionen. Det blir viktig 
å ivareta og videreutvikle de fortrinn som blant annet er pekt på i Innlandsutvalg- 
ets rapport.

Opplevelser i reiselivet må videreutvikles i tråd med ambisjonen om ei grønn 
framtid.  Det skal legges vekt på et reiseliv som er klimavennlig med vekt på kort- 
reist mat og klimavennlig transport. Oppland har unike natur og kulturkvaliteter 
som i større grad kan anvendes innen næringsutvikling. Det er viktig å prioritere 
et god samarbeid om en utvikling som ikke går på bekostning av vern.  

Oppland er landets største hyttefylke og har et stort og økende antall fritidsinn-
byggere. Bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling relatert til fritidsinnbyggere 
vil være et viktig utviklingsområde. 

Fylket har et rikt kulturliv som kan integreres i reiselivet. Fylket har sterke fag- 
miljøer spesielt innen audiovisuelle uttrykk som film, arrangement, kulturarv,  
litteratur og musikk. Som landet største hyttefylke bør det også sees på muligheter 
for næringer relatert til fritidsinnbyggerne. 

Fylkets befolkningssammensetning tilsier at vi har et potensiale og behov for å 
utvikle sterke miljø innen velferdsteknologi med utgangspunkt i de kompetanse- 
miljøene vi har både på HiL og NTNU Gjøvik. Sistnevntes kompetansemiljø er vi-
dere et godt utgangspunkt for innovasjon og teknologiutvikling innen blant annet 
samfunnssikkerhet.

Befolkningen vår blir stadig mer sammensatt og mangfoldig og det er viktig å få 
utnyttet dette potensialet fullt ut. Gjennom å etablere tettere kontakt og kobling 
mellom tilflyttere, integreringsarenaer og næringslivet kan vi få økt sysselsetting 
og utvikle nye jobber. 

Det må etableres tett samarbeid med næringslivet for å få bedre samsvar mellom 
behov for kompetanse og de utdanningsmulighetene som tilbys. Fylket har lav 
FoU intensitet og det vil være viktig å stimulere til økende bruke av FoU-miljøer 
både innen offentlig og privat virksomhet. Det bør legges stor vekt på å utvikle 
sterke næringsklynger hvor regionens næringsliv tar i bruk forskning, utvikling, 
innovasjon og kompetanse. Det er gode samarbeidsarenaer i fylket som kan være 
grunnlaget for etablering av flere næringsklynger.
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• Flere arbeidsplasser i privat næringsliv og økt  
verdiskaping.

• Tiltrekke oss kompetanseintensive bedrifter.
• Tettere samarbeid mellom FoU-miljø, næringsliv  

og offentlige aktører.
• Videreutvikle eksisterende næringsliv.
• Bedre samsvar mellom samfunnets behov og  

utdanningstilbud i fylket.

Sammenheng med nasjonale forventninger til regional og  
kommunal planlegging
I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vektlegges 
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. I regional plan for verdiskaping vil klima- 
perspektivet være gjennomgående. En aktiv forvaltning av kultur og naturverdi- 
ene vil vektlegges. I den regionale planen er det et mål å bidra til et mer kompe- 
tanseintensivt næringsliv og økt innovasjonstakt gjennom tettere samarbeid  
mellom næringsliv, forskningsmiljøer og offentlige aktører.

NæRINGSUTVIKLING
Prioriteringer i perioden 2016–2020:

NCE Raufoss, foto Geir Olsen
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4.1.2 Kompetanse

– Sammenhengende opplæringsløp med vekt 
på samarbeid, samordning og omstilling

Kompetanse er en avgjørende faktor i velferdsutviklingen i samfunnet, både for 
arbeids- og næringsliv og for den enkeltes personlige utvikling. Det er viktig at 
bedrifter og virksomheter får rekruttert kompetent arbeidskraft, og at alle får 
mulighet til å videreutvikle kompetansen sin gjennom opplæring og studier.

Et næringsliv med et riktig utdanningsnivå er mer innovativt og bedre rustet for 
vekst og omstilling. Et offensivt næringsliv er opptatt av nyskaping og utvikling. 
Det krever både entreprenørskap og gründerånd. Bedrifter som anvender ny 
kunnskap i produksjon av varer og tjenester er ofte pådrivere for forsknings- og 
utviklingsarbeid som gir positive ringvirkninger for hele samfunnet. Høy kvalitet 
på grunnskole og videregående opplæring er avgjørende for at ungdom skal ha et 
godt utgangspunkt for jobb og høyere utdanning. Opplæringen skal gi mestrings- 
opplevelser, motivasjon og solide basiskunnskaper. Dette gir en god plattform for 
læring gjennom hele livet. 

I Oppland er det fortsatt nødvendig å arbeide for å øke gjennomføringsgraden i vi-
deregående skole. Det er derfor viktig med et tettere samarbeid mellom grunnskole 
og videregående opplæring for å sikre tidlig innsats og for å få gode overganger 
mellom utdanningsnivåene. Det er også nødvendig å se på hvilke betingelser uten-
for skolen som bør ivaretas for å sikre en økt gjennomføringsgrad. 

Behovet for godt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen er viktig 
med tanke på fleksible løsninger for både språkopplæring og avklaring av hvilket 
kompetansenivå disse elevene har som utgangspunkt. Videre vil det være viktig 
med økt samarbeid med offentlige og private aktører for å sikre læreplasser, og 
dermed i større grad stimulere til at flere velger og fullfører en fagarbeiderutdan-
nelse.

Med det økende antallet innvandrere er det behov for å styrke kompetansen til 
innvandrere og sikre godkjenning av utdannelse til de det gjelder. Språk- og sam-
funnsfagligkompetanse er det viktigste integreringsverktøyet og vi må stimulere 
flere innvandrere til å enten omgjøre eller bygge på kompetansen deres. Riktig 
utdannelse i dialog med næringslivet er viktig når det gjelder muligheten til økt 
sysselsetting og bosetting i Oppland. I tillegg til kompetansetilførsel til innvandrere, 
har Oppland også behov for kompetanse om innvandrere slik at vi kan sikre et 
dynamisk arbeidsmarked og minske sosiale ulikheter. 
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Vi står overfor et teknologisk paradigmeski e, og det er vanskelig å forutsi hva
de e innebærer for fram das kompetansebehov og arbeidsmuligheter. Det vil
derfor være vik g å bidra l et samfunn som evner å oms lle seg raskt. De e vil
være spesielt vik g for barn og unge siden det anslås at omtrent 60 prosent av
fram das yrker ikke eksisterer i dag. Vi må derfor se på hvilke muligheter vi har
for å integrere de e i opplæring. De unge må større i større grad skape sin egen
arbeidsplass. Derfor må kunnskap om entreprenørskap og gründervirksomhet
se es på dagsorden i skolen.

For å videreutvikle og utvikle kompetanse innen grønn økonomi vil det være
nødvendig å samarbeide mer med kompetansemiljøene både i og utenfor fylket.

For å møte utviklingen i arbeidslivet må fagopplæring og høyere utdanning
utvikle kunnskapsarbeidere med relevant kompetanse. Det er vik g å investere i
kunnskap som er vår vik gste ressurs.

Fagspesi kk
kompetanse

Kompetanse i å
u orske og skape

Kompetanse
i å lære

Kompetanse i å
kommunisere,

samhandle og delta
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• Se det helhetlige opplæringsløpet i sammenheng.

• Ruste opplandssamfunnet l å håndtere oms lling.

• Økt satsing på entreprenørskap og gründere.

• Utvikling av og samarbeid om rik g og nødvendig
kompetanse for å legge l re e for det grønne ski et.

• Det er behov for både kompetanse om innvandrere
og kompetanse lførsel l innvandrere for å sikre et
dynamisk arbeidsmarked og minske sosiale ulikheter.

• Te ere samarbeid med og mellom private og
o entlige aktører for ere læreplasser.

Sammenheng med nasjonale forventninger l regional og
kommunal planlegging
I nasjonale forventninger l regional og kommunal planlegging vektlegges at
forskning, utdanning og kompetanse bidrar l fram dig næringsutvikling. I den
regionale planen er det et mål å bidra l en mer fram dsre et kompetanse.
Helse og trivsel er vektlagt og de e følges opp gjennom rullering av regional plan
for folkehelse.

KO M P E TAN SE
Prioriteringer i perioden 2016–2020:

Elever ved Lena-Valle, foto Lena-Valle vgs
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4.1.3 Samferdsel

– Moderne, klimavennlige og effektive  
samferdselsløsninger fremmer attraktive  
bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Reisetid og antall arbeidsplasser er avgjørende for å utvide arbeidsmarkedene. 
Tilrettelegging av en flerkjernet utvikling, som støtter opp under en videre utvikling 
av bo- og arbeidsmarkedsregionene, er sentralt. Det krever god mobilitet mellom 
regionene, som igjen forutsetter et effektivt transportsystem med høy kvalitet.

God infrastruktur med høy kvalitet og kapasitet, er viktig for samfunnsbygging og 
næringsutvikling i Oppland. Gode samferdselsårer sikrer utvidet markedstilgang, 
gir økte muligheter for reiselivsnæringen og styrker Oppland som hyttefylke. 

Det er etablert gode samarbeidsarenaer for veg og jernbane, og et godt planverk 
gjennom Nasjonal transportplan (NTP). Erfaringene fra de siste NTP-prosessene, 
hvor vi samarbeider med Hedmark og Østlandssamarbeidet, viser at det er viktig 
å samles om felles innspill til NTP. De to fylkene har mange felles utfordringer, og 
Innlandet har fått god uttelling når det gjelder andelen av investeringer i siste NTP 
2014 - 2023, blant annet gjennom utbygging av de nasjonale transportkorridorene. 

Nasjonale mål om å få flere til å bruke kollektivtrafikk, sykkel eller beina, tillegges 
stor vekt i areal- og transportutviklingen i Oppland. Fylkeskommunen og andre 
samferdselsaktører må få nødvendige midler til å opprettholde og styrke kollek-
tivtilbudet og finansiere infrastruktur. Aktørene må samarbeide for å lykkes med 
en helthetlig kollektivløsning. 

Helhetlige løsninger for buss, bane og andre tilbud er nøkkelen til framtidig suksess 
for omlegging av transportfordelingen. Det er derfor vesentlig å ta mer helhetlige 
grep omkring samhandlingen om kollektivløsninger mellom aktørene. Utvikling av 
gode knutepunkter er avgjørende i et koordinert og effektivt kollektivnett av jern-
bane, ekspressbusser og fylkets egen kollektivtransport. Det er fortsatt behov for 
kontinuerlig satsing på jernbanestrekningene i Oppland. Gjennom utbyggingen av 
jernbanen vil knutepunktutvikling være viktig, og fylkeskommunen og vertskom-
munene vil være viktige samarbeidspartnere og delta i utbyggingen. 

Det er behov for økt innsats for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveg-
nettet. Ras og flom i Innlandet forårsaker upålitelighet spesielt for næringslivet. 
Upålitelighet er en av grunnene til at godstransport overføres fra bane til veg. 
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Kostnader knyttet til flomskader har de seneste årene gått på bekostning av plan-
lagte vedlikeholds- og investeringstiltak. 

Det er viktig å arbeide for å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning fra 
privatbiler og andre kjøretøy. Vi må i større grad se på hvordan kollektivtilbudet 
skal være utformet i byene og distriktene for å dekke framtidas behov. Det er 
viktig med godt samarbeid om både kommunale og regionale planer som om-
handler areal og transport for å få løftet betydningen av gåing, sykling og kollektiv- 
transport. Dette skal også ivareta hensynet til økt tilgjengelighet og trafikksikker-
het og legge til rette for kombinerte reiser gjennom gode parkeringsløsninger for 
sykkel og bil ved knutepunktene.

Kommunikasjon innebærer også digital infrastruktur. Dette er en viktig forutset-
ning for god utvikling både innenfor næringsutvikling, kompetanse og omstilling. 
Det er fortsatt områder i fylket som ikke har et tilstrekkelig tilbud om digital infra-
struktur. Fortsatt bredbåndsatsing er avgjørende for næringsliv, fritidssamfunnet 
og befolkningen generelt. 

I arbeidet med kommende NTP vil det være viktig å sette gjenstående hoved-
forbindelser i Oppland og Hedmark på dagsorden. Det er gjort store investeringer 
på hovedvegnettet de senere årene. De delene som gjenstår vil være viktig å få 
oppgradert for å få full effekt av infrastrukturen i framtida. Dette gjelder både 
forbindelser inn og ut av fylkene og internt i fylkene.

Det er svært viktig at neste NTP legger opp til å fullføre gjennomføring av priori- 
terte tiltak, med andre ord sikre finansiering og gjennomføringskraft for prosjek-
ter som allerede ligger inne i gjeldende NTP. Det må bygges videre på gjeldende 
prioriteringer, slik at de settes inn i en større sammenheng og bidrar til videre 
regional utvikling.

Syklist i trafikken, foto Knut Opeide / Statens vegvesen
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Fylkestingene i Hedmark og Oppland vedtok i april 2015 følgende felles 
innspill til prioriteringer i kommende NTP:

• «Lottorekka» Vegprosjektene som ligger inne i gjeldende NTP – Rv 4, E6, E16 
og Rv 3/25 – Rv 3 fullføres raskere enn forutsatt i gjeldende NTP. 

• E16 må inngå som en av to øst-/vestforbindelser.
• De viktige utlandsforbindelsene E16 og Rv2 må sikres statlige bevilgninger. 
• InterCity-området, spesielt Dovrebanen – med dobbeltspor til Hamar innen 

2024 og Lillehammer innen 2027. For å finansiere utbyggingen mener  
fylkestingene at strekningen må tas ut av NTP-rammen og prosjektfinansieres. 
Kapasitetsøkende tiltak for godstransport mellom Hamar og Lillehammer som 
inngår i en framtidig dobbeltspor-utbygging må på plass innen 2026.

• Kapasitetsøkende tiltak på Kongsvinger- og Gjøvikbanen må gjennomføres. 
• Røros- og Solørbanen elektrifiseres og får full fjernstyring innen 2020.
• Tiltak på Dovrebanen nord – Lillehammer – Trondheim – som bidrar til økt 

kapasitet for gods- og persontog og redusert reisetid for persontogene.
• Forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv vil øke kapasiteten for godstransporten.

Togstasjon på Hadeland, foto Sissel S. Bjerkehagen
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• Arbeide for redusert klimaavtrykk og lokal miljø- 
belastning fra transportsektoren gjennom redusert  
bilandel og busser med lavere utslipp.

• Tiltak for økt andel for kollektivtransporten, herunder 
bedre tilgjengelighet for alle brukergrupper.

• Bedre infrastruktur og kollektivtilbud i samarbeid  
med Hedmark for å skape en mer integrert bo- og  
arbeidsmarkedsregion rundt Mjøsa.

• Økt innsats på vedlikehold for å redusere etterslepet 
på fylkesvegnettet og gjøre dette bedre rustet til å  
takle flom og ekstremvær.

• Stort påtrykk og konstruktive innspill til regjeringen i 
samarbeid med Hedmark og Østlandssamarbeidet for 
å realisere viktige samferdselsprosjekter og følge opp 
vedtak i NTP.

• Fortsatt høyt trykk på fysiske og trafikantrettede  
trafikksikkerhetstiltak som opplæring og holdnings- 
skapende tiltak.

• Fortsatt innsats for å gi alle deler av fylket god tilgang 
til digital infrastruktur.

SAMFERDSEL
Prioriteringer i perioden 2016–2020:

Sammenheng med nasjonale forventninger til regional og  
kommunal planlegging
Prioriteringene er i tråd med de nasjonale forventningene til kommunal og  
regional planlegging hvor samordnet bolig, transport og arealplanlegging er  
vektlagt. Det er også vektlagt et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem. 
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4.2 Planarbeid i perioden
4.2.1 Prioriterte nye regionale planer

Næringsutvikling

Regional plan for verdiskaping
Det er viktig å samordne virkemiddelaktørene for felles innsats med 
utgangspunkt i de rapporter og det kunnskapsgrunnlag vi har om 
næringslivet og utviklingsmulighetene. Den regionale planen for verdi- 
skaping anses derfor å være et relevant verktøy for å understøtte det 
videre arbeidet for å følge opp Innlandsutvalgets rapport og bioøkonomi- 
strategien som kommer. Videre er det et mål at planen skal bli et godt 
verktøy for tildeling av regionale utviklingsmidler.

Planarbeidet bør også gi svar på videreutvikling av næringsmuligheter 
relatert til fritidsinnbyggere. Videre bør planarbeidet vise miljøvennlig 
utvikling av fritidsområder, hytteutbygging og løsninger for bosetting i 
tråd med framtidige behov, samtidig som integreringsperspektivet blir 
ivaretatt. 
 
Viktige samarbeidspartnere vil være Innovasjon Norge, HiL, NTNU, 
Nav, NHO, Fylkesmannen, Siva og kommunene. 

Kompetanse

Regional plan for kompetanse
Planarbeidet vil vektlegge samarbeid for å sikre samsvar mellom 
bedriftenes behov for kompetanse og utdanningstilbud. Det vil også 
legges vekt på det helhetlige opplæringsløpet og tidlig innsats. Videre 
vil planarbeidet dreie seg om hvilke løsninger vi kan finne for fleksible 
utdanningstilbud og kompetanseving for innvandrere. Dette gjelder 
både unge og voksne.

I planarbeidet bør det også avklares hvilke kompetansemiljøer det er 
behov for å samarbeide med innenfor grønn økonomi  og hvordan 
ivareta og integrere innvandrerbefolkningen i Oppland.

Samarbeidspartene er næringslivet, Nav, Fylkesmannen, NHO,  
Innovasjon Norge, IMDI, relevante forskningsmiljø, NTNU Gjøvik, HiL 
og kommunene.
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Samferdsel

Regional plan for samferdsel
Det har ikke tidligere blitt utarbeidet en helhetlig plan for samferdsel. 
Hovedformålet med planen er å etablere en strategisk overbygning for 
å samordne Opplands ansvarsområder i en felles plan og å kunne se 
virkemidlene under de forskjellige samferdselsområdene i sammen-
heng.  Videre oppsummere de viktigste prioriteringene og tiltakene som 
må gjøres i fylket og tilstøtende regioner for å løse dagens transport- 
behov og for å møte morgendagens utfordringer. Regional plan for sam-
ferdsel bør bygge på Oppland og Hedmarks felles innspill til Nasjonal 
transportplan og legge grunnlaget for en kontinuerlig samordnet region-
al politikk som styrker Innlandet og legger til rette for vekst og utvikling. 

Bakteppet er hvordan landsdelen kan utvikles som en mer attraktiv 
region hvor det legges til rette for ønsket vekst og utvikling og sette 
fokus på hva som må løses av utfordringer for å få et samlet transport- 
tilbud som oppleves som effektivt, sikkert og miljøvennlig. Planarbeidet 
vil derfor legge vekt på å sette alle elementene i samferdsel i system. 
Det vil også legges vekt på å finne fram til mer helhetlig og sammen-
hengende løsninger for buss, bane og veg.  Det er viktig å se infrastruk-
tur og samferdsel i sammenheng med tilrettelegging for blant annet 
næringslivet, fritidsinnbyggeren og innvandrerens behov. Planarbeidet 
må ta utgangspunkt i at framtidas samferdselssystem i større grad skal 
være bærekraftig og ha et grønt fotavtrykk.
  
I planarbeidet er det viktig med bred involvering, Statens vegvesen er 
en naturlig samarbeidspartner på alle nivåer i dette arbeidet.
Samarbeidspartene vil være NSB, Jernbaneverket, kommersielle 
busstilbud, Statens vegvesen, Avinor og kommunene.

Strategisk kollektivplan for Oppland 
Gjeldende plan bygger på de overordnede målene velferd, miljø og 
regional utvikling. Dette er fortsatt viktige mål, men klima og miljø er 
blitt enda mer sentralt og planarbeidet må derfor omhandle tydelige 
retninger innen dette området, samt en overordnet plan for gjen-
nomføring av nye anbudsutlysninger med kunde- og markedsfokus. 
Det er viktig å videreføre samarbeidet for et godt kollektivtilbud med 
tilgrensende fylkeskommuner, spesielt Hedmark fylkeskommune i 
Mjøsområdet, samt Staten for utvikling av jernbanetilbudet.

Strategisk kollektivplan vil bli tatt inn som en del av regional plan for 
samferdsel. 
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4.2.2 Rullering av planer
Klima og miljø

Rullering av Regional plan for klima og energi 2013–2024
Klima og miljø er overordnet føring for andre politikkområder og det 
er behov for å rullere planen for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunn- 
lag og ivareta de endringer som har oppstått i planperioden. Det inne- 
bærer blant annet mer vekt på klimatilpasning. 

Aktuelle samarbeidsparter er Fylkesmannen og øvrig regional stat, 
kommuner, FOU-miljøer, næringsliv og organisasjoner.

Folkehelse

Rullering av Regional plan for folkehelse 2012–2016
Siden forrige regionale plan for folkehelse ble laget har ny folkehelse-
lov kommet, og vi har både fra folkehelse- og levekårsundersøkelsen 
og Ungdata-undersøkelsen fått mye ny kunnskap om befolkningens 
helse og påvirkningsfaktorer. 

Skolen reproduserer fortsatt i stor grad sosiale ulikheter i læring.  
En kobling mellom folkehelsearbeidet generelt og utjevning av sosiale 
helseforskjeller spesielt vil være egnet å koble sammen med arbeidet 
for å øke gjennomføringsgraden i videregående skole. Det vil være 
viktig å vektlegge psykisk helse blant barn og unge. 

Aktuelle samarbeidspartnere er Forskningsmiljø, Nav, Fylkesmannen, 
KS, IMDI, kommuner, organisasjoner.
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4.2.3 Status gjeldende planer og strategier

Fylkesdelplaner og regionale  
planer vedtatt etter PBL Status/kommentar

Regional plan for attraktive byer og 
tettsteder i Oppland 2016–2026

Erstatter fylkesdelplan for senter- 
struktur og handel. Sendt på off. 
høring okt. 2015 med mål om vedtak 
juni 2016

Regional plan for samfunnssikkerhet 
og beredskap 2014–2017.  
Fylkeskommunen, Fylkesmannen, 
kommunene

Vedtatt 2014. 
Rulleres i perioden

Regional plan for Rondane og  
Sølnkletten

Statlig initiert plan for villreinområdene. 
Vedtatt 2013

Regional plan for Ottadalsområdet Statlig initiert plan for villreinområdene. 
Vedtatt april 2016

Regional plan for Hadeland 2015–
2021 Vedtatt februar 2015

Regionale vannforvaltningsplaner  
og tiltaks-program 2016–2021

 – Vestviken
 – Glomma

Statlig initierte planer ihht EU-direktiv.
Vedtatt i Ft 2015, sentral godkjenning 
i KLD forventes sommer 2016

Regional plan for Dovrefjellområdet 
Statlig initiert plan for villreinområdene.
2. gangs høring /off. ettersyn. 
Vedtas 2016

Regional plan for Gudbrandsdals- 
lågen med sidevassdrag

Sendes på høring sommer 2017. 
Vedtas av FT i løpet av 2017
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Andre planer og strategier  
(ikke etter PBL) Status/kommentar

Skog- og trestrategi for Hedmark og 
Oppland 2013–2016 Innarbeides i bioøkonomistrategien

Reiselivsstrategi for Oppland 2012 Kan eventuelt inngå i Regional plan for 
verdiskaping

Handlingsprogram for fylkesveger i 
Oppland 2014–2017 Rulleres i perioden

Jordvernstrategi for Oppland (2007)
Nasjonal jordvernstrategi som godt 
grunnlag for rullering i inneværende 
periode

FoU-strategi for Hedmark og Oppland 
2013–2016 Rulleres i inneværende periode

Handlingsplan for trafikksikkerhet 
(FTU) 2014–2017 Rulleres i perioden

Strategisk kollektivplan for Oppland 
2011–2015 inngår i Regional plan for samferdsel

Strategiplan for videregående  
opplæring 2013–2016 

Strategiplan for videregående  
opplæring 2013–2016

Bibliotekplan for Oppland

Politikk for det flerkulturelle Oppland 
2008

Utarbeides Strategi for et  
inkluderende Oppland i perioden

Kulturstrategi for Oppland Utarbeidet, vedtatt vår 2016

Strategiplan for kulturnæringer og 
kulturbaser-te næringer 2011–2015

Ikke utarbeidet, perspektivet  
innarbeides i Regional plan for  
verdiskaping

Strategiplan for idrett (2012) med 
Handlingsplan for store idrettsanlegg 
2015–2018

Rulleres i perioden

Ung i Oppland - ungdomspolitikk for 
Oppland 2012–2015 Rulleres i perioden

Internasjonal strategi 2012–2015 Rulleres i perioden

Kulturarvstrategi for Oppland 
2015–2020. Fagmelding for prior-
iterte kulturminner, kulturmiljø og 
kulturhistoriske landskap utarbeides 
2016–2017. 

Utarbeidet og vedtatt

Bygningsvernstrategi Utarbeidet 2013

ATP-strategi for Mjøsområdet Utarbeides i perioden
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1. Forord 
Ved fylkesordfører Even Aleksander Hagen 

(Tekst kommer i endelig plandokument, juni 2020) 
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2. Innlandet- eventyrlige muligheter 

Vi har høye ambisjoner for Innlandet. Sammen skal vi utvikle hele fylket gjennom tiltak som 
passer godt for både by og bygd. Et mangfoldig fylke krever ulike løsninger, og vi må derfor 
sikre en tilstedeværelse og utvikling i hele Innlandet. Det framtidige Innlandet formes i dag, 
av oss som bor og virker her. Til grunn for arbeidet legger vi FNs bærekraftmål.  
 

Gjennom Innlandsstrategien prioriterer fylkestinget de største, mest komplekse og viktigste 
utfordringene, som må løses med regionale planer som virkemiddel. Dette er forankret 
gjennom en bred involvering av innlandssamfunnet. 
 
Visjonen for Innlandet bærer i seg vår felles historie, og peker samtidig på mulighetene som 
det nye fylket har:  Innlandet – eventyrlige muligheter 
Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, 
industri, landbruk og reiseliv 
 
Sammen med denne visjonen ble det vedtatt fire satsingsområder.  
Disse beskriver hvordan vi skal realisere de eventyrlige mulighetene og ta nye posisjoner. 
Satsingsområdene skal danne et godt grunnlag for mer tverrfaglig samarbeid og helhetlig 
politikkutforming:  
 
Innbyggere – Innovasjon – Inkludering – Infrastruktur  
 
Innlandet fylkeskommune skal ha hendene på rattet og foten på gasspedalen. Nå skal vi 

gjennom samarbeid jobbe for å realisere de eventyrlige mulighetene vi har sammen. 

 

Langsiktige utviklingsmål 
 
Innlandsstrategien skal peke retning for framtida. Det er helt avgjørende at vi i det nye 
Innlandet forstår våre utfordringer og at vi evner å realisere mulighetene våre. Vårt felles 
prosjekt er å bygge Innlandet, og da må vi starte med å legge en strategi for hvor vi skal og 
hvordan vi kommer dit. Enighet om langsiktige utviklingsmål og målrettet arbeid er viktige 
forutsetninger for å lykkes.  
 
Vi i Innlandet vil jobbe for:  

• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser 

• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder 

• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 
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3. Regional planstrategi 

Fylkeskommunene skal, ifølge plan- og bygningsloven (pbl.) utarbeide ny regional 

planstrategi innen ett år etter at nytt fylkesting har tiltrådt (pbl. § 7-1). Formålet med 

regional planstrategi er å avklare behovet for, og foreslå, regionale planer. Med 

utgangspunkt i fylkets utfordringer og muligheter vurderes og tas det stilling til langsiktige 

utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal prioriteres gjennom videre regional planlegging. 

Regional planstrategi gir mulighet for å se utfordringer og muligheter på tvers av 

kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer. En god prosess er vesentlig, og det må 

skapes arenaer hvor mange aktører kan møtes for å drøfte hovedutfordringene i regionen, 

og sammen komme frem til hva som bør prioriteres. Regional planstrategi er et verktøy for 

langsiktig planlegging på fylkesnivå.  

Planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal 

følges opp. Den skal beskrive hvilke planformer som bør benyttes, om det skal utarbeides en 

plan for hele fylket eller planer for bestemte områder eller formål.  
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Nasjonale forventninger

Våren 2019 kom det nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. I
dokumentet synliggjør regjeringen fire store utfordringer:

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• Å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftamål skal være det politiske hovedsporet for
å ta tak i vår tids største utfordringer og denne gangen legges det vekt på:

• Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling
• Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet

• Bærekraftig areal- og transportutvikling
• Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve

Regjeringen legger hvert fjerde år fram
nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging for å fremme en
bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale
forventningene skal følges opp i
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med
planstrategier og planer, og legges til grunn for
statlige myndigheters medvirkning i
planleggingen. Forventningene synliggjør mål,
oppgaver og interesser som regjeringen
forventer at fylkeskommunene og kommunene
legger vekt på for å bidra til nasjonal politikk.
Disse avveies videre gjennom regionalpolitiske
vurderinger og videreføres til helhetsløsninger

både regionalt og lokalt.



7 | Innlandsstrategien HØRING 2020-2024

Vi bygger Innlandet – utfordringer og muligheter

FNs bærekraftsmål
Fylkestinget for Innlandet vedtok at FNs bærekraftsmål legges til grunn for utarbeidelse av
Innlandsstrategien. Dette er i samsvar med signaler i de nasjonale forventingene.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. Det er utarbeidet globale mål som gjelder for alle
medlemsland i FN.

Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og det blir viktig å finne en
god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi. De tre bærekraftperspektivene henger
sammen og er avhengig av hverandre. Figuren synliggjør at klima og miljø er grunnleggende for
både økonomi og mennesker.

Å arbeide med bærekraftig utvikling er et
stort og sammensatt tema, som skal
implementeres i ulike planer og
strategier. Arbeidet må ha et tydelig
politisk eierskap og en god forankring og
samarbeidsklima med
innlandssamfunnet
Flere av bærekraftmålene fanges
allerede opp i mange av
fylkeskommunens planer og strategier.
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4. Satsi ngsom råder
Satsingsområdene skal danne et godt grunnlag for mer tverrfaglig samarbeid og helhetlig
politikkutforming:

Innbyggere – Innovasjon – Inkludering – Infrastruktur

Derfor har både den tematiske inndelingen i kunnskapsgrunnlaget, og arbeidet med
Innlandsstrategien, tverrfaglighet som utgangspunkt. Med denne oppbyggingen ønsker vi å
invitere til å se utfordringer og muligheter på tvers, på nye måter og åpne opp for bredere
og mer inkluderende deltagelse.

De viktigste utfordringene og mulighetene for innbyggere i Innlandet:

Innlandet har 371 000 innbyggere. Selv om Innlandet har befolkningsvekst, så har det
gjennom de siste ti årene vært fødselsunderskudd. Det er altså færre fødte enn antall døde
personer gjennom perioden.

I tillegg har store deler av regionen betydelig netto fraflytting. Uten innvandring er det en
betydelig befolkningsnedgang. Innlandet er også den regionen i Norge med størst andel
eldre, og lavest andel yngre i sin befolkning. Befolkningsframskrivinger tyder på at disse
effektene vil forsterke seg kraftig i årene framover. Disse endringene i
befolkningssammensetning gir viktige perspektiver når det gjelder framtidig planlegging,
finansiering og utvikling av ny politikk for Innlandet.

Innlandet som bo- og arbeidsmarkedsregion, kan videreutvikles. Utbygging av infrastruktur,
etablering av universitet, og ikke minst ny sykehusstruktur, er viktige prosjekt med stor
betydning for innbyggerne i Innlandet. Innlandet byr på mange kvaliteter, med både
bymiljøer og naturopplevelser lett tilgjengelig. Dersom en på en bærekraftig måte tar
ressursene i bruk, vil dette være fortrinn for Innlandets befolkning i årene fremover, og bidra
til at regionen blir et attraktivt sted både å bo og besøke.

For å få til en utvikling i hele Innlandet og en balansering av folketallsutviklingen, må vi se på
nye løsninger og virkemidler for næringsutvikling som bygger på regionale fortrinn, og som
styrker verdikjedene.

Visjon for innbyggere
Det skal være godt å bo, leve, jobbe og utdanne seg i Innlandet. Vi ønsker at flere skal
flytte hit og tilbringe tid i fylket vårt.
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De viktigste utfordringene og mulighetene for innovasjon i Innlandet:

Utvikling og nyskaping er avgjørende for framtidig vekst og velferd. Det gjelder både for å
møte globale, nasjonale og regionale utfordringer. Våre forpliktelser knyttet til en
bærekraftig utvikling medfører behov for nytenking knyttet til produkter og tjenester.
Nytenking og utvikling sikres best gjennom grenseløs samhandling mellom ulike aktører
både gjennom eksisterende nettverk, men ikke minst gjennom nye koblinger og samarbeid.

Arbeidstakere i Innlandet har i snitt betydelig lavere lønn enn det som er gjennomsnittslønn i
Norge. Dette er i stor grad knyttet til dagens næringsstruktur. Det er ikke nok samsvar
mellom den kompetansen som unge tilegner seg, og de eksisterende arbeidsplassene som
finnes i Innlandet. Dette er en viktig årsak til fraflytting og vi må prioritere gjennom de
regionale planene for å snu denne utviklingen.

Verdiskapning gjennom bearbeiding av råvarer enten det er fra luft, vann, jord og skog,
krever kraftfulle virkemidler for å unngå at man kun blir en råvareøkonomi. Det er
avgjørende viktig å forstå at Innlandet på mange områder er en råvareøkonomi, og at dette
byr på store muligheter og betydelige utfordringer. Hvilke politiske valg som tas og ikke tas,
avgjør om Innlandet mestrer omstilling og utvikling av den grønne økonomien.

De viktigste utfordringene og mulighetene for inkludering i Innlandet:

Et velutviklet arbeids-, utdannings-, kultur- og aktivitetstilbud og tilgang til gode møtesteder,
er forutsetninger for inkludering. Endringene i alderssammensetningen betyr at en stadig
mindre andel av befolkningen vil være inkludert i utdannings- og arbeidslivet. Innlandet har i
tillegg en høyere andel uføre enn landssnittet. Vel 30 000 personer, eller om lag 13,5 prosent
av hele befolkningen i Innlandet, er uføre. De står dermed også utenfor arbeidslivet.

Visjon for innovasjon
Vi skal ha vilje til utvikling, og skal alltid lete etter bedre løsninger. Innovasjon, både i
offentlig og privat sektor, skaper nye arbeidsplasser

Visjon for inkludering
Vi skal bygge det inkluderende Innlandet og feire mangfoldet. Alle skal kjenne tilhørighet
og trygghet



1 0| Innlandsstrategien HØRING 2020-2024

Innlandet er avhengig av den enkeltes innsats og deltakelse for å skape tilhørighet og sosiale
nettverk. Det må tilrettelegges for et godt samarbeid med offentlige myndigheter,
næringsliv, frivilligheten og andre grupper i samfunnet og sørge for at flere opplever økt
tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet.

En svært stor andel av innbyggerne i Innlandet trives godt. Dette er et godt utgangspunkt for
å bygge det inkluderende Innlandet. Det er viktig å redusere ulikheter knyttet til
grunnleggende sosiale forhold som utdanning og økonomi, og som også kan oppstå på grunn
av store geografiske avstander. I tillegg har miljøfaktorer, næringsstruktur, folkehelse,
levevaner og helsetjenester, stor påvirkning både på befolkningens livskvalitet og på graden
av inkludering.

De viktigste utfordringene og mulighetene for infrastruktur i Innlandet

Innlandet er stort i utstrekning og befolkningen bor spredt. Dette skaper en rekke
utfordringer når det gjelder infrastrukturen i regionen, herunder det å etablere gode
møtepunkt. Det meste av samferdselen i regionen er transportruter inn og ut av regionen,
og i mindre grad mellom regionene og innad i Innlandet. Befolkningen i Innlandet har mindre
tilgang til, og bruker vesentlig mindre, kollektivtransport enn landsgjennomsnittet. Det
mangler i dag kollektive satsinger som binder Innlandet sammen.

En forutsetning for å sikre vekst og utvikling i hele Innlandet, er en godt utbygd digital
infrastruktur. Bredbåndsutbyggingen må organiseres på en annen måte for å få til utbygging
for innbyggerne i hele fylket.

Innlandet fylkeskommune er Norges største fylkesvegeier med nesten 7 000 km med veg.
Det er et betydelig vedlikeholdsbehov på dette fylkesvegnettet. I tillegg er vegtrafikk
Innlandets største kilde til klimagassutslipp. Klimaendringer skaper utfordringer for
infrastrukturen i fylket der særlig flom og skred påvirker drift, vedlikehold og beredskap.

Med et stort antall tilreisende personer, særlig i høytider og ferier, befolkningsnedgang og
endret befolkningssammensetning blant fastboende, har Innlandet viktige utfordringer
tilknyttet infrastrukturens kapasitet og kostnader. Dette skyldes at infrastruktur er orientert
mot enkeltpersontrafikk, og i liten grad mot kollektive løsninger. Dette gjelder spesielt
jernbane.

Visjon for infrastruktur
Vi må sikre grønn mobilitet, nye møteplasser og tilgjengelighet i et vidstrakt fylke. Derfor
investerer vi i veg, kollektivtrafikk og digital infrastruktur.
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Globale trender  
 

Innlandet legger mange av premissene for egen utvikling. Samtidig er også verden rundt en 

drivkraft for endringene som skjer i Innlandet. Derfor er det viktig å være bevisst på de store 

strømningene, og at Innlandet også må bidra med løsninger på mange av verdens 

utfordringer. 

 Klimaendringer – Klimaendringene utgjør en viktig utfordring i tida framover med høyere 

temperaturer, endret naturlandskap, smeltende isbreer, press på truede økosystem og arter, 

mer ekstremvær og mer naturskade på infrastruktur. 

 Globalisering – Verden blir stadig mindre med digitalisering og internett. Kunnskap og idéer 

deles raskt over hele verden. Det gir et bredere tilbud av varer, tjenester og opplevelser, og 

gjør at næringslivet har et større marked. Samtidig åpner det for konkurranse som stiller 

krav til det å være innovativ og produktive. 

 Teknologiutvikling – Innovasjonstakten er stadig økende. Vi beveger oss i en retning hvor 

den digitale og fysiske verden smelter sammen i større grad. En større del av menneskenes 

tid tilbringes i digital interaksjon. Dette gir muligheter for å være i sentrum for utviklingen 

selv om man fysisk er i utkanten. 

Urbanisering – Utviklingen de siste tiårene tyder på økt mobilitet og økt urbanisering. Flere 

vil søke seg mot byer og tettsteder for arbeid og bosetting. Dette ser ut til å gjelde både 

regionalt, nasjonalt og globalt. 

Aldrende befolkning – I Norge som i store deler av verden vokser andelen eldre i samfunnet, 

og Innlandet er av de første fylkene i landet som dette vil gi tydelige utslag. Med en lavere 

andel i arbeidsstyrken så vil det kreve økt produktivitet. Samtidig er det muligheter for at 

eldre i framtida kan, og vil, jobbe lengre enn før. 

Ressursknapphet – Mange steder i verden er det knapphet på viktige ressurser som rent 

vann, trygg mat, ren luft, energi, arealer og mineraler. Det betyr at det må utvikles løsninger 

for å bruke ressursene mer effektivt. Innlandet har god tilgang på mange av disse 

ressursene. 
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5. Politikkutvikling for by og bygd- 

Innlandets muligheter 

Menneskene er, sammen med naturgitte fortrinn, de viktigste ressursene Innlandet har. 

Innlandet er både by og bygd, og vi skal bidra til at hele fylket utvikles på en god måte. For å 

få dette til er det viktig med godt samspill. Regionene skal gis redskaper til å dyrke sine 

fortrinn. De kommende årene vil det være sentrale satsinger og utviklingsprosjekter som blir 

viktige bidrag for å bygge Innlandet, og knytte by og bygd tettere sammen. 

Næringsutvikling er kjernen i å bygge Innlandet, og det er viktig å oppmuntre og støtte 

bedrifter og gründere som vil investere i nye arbeidsplasser. Naturressursene og 

bioøkonomien gir enorme muligheter for verdiskaping og økt sysselsetting. Innlandet er 

Norges grønne lunger og matfat, og fylket vårt har derfor forutsetninger for å ta en nasjonal 

lederrolle innen det grønne skiftet. Innlandet må sammen bidra til at det skapes nye 

arbeidsplasser i fylket. Like viktig som antallet arbeidsplasser, er type arbeidsplasser. Mange 

små næringsaktører med høy omstillingsevne og kunnskap om produksjon og teknologi, gir 

store fremtidige muligheter.   

Det skal føres en aktiv og desentralisert næringspolitikk, og det krever en større grad av 

fysisk tilstedeværelse av virkemiddelapparat og nye arbeidsformer med digitale løsninger.  

En må i større grad se virkemidlene i sammenheng, være tverrfaglige og være en pådriver for 

at alle som jobber for og med næringslivet skal dra i samme retning til det beste for hele 

Innlandet fylke.  

FNs bærekraftmål skal legges til grunn, og økt produksjon av fornybare råvarer basert på 

lokale ressurser er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Offentlige aktører skal 

bruke sin innkjøpsmakt både til å nå klimamål, og samtidig sikre et anstendig arbeidsliv og 

motvirke sosial dumping. 
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Ønsket langsiktig utvikling 

• et innland med levende byer, tettsteder og bygder. Innbyggerne trives og har høy 

livskvalitet. I nabolaget bor det folk i alle aldersgrupper, og med forskjellig bakgrunn.  

Service-, velferds- og fritidstilbudet i nærmiljøet er godt. Aktive eldre bidrar som frivillige inn 

i lag og foreninger. Alle engasjerer seg og kjenner seg inkludert i samfunnet.  

• et innland med mindre ulikhet og mindre utenforskap. Alle barn skal ha like muligheter og 

møte et inkluderende samfunn.  

• et innland hvor kulturarven og -landskapet ivaretas for å bygge felles identitet og 

tilhørighet. Alle kjenner til historien og verner om felles goder og verdier.  

• et innland med en befolkning med kompetanse tilpasset næringslivets behov. 

Grunnopplæringsløpet holder høy kvalitet, og de aller fleste fullfører videregående 

opplæring. Det er arbeids- og utdanningsmuligheter for alle. For voksne er det etablert 

fleksible og tilpasset opplæringstilbud i alle deler av fylket. Utdanningsløpet bidrar til at 

arbeids- og næringslivet får dekket sine behov for kompetent arbeidskraft.   

• et innland med nye arbeidsplasser. Det satses på å etablere bærekraftige, innovative og 

konkurransedyktige arbeidsplasser i hele fylket, særlig innen bioøkonomi, industri, reiseliv, 

håndverksfag, helseteknologi, informasjonssikkerhet, spill og underholdning. Privat og 

offentlig næringsliv gir grunnlag for meningsfylt arbeid og verdiskaping. Tilgang på 

tilrettelagte arbeidsplasser muliggjør et inkluderende arbeidsliv. Kompetansearbeidsplasser 

er skapt ved å være attraktiv for nasjonale og internasjonale talenter, bedrifter og kapital. 

Det bidrar med økt tilflytting.  

• et innland med innovative og relevante samarbeidsarenaer. Samarbeid etablerer sterke 

koblinger mellom nærings-, lærings-, kunnskaps- og kompetansemiljøer. Virkemiddelbruken 

er målrettet, samordnet og forutsigbar.   

• et innland som legger til rette for møter mellom mennesker. Et levende og mangfoldig 

kultur- og organisasjonsliv er arenaer for entreprenørskap og kreativ kompetanse. Innlandet 

har sterke kunst- og kulturinstitusjoner, historiske miljøer og aktive nærmiljøer for idrett og 

friluftsliv. Frivilligheten stimulerer til deltakelse, ansvar og mangfold.   

• et innland som er attraktivt for deltidsinnbyggere og turister. Innlandet forvalter tilbudet av 

natur, kultur og opplevelser med økonomisk, sosial og økologisk bærekraft til det beste for 

alle som oppholder seg i området. 

• et grønt innland som leter etter løsninger for en bærekraftig framtid. Innlandssamfunnet 

reduserer sine utslipp av klimagasser. Skogen er Innlandets grønne gull, som forvaltes på 

naturens premisser. Naturen ivaretas og har god vann- og luftkvalitet.  Byer og tettsteder er 

planlagt og bygget slik at de største konsekvensene av klimaendringene unngås. Det er 

etablert god samfunnssikkerhet og beredskap. Innlandet forsyner Norges matbord gjennom 

et moderne og bærekraftig landbruk.  

• et innland med en grønn og robust infrastruktur som møter befolkningens og næringslivets 

behov. Det er god mobilitet og sømløse reiser. I større lokalsamfunn har innbyggerne tilgang 

til et godt kollektivtilbud. I bygdesamfunnene er det mulig å kjøre bil til knutepunkt for videre 

transport. Innbyggene har et godt utbygd bredbånd og god mobiltelefondekning.  

• et innland hvor alle våre innbyggere har god og bærekraftig tilgang til natur og friluftsliv. 

Befolkningen er mer fysisk aktive enn tidligere. Det drives et aktivt folkehelsearbeid som 

sikrer god livskvalitet.   
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6. Forslag til nye regionale planer 

Til grunn for planforslagene ligger det en forutsetning om en tverrfaglig tilnærming og 

deltagelse, basert på de fire satsingsområdene Innbygger, Infrastruktur, Innovasjon og 

Inkludering.  

 

Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust 

infrastruktur   

Formål: Innlandet står over for store samfunnsendringer der både befolkningssam-

mensetning, klimaendringer, næringsstruktur og kommunikasjon gir store konsekvenser for 

samfunnssikkerheten. I dette bildet er det nødvendig å tenke samfunnssikkerhet der 

Innlandets risikobilde må ses i et bredt perspektiv.  Digital infrastruktur, bredbånd, er en 

viktig forutsetning for å kunne ivareta samfunnssikkerheten. Effektiv organisering, 

koordinering og en velfungerende infrastruktur er avgjørende for å sikre innbyggerne 

nødvendige og livsviktige tjenester. Det økende antallet deltidsinnbyggerne og turister i 

Innlandet er viktig å ivareta for mange kommuner. Planen skal ivareta et komplekst felt der 

mange aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor må samarbeide for å sikre Innlandet i ei 

framtid med skiftende trusselbilder, store klimaendringer og en befolkning i stor mobilitet.  

Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust infrastruktur skal blant annet 

bygge på regionale planer for samfunnssikkerhet og beredskap i Hedmark og Oppland. 

 

Regional plan for det inkluderende Innlandet 

Formål: Samarbeid om videreutvikling av aktive lokalsamfunn, bred samfunnsdeltakelse og 

gode møteplasser skal legge grunnlaget for god livskvalitet, innovasjon og verdiskaping i 

Innlandet.  Det skal bidra til å løse utfordringer innen økende sosiale ulikheter og 

utenforskap knyttet både til folkehelse og arbeidsliv. Samtidig er det behov for i en fornyet 

samordnet bolig-, areal og transportpolitikk for hele Innlandet i tråd med nasjonale føringer. 

Arbeidet bør ha et todelt fokus som tar opp i seg Innlandets geografiske og demografiske 

ulikheter. Innlandets kommuner har ulike utfordringer, og dette krever ulike prosesser og 

planlegging. Planen må ha et mulighetsfokus, og bidra til å løse viktige utfordringer i tett 

samarbeid med kommunene, staten og andre relevante aktører.   

Regional plan for det inkluderende Innlandet kan blant annet bygge på Regional plan for 

attraktive byer og tettsteder i Oppland, Areal og transportstrategi for Mjøsbyen, Regional 

plan for folkehelse, Regional plan for det flerkulturelle Hedmark. 
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Regional plan for klima, miljø og arealbruk  

Formål: Legge til rette for mer helhetlig og bærekraftig arealbruk i Innlandet, og en mer 

helhetlig vurdering av arealgrunnlagets samlede verdi, kapasitetsutnyttelse og behov. 

Formålet er å sikre en bedre styring som gir bærekraft på lang sikt.  

Klimaendringer medfører endringer for Innlandet. Målet er å utvikle tiltak og virkemidler for 

å redusere utslipp av klimagasser, der det også tas hensyn til effektiv ressursbruk for 

samfunnet. Sentrale perspektiv vil være effektiv energibruk og miljøvennlig transport, samt 

økt kunnskap om risikoområder og behov for klimatilpasning. I tillegg er det nødvendig med 

et helhetlig blikk for å sikre bærekraftig bruk av arealressurser, variert næringsstruktur og 

vern av sårbare naturressurser på samme tid. Som landets største hyttefylke med store 

ambisjoner om å oppnå høyere verdiskaping innen reiseliv og opplevelsesnæringene, må 

bruk av disse ressursene gjøres på en måte som ivaretar den langsiktige samfunns-                                 

utviklingen. I arbeidet med en slik plan bør det også foretas en kartlegging av hvilke verdier 

ressurser Innlandet har.  Innlandet som råvareleverandør trenger tydelige prioriteringer og 

offensiv satsing for å realisere verdiskapingspotensialet.  

Regional plan for klima, miljø og arealbruk kan blant annet bygge på Regional plan for klima 

og energi i Oppland og Energi- og klimaplan for Hedmark. 

 

Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse  

Formål: Legge til rette for innovasjon og sikre at Innlandet er bedre rustet til å for fremtidens 

behov for rask omstilling og kompetansebehov.   

Verdiskaping og innovasjon som et viktig tema som er fremhevet i prosessen. Innlandet bør 

ha ambisjoner for å videreutvikle satsingsområdene som blant annet Innlandsutvalget løftet 

frem i sin rapport i 2015. Dette må sees i sammenheng med kompetansebehov i framtida og 

behov for omstilling. Både Oppland og Hedmark har fulgt opp disse områdene og dette bør 

Innlandet videreføre i et langsiktig perspektiv. Det eksisterer mange planer og strategier 

innen verdiskaping, FoU og innovasjon. Det bør vurderes å se disse i sammenheng og løfte 

frem dette området slik at verdiskapingsperspektivet får en sentral plass og oppmerksomhet 

i Innlandet. 

Samordning av eksisterende planer / strategier  
Som en del av arbeidet med å utarbeide den nye planstrategien må det gjøres det en 

evaluering av de mange regionale planer og strategier som allerede finnes. Det må tas 

stilling til hvilke planer og strategier som må revideres, sammenslåes eller utgå, med dette er 

det krevende arbeid som vil pågå utover i planperioden. Det vises til en egen planoversikt 

(Vedlegg A) som presenterer dette i detalj.  
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VEDLEGG A     REGIONALE PLANER  som trenger avklaring  

Regionale planer i Hedmark Tidsperiode Regionale planer i Oppland Tidsperiode 
Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark  2019-2030 Regional plan for kompetanse 2018-2030 

Regional plan for opplevelsesnæringer   2012-2019 Regional plan for verdiskaping 2018-2030 

Regional samferdselsplan 2012-2021 Regional plan for samferdsel 2018-2030 

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap  Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap  

Regional plan for klima og energi  Regional plan for klima og energi 2013-2024 

Regional plan for framtidas flerkulturelle Hedmark 2009-2012(20) Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2016- 

Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer  2005- Regional plan for folkehelse 2018-2022 

Fylkesdelplan for samordnet miljø- areal- og transportutvikling for 
Hamarregionen (SMAT) 

2009-2030 Regional plan for Hadeland 2015-2021 

Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen 2011-2021   
 

Regionale planer som videreføres, men revisjon må vurderes 
Regionale planer i Hedmark Tidsperiode Regionale planer i Oppland Tidsperiode 

Vannbruksplan for Glomma (fylkesdelplan) 2001-2010   

Vannbruksplan for Femund-/Trysilvassdraget (fylkesdelplan) 1996-2000   
 

Regionale planer som videreføres i perioden: 
Regionale planer i Hedmark Tidsperiode Regionale planer i Oppland Tidsperiode 

Regional plan for Dovrefjellområdet (felles Hedmark og Oppland) 2016-2026 Regional plan for Dovrefjellområdet (felles Hedmark og 
Oppland) 

2016-2026 

Regional plan for Rondane – Sølnkletten felles Hedmark og Oppland) 2013- Regional plan for Rondane - Sølnkletten 2013- 

Regional plan for Vestmarka 2012- Regional plan for Ottadalsområdet 2016-2026 

Regional plan for Forollhogna villreinområde   2013-2025 Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 2018- 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 
(Forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene 
Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven (vedlegg)) 

2016-2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken  

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma  2016-2021 

Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion 
Västerhavet (Grensevassdragene) 

2016-2021 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane 
vassregion  

2016-2021* 

  Regional plan for vassforvaltning i Vassregion Møre og 
Romsdal  

2016-2021* 

*gjelder i små områder 
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Vestre Toten kommune 

 
 

  18/1234   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Kjersti Flatråker Arkiv: 502  
Arkivsaksnr.: 18/1234    
 
 
PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - UTFORDRINGER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret stiller seg bak innholdet i utfordringsdokumentet for planstrategien 
for Vestre Toten kommune 2020-2023.  
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1.  
 
 
 
Vedlegg:  

- Utfordringsdokument for Vestre Toten kommune 2020 
- Folkehelseprofil  
- Folkehelse i Oppland 2019 
- Kunnskapsgrunnlag Innlandsstrategien 
- Planstrategi for Vestre Toten 2016-2019  

  
 
Fakta: 
Kommunestyret skal i løpet av første kalenderår etter konstituering vedta en 
planstrategi for kommunen. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden. Det skal og gjøres en vurdering av om kommuneplanen skal revideres 
eller ikke.  
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Vurdering: 
For å kunne legge gode planer må en altså først avdekke hva en skal planlegge for. 
Vedlagte utfordringsdokument er kommet til ved at kommunestyrets medlemmer og 
medlemmene av kommunedirektørens ledergruppe har fått anledning til å komme 
med innspill.  
 
Det er pekt på utfordringer knyttet til;  

1. demografi – befolkningssammensetning 
2. samfunnsutvikling  
3. klima- og miljø 
4. næringsliv og produksjon  
5. infrastruktur   

  
 
Utfordringsdokumentet skal danne grunnlag for videre diskusjon rundt strategiske 
valg for kommunens videre utvikling.  
 
Staten og fylkeskommunen har kommet med sine nasjonale og regionale 
forventninger som kommunen også må ta hensyn til i utarbeidelse av sin 
planstrategi.  
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Forslag til planstrategi for Vestre Toten kommune vil bli lagt fram for politisk 
behandling i planutvalget sitt møte i august 2020. Planstrategien skal vedtas i 
kommunestyret.  
 
 
Konklusjon:  
Kommunestyret stiller seg bak innholdet i utfordringsdokumentet for arbeid inn mot 
planstrategien for Vestre Toten kommune 2020-2023.  
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Eirik Røstadsand 
 plansjef 
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Notat        
 
 
Sak : PLANSTRATEGI 2020 - 2023  

Saksnr./Doknr./Arkivkode Sted Dato 
18/1234 - 5-502 RAUFOSS 09.06.2020 

 
 
Sammendrag:  
 
De viktigste utfordringene for vårt lokalsamfunn er pekt på av av kommunens 
politikere og kommunedirektørens ledergruppe.  
 
Det dreier seg om utfordringer knyttet til  

1. demografi – befolkningssammensetning 
2. samfunnsutvikling  
3. klima- og miljø 
4. næringsliv og produksjon  
5. infrastruktur   
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Demografi  
Vestre Toten kommune har de siste årene hatt en befolkningsvekst.  
 

 
 
En framskrivning av befolkningens sammensetning viser at andelen eldre blir stadig 
høyere enn andel unge. 

 
Figuren viser alderssammensetningen i befolkningen forventet fram mot 2040.  
 
Stikkord utfordringer: 



  

 

4 

En eldre befolkning betyr at det blir færre til å jobbe og forsørge de som ikke er i 
arbeid. Når folk samtidig lever lenger blir behovet for helsetjenester økende. 
Tilveksten av hjelpende hender vokser ikke like raskt som behovet. En utfordring blir 
å rigge samfunnet for å møte dette.  
 
Det har vært en økende andel uføre i befolkningen; herunder en økende andel unge 
uføre. Risiko for «utenforskap» ved manglende deltakelse i arbeidslivet, 
arbeidskraftreserven blir ikke utnyttet – vil mangle arbeidskraft innenfor flere 
sektorer i nær fremtid. Det vil være en utfordring å søke å redusere arbeidsuførhet.  
 

 
 
 
Vestre Toten kommune har større frafall i videregående skole enn resten av 
Oppland og landet ellers. Det er en utfordring i forhold til tilgang på utdannet 
arbeidskraft i framtida. 
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Det blir viktig å involvere/engasjere frivilligheten spesielt med tanke på fremtidig 
demografi. Samarbeid frivillighet/kommune er en utfordring.  
 
I dagens samfunn bor mange i byer og tettsteder. Økt sentralisering, forgubbing, 
segregering i enkelte barnehager og skoler er pekt på som utfordringer.  
 
 
Samfunnsutvikling  
Et av målene i gjeldende kommuneplan er at Vestre Toten skal være en god 
kommune å bo i.  
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Vi skal bygge videre på eksisterende strukturer og legge til rette for at folk bor i hele 
kommunen. Vi skal bidra til å videreutvikle lokalsamfunn i kommunen (med alle 
aktører) ved å opprettholde lokalmiljøene i kommunen / bevare positive særpreg, 
både byen og naturen. 
 
Kommunesenteret vårt er blitt by og det vil bli en utfordring videreutvikle Raufoss 
ved å bygge bystruktur, stolthet og identitet ved sentrumsutvikling for Raufoss.  

 

Samfunnsutviklingen må skje ved involvering av innbyggere og tverrsektorielt 
samarbeid. Legge dialog og medvirkning til grunn for utvikling av bedre løsninger. 
Vestre Toten kommune må benytte og utvikle kommunens arealer best mulig. Vi må 
utvikle attraktive tettsteder slik at vi kan utnytte etablert infrastruktur/bygg i stedet for 
å måtte legge ned bygg og utvide/bygge nytt på f.eks. Raufoss. Vi må sørge for å ha 
attraktive boligarealer. I folkehelseundersøkelsen i Oppland fra 2019 vises følgende 
resultater: 
 
 

 
 
Økonomi er pekt på som en utfordring for kommunens ønsker om utvikling.  
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Klima- og miljø 
Vestre Toten kommune skal ha et økt miljøfokus. Det er en utfordring å tenke mer 
bærekraftig i alt vi gjør. Vi må ha et bevisst forhold til vårt forbruk av energi og hvilke 
kilder vi benytter.  
 
En utfordring i kommunen er utstrakt bruk av bil som transportmiddel og lav andel av 
reisende som benytter kollektive løsninger. Det er utfordringer knytta til å utvikle et 
godt kollektivtrafikktilbud for er hele kommunen.  
 
Klimautfordringer og ekstremvær er ting vi må ta hensyn til når vi planlegger for 
framtidig utvikling i Vestre Toten kommune.  
 
 
Næringsliv og produksjon – arbeidsplasser  
Vestre Toten kommune må bidra til å profilere kommunen som en teknologi- og 
industrikommune. Det er utfordrende å skape og utvikle arbeidsplasser i kommunen, 
og vi må legge til rette for et mer variert næringsliv slik at man ikke blir så avhengig 
av konjunkturer i enkelte bransjer, f.eks. bilindustrien. 
En utfordring er å finne læreplasser og utdanningsvalg som passer med industriens 
behov.  
 
 
Infrastruktur (tilgjengelighet) 
 
Digital tilgjengelighet i hele kommunen er en utfordring mange har pekt på.  
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Det viktigste i/med planstrategien vil være: 
 

- Beskrivelse av det reelle utfordringsbildet. 
- Edruelighet og realisme i forhold til hvilke planer som skal nyskrives og 

revideres, samt når i perioden planarbeidet skal skje. Prioritering i forhold til 
utfordringsbildet. 

- Avgrensing av hvilke deler av kommuneplanen som skal revideres. 
Prioritering i forhold til hva som gir mest «tilbake / samfunnsnytte» og i 
forhold til planleggingsressurser.  
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Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, 
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre 
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, 
se figuren nedenfor. 

Vestre Toten
Noen trekk ved kommunens folkehelse

Befolkning
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke 

signifikant forskjellig fra landsnivået.

Oppvekst og levekår
• Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i 

landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er 
under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at 
brutto finanskapital er under 1G. I Kommunehelsa statistikkbank 
finnes det også tall for lavinntekt der medianinntekten i kommunen 
er brukt som grense.

Miljø, skader og ulykker
• Konsentrasjonen av fint svevestøv som befolkningen i kommunen er 

utsatt for, er ikke signifikant forskjellig fra nivået for befolkningen i 
landet som helhet. Tallene er basert på modellen som brukes i 
varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge».

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en 
fritidsorganisasjon, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. 
Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er lite fysisk aktive 

(andpusten eller svett sjeldnere enn én gang i uka), er ikke signifikant 
forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-
undersøkelsen.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og 

de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er ikke 
signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder 
mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale 
helseforskjeller i kommunen.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 
2020. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. 

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må 
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.
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Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av 
tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, 
utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan 
kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig 
samfunnsutvikling.  

Frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet 
enn de to andre dimensjonene i FNs bærekraftmål - miljø og 
økonomi, se figur 1. FN er tydelig på at også sosiale forhold er 
en viktig del av bærekraftsmålene, se tekstboksen. 

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale 
dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial bærekraft og 
folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som:

• Setter menneskelige behov i sentrum.
• Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.
• Legger til rette for at mennesker som bor i 

lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og 
ellers i kommunen.

• Legger til rette for deltakelse og samarbeid.

Planlegging som virkemiddel

I de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging for 2019-2023 legger regjeringen vekt på at 
kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig 
samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god folkehelse.

Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og 
levevaner, men påvirkes også av levekår og strukturelle 
forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning, bo- og 
nærmiljø. Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele 
slike påvirkningsfaktorer.

Et godt oversiktsdokument som gir den nødvendige 
kunnskapen om påvirkningsfaktorer, er et viktig utgangspunkt 
for planstrategien og planarbeidet i kommunen.

Dersom kommunen ikke er bevisst på relevante 
påvirkningsfaktorer og hvordan disse fordeles i befolkningen, 
kan kommunen komme til å videreføre uheldige miljø- og 
samfunnsmessige forhold og dermed svekke den sosiale 
bærekraften. 

Spørsmål kommunen kan stille seg er: Hvordan er sosial 
bærekraft ivaretatt i planarbeidet? Er sosial bærekraft 
tilstrekkelig integrert i samfunns- og arealdelen, og blir dette 
fulgt opp i kommunedelplaner og økonomiplanen?

Kommuneplanens samfunnsdel er et særlig viktig verktøy for å 
prioritere og samordne hva kommunen skal satse på, og hvor. 
Hvis planleggingen skal virke, må kommunen følge opp med 
tiltak.

Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige 
lokalsamfunn: at innbyggerne har god tillit til samfunnet og 
hverandre, har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, 
at de føler at de hører til, og at de opplever trygghet. 

Tilhørighet

Tilhørighet handler om å ha tilknytning til andre mennesker eller 
steder. Mange kommuner jobber med tilhørighet og felleskap 
innenfor ulike sektorer; for eksempel gjennom utvikling av gode 
oppvekst- og bomiljøer, næringsutvikling, levende sentrum, 
flerbruk av kommunale bygg og tilbud for innbyggere i og 
utenfor arbeidslivet.

Det å delta i frivillige organisasjoner og kommunale prosesser 
kan bidra til å styrke følelsen av tilhørighet til lokalmiljøet og 
kommunen. Tiltak for å hindre utenforskap kan også styrke 
opplevelsen av tilhørighet og felleskap. 

I hvilken grad innbyggerne deltar i for eksempel frivillig arbeid, 
om de stemmer ved kommunestyrevalget eller om de deltar i 
andre samfunnsaktiviteter, kan fortelle oss noe om i hvilken 
grad innbyggerne i en kommune føler at de hører til. Figur 4 
viser andelen som stemte ved kommunestyrevalget høsten 
2019.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn 

Figur 1. Planlegging – et viktig verktøy for lokal bærekraft.  
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Trygghet 

For innbyggerne i en kommune er det viktig at de grunn-
leggende behovene dekkes for å kunne oppleve trygghet og 
livsmestring. Å skape trygge samfunn handler også om å sikre 
innbyggerne en rettferdig fordeling og lik tilgang på goder og 
ressurser.

Hva som skaper trygghet varierer. Det kan være å kunne gå 
ute alene på kveldstid, oppleve godt naboskap og at barna kan 
leke fritt i nærområdet, men også at en har fast inntekt og 
gode relasjoner.

For å kunne øke tryggheten i et område er det nødvendig å 
først finne ut hvordan befolkningen opplever tryggheten på 
stedet, se figur 2. Se også indikatorene 4-7 om økonomisk 
trygghet i folkehelsebarometeret på side 4.

Medvirkningsprosesser kan også være en kilde til informasjon 
om opplevelsen av trygghet i lokalsamfunnet.

Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud 

Alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i 
kommunen. Det innebærer at innbyggerne blant annet har 
tilgang til en passende bolig til en pris de kan betale. God 
variasjon når det gjelder arbeidsplasser, tilgang til skole og 
barnehage, offentlig transport, sosiale møteplasser og 
kommunale tjenester er også avgjørende for gode liv og viktig 
for utjevning av sosial ulikhet.

At alle barn og unge kan ferdes trygt til og fra skolen og delta i 
fritidsaktiviteter, og at eldre kan leve aktive liv, er viktige 
kvaliteter i et lokalsamfunn. Det samme gjelder at alle har 
tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og 
rekreasjon. Se indikator nummer 15 om luftkvalitet i 
folkehelsebarometeret på side 4.

Figur 3 viser tall som kan si noe om tilgangen til passende 
boliger i kommunen.

Tillit til mennesker og myndigheter 

Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit 
til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit 
til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som vi 
trenger, at politikere har samfunnets interesser i tankene, og 
at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet dersom behovet 
er der.

På lokalt nivå viser tillit seg på flere måter, blant annet 
hvordan vi forholder oss til hverandre. Andelen av 
befolkningen som stemmer ved valg, kan også være en 
indikator på tillit, se figur 4.

Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de opplever det 
som trygt å ferdes i nærområdet på kveldstid (Ungdata 2017-
2019). 

Figur 3. Trangboddhet og leid bolig (2018). 

Figur 4. Valgdeltakelse ved kommunestyrevalget i 2019. 

Les mer:  
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Helsedirektoratets temaside om folkehelsearbeid i kommunen
• Regjeringen: Bærekraftsmålene
• I tillegg til indikatorene i folkehelsebarometeret på side 4, finner du 

flere indikatorer i Kommunehelsa statistikkbank.
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Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med 
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha 
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-
navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt 
indikator. 

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  

1. 2019. 2. 2019, i prosent av befolkningen. 3. 2018, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. 2018, alle aldre, personer som bor i husholdninger med inntekt under 60 
% av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 5. 2018, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-
prosentilen. 6. 2016-2018, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 7. 2018, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for 
enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 8. 2018, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 9. 2018, andelen er presentert i prosent av personer i 
privathusholdninger. 10. Skoleårene 2014/15-2018/19. 11. Skoleårene 2016/17-2018/19. 12. 2016-2018, omfatter elever bosatt i kommunen. 13. 2018, definert som tilfredsstillende 
resultater mht. E. coli og stabil levering av drikkevann. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 14. 2018, andel av befolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 
50 personer. 15. 2018, mikrogram per kubikkmeter (µg/m3) fint svevestøv (PM2,5) som befolkningen i kommunen er utsatt for. 16. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 17. 2017-2018, 
omfatter lovbrudd som politiet og påtalemyndigheten har registrert i kategorien vold og mishandling (omfatter ikke seksuallovbrudd). 18. U.skole, svært eller litt fornøyd. 19. U.skole, 
opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 20. U.skole, svært bra eller nokså bra tilbud. 21. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 22. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 23. 
Kommunestyrevalget. 24. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 25. 2014-2018, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet, oppgitt i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 26./27. 2004-2018, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2003-2017, vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, 
mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2016-2018, 0-74 år, brukere av 
primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 31. 2015-2018, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 32. 2016-2018, omfatter innlagte på 
sykehus og/eller døde. 33. 2018, 0-79 år, utleveringer av antibiotika ekskl. metenamin på resept. 34. 2014-2018. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-
undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, 
Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret, Kreftregisteret, Meteorologisk institutt, Valgdirektoratet og Nasjonalt 
vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel over 80 år 5,2 5,5 4,2 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 26,0 26,6 25,5 prosent

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år 74 76 80 prosent

4 Lavinntekt (husholdninger) 6,4 7,5 7,4 prosent

5 Inntektsulikhet, P90/P10 2,4 2,6 2,8 -

6 Barn av enslige forsørgere 19 16 15 prosent

7 Stønad til livsopphold, 20-66 år 20 18 16 prosent (a,k)

8 Bor trangt, 0-17 år 9,9 14 19 prosent

9 Leier bolig, 45 år + 11 13 12 prosent

10 Trives på skolen, 10. klasse 84 86 85 prosent (k)

11 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 21 24 24 prosent (k)

12 Frafall i videregående skole 26 21 20 prosent (k)

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

13 God drikkevannsforsyning 100 89 90 prosent

14 Andel tilknyttet vannverk 92 76 88 prosent

15 Luftkvalitet, fint svevestøv 5,2 4,6 5,4 µg/m³

16 Skader, behandlet i sykehus 13,5 14,2 13,7 per 1000 (a,k)

17 Vold, anmeldte tilfeller 5,2 5,3 6,9 per 1000

18 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017 61 70 70 prosent (a,k)

19 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2017 82 91 88 prosent (a,k)

20 Kollektivtilbud, Ungdata 2017 64 58 61 prosent (a,k)

21 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017 61 64 66 prosent (a,k)

22 Ensomhet, Ungdata 2017 22 18 19 prosent (a,k)

23 Valgdeltakelse, 2019 61 63 65 prosent

He
lse

-
re

la
te

rt
 

at
fe

rd 24 Lite fysisk aktive, Ungd. 2017 15 14 14 prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner 8,4 7,7 5 prosent (a)

He
lse

til
st

an
d

26 Forventet levealder, menn 79,0 78,8 79,4 år

27 Forventet levealder, kvinner 82,7 82,9 83,5 år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder 5,3 5,3 4,9 år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2017 63 73 71 prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lidelser 204 166 154 per 1000 (a,k)

31 Overvekt og fedme, 17 år 28 26 23 prosent (k)

32 Hjerte- og karsykdom 14,1 16,6 17,4 per 1000 (a,k)

33 Antibiotikabruk, resepter (ny def.) 309 297 306 per 1000 (a,k)

34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 95,3 95,7 96,0 prosent
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FORORD 
Denne rapporten presenterer resultater for folkehelse- og levekårsundersøkelsen som ble 
gjort i Oppland fylke i 2018. Av fylkets 26 kommuner var det kun Lunner som ikke deltok. 
Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2014.  Av alle opplendinger mellom 18-
85 år i de deltakende kommunene ble det trukket et representativt utvalg på rundt 24000 
personer som ble invitert til å bidra. Nesten 6000 av de spurte valgte å delta, det vil si en 
responsrate på 25 prosent. Rapporten presenterer resultatene på fylkes-, region- og 
kommunenivå, men det gjøres kun analyser på fylkes- og regionnivå. Lav svarinngang fra 
flere kommuner gir høye feilmarginer på dette nivået, og kommunetallene presenteres 
derfor kun i vedleggstabeller.  

Folkehelse- og levekårsundersøkelsen er gjort i perioden februar 2018 til juni 2019. 

• Design og utvikling spørreskjema: februar - juli 
• Datainnsamling: august-oktober 
• Analyse og rapportskriving: november– juni 

Undersøkelsen er utført på vegne av Oppland fylkeskommune.  Vi takker prosjektgruppen 
ved Oppland fylkeskommune for samarbeidet. 

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med kontaktpersoner i alle deltakende 
kommuner, samt lokale lag og foreninger som delte ut spørreskjema og svarkonvolutter i 
sine kommuner.  Vi takker alle som har bidratt i datainnsamlingen for samarbeidet. 

Lillehammer, juni 2019 

Tonje Lauritzen (sign.)  Per Kristian Alnes (sign.) 

Instituttleder Østlandsforskning Prosjektleder 
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SAMMENDRAG
Østlandsforskning har i 2018/19 gjennomført en stor folkehelse- og levekårsundersøkelse i 
Oppland. Sist det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i fylket var i 2013/14. 
Bakgrunnen for undersøkelsen i 2018/19 er at Oppland fylkeskommune ønsker å få 
oppdatert kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Av alle opplendinger over 
18 år ble det trukket et representativt utvalg på 24 000 personer som ble invitert til å bidra i 
en spørreundersøkelse. 6 000 av de spurte valgte å delta, det vil si en responsrate på 25 
prosent.  

Denne rapporten tar for seg de seks temaene som følger av § 3 i folkehelselov med forskrift 
(2012). Her følger en kort oppsummering av det vi opplever som viktige funn på 
fylkesnivå. Resultatene sammenlignes med 2013/14-undersøkelsen og med tilsvarende 
undersøkelser på nasjonalt nivå.  

Befolkning  
Oppland skiller seg ut sammenlignet med landet forøvrig, både når det gjelder 
befolkningsutvikling, andelen eldre og andelen innvandrere. Det er svak befolkningsvekst i 
Oppland sammenlignet med Norge. Norges befolkning har de siste 30 årene økt fra 4,2 
millioner til 5,3 millioner, dvs. en vekst på 26 prosent. Oppland hadde ved inngangen til 
2019 rundt 190 000 innbyggere, som gir en økning på ca. 7 000 eller 4 prosent siden 1989. I 
nevnte periode har det på regionnivå vært sterkest vekst i Lillehammerregionen med 17 
prosent økning. Deretter følger Hadeland og Gjøvikregionen med henholdsvis 13 og 6 
prosent vekst. På nedsiden finner vi Valdres, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-
Gudbrandsdalen med befolkningsnedgang på henholdsvis 9, 11 og 13 prosent.  

Befolkningsveksten i et bestemt geografisk område over en gitt periode er gitt ved summen 
av nettoinnflytting og fødselsoverskuddet, hvor nettoinnflytting = antall innflyttere – antall 
utflyttere og fødselsoverskuddet = antall fødte – antall døde. Nettoinnflyttingen avhenger 
av tilgang på arbeidsplasser og stedskvaliteter, så som barnehage-/skoletilbud, kulturelle 
tilbud etc. Fødselsoverskuddet avhenger i sterk grad av alderssammensetning og 
kjønnsbalanse, som igjen er påvirket av flytteoverskuddet. I Oppland har det i de fleste 
årene siden årtusenskiftet vært positiv nettoinnflytting, mens det for samtlige år har vært 
fødselsunderskudd. I 2018 var nettoinnflyttingen til Oppland lik 50 og 
fødselsunderskuddet nær 400. Det gir en befolkningsnedgang for fylket på ca. 350 i 2018.     
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For perioden 2003-2017 er forventet levealder, både på landsbasis og i fylket, 79 år for 
menn og 83 år for kvinner. Blant kommunene i Oppland varierer forventet levealder for 
kvinner fra 80 i Søndre Land til 85 i Lesja og Skjåk. For menn varierer den fra 77 i Etnedal 
og Nordre Land til 80 i Sel, Lesja og Lillehammer. Når det gjelder innvandring er det per 
1.1. 2019 registrert 21 332 med innvandrerbakgrunn i Oppland. Dette utgjør 11,3 prosent av 
total befolkning i fylket. For landet totalt er andelen 17,7 prosent. Til sammenligning var 
andelene henholdsvis 6,3 og 11,4 prosent i 2012. 

Oppvekst- og levekårsforhold – fortsatt trives opplendingen godt med å bo i sin 
kommune  
I Oppland trives 90 prosent godt i sin kommune. Vi fikk den samme andelen i 2014-
undersøkelsen, og nasjonalt lå andelen da på 77 prosent. Det er også meget 
sammenfallende resultater i 2018- og 2014-undersøkelsen når vi bryter resultatene ned på 
kjønnsfordeling, aldersgrupper, utdanningsnivå, inntektsnivå, innvandringsbakgrunn og 
kommunestørrelse. På regionnivå varierer andelene som svarer at de trives godt eller svært 
godt fra 86 prosent i Midt-Gudbrandsdal til 93 prosent i Hadeland. Gjøvikregionen og 
Hadeland skiller seg fra de øvrige regionene med en noe lavere andel som svarer at de 
trives svært godt.  

Husholdningenes subjektive vurderinger av økonomisk og materiell situasjon har i svært 
liten grad endret seg siden 2014-undersøkelsen. Ca. 90 prosent av barnefamilier har en 
relativt romslig økonomi, slik at de klarer å gi barna eget rom, og har råd til at barna kan 
delta i bursdager, fritidsaktiviteter o.l. Mønsteret er sammenfallende med det vi så i forrige 
undersøkelse, dvs. klare forskjeller i vurderingen av husstandens økonomi ut fra alder, 
inntekt, sivil status og utdanningsnivå.  

Tallene fra SSB viser at det i Oppland er en lavere andel med høyere utdanning enn i 
landet ellers. Det samme rapporterte vi om i 2014-undersøkelsen.  

I Oppland er det 30 prosent med middels eller tung fysisk aktivitet gjennom arbeidet. I 
2014-undersøkelsen var andelen om lag den samme, og den er langt over 
landsgjennomsnittet på 19 prosent i 2014.  Andelen som rapporterer at de er fornøyd med 
stillingsstørrelsen har økt fra 84 prosent i 2014-undersøkelsen til nå 90 prosent, og skyldes 
antakelig at det har blitt flere heltidsstillinger. Det er forholdsvis store variasjoner 
regionene imellom i type arbeidsforhold. I Lillehammer- og Gjøvikregionen er ca. 80 
prosent av de yrkesaktive i kun ett arbeidsforhold, mens det er lavest andel i Valdres med 
62 prosent. I Midt- Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal og Valdres er det størst andel av de 
yrkesaktive som både er selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere. Om lag halvparten 
av respondentene svarer at arbeidsplassen tilrettelegger for fysisk aktivitet. En signifikant 
lavere andel kvinner enn menn er tilfreds med dette. 

Når det gjelder boligplanlegging er det verdt å merke seg at 9 prosent av respondentene 
har leilighet i dag, mens hele 33 prosent ønsker leilighet. Tilsvarende andeler i 2014 var på 
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henholdsvis 7 og 22 prosent. Det er også økning i andelene som ønsker boliger med 
servicetilbud (pleie/omsorg, vaktmester, smømåking etc.) og boliger sentrumsnært til lokalt 
tjenestetilbud og sosiale møteplasser. 16 prosent av de spurte tenker på å flytte, mot 14 
prosent i 2014-undersøkelsen. Fremdeles er muligheter for relevant arbeid det klart 
viktigste flyttemotivet.  

Andelen av respondenter med problemer knyttet til funksjonsnedsettelse og manglende 
tilrettelegging har knapt endret seg siden 2014-undersøkelsen. Fremdeles har 7 prosent 
problemer når det gjelder bevegelse og 6 prosent når det gjelder tilgjengelighet. Samlet har 
10 prosent en eller flere utfordringer. 

Miljø og bomotiv – friluftsinteressen har økt betraktelig og er av stor betydning for 
bolyst 
Ulike sider ved det fysiske miljøet, så som muligheter for å drive med friluftsaktiviteter, 
type natur, godt klima og lite støy/forurensning vurderes som det viktigste bomotivet hos 
respondentene. Deretter følger god tilgang til offentlige tjenester, godt oppvekstmiljø for 
barn, gode muligheter for å dyrke hobbyer, godt sosialt miljø og gode barnehage- og 
skoletilbud. Rangeringen av viktighet er ganske sammenfallende med de resultater vi fikk i 
2014-undersøkelsen.  

Når det gjelder fysisk miljø opplever 90 prosent av respondentene at det er bra tilgang til 
merket sti og løypenett sommer og vinter, mens 77 prosent rapporterer om godt 
tilrettelagte idretts- og aktivitetstilbud. 59 prosent svarer at det er mulighet for å treffe 
naboer og andre mennesker på offentlige møteplasser, ungdomsklubb, kafeer, 
frivillighetssentral m.m., mens 55 prosent svarer at det er bra tilgang til trygge og opplyste 
stier/gang- og sykkelveier som er tilgjengelig for alle. 35 prosent av de spurte er fornøyde 
med kollektivtransporten. Også oppfatningene av de ulike sider av nærmiljøet har i svært 
liten grad endret seg siden 2014-undersøkelsen. På spørsmål om bruk av ulike typer 
møteplasser (museum, konsert, kirke, idrettsarrangement, kafe o.l.), svarte 71 prosent av 
respondentene i Oppland at de besøker/deltar på en eller flere av de seks møteplassene mot 
73 prosent i 2014.  Forøvrig besøker kvinner oftere disse møteplassene enn menn, de i 
aldersgruppen 55-66 år besøker sjeldnest møteplassene, og de som bor i de største 
kommunene (20 000+), besøker oftere møteplassene enn de som bor i mindre kommuner.  

Angående hvilke av ulike typer aktiviteter (musikk, teater, menighetsarbeid, friluftsliv, 
dans, idrett) innbyggerne i Oppland holder på med, svarer 10 prosent av respondentene at 
de deltar månedlig eller oftere på musikk, sang eller teater, mens deltakerandelene for 
menighetsarbeid, friluftsliv og trening/idrett/dans er på henholdsvis 4, 70 og 59 prosent. 
Friluftsinteressen har økt betraktelig siden 2014, mens bildet er lite endret for de øvrige 
aktivitetene. Forøvrig deltar f.eks. kvinner oftere enn menn i de nevnte fem aktivitetene, de 
i aldersgruppen 35-66 år oftere enn de yngste (18-34 år) og de eldste (67-85 år), og de med 
høy bruttoinntekt oftere enn de med middels bruttoinntekt, som igjen oftere deltar i 
aktiviteter enn de med lav bruttoinntekt. Dessuten deltar de som bor i de største 
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kommunene (20 000+), oftere enn de som bor i mindre kommuner. 24 prosent av 
respondentene i Oppland deltar i foreningsvirksomhet og 3 prosent deltar i politisk arbeid, 
og bildet har i svært liten grad endret seg siden 2014-undersøkelsen. Videre er menn oftere 
aktive i organisasjonsvirksomhet enn kvinner.   

Tilfredsheten med tilbudet av sosiale møteplasser er høyest i Nord-Gudbrandsdalen og 
tilfredsheten med godt tilrettelagte idretts- og aktivitetstilbud er høyest i 
Hadelandsregionen. Videre varierer bruken av sosiale møteplasser noe 
mellom regionene ut fra demografi og tilbud. For eksempel varierer bruk av museum og 
kunstutstilling fra 10 prosent i Lillehammerregionen til 3 prosent i Nord-Gudbrandsdalen, 
bruk av konsert, teater og kino varierer fra 17 prosent i Lillehammerregionen til 10 prosent 
i Midt-Gudbrandsdalen og Valdres, og bruk av bibliotek varierer fra 22 prosent i Nord-
Gudbrandsdalen til 14 prosent i Gjøvikregionen.  

94 prosent av respondentene er ganske eller helt enig i påstanden at de føler seg trygge i 
nærmiljøet, mens 64 prosent føler et sterkt fellesskap i sitt nærmiljø. Sammenlignet med 
2014-undersøkelsen har begge andelene økt.  

Om lag en fjerdedel av respondentene i Oppland svarer at de opplever ensomhet av og til, 
mens 6 prosent ofte opplever dette. 90 prosent av respondentene har noen som står dem 
nær og som de kan snakke med, mens 93 prosent har noen som kan gi hjelp når man 
trenger det. Blant de som ikke har noen å snakke med er det ca. 60 prosent som savner 
dette. Disse resultatene er meget sammenfallende med 2014-undersøkelsen. Forøvrig 
opplever kvinner i større grad ensomhet enn menn og de yngste (18-34 år) i større grad enn 
de over 34 år.  

Skader og ulykker 
På dette området er det ikke samlet inn egne data, men vi viser til eksempler på 
eksisterende data. I perioden 2010-2013 gikk antall skadde i vegtrafikkulykker betydelig 
ned i Oppland for deretter å flate ut i de påfølgende årene. I 2013 ble det registrert 251 
skadde i trafikken, og foreløpige tall for 2018 viser samme antall.  I 2017 ble det drept til 
sammen 8 personer i trafikkulykker i Oppland. Foreløpige tall fra SSB for 2018 viser 4 
drepte i trafikkulykker i fylket.  

Helserelatert atferd – snusbruk går opp og røyking ned 
Ifølge SSBs helsestatistikk for 2018 er 12 prosent av Norges befolkning i aldersgruppen 16-
74 år dagligrøykende, mens 9 prosent røyker av og til. For snusbruk er de tilsvarende 
andelene på henholdsvis 12 og 4 prosent. Andel dagligsnusende har økt med 3 
prosentpoeng siden 2014, mens andelen dagligrøykende har gått ned med ett 
prosentpoeng. Vår undersøkelse viser at det i 2018 var 10 prosent av de spurte i Oppland 
som daglig snuser og 3 prosent som gjør det av og til. Tilsvarende andeler for røyking var 
på 9 og 3 prosent. Andelen dagligsnusere har dermed økt med 3 prosentpoeng siden 2014-
undersøkelsen, mens andelen dagligrøykere har gått ned med 4 prosentpoeng. Andelen 
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som drikker mer enn 8 alkoholenheter i uka er på 6 prosent, ned 1 prosentpoeng fra 2014-
undersøkelsen. Forøvrig viser undersøkelsen at menn snuser oftere enn kvinner, at menn 
oftere drikker 8 alkoholenheter ukentlig enn kvinner, og at de mellom 50-66 år røyker 
oftest, mens de eldste (67-85 år) røyker minst. Andelen som røyker har forøvrig gått ned i 
alle utdanningsnivåer. Videre ser vi blant annet at de yngste (16-34 år) er overrepresentert 
med snusbruk, og at andelen her har gått kraftig opp siden 2014-undersøkelsen. 
Snusbruken har gått kraftigst opp blant videregående elever, men den øker på alle 
utdanningstrinn. På regionnivå varierer andelene som daglig eller av og til røyker fra 12 
prosent i Lillehammerregionen til 18 prosent i Midt-Gudbrandsdalen. Snus- og 
alkoholforbruket varierer i mindre grad mellom regionene. Andelene som bruker snus 
ligger i intervallet 11-14 prosent i regionene, mens andelene på regionnivå som drikker 8 
alkoholenheter eller mer ligger i intervallet 4-7 prosent.  

Når det gjelder KMI viser vår undersøkelse at prosentandelen av de i gruppen med KMI i 
intervallet 25-29 ikke har endret seg siden 2014, men andelen i fedmekategorien (KMI≥30) 
har økt til 17 prosent. Gjennomsnittlig KMI er på 26,2, dvs. om lag som i 2014, og i overkant 
av grensa for overvekt (overvekt: KMI ≥ 25). Forøvrig er det høyere andel menn enn 
kvinner som er overvektige, mens det er lavest andel overvektige blant dem i 
aldersgruppen 18-34 år, og blant personer med høy utdanning og høyest inntekt. På 
regionnivå er det lavest andel overvektige i Lillehammerregionen med 54 prosent. Det er 
også i denne regionen som har lavest andel som kommer inn i fedmekategorien (15 
prosent). I alle de øvrige regionene er andelen overvektige over 60 prosent, og høyest andel 
er det på Hadeland med 66 prosent. Forøvrig rapporterer menn oftere enn kvinner at de 
har sin trivselsvekt, og de eldste (67-85 år) rapporterer oftest at de har sin trivselsvekt. I 
aldersgruppene 18-34 år og 35-49 år er det klar nedgang i tilfredsheten med vekten, mens 
tilfredsheten er om lag den samme i gruppen 50-66 år og bedret seg for de over 67 år.  

Sammenlignet med de nasjonale tallene er andelen som spiser frukt og bær lavere i 
Oppland, mens den er litt høyere for grønnsaker og salat. For inntak av brus/saft og 
søtsaker/kaker ligger Oppland om lag på landsgjennomsnittet. Kostholdet varierer med 
alder og utdanningsnivå. De eldste (67-85 år) spiser mest søtsaker/kaker, mest de yngste 
(18-34 år) drikker mest brus/saft. De med høyere utdanning spiser mer frukt/bær og 
grønnsaker/salat enn de med kortere utdanning.  

58 prosent rapporterer om lett fysisk aktivitet tre timer eller mer hver uke, mens 30 prosent 
rapporterer om hard fysisk aktivitet tre timer eller mer per uke. I 2014 var tilsvarende 
verdier på henholdsvis 49 og 25 prosent. På regionnivå ligger Nord-Gudbrandsdalen på 
topp, både når det gjelder andeler som driver med lett og hard aktivitet 3 timer eller mer i 
uka. Det er også en økning i tilfredsheten med eget fysisk aktivitetsnivå i Oppland siden 
2014-undersøkelsen. Nå rapporterer 52 prosent at de er fornøyde med sitt fysiske 
aktivitetsnivå i hverdagen, mens 41 prosent ønsker å bli mer aktive. Tilsvarende andeler i 
2014 var på henholdsvis 43 og 45 prosent.  Menn, de over 67 år og de uten barn er mest 
fornøyde med sitt fysiske aktivitetsnivå.  
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Helsetilstand – tilfredshet med helsen øker med utdanningsnivået 
 Ifølge statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse (2016) rapporterte 79 prosent av 
befolkningen i 2015 at de hadde god eller svært god helse. Vår undersøkelse viser at 73 
prosent vurderer helsen sin som god eller meget god, som i undersøkelsen i 2014, og litt 
under de nasjonale tallene for 2015. Andelen som vurderer sin helse som god/meget god 
har gått ned i de yngste aldersgruppene, og opp i de eldste siden undersøkelsen i 2014. 
Videre er det en høyere andel med høyere utdanning som oppfatter helsa som god/meget 
god sammenlignet med de med lavere utdanning. Andelen som oppfatter helsa si som god 
har forøvrig gått ned hos de med lavere utdanning siden 2014-undersøkelsen, og holdt seg 
uendret hos de med høyest utdanning. En høyere andel med høy bruttoinntekt oppfatter 
helsa som god/meget god sammenlignet med de med lavere bruttoinntekt.  

Andelen som oppfatter tannhelsen som god/meget god i vår undersøkelse på 77 prosent, 
noe som er litt over nasjonalt nivå. Andelen er om lag den samme i 2014-undersøkelsen. 
Kvinner rapporterer oftere at tannhelsen er god sammenlignet med menn. Det samme 
meldte vi i 2014, men kjønnsforskjellen har tiltatt siden den undersøkelsen. En høyere 
andel med videregående eller høyere utdanning oppfatter tannhelsen som god/meget god 
sammenlignet med de med lav utdanning, og også denne forskjellen har økt siden 2014-
undersøkelsen. Det er høyest andel av respondentene i Lillehammerregionen som vurderer 
tannhelsen å være god eller meget god, men det er små forskjeller regionene imellom.  

8 prosent av respondentene rapporterer om helseproblemer over lengre tid, ned ett 
prosentpoeng fra 2014-undersøkelsen. Et positivt funn er at andelen eldre med 
begrensninger har gått ned siden 2014-undersøkelsen. Ut fra våre resultater kan det se ut til 
at det er minst helserelaterte begrensninger i Lillehammerregionen, mens vi finner de 
høyeste andelene Nord-Gudbrandsdalen. I forhold til søvnproblemer svarer 39 prosent av 
respondentene i Oppland at de har søvnproblemer en eller flere ganger i uka, mot 35 
prosent i 2014-undersøkelsen. Kjønn, alder, utdanning og inntekt spiller inn. 

Generalisering: Folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland er en 
utvalgsundersøkelse, og prinsippet er at vi undersøker et utvalg av opplendinger fra 18-85 
år for å kunne si noe om alle opplendinger i den aldersgruppen. Det vil alltid være knyttet 
en viss usikkerhet når man forsøker å generalisere fra utvalg til populasjon. I 
undersøkelsen er det benyttet stratifisert utvelging av deltakere fra 25 kommuner, og 6 000 
personer har besvart undersøkelsen i fylket. Dette tilsier en lav feilmargin på fylkesnivå, 
men vi må da ta høyde for at en kommune ikke deltar. I regionene er det mellom 400 til 1 
400 personer som har besvart undersøkelsen, og det gir også forholdsvis lave feilmarginer. 
På kommunenivå er det derimot stor variasjon om vi beregner feilmarginer. En viktig 
feilkilde er frafall, og dette forekommer i praktisk talt alle utvalgsundersøkelser. Høy 
svarprosent betyr ikke nødvendigvis at man er sikret et representativt utvalg, men det øker 
tryggheten for at utvalget representerer dem man ønsker å undersøke. I vårt tilfelle har vi 
en svak svarprosent på 25 prosent. Frafall kan medføre at utvalget blir skjevt i forhold til 
den populasjonen det er ment å representere, og i vår undersøkelse er det særlig de yngre 
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som har lav responsrate. Noen skjevheter i utvalget er motvirket ved at utvalget veies i 
forhold til befolkningsstatistikk, og dette er gjort for alder, kjønn og kommunestørrelse. På 
denne måten får svarene fra kvinner og menn, unge og gamle, og hver enkelt kommune en 
vekt som svarer til deres andel av befolkningen. Til sist har vi at ikke alle respondenter 
svarer på alle spørsmål i undersøkelsen (hull i datamatrisen). Dette er ikke noe veldig stort 
problem for majoriteten av spørsmålene, men vi har likevel valgt å presentere hvor mange 
som har besvart og ikke besvart hvert enkelt spørsmål. 
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1 INNLEDNING 
Folkehelseloven stiller krav til løpende å ha oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer, samt utarbeide et kunnskapsgrunnlag for regional og kommunal 
planstrategi. Levekårsundersøkelsen skal være en del av grunnlaget for utarbeidelse av 
regional planstrategi i neste valgperiode. Den vil også være en del av grunnlaget for 
kommunene ved utarbeidelse av deres planstrategi. Hensikten er en mer målrettet og 
treffsikker planlegging basert på et oppdatert faktagrunnlag, og også tiltaksutvikling i 
kommunene. Flere kommuner i Oppland er med i Program for folkehelsearbeid i 
kommunene som har fokus på barn og unges psykiske helse og livskvalitet, hvor 
kjennskap til befolkningens folkehelse og levekår er viktig kunnskapsgrunnlag for 
målrettet arbeid.  

Med oversikt over helsetilstanden i befolkningen menes befolkningens helse målt ved ulike 
indikatorer, for eksempel risikofaktorer (eks. fysisk inaktivitet og overvekt), forebyggbare 
sykdommer (psykiske lidelser, kroniske smerter og belastningssykdommer), samt velvære 
(positive forhold som trivsel, ressurser, mestring og livskvalitet).  Helsetilstand er et 
resultat av sammensatte årsaker, fra samfunnsforhold og levekår til individuelle 
risikofaktorer. Positive og negative påvirkningsfaktorer består av kjente forhold som virker 
inn på helsen til befolkningen og grupper i området. Påvirkningsfaktorer omfatter både 
helsefremmende og forebyggende faktorer, og risikofaktorer. Påvirkningsfaktorene 
representerer en stor bredde, og er ofte knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø.  

Oppland fylkeskommunene gjennomførte i 2014 den første folkehelse- og 
levekårsundersøkelsen (Johansen & Batt-Rawden 2014 a-g), og ønsker nå en oppdatering. I 
2014 ble det av alle opplendinger over 16 år trukket et representativt utvalg på 22000 
personer som ble invitert til å bidra i en spørreundersøkelse. 8000 av de spurte valgte å 
delta (svarprosent på 36 prosent). I 2018 ble det trukket et representativt utvalg på 24000. 
6000 svarte, og det tilsvarer en svarprosent på 25 prosent. Denne rapporten presenterer 
funn på fylkesnivå og særtrekk mellom regionene fra 2018, med sammenligninger fra 2014. 
I vedlegget ligger det kommuneoversikter. 
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1.1 Rapportens oppbygging 

I kapittel 2 tar vi for oss metodiske forhold. I kapittel 3 oppsummeres nøkkeltall og analyse 
ut fra tematikk. Forskrift om oversikt over folkehelsen presiserer i § 3 at kommunens og 
fylkeskommunens oversikt skal omfatte opplysninger om og vurderinger av:  

• Befolkningssammensetning 
• Oppvekst- og levekårsforhold 
• Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
• Skader og ulykker 
• Helserelatert atferd 
• Helsetilstand.  

Vi har valgt å følge denne inndelingen i presentasjonen av funn fra levekårsundersøkelsen.  
Vi har samlet inn egne data om alle områder unntatt «Skader og ulykker». Analysene 
under temaet «Befolkningssammensetning» baseres for øvrig seg i stor på registerdata fra 
Statistisk sentralbyrå. 

I hver del av kapittel 3 gis analyser av variabler fra spørreundersøkelsen vår i Oppland ut 
fra kjønn, alder og sosioøkonomisk status, og analysene er gjort på regionnivå. I 
folkehelserapporten 2018 vises det til at mennesker fra høyere sosiale lag lever lenger og 
har bedre helse enn personer fra lavere sosiale lag. Dette er et folkehelseproblem, men også 
et rettferdighetsproblem. I forskningen benyttes ofte utdanning og inntekt som mål for 
sosioøkonomisk status. 

I vedlegg 4-8 har vi presentert resultatene for den enkelte kommune, i tillegg til fylkes- og 
regionale tall. Her gjengis fordelingene for alle spørsmålene i spørreundersøkelsen. 
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2 METODE 
«Folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland» skal gi kunnskap om opplendingenes 
opplevelse av eget liv, samt kartlegge fordelingen av levekår og helse i befolkningen 
generelt og levekårene slik de oppleves for ulike grupper av mennesker. Data som hentes 
inn skal være relevante for analyser av helse i befolkningen i Oppland på fylkesnivå, på 
regionalt nivå og kommunalt nivå. Disse kriteriene for oppdraget med folkehelse og 
levekårsundersøkelsen la sterke føringer på forskningsdesignet.   

De som var aktuelle for deltakelse i folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland var 
personer som var 18-85 år. Det er ca. 150 000 personer i denne aldersgruppen i Oppland, og 
dette høye antallet innebærer at vi ikke kan invitere alle til å delta. Da vi skulle innhente 
tall som kunne brukes på kommunalt nivå betydde dette at utvalgsstørrelsene i alle 
deltakende kommuner i undersøkelsen måtte være på et akseptabelt nivå. Dette tilsa 
stratifiserte utvalg der andelen deltakere fra små kommuner blir høyere enn det som 
populasjonen angir. I forhold til tall på fylkesnivå løser vi problemet ved 
overrepresentasjon i små kommuner ved å vekte data i forhold til befolkningsstørrelse. 

Vi skal gjengi noen hovedpunkter når det gjelder metode.  

• Data ble samlet inn gjennom hjemmebesøk i husstander med overlevering og 
innhenting av spørreskjema 

• Datainnsamlingen involverte et samarbeid mellom Østlandsforskning, 
kommunene og lokale frivillige foreninger 

• Spørreskjemaet var omfattende med rundt 200 variabler 
• 24014 personer fra 25 kommuner ble invitert til å delta i undersøkelsen og 5956 

besvarte undersøkelsen 
• Svarprosenten for fylket var 25 prosent. Ni kommuner hadde høyere og 16 hadde 

lavere svarprosent enn dette.   
• Data er veid for kjønn, alder og kommunestørrelse, slik at vi er sikret 

representativitet for disse dimensjonene 

I vedlegg 1 «Metode» har vi beskrevet en rekke viktige metodiske betraktninger. Her 
gjennomgås valg av datainnsamlingsteknikk, valg av områder og trekking av 
respondenter, utviklingen av materiell, selve datainnsamlingen, diskusjon og gjennomgang 
av svarprosent, diskusjon av representativitet og prosessen med veiing, samt hvordan vi 
har tenkt, når vi presenterer resultater.  
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I vedlegg 2 «Materiell» har vi lagt ved følgende dokumenter: 

• Spørreskjema 
• Informasjonsskriv respondenter 
• Informasjonsskriv arbeidsoppgaver kontaktpersoner i kommunene 
• Sjekkliste for utdeling/innhenting 
• Mappe for spørreskjema og svarkonvolutt 
• Tilbakemelding fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 

 
Som vedlegg 3 har vi gitt «Oversikt over antallet som har svart på de enkelte spørsmål» i 
undersøkelsen. 
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3 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG -STRUKTUR 
Utviklingen i antall innbyggere og dets sammensetning er av betydning for kommuners og 
fylkers strategiske veivalg, og utgjør her en viktig del av utfordringsbildet innenfor 
folkehelsearbeidet. I dette kapitlet vil vi ved bruk av offentlig registerdata beskrive 
befolkningsutvikling- og sammensetning på fylkes-, regions- og kommunenivå.  Vi vil også 
ha en gjennomgang av befolkningssammensetningen i folkehelse- og 
levekårsundersøkelsen, og herunder vise botid i de respektive kommuner opp mot 
bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanningsnivå, inntektsnivå, innvandringsbakgrunn 
og kommunestørrelse.      

3.1  Utvikling og strukturelle trekk nasjonalt og i Oppland   

Norges befolkning har de siste 30 årene økt fra 4,2 millioner til 5,3 millioner, dvs. en vekst 
på 26 prosent. Oppland hadde ved inngangen til 2019 rundt 190 000 innbyggere, som gir en 
økning på ca. 7 000 eller 4 prosent siden 1989. I nevnte periode har det på regionnivå vært 
sterkest vekst i Lillehammerregionen med 17 prosent økning. Deretter følger Hadeland og 
gjøvikregionen med henholdsvis 13 og 6 prosent vekst. På nedsiden finner vi Valdres, 
Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal med befolkningsnedgang på henholdsvis 9, 11 
og 13 prosent. Vi ser av figuren under at befolkningsveksten tiltar noe nasjonalt etter 2006. 
For Opplands del var det om lag like mange innbyggere i 2006 som i 1989, men i de 
påfølgende årene vokser folketallet.  
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Figur 1: Befolkningsutvikling 1989 - 2019. Oppland, Hedmark og Norge  

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning 

Figur 2:  Befolkningsutvikling 1989 - 2019. Regioner i Oppland  

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Nettoinnflytting og fødselsoverskudd 
Befolkningsveksten i et bestemt geografisk område over en gitt periode er gitt ved summen 
av nettoinnflytting og fødselsoverskuddet, hvor nettoinnflytting = antall innflyttere – antall 
utflyttere og fødselsoverskuddet = antall fødte – antall døde. Nettoinnflyttingen avhenger 
av tilgang på arbeidsplasser og stedskvaliteter, så som barnehage-/skoletilbud, kulturelle 
tilbud etc. Fødselsoverskuddet avhenger i sterk grad av alderssammensetning og 
kjønnsbalanse, som igjen er påvirket av flytteoverskuddet. På nasjonalt nivå er 
flytteoverskuddet det samme som netto innvandring, dvs. innvandring minus utvandring, 
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mens den på et lavere geografisk nivå selvfølgelig også dekker innenlandske flyttinger 
hvor det er registrert ny bostedsadresse i folkeregisteret.  

Nettoinnflytting nasjonalt, dvs. nettoinnvandringen, nådde sin maksimalverdi etter 
årtusenskiftet i 2012 med 47 300 nettoinnflyttere. I alle etterfølgende år har 
nettoinnflyttingen gått nedover, og er i dag på 18 100. Nedgangen skyldes redusert 
innvandring. I Oppland har det i de fleste årene siden årtusenskiftet vært positiv 
nettoinnflytting, mens det for samtlige år har vært fødselsunderskudd. I 2018 var 
nettoinnflyttingen til oppland lik 50 og fødselsunderskuddet nær 400. Det gir en 
befolkningsnedgang for fylket på ca. 350.     

Figur 3: Fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Norge 2000-2018 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Figur 4: Fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Oppland 2000- 2018 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 
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Innvandring 
Det var god vekst i arbeidsinnvandringen til Norge og også til Oppland i perioden 2007-
2015. Etter 2015 har antallet innbyggere med arbeidsinnvandrerbakgrunn holdt seg 
forholdsvis stabil nasjonalt og i Oppland, mens totalt antall innvandrere har ytterligere 
tiltatt. Figuren under illustrerer dels nevnte utvikling. Vi har der skilt mellom vestlig og 
ikke-vestlige innvandrere, og en kan anta at en stor del av den vestlige innvandringen er 
arbeidsinnvandring.  

Figur 5: Antall innvandrere. Oppland. 2000-2019 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 
 
Figur 6: Antall innvandrere. Norge. 2000 - 2019 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
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Vi har fram til nå definert innvandrere som de som er født i et annet land. I enkelte 
analyser og statistikker av innvandrerbefolkningen er det ikke uvanlig å definere barn av 
innvandrerforeldre som en del av innvandrerbefolkningen. Bruker vi denne utvidete 
definisjonen var det per 1.1. 2019 registrert 21 332 med innvandrerbakgrunn i Oppland. 
Dette utgjør 11,3 prosent av total befolkning i fylket. For landet totalt er andelen 17,7 
prosent. Til sammenligning var andelene henholdsvis 6,3 og 11,4 prosent i 2012.  

Figur 7: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

Aldersfordeling og kjønnsbalanse 
Fødselsoverskuddet avhenger som nevnt av alderssammensetning og kjønnsbalanse, som 
igjen er av vesentlig betydning for befolkningsutviklingen. I både Norge og Oppland er 
kjønnsfordelingen 50/50, mens aldersfordelingen er noe avvikende. I Oppland er 
alderstyngdepunktet noe høyere enn for landet totalt, noe som i stor grad kan forklare 
hvorfor det i fylket er fødselsunderskudd, mens det motsatte er tilfelle for landet totalt.   
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Figur 8: Aldersfordeling. Norge og Oppland per 1.1. 2019 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning  

3.2 Utvikling og strukturelle trekk i Lillehammerregionen  

 Ved inngangen til 2019 var det registrert 39 254 innbyggere i Lillehammerregionen. Av 
disse var det bosatt 28 023 i Lillehammer, 5 119 i Øyer og 6 112 i Gausdal. Siden år 2000 har 
det vært befolkningsvekst i Lillehammer og Øyer og litt nedgang i Gausdal. Ser vi kun på 
det siste året har det vært vekst i Lillehammer og nedgang i Øyer og Gausdal.  

Figur 9: Befolkningsutvikling 2000 – 2019. Lillehammerregionen 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning  

I 2018 var det kun positiv nettoinnflytting til Lillehammer, men summerer vi over perioden 
2000-2018 var denne størrelsen også positiv for Øyer og Gausdals del. Fødselsoverskuddet 
var positivt for både Lillehammer og Øyer i 2018, men summert over perioden 2000- 2018 
var det kun positivt for Lillehammer. 
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Figur 10: Fødselsoverskudd. Lillehammerregionen 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
 

Figur 11: Nettoinnflytting. Lillehammerregionen 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn, eller har foreldre med 
innvandrerbakgrunn, har de siste årene økt litt for alle kommunene i regionen.  I 
Lillehammer og Øyer er andelene høyere enn for fylket totalt, mens andelen i Gausdal 
ligger godt under fylkesnivået.   
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Tabell 1: Prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen. 
Lillehammerregionen. 

  

Prosentandel  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 

befolkningen 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Lillehammer 11,3 11,9 12,4 13,0 13,4 
Øyer 11,8 12,4 13,1 13,8 13,7 
Gausdal 6,0 6,7 6,8 7,0 7,4 

Kilde: SSB  
 

Det er en god kjønnsbalanse i regionen. I Lillehammer utgjør kvinner 51 prosent, mens 
andelen i Øyer og Gausdal er på 49 prosent. I den eldre delen av befolkningen er det en 
høyere andel kvinner enn menn. Dette er gjennomgående for alle kommunene i regionen, 
og henger sammen med høyere levealder for kvinner enn menn.   

Tabell 2: Kvinneandel i prosent 

  Kvinneandel i prosent 
  Lillehammer Øyer Gausdal 
0-17 år 48,5 49,4 46,5 
18-49 år 50,0 47,7 48,1 
50-66 år 51,7 48,6 47,8 
67-79 år 53,1 51,2 51,2 
80-89 år 60,2 58,8 56,7 
90 år og eldre 72,4 63,2 70,0 

Kilde: SSB 

Det er et høyere alderstyngdepunkt i Øyer og Gausdal enn i Lillehammer. Vi har da også 
sett at nettoinnflyttingen til Lillehammer på 2000-tallet er betydelig høyere enn til de to 
andre kommunene, og at det kun er Lillehammer som har positivt fortegn her det siste året.  
De typiske flytterne er unge voksne som har med seg barn og ungdom. Innflytting 
forynger altså befolkningen noe.   
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Figur 12: Aldersfordeling. Lillehammerregionen per 1.1. 2019  

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
 

3.3 Utvikling og strukturelle trekk i Gjøvikregionen 

Ved inngangen til 2019 var det registrert 71 302 innbyggere i Gjøvikregionen. Av disse var 
det bosatt 30 676 i Gjøvik, 14 948 i Østre Toten, 13 384 i Vestre Toten, 5 623 i Søndre Land 
og 6 671 i Nordre Land. På grunn av flytting av kommunegrenser i 2002 mellom Østre og 
Vestre Toten velger vi i figuren under å ta utgangspunkt i utviklingen fra og med 2003 og 
frem til i dag. Vi ser der at det har vært befolkningsvekst i Gjøvik, Østre Toten og Vestre 
Toten, mens det har vært nedgang i Søndre og Nordre Land. Ser vi kun på det siste året er 
bildet det samme; Nedgang i Land-kommunene og vekst i de øvrige kommunene.  
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Figur 13: Befolkningsutvikling 2003 – 2019. Gjøvikregionen  

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

I 2018 var det positiv nettoinnflytting til Gjøvik og Toten-kommunene, men summerer vi 
over perioden 2003-2018 var denne størrelsen også positiv for Nordre Land. 
Fødselsoverskuddet var negativt for alle kommunene i 2018, og summert over perioden 
2003- 2018 var det kun positivt for Gjøvik.    

Figur 14: Fødselsoverskudd. Gjøvikregionen 

  
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
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Figur 15: Nettoinnflytting. Gjøvikregionen  

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn, eller har foreldre med 
innvandrerbakgrunn, har det siste året holdt seg tilnærmet uendret i alle kommunene i 
regionen.  Andelene spriker en del kommunene imellom med 14,7 prosent i Gjøvik og 8,3 
prosent i Nordre Land.  

Tabell 3: Prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen. Gjøvikregionen 

  

Prosentandel  
Innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre i befolkningen 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Gjøvik 12,8 13,1 13,7 14,2 14,7 
Østre Toten 8,5 9,0 9,4 9,8 10,3 
Vestre Toten 8,0 8,4 9,0 9,6 10,2 
Søndre Land 8,3 8,3 8,7 9,0 9,1 
Nordre Land 6,3 6,7 7,5 8,3 8,3 

Kilde: SSB 

I regionen er det 50/50 menn og kvinner og det er også en tilnærmet lik fordeling i alle fem 
kommuner.  Aldersfordelt er det i regionen en klar overvekt av kvinner i de eldste 
aldersgruppene. 
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Tabell 4: Kvinneandel i prosent. Gjøvikregionen 
  Kvinneandel i prosent 
  Gjøvik Ø.Toten V.Toten S.Land N.Land 
0-17 år 48,2 48,9 49,1 47,5 50,3 
18-49 år 47,3 48,5 47,5 48,0 48,7 
50-66 år 50,6 47,7 48,8 47,5 48,9 
67-79 år 52,7 52,0 52,8 49,7 54,3 
80-89 år 62,2 58,6 54,5 55,3 59,4 
90 år og eldre 71,6 65,3 68,2 80,8 52,8 

Kilde: SSB 

Det er en høyere andel innbyggere i aldersgruppen 18-34 år i Gjøvik enn i de øvrige 
kommunene, mens de eldre er relativt sett tyngst representert i Land-kommunene.  

Figur 16: Aldersfordeling. Gjøvikregionen per 1.1. 2019  

 
Kilde: SSB  

  

3.4 Utvikling og strukturelle trekk på Hadeland 

Ved inngangen til 2019 var det registrert 29 539 innbyggere på Hadeland. Av disse var det 
bosatt 13 642 i Gran, 9 051 i Lunner og 6 846 i Jevnaker. Antall innbyggere har siden år 2000 
økt med 14 prosent i Jevnaker, 10 prosent i Lunner og 6 prosent i Gran. Det siste året har 
det vært vekst Jevnaker, forholdvis stabilt i Lunner og litt nedgang i Gran.  
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Figur 17: Befolkningsutvikling. Hadeland 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

I perioden 2000-2018 var det positiv nettoinnflytting til alle Hadelandskommunene, men 
ser vi kun på det siste året er det kun Jevnaker som kommer positivt ut. 
Fødselsoverskuddet har i nevnte vært negativt Gran og Jevnaker og positivt i Lunner. Ser 
vi kun på 2018 var det positivt fødselsoverskudd i Jevnaker og lunner og negativt i Gran.  

Figur 18: Fødselsoverskudd. Hadeland 

  
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
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Figur 19: Nettoinnflytting. Hadeland 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn, eller har foreldre med 
innvandrerbakgrunn, har siden 2015 økt noe i alle kommunene i regionen.  Andelene 
spriker lite kommunene imellom, og ligger i dag rundt 11-12 prosent i de tre kommunene.  

 
Tabell 5: Prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen. Hadeland 

  

Prosentandel  
Innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre i befolkningen 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Jevnaker 8,7 9,3 10,4 11,0 11,6 
Lunner  10,1 11,0 11,2 12,0 12,3 
Gran 9,1 9,6 10,0 10,6 10,7 

Kilde: SSB 

I regionen er det 50/50 menn og kvinner. På kommunenivå er også andelene forholdsvis 
like. I Jevnaker er kvinneandelen 51 prosent, mens de er på 49 og 50 prosent i henholdsvis 
Lunner og Gran. Aldersfordelt skiller aldersgruppen 80 år og eldre seg ut i alle kommuner 
med klart høyere kvinneandel. I de øvrige gruppene er ikke forskjellene store. 
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Tabell 6: Kvinneandel i prosent. Hadeland 
  Kvinneandel i prosent 
  Jevnaker Lunner Gran 
0-17 år 50,9 49,5 48,3 
18-49 år 48,8 48,5 48,9 
50-66 år 50,4 48,4 48,9 
67-79 år 54,0 49,6 53,0 
80-89 år 59,0 59,9 59,8 
90 år og eldre 70,2 77,9 65,2 

Kilde: SSB  

Det er liten forskjell i aldersfordelingen kommunene imellom på Hadeland. Felles for alle 
kommunene er at ca. 20 prosent er i aldersgruppene 0-17 år, 18-34 år og 35-49 år, nesten 25 
prosent er i aldersgruppen 50-66 år og i overkant av 15 prosent er over 67 år.   

Figur 20: Aldersfordeling. Hadeland per 1.1. 2019  

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

3.5 Utvikling og strukturelle trekk i Midt-Gudbrandsdal 

Per 1.1. 2019 var det registrert 13 294 innbyggere i Midt-Gudbrandsdal.  Nord-Fron er den 
største kommunen i regionen med 5 742 innbyggere. Deretter følger Ringebu med 4 425 
innbyggere og Sør-Fron med 3 127 innbyggere. Det har vært en nedadgående 
befolkningstrend i alle tre kommuner på 2000-tallet, og det bor ca. 700 færre innbyggere i 
regionen i dag enn ved tusenårsskiftet. Det siste året har det vært en liten folketallsøkning i 
Nord-Fron og en liten nedgang i Sør-Fron og Ringebu.  
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Figur 21: Befolkningsutvikling. Midt-Gudbrandsdal 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

Befolkningsveksten det siste året i Nord-Fron skyldes nettoinnflytting, dvs. flere som flyttet 
inn enn som flyttet ut av kommunen. I de to andre Midt-Gudbrandsdalskommunene var 
nettoinnflyttingen negativ i 2018. Nord-Fron og Ringebu har hatt positiv nettoinnflytting 
når en summerer flyttestrømmene over perioden 2000-2018, mens den har vært negativ i 
Sør-Fron.  Det er fødselsunderskudd i alle tre kommunene, både det siste året, og summert 
for perioden 2000-2018.  

Figur 22: Fødselsoverskudd. Midt-Gudbrandsdal 

  
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
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Figur 23: Nettoinnflytting. Midt-Gudbrandsdal 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

11 prosent av innbyggerne i Sør-Fron og Ringebu er innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre. Andelene her er altså omtrent som for fylket totalt. For Nord-Fron er 
andelen noe lavere.  

Tabell 7: Prosentandel Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen. Midt-
Gudbrandsdal 

  

Prosentandel  
Innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre i befolkningen 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Nord-Fron 6,41 6,93 7,60 8,08 8,03 
Sør-Fron 8,21 8,62 9,64 10,39 11,10 
Ringebu 9,33 10,13 10,84 10,93 10,96 

Kilde: SSB 

Det er 50/50 kvinner og menn bosatt i regionen, og kjønnsfordelingen er også balansert i de 
3 kommunene.  Tabellen under viser andel kvinner aldersfordelt, og vi ser at det er en 
overvekt av kvinner i de eldste aldersgruppene. 18-49 år er den eneste gruppen hvor det er 
en overvekt av menn i alle kommunene, men den er ikke høy i noen av dem.  
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Tabell 8: Kvinneandel i prosent. Midt-Gudbrandsdal 
 Kvinneandel i prosent 
  Nord-Fron Sør-Fron Ringebu 
0-17 år 49,2 48,6 51,1 
18-49 år 48,2 46,8 48,4 
50-66 år 48,6 50,9 49,4 
67-79 år 53,2 47,7 52,1 
80-89 år 53,0 55,0 54,1 
90 år og eldre 64,7 69,8 59,0 

Kilde: SSB 

Det er et høyt alderstyngdepunkt i Midt-Gudbrandsdal med i overkant av 20 prosent over 
66 år.  

Figur 24: Aldersfordeling. Midt-Gudbrandsdal per 1.1. 2019  

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

3.6 Utvikling og strukturelle trekk i Nord-Gudbrandsdal 

I Nord-Gudbrandsdal var det ved inngangen til 2019 registrert 18 499 innbyggere. Det har 
vært en nedadgående trend i innbyggertallet i alle kommunene i regionen siden år 2000, og 
det er i dag 2 009 innbyggere i Lesja, 2 204 innbyggere i Skjåk, 2 293 i Lom, 3 589 i Vågå og 
5 789 i Sel. Det siste året har antall innbyggere i Skjåk økt litt, mens det har vært nedgang i 
de øvrige kommunene.  
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Figur 25: Befolkningsutvikling. Nord-Gudbrandsdal 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
 
Siste års positiv utvikling i Skjåk skyldes nettoinnflytting. I de øvrige kommunene var 
denne størrelsen negativ. Sett over perioden 2000-2018 er det tilnærmet like mange som 
flytter inn som ut i kommunene Dovre, Skjåk og Vågå, mens det er negativ innflytting i 
Lesja, Lom og Sel. Fødselsoverskuddet er negativt for alle kommuner, både det siste året, 
og summert over perioden 222-2018. Dette skyldes en aldrende befolkning, som vi vil se 
nærme på nedenfor.  

Figur 26: Fødselsoverskudd. Nord-Gudbrandsdal 

  
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
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Figur 27: Nettoinnflytting. Nord-Gudbrandsdal 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
 

Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn har endret seg lite de senere årene, og 
varierer fra 5,9 prosent i Vågå til 9,1 prosent i Dovre. Andelene ligger dermed under 
fylkessnittet på 11 prosent.  

Tabell 9: Prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen. Nord-
Gudbrandsdal 

 

Prosentandel  
Innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre i befolkningen 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Dovre 9,65 10,03 9,91 9,88 9,14 
Lesja 7,19 7,59 8,25 9,27 8,91 
Skjåk 6,41 6,49 6,58 6,61 6,94 
Lom 5,60 6,01 6,82 7,46 7,41 
Vågå 5,25 5,57 5,74 6,13 5,88 
Sel 6,42 7,28 7,61 7,60 7,45 

Kilde: SSB  

Det er 49 prosent kvinner bosatt i regionen. Den lille overvekten av menn skyldes flere 
menn enn kvinner bosatt i kommunene Lesja og Lom. I de øvrige kommunene er 
fordelingen 50/50. Tabellen under viser at kvinnene er med få unntak underrepresentert i 
alle kommunene i aldersgruppene opp til 66 år, og motsatt i aldersgruppene over 66 år.   
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Tabell 10: Kvinneandel i prosent. Nord-Gudbrandsdal 
  Kvinneandel i prosent 
  Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel 
0-17 år 50,1 44,0 49,0 46,6 48,1 50,0 
18-49 år 45,9 47,7 51,0 46,8 49,4 47,2 
50-66 år 50,6 49,8 45,9 48,6 47,1 48,7 
67-79 år 51,2 46,4 49,1 47,8 53,5 50,8 
80-89 år 59,1 57,7 57,0 56,6 55,8 59,5 
90 år og eldre 63,6 69,0 85,7 66,7 71,1 68,2 

Kilde: SSB  

Alderstyngdepunktet er høyt i Nord-Gudbrandsdalen, og i enkelte kommuner en nær en 
fjerdedel av innbyggerne over 66 år.    

Figur 28: Aldersfordeling. Nord-Gudbrandsdal per 1.1. 2019  

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

3.7 Utvikling og strukturelle trekk i Valdres 

Det var per 1.1. registrert 17 567 innbyggere i Valdres, fordelt på 2 981 i Sør-Aurdal, 1 305 i 
Etnedal, 6 418 i Nord-Aurdal, 2 135 i Vestre Slidre, 3 208 i Øystre Slidre og 1 610 i Vang. 
Siden år 2000 har det vært 5 prosent befolkningsvekst i Øystre Slidre og nedgang i de 
øvrige kommunene. Størst nedgang i Sør-Aurdal med 12 prosent. Det siste året har 
innbyggertallet holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste kommunene i regionen.  
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Figur 29: Befolkningsutvikling. Valdres 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

Det siste året var det tilnærmet likt antall innflyttere som utflyttere til de fleste kommunene 
i regionen. Unntaket er Sør-Aurdal og Etnedal med negativ nettoinnflytting. Summert over 
perioden 2000-2018 er det negativ nettoinnflytting til Sør-Aurdal og Vestre Slidre og 
positivt fortegn for de øvrige kommunene.  Fødselsoverskuddet var litt positivt for Vang i 
2018 og negativt for de øvrige kommunene.      

Figur 30: Fødselsoverskudd. Valdres 

  
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
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Figur 31: Nettoinnflytting. Valdres 

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   
Det er store sprik kommunene imellom i andeler av innbyggerne som har 
innvandrerbakgrunn. I Vang er andelen 17,5 prosent, omtrent som for landet totalt, mens 
andelen i Sør Aurdal er på 8,6 prosent. Den høye andelen i Vang skyldes antagelig i stor 
grad asylmottak, hvor beboere som ikke har fått tildelt bostedskommune, har fått registrert 
mottaket som bostedsadresse. I Øystre Slidre er også andelen relativt høy, dvs. over 
fylkesgjennomsnittet, og kan til en viss grad tilskrives at reiselivsnæringen er tungt 
representert, med utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft. 

Tabell 11: Prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen. Valdres 

  

Prosentandel  
Innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre i befolkningen 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Sør-Aurdal 6,92 7,49 7,96 8,63 8,62 
Etnedal 12,84 8,86 10,14 11,46 10,65 
Nord-Aurdal 9,57 9,49 9,88 9,90 10,16 
Vestre Slidre 8,03 8,35 8,37 9,40 9,23 
Øystre Slidre 9,13 10,71 11,82 12,14 12,31 
Vang 16,92 15,91 16,60 16,30 17,52 

Kilde: SSB  

49 prosent av innbyggerne i Valdres er kvinner.  I Nord-Aurdal er kjønnsfordelingen 50/50, 
mens det er en overvekt av menn i de øvrige kommunene. I likhet med mange andre 
kommuner i fylket er de overrepresentert blant de i yrkesaktiv alder.  
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Tabell 12: Kvinneandel i prosent. Valdres 
  Kvinneandel i prosent 

 
Sør-

Aurdal Etnedal 
Nord-
Aurdal Vestre Slidre 

Øystre 
Slidre Vang 

0-17 år 45,3 47,8 48,5 48,0 43,2 47,3 
18-49 år 47,5 46,0 48,1 48,1 48,4 44,8 
50-66 år 46,1 45,2 51,1 48,5 49,8 48,1 
67-79 år 51,5 49,3 51,2 50,3 51,2 48,5 
80-89 år 55,6 53,7 56,7 54,5 59,6 51,6 
90 år og eldre 76,6 60,0 74,6 68,2 75,8 79,2 

Kilde: SSB  

Blant Valdreskommunene ligger andelene av befolkningen over 67 år i intervallet 20-24 
prosent. Dette er høye andeler sammenlignet med andelene for fylket samlet og for landet 
totalt.  

Figur 32: Aldersfordeling. Valdres per 1.1. 2019  

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

3.8 Forventet levealder 

I Folkehelseinstituttets statistikkbank publiseres forventet levealder. Instituttet har 
følgende begrunnelse for å ha med den som en måleindikator for helsetilstanden: 

Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. De siste 30 årene har alle 
grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for gruppen med lang 
utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder enn de med 
kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både 
fysisk og psykisk helse. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i 
folkehelsearbeidet.  
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Statistikken er basert på opplysninger i SSBs befolkningsstatistikk, og beregnes på følgende 
vis:   
 
Forventet levealder er beregnet ved hjelp av en dødelighetstabell. Man bruker da dødelighetsratene 
for femårige alderstrinn. Dødelighetsraten i aldersgruppen 85+ erstattes av landstallet og er således 
lik for alle kommuner. For å få store nok tall til beregningene er dødelighetstabellen basert på 
dødelighet i 15årsperioder.  

For perioden 2003-2017, er forventet levealder både på landsbasis og i fylket 79 år for menn 
og 83 år for kvinner. Blant kommunene i Oppland varierer forventet levealder for kvinner 
fra 80 i Søndre Land til 85 i Lesja og Skjåk. For menn varierer den fra 77 i Etnedal og 
Nordre Land til 80 i Sel, Lesja og Lillehammer.  

Figur 33: Forventet Levealder. Kommuner i Oppland  

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning   

3.9 Bakgrunnsvariabler i folkehelse- og levekårsundersøkelsen 

I folkehelse- og levekårsundersøkelsen har man en rekke bakgrunnsvariabler som forteller 
om befolkningssammensetningen i kommunene. Etter vekting er fordelingen for kjønn 
rundt 50/50, 76 prosent lever i parforhold, og den typiske husstandsstørrelsen er to 
personer. Fordelingen samsvarer med den vi hadde i forrige undersøkelse i 2013/14, både 
for de nevnte variable og for aldersfordeling. I tabellen under gjengis aldersfordelingen i 
utvalget etter vekting, hvor vi også har tatt med fordeling på fylkesnivå i 2014-
undersøkelsen.  
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Tabell 13: Fordeling for firedelt alder 

  Oppland 
2014 

Oppland 
2018 

Lhmr.-reg. 
2018 

Gjøvik- 
reg. 2018 

Hadeland 
2018 

Midt-G. 
 Nord –G. Valdres 

18-34 år 22,9 19,7 12,9 20,1 16,5 20,6 16,2 19,4 

35-49 år 27,3 27,2 23,9 27,4 31,6 23,1 29,1 25,7 

50-66 år 30,4 32,0 39,1 32,5 31,6 31,6 31,7 31,1 

67-85 år 19,4 21,2 24,1 20,1 20,4 24,7 23,0 23,8 

Sum 100 100 100 100 100 100 100 100 

         

Tabellen nedenfor tar for seg botid. Det er signifikante forskjeller på botid ut fra kjønn, 
alder, utdanning, inntekt og innvandringsbakgrunn. Kommunestørrelse og 
utdanningsnivå har også betydning. Utdanningsnivå er særlig interessant, da de med 
bachelorgrad eller høyere utdanning klart oftere har kort botid sammenlignet med 
personer som bare har grunnskole/realskole. Det samme kunne vi melde om i 2014, og 
prosentfordelingen nå og da er meget sammenfallende. Det er for øvrig flere 
sammenfallende resultater nå og i 2014-undersøkelsen. Det er signifikante forskjeller i 
botid på de samme målevariablene, med unntak av innvandringsbakgrunn.  
Kommunestørrelse betyr ikke så mye for botid i noen av undersøkelsene, og fordelingen av 
respondentene ut fra kommunestørrelse på lang botid er nær den samme i de to 
undersøkelsene. Alt i alt kan det virke som de spurte fremdeles er forholdsvis stedbundet, 
selv om andelen med lang botid har gått litt ned. Der vi ser betydelige forskjeller i de to 
undersøkelsene er i andel kvinner med kort botid og andelen av de yngre med kort botid. 
Dette bildet stemmer forholdsvis godt overens med at nettoinnflyttingen i fylket har gått 
nedover, og at den er negativ i mange fylker.  Hvis det er nedgang i antallet som flytter inn 
i en kommune, og/eller økning i antallet som flytter ut av en kommune, så påvirker det 
antallet med kort botid i kommunen.  Yngre voksne er de typiske flytterne og bidrar i størst 
grad til å påvirke inn- og utflyttingen fra en kommune.   
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Tabell 14: Botid i kommunene ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, innvandringsbakgrunn og 
kommunestørrelse. 

  Kort botid 
(inntil 9 år) 

Lang botid 
(10-49 år) 

Veldig lang 
botid (50 år 
eller mer) 

Sum 

Oppland 18,2 57,4 24,5 100 

Kjønn*         

Kvinne 20,7 59,7 19,6 100 

Mann 15,5 54,9 29,6 100 

Alder*         

18-34 år 48,0 52,0   100 

35-49 år 20,8 79,2   100 

50-66 år 7,8 54,5 37,7 100 

67-85 år 6,1 40,8 53,1 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 8,0 43,0 49,0 100 

Videregående 16,4 61,2 22,3 100 

Bachelorgrad el. høyere 28,0 63,4 8,7 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 23,0 46,2 30,8 100 

200 000-499 000 17,7 55,0 27,3 100 

500 000 eller mer 19,3 64,2 16,5 100 

Innvandringsbakgrunn*         

Født i Norge 17,7 57,4 25,0 100 

Ikke født i Norge 34,6 60,4 5,0 100 

Kommunestørrelse         

-4999 innbyggere 16,1 56,7 27,2 100 

5000-9999 innbyggere 16,0 58,8 25,3 100 

10000-19999 innbyggere 18,2 56,1 25,7 100 

20000+ innbyggere 20,8 57,8 21,5 100 

p<0.01 = * (betyr signifikant forskjell) 

I vedlegget har vi regionale tabeller for botid, fordelt på kjønn, alder, utdanningsnivå og 

innvandringsbakgrunn.  Gjennomgående i alle regioner er at de med høyere utdanning 

oftere har kortere botid enn de som kun har grunnskole/realskole.  
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4 OPPVEKST- OG LEVEKÅRSFORHOLD 
Oppvekstkår og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. I veilederen til 
Helsedirektoratet (2013, s. 21) står det følgende om oppvekst og levekår: 

Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, 
og utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og 
inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og 
uføretrygding. Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel med høyere utdanning og frafall fra 
videregående skole. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og 
de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv.» 

4.1 Helhetlig vurdering av kommunen mht. trivsel 

Vi begynner med å se på de spurtes tilfredshet med å bo og leve i sin kommune. I Oppland 
trives 90 prosent godt i sin kommune. Vi fikk den samme andelen i 2014-undersøkelsen, og 
nasjonalt lå andelen da på 77 prosent. Det er også meget sammenfallende resultater i 2018- 
og 2014- undersøkelsen når vi bryter resultatene ned på kjønnsfordeling, aldersgrupper, 
utdanningsnivå, inntektsnivå, innvandringsbakgrunn og kommunestørrelse.  

Det generelle funnet er altså at trivselen er høy, men noen grupper trives bedre enn andre. 
Vi merker oss særlig at: 

• Kvinner trives noe bedre enn menn, dvs. det er en høyere andel kvinner som trives 
svært godt, men legger vi sammen godt og svært godt er det små kjønnsforskjeller.  

• Alle aldersgrupper trives godt i kommunen, men de eldste (67-85 år) trives bedre enn 
de yngste (18-34 år).  

• De med lav bruttoinntekt trives noe dårligere enn andre, men utdanningsnivå har 
liten betydning for trivsel. 

• De som er født i Norge trives noe bedre enn de som ikke er det.  
• Innbyggerstørrelsen på kommunen du bor i har liten betydning for trivsel. 
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Tabell 15: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, 
inntekt, innvandringsbakgrunn og kommunestørrelse.  

  2018 - undersøkelsen 2014- 
undersøkelsen 

  Svært 
dårlig Dårlig 

Verken 
godt eller 

dårlig 
Godt Svært 

godt Sum Godt eller 
 svært godt 

Oppland 1,0 1,3 8,2 49,6 40,0 100 89,9 

Kjønn*               

Kvinne 1,0 1,4 6,9 46,5 44,3 100 91,7 

Mann 1,1 1,2 9,6 53,1 35,1 100 88,1 

Alder*               

18-34 år 1,5 1,9 11,8 52,4 32,4 100 86,7* 

35-49 år 1,1 1,6 8,7 53,4 35,2 100 90,0 

50-66 år 1,0 1,4 6,4 48,6 42,6 100 90,2 

67-85 år 0,6 0,5 6,9 45,5 46,5 100 93,5 

Utdanningsnivå               

Grunnskole/realskole 0,8 0,8 8,3 48,8 41,3 100 90,9 

Videregående 1,0 1,8 8,8 50,7 37,7 100 88,1 

Bachelorgrad el. høyere 1,2 1,1 7,3 48,4 42,0 100 91,5 

Inntektsnivå*               

Inntil 199 000 1,0 1,5 14,3 46,4 36,8 100 88,9 

200 000-499 000 0,9 1,3 7,1 50,3 40,4 100 89,9 

500 000 eller mer 1,1 1,3 6,7 51,2 39,7 100 91,2 

Innvandringsbakgrunn*               

Født i Norge 1,0 1,3 7,7 49,6 40,3 100 90,1 

Ikke født i Norge 0,6 1,9 22,8 45,6 29,1 100 83,5 

Kommunestørrelse               

-4999 innbyggere 1,3 1,8 9,2 46,7 41,1 100 89,2 

5000-9999 innbyggere 0,6 1,3 7,4 50,2 40,4 100 88,7 

10000-19999 innbyggere 1,1 1,7 8,1 50,1 39,0 100 90,6 

20000+ innbyggere 1,2 0,8 8,5 50,1 39,5 100 91,5 

p<0.01 = * 

Vi har ikke spurt hvorfor man trives eller mistrives, og slik sett vil et forsøk på å forklare 
den høye trivselen være mangelfull. Men den kan dels forklares ved å koble vurderingen 
av trivsel med flyttemotiver, bopreferanser og hvordan man oppfatter nabolaget. Et funn i 
både 2014- og 2018-undersøkelsen er at få bor mot sin vilje i kommunene i Oppland, og det 
kan jo være medvirkende til at trivselen fortsatt er så høy. Ellers er det å ha venner, familie 
og en jobb man trives i viktig for trivselen der man bor. Også i vår undersøkelse tyder 
funnene på at de aller fleste synes slike forhold er viktige for bosted. Når vi kobler 
bopreferanser med vurdering av kommunen, finner vi at de som har høy skåre på trivsel 
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også ser på fysisk miljø som viktig (klima, utsikt, bebyggelse, type strøk, tilgang på 
naturopplevelser og muligheter for å dyrke hobbyer eller fritidsinteresser).  Godt sosialt 
miljø på stedet og god tilgang på offentlige tjenester skårer også høyt på viktighet blant de 
som trives godt eller svært godt i kommunen.  Vi skal komme nærmere tilbake til hva folk 
rapporterer at er viktig for å velger å bo i kommunen og hvordan de oppfatter 
nabolaget/grenda der de bor i. 

Det er også forskjeller i trivsel ut fra botid, et funn som ikke er så overraskende. En bør jo 
forvente at de som har valgt å bo over et lengre tidsrom i kommunen også trives.  I tabellen 
nedenfor har vi sett litt nærmere på dette, hvor vi har valgt å slå sammen svaralternativene 
«Svært dårlig» og «Dårlig» og «Godt» og «Svært godt». Selv om det er signifikant forskjell 
på disse måleverdiene ut fra botid, er det likevel hele 81 prosent av de med botid kortere 
enn 5 år som trives godt eller svært godt.    

Tabell 16: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? 

Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Prosentfordeling 

Botid i 
kommunen 

Svært 
dårlig eller 

dårlig 
Verken godt 
eller dårlig 

Godt eller  
svært godt Sum 

Inntil 4 år 2,9 16,3 80,8 100 
5-9 år 3,4 9,2 87,4 100 
10-49 år 2,5 8,0 89,5 100 
50 år eller mer 1,4 4,7 93,9 100 

16 prosent av de spurte i Oppland tenker på å flytte. Ca. en fjerdedel av dem mistrives i 
kommunen de bor i.  

Tabell 17: Bor du i den kommunen du ønsker å bo i? 

Bor du i den kommunen du ønsker å bo i? 
Prosent 

2014 2018 
Ja og tenker på å bli boende i denne kommunen 80,3 77,3 
Ja, men tenker likevel på å flytte til annen kommune 11,0 12,0 
Nei, men tenker på å bli boende i denne kommunen 6,0 6,7 
Nei og tenker på å flytte til annen kommune 2,7 4,1 
Sum 100 100 

Vi har spurt de som tenker på å flytte hva som er de viktigste årsakene til at de ønsker å 
flytte. Det som helt klart oftest nevnes er mulighet for relevant arbeid. 
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Figur 34: Antall kryss på grunner til å flytte 

 

4.1.1 Regionale variasjoner 
På regionnivå varierer andelene som svarer at de trives godt eller svært godt fra 86 prosent 
i Midt-Gudbrandsdal til 93 prosent i Hadeland. Gjøvikregionen og Hadeland skiller seg fra 
de øvrige regionene med en noe lavere andel som svarer at de trives svært godt.  

Tabell 18: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Regionfordelt 

  
Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? 

Prosentfordeling 

  
Svært 
dårlig Dårlig 

Verken 
godt  

eller dårlig Godt 
Svært 
godt Sum 

Lillehammerregionen 1,0 1,1 6,0 45,0 47,0 100 
Gjøvikregionen 1,0 1,5 9,6 52,2 35,8 100 
Hadeland 1,1 0,2 5,7 46,9 46,1 100 
Midt-Gudbrandsdal 0,7 1,2 12,0 41,5 44,6 100 
Nord-Gudbrandsdal 1,2 1,5 7,9 48,3 41,0 100 
Valdres 1,3 1,8 9,8 52,9 34,2 100 
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Gode muligheter for lek og utfoldelse
Aktiviteter og erfaringer har skapt en spesiell tilknytning til…

Relevante utdanningsmuligheter for partner
Bolig/eiendom har tilhørt familien/slekten

Har sterk identitet knyttet til stedet
Mulighet for å påvirke beslutninger i kommunen

Lite støy, ingen forurensning eller andre fysiske ulemper
Liker den naturtypen som omgir stedet

Lett å finne venner
Bebyggelsen og type strøk

Relevante utdanningsmuligheter for barn og unge
God kontakt med folk i nabolaget

Lett å bli akseptert som den jeg/vi er
Slippe innsyn, innblanding og sosial kontroll fra naboer

Relevante utdanningsmuligheter for deg
Godt barnehage- og skoletilbud

Gode mulighet for Ã¥ dyrke hobbyer eller fritidsinteresser
God tilgang til offentlige tjenester (barnehage, skole, helse)

Bra tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv
Godt sosialt miljø på stedet

Familietilknytning
Bra kulturtilbud (kino, revy, kafeer o.l.)

Boligpris
Variert og godt tilbud av butikker og forretninger

Kort avstand til familie og venner
Godt klima, god utsikt, bra med sol o.l.

Kort reise til arbeid/utdanningssted
Godt oppvekstmiljø for barn

Mulighet for relevant arbeid for partner
Mulighet for relevant arbeid for deg
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I vedlegget ligger de regionale trivselsresultatene, fordelt på kjønn, alder, utdanningsnivå 
og inntektsnivå.  

Figur 35: Prosentandel som trives godt eller svært godt. Fordelt på region og botid 

 

Figur 36: Bor du i den kommunen du ønsker å bo i? Prosentandeler på regionnivå 

 

4.2 Inntekt, forbruk, goder og betalingsproblemer 

Vår studie inkluderer en rekke indikatorer på subjektive vurderinger av husholdningenes 
økonomiske og materielle situasjon. Tabellen under viser hvor stor andel av respondentene 
som har økonomi til å betale løpende utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC og 
internett-tilgang i husstanden, eie en bil og betale for undersøkelse og behandling hos 
tannlege. For sammenligningens skyld har vi også tatt med resultatene fra 2014-
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undersøkelsen. De fleste av respondentene har råd til å takle de fleste indikatorene, og 
bildet har i liten grad endret seg fra forrige undersøkelse. Der vi finner en viss forskjell er i 
å ha råd til PC/internettilgang, hvor en større andel nå har økonomi til dette. Det kan 
skyldes at pc og internettilgang har blitt relativt sett billigere, evt. at flere velger å ta seg råd 
til dette, dvs. har blitt viktigere å prioritere.     

Tabell 19: Andeler i 2014- og 2018-undersøkelsen som har økonomi til å betale løpende utgifter og ulike 
varer og tjenester. 

Har du/dere økonomi til:   Ja Nei 
Vet 
ikke 

Ikke  
relevant Sum 

å betale løpende utgifter? 
2018-undersøkelse 98,2 1,2 0,4 0,2 100 
2014-undersøkelse 97,9 0,9 1,2   100 

              
              
å betale for en ukes ferie 
utenfor hjemmet i år? 

2018-undersøkelse 88,5 6,0 2,6 2,8 100 
2014-undersøkelse 88,9 6,2 4,9   100 

              
              
PC og internettilgang i 
husstanden? 

2018-undersøkelse 97,3 1,3 0,2 1,2 100 
2014-undersøkelse 92,9 4,1 3,0   100 

              
              

å eie en bil? 
2018-undersøkelse 96,1 2,0 0,8 1,1 100 
2014-undersøkelse 94,3 3,4 2,3   100 

              
              
å betale for undersøkelse og 
behandling hos tannlege? 

2018-undersøkelse 93,2 4,4 1,9 0,5 100 
2014-undersøkelse 93,3 4,0 2,8   100 

For å få et helhetlig bilde av økonomien til respondentene har vi konstruert et samlet mål 
på økonomien. I dette samlede målet har vi slått sammen indikatorene i tabellen over, og vi 
har holdt utenom de som har svart «Ikke relevant» på ett eller flere spørsmål. 85 prosent av 
de som klarer 1 eller flere indikatorer klarer alle fem indikatorene, 9 prosent klarer fire av 
fem og 6 prosent klarer opp til 3 indikatorer. Andelen av de som klarer alle fem 
indikatorene er høyere hos de som er født i Norge enn hos de som ikke er det. I 2014-
undersøkelsen var andelene her tilnærmet like. For de øvrige bakgrunnsvariablene er 
mønsteret sammenfallende med det vi så i forrige undersøkelse, dvs. signifikante 
forskjeller i vurderingen av husstandens økonomi ut fra alder, inntekt og utdanningsnivå. 
Ikke overraskende kan vi altså se klare sammenhenger mellom opplevelse av økonomisk 
situasjon og sosioøkonomisk status (målt ved utdanning og rapportert bruttoinntekt). 

• Andelen som opplever å klare alle fem indikatorer på husstandens økonomi, er lavere 
blant de eldste (67-85 år) og blant de yngste (18-34 år) enn for de i aldersgruppen 35-
66 år.  
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• Andelen som opplever å ha god økonomi stiger med utdanning. 
• Andelen som opplever å ha god økonomi stiger med bruttoinntekt, og blant de 

bruttoinntekt over 500 000 kr er det bare 5 prosent som ikke opplever å klare alle fem 
indikatorer. 

Tabell 20: Samlet mål på økonomien (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til å betale løpende 
utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC og internett-tilgang i husstanden, eie en bil, og betale for 
undersøkelse og behandling hos tannlege. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, 
innvandringsbakgrunn, kommunestørrelse og barn i husholdet.  
  2018 

  Ja, klarer alle fem 
Nei, klarer fire 

av fem 
Nei, klarer en 

til tre Sum 

Oppland 85,1 8,5 6,3 100 

Kjønn         

Kvinne 84,6 8,6 6,8 100 

Mann 85,9 8,4 5,7 100 

Alder*         

18-34 år 77,4 11,3 11,3 100 

35-49 år 84,8 8,8 6,4 100 

50–66 år  91,3 5,4 3,3 100 

67-85 år 82,2 11,3 6,5 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 76,3 12,1 11,6 100 

Videregående 83,8 9,7 6,5 100 
Bachelorgrad el. 
Høyere 92,3 5,0 2,7 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 299 000 68,0 14,6 17,4 100 

300 000 - 499 000 87,1 8,6 4,3 100 

500 000 eller mer 94,9 4,1 1,0 100 

Sivil status         

Parforhold 89,1 7,0 3,9 100 

Enslig 71,1 13,8 15,1 100 
p<0.01 = * 

4.2.1 Regionale variasjoner 
Andelene som melder at de har økonomi til å betale for de nevnte indikatorene varierer lite 
regionene i mellom. Det er kun indikatoren for ferie utenfor hjemmet hvor det er 
nevneverdig forskjell. Her er andelen i Midt-Gudbrandsdalen noe lavere enn i 
Lillehammerregionen og på Hadeland. Det er da også en noe lavere andel i Midt-
Gudbrandsdalen enn i Lillehammerregionen og på Hadeland som svarer at de klarer alle 
fem indikatorene.   
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Figur 37: Prosentandeler som har svart ja på spørsmål om de har økonomi til ulike utgifter/varer/tjenester. 
Regionfordelt. 

 
Korrigert for de som oppfatter spørsmålet som ikke-relevant.  

Figur 38: Andeler som klarer alle fem indikatorene blant de som klarer en eller flere indikatorer. 
Regionfordelt.  

 

4.3 Fordeling av goder blant barnefamilier 

I folkehelse- og levekårsundersøkelsene i Oppland er det et spesielt fokus på økonomien til 
barnefamilier. Vi har i de undersøkelsene sett på fem indikatorer for hva barnefamilier 
opplever at de har økonomi til når det gjelder barna. I resultatene her gjengis kun svarene 
for personer som oppga at det bodde ett eller flere barn i alderen 0-19 år i husstanden. Vi 
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har også holdt utenom de som har krysset av at spørsmålet ikke er relevant. I 2014- 
undersøkelsen var nevnte avkrysningsmulighet ikke tilstede. Uansett så avviker i liten grad 
andelene som svarer at de har økonomi til å takle de ulike spørsmålene i 2014- og 2018-
undersøkelsene. 

Tabell 21 Andeler av barnefamilier i 2014- og 2018-undersøkelsen som har økonomi til å betale for at 
barna skal ha et eget rom, ta med seg venner hjem og delta på aktiviteter.  

Har du/dere økonomi til at 
barn/ungdom i husstanden:   

Ja Nei Vet ikke Sum 

har sitt eget rom? 
2018-undersøkelse 97,9 1,5 0,6 100 
2014-undersøkelse 98,0 1,7 0,3 100 

            
            

kan ta med seg venner hjem? 
2018-undersøkelse 99,0 0,5 0,5 100 
2014-undersøkelse 98,7 0,4 0,9 100 

            
            

får delta i og selv ha bursdagsfeiring? 
2018-undersøkelse 99,1 0,4 0,5 100 
2014-undersøkelse 98,7 0,7 0,6 100 

            
            

kan delta på fritidsaktiviteter? 
2018-undersøkelse 97,2 0,7 2,0 100 
2014-undersøkelse 97,3 1,3 1,4 100 

            
            
har utstyr til å delta på 
fritidsaktiviteter? 

2018-undersøkelse 95,9 1,7 2,5 100 
2014-undersøkelse 96,5 1,4 2,1 100 

For å få et helhetlig bilde av økonomien til respondentene har vi konstruert et samlet mål 
på hva barnefamilier opplever at de har økonomi til når det gjelder barna. I dette samlede 
målet har vi slått sammen variablene: «At barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom», 
«At barn/ungdom i husstanden kan ta med seg venner hjem», «At barn/ungdom får delta i 
og selv ha bursdagsfeiring», «At barn/ungdom kan delta på fritidsaktiviteter» og «At 
barn/ungdom har utstyr til å delta på fritidsaktiviteter».  Siden det er få respondenter i 
aldersgruppen over 67 år med barn mellom 0-19 år, har vi valgt å slå sammen de to eldste 
aldersgruppene. Naturlig nok stiger også mulighetene for å klare disse målene med 
inntektsnivået. For å unngå små delutvalg, velger vi å dele opp inntektsnivået i litt andre 
undergrupper enn i kapitlet over, dvs. vi lar den den laveste inntektsgruppa strekke seg 
opp til 299 000 kr.      

89 prosent av de spurte med barn i husstanden (0-19 år) klarer alle fem indikatorene, men 
det er signifikante forskjeller i vurderingen for alder, utdanning og forsørgertype.  

• De som er mellom 35-49 år, klarer oftest alle fem indikatorene 
• De med høyere utdanning klarer oftest alle fem indikatorene 
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• Enslige foreldre opplever oftere å ha dårligere økonomi, når det gjelder barna enn de 
som er par 

Tabell 22: Samlet mål på barnefamiliers økonomi (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til at 
barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom, kan ta med venner hjem, får delta i og selv ha 
bursdagsfeiring, kan delta på fritidsaktiviteter, og utstyr til å delta fritidsaktiviteter? Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, inntekt og type forsørger.  
  2018 

  
Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer 
fire av fem 

Nei, klarer 
en til tre Sum 

Oppland 88,8 4,0 7,2 100 

Kjønn         

Kvinne 88,3 4,6 7,1 100 

Mann 89,5 3,2 7,3 100 

Alder*         

16-34 år 79,2 9,2 11,6 100 

35-49 år 95,2 2,2 2,6 100 

50 år og eldre 86,6 1,9 11,5 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 80,0 4,6 15,4 100 

Videregående 88,3 4,5 7,2 100 
Bachelorgrad el. 
Høyere 91,5 3,5 5,0 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 299 000 80,4 6,3 13,3 100 

300 000 - 499 000 86,2 6,0 7,8 100 

500 000 eller mer 94,3 1,8 3,9 100 

Forsørger*         

Parforhold 90,3 2,5 7,3 100 

Enslig 81,3 12,3 6,4 100 
p<0.01 = * 

4.3.1 Regionale variasjoner 
Det er lite sprik mellom regionene i hvor store andeler av barnefamilier som har råd til de 
ulike indikatorene som måler barnefamilienes økonomi. Lillehammerregionen har en litt 
lavere andel enn de andre regionene på fire av fem indikatorer, men forskjellene er 
marginale, og bør ikke tillegges noe særlig vekt. Lillehammerregionen kommer dermed 
også litt svakere ut enn de øvrige regionene i andel som klarer alle fem indikatorene, blant 
de som klarer en eller flere indikatorer. Det motsatte har vi sett var tilfelle når vi så på de 
fem indikatorene; å betale løpende utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC og 
internett-tilgang i husstanden, eie en bil og betale for undersøkelse og behandling hos 
tannlege.  I vedlegget er det regionale tabeller, fordelt på kjønn, alder, utdanningsnivå og 
inntektsnivå.  
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Figur 39: Andeler som har svart ja på ulike spørsmål om hva husstanden har økonomi til at barna kan 
være med på. Regionfortdelt. 

 

Figur 40: Andeler av barnefamilier som klarer alle fem indikatorene blant de som klarer en eller flere 
indikatorer. Regionfordelt.  

 

4.4 Utdanningsnivå 

Utdanningsnivå er en sentral variabel for hvor man er på den sosioøkonomiske stigen.  I 
resultatpresentasjonen vår har vi foretatt en tredeling ut fra fullført utdanningsnivå. 
Tallene fra SSB viser at det i Oppland er en lavere andel med høyere utdanning enn i 
landet ellers. Det kan imidlertid bemerkes at utvalget vårt er noe skjevt med en høyere 
andel med høyere utdanning og en lavere andel med videregående opplæring enn slik 
situasjonen faktisk er.   
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Tabell 23: Høyeste fullførte utdanningsnivå. 
 Grunnskole eller lavere Videregående Bachelor+ Sum 

Oppland fylke (utvalg) 24 42 33 100 

Oppland fylke (SSB-tall) 25 47 28 100 

Hele landet 22 42 37 100 
Kilde: SSB 2017, personer 25 år og over, etter kjønn, alder og utdanningsnivå. 

Tabell 24. Gjennomstrømning i videregående opplæring, andel fullført innen 5 år (2008-2013 og 2012-
2017) fordelt ut fra fylke.  

 Fullført 
(2008-
2013) 

Fullført 
(2012-
2017) 

Endring 

Alle 71 74,5 3,5 

Østfold 66 71,8 5,8 

Akershus 76 79,7 3,7 

Oslo 74 78,4 4,4 

Hedmark 68 72,8 4,8 

Oppland 70 73,7 3,7 

Buskerud 72 73,5 1,5 

Vestfold 70 74 4 

Telemark 71 74,2 3,2 

Aust-Agder 71 73,4 2,4 

Vest-Agder 73 75,7 2,7 

Rogaland 73 76,7 3,7 

Hordaland 71 73,9 2,9 

Sogn og Fjordane 77 76,8 -0,2 

Møre og Romsdal 73 75,1 2,1 

Sør-Trøndelag 70 73,5 3,5 

Nord-Trøndelag 71 73,4 2,4 

Nordland  63 66,8 3,8 

Troms 64 68,8 4,8 

Finnmark 56 60,8 4,8 

Gjennomstrømningen i videregående opplæring er en sentral utdanningsindikator. I 
Oppland har 73,7 prosent av 2012-kullet fullført videregående opplæring innen fem år, som 
er omtrent som landsgjennomsnittet. Som det framgår av tabell 8 har det vært en positiv 
utvikling for Oppland, som for landet for øvrig, når det gjelder gjennomstrømning i 
videregående opplæring siden 2008-kullet. For Oppland har gjennomstrømningen økt med 
3,7 prosent, mens økningen for hele landet har vært på 3,5 prosent. Det eneste fylket som 
har hatt en svak nedgang er Sogn og Fjordane. Det beste resultatet oppnår Akershus, hvor 
79,7 prosent fullførte innen fem år. Svakest resultat finner vi i de tre nordnorske fylkene, 
med Finnmark på bunn med 60,8 prosent som fullførte innen fem år.   
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I figuren nedenfor vises frafall i videregående skole totalt per fylke, 3 års glidende 
gjennomsnitt, i perioden 2015-2017. Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs 
i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått 
opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd 
studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som 
sluttet underveis. Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i 
videregående opplæring dette året. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, 
regnes ikke som frafalt. Når det gjelder frafall ligger Oppland, med sine 22 prosent, 
omtrent likt med landsgjennomsnittet med 21 prosent.  

Figur 41: Frafall i videregående skole per fylke, 3 års glidende gjennomsnitt, 2015-2017 

 

Figuren under viser en tilsvarende oversikt over frafall i videregående skole per kommune 
i Oppland, 3 års glidende gjennomsnitt, i perioden 2015-2017. Det er tatt utgangspunkt i 
personens bostedskommune det året han eller hun fylte 16 år. Som det framgår av figuren 
er det relativt store variasjoner mellom kommunene i Oppland når det gjelder frafall. 
Vestre Slidre kommer klart dårligst ut med 39 prosent, mens Skjåk kommer best ut med 14 
prosent. 
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Figur 42: Frafall i videregående skole per kommune i Oppland, 3 års glidende gjennomsnitt, 2015-2017 

 

4.5 Hovedaktivitet 

Å arbeide har en egenverdi for å opprettholde god psykisk helse. Arbeid gir glede, 
selvfølelse, mening og tilhørighet, og i dagens samfunn er identiteten vår i større grad enn 
før knyttet opp mot det arbeidet vi gjør.  

64,1 prosent av respondentene i 2018-undersøkelsen er i arbeid. Videre er 3,2 prosent under 
utdanning, er i militæret eller har ulønnet arbeidspraksis, 23,7 prosent er pensjonister, 5,9 
prosent uføretrygdet, 0,7 prosent ikke sysselsatt/arbeidsledige, 0,4 prosent 
sosialstønadsmottakere, 0,5 prosent hjemmeværende og de resterende 1,6 prosent har en 
annen hovedaktivitet. Fordelingen er meget sammenfallende med fordelingen i 2014-
undersøkelsen.  I figuren under har vi slått sammen de nevnte 8 kategoriene til 5 
kategorier. Dvs. kategorien «Trygd» dekker både uføretrygdede og sosialstønadsmottakere 
og kategorien «Annet» dekker kategoriene hjemmeværende, ikke sysselsatt/arbeidsledige 
og annet.  
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Figur 43: Hovedaktivitet blant respondentene i 2014- og 2018-undersøkelsen. Prosentfordelt 

 

Ved å bryte resultatene ned på fødselsland, alder, utdanningsnivå og kjønn får vi også 
meget sammenfallende resultater med det 2014-undersøkelsen ga oss. De som ikke er født i 
Norge er godt representert blant de som er i arbeid. Blant de uføretrygdede er de i 
aldersgruppen 50-66 år klart overrepresentert. Utdanningsnivå er også av signifikant 
betydning, dvs. det er en betydelig høyere andel blant de med grunnskole/realskole som er 
trygdet enn blant de med høyere utdanning. Det er også en noe høyere andel kvinner enn 
menn som er trygdet.  

Vi spurte videre om trivsel i hovedaktivitet. 83 prosent er fornøyd eller svært fornøyd med 
sin hovedaktivitet. I 2014-undersøkelsen var andelen 84 prosent. Det er videre signifikante 
forskjeller i vurdering av trivsel ut fra alder, utdanning, inntekt og hovedaktivitet.  

• De med høyere utdanning og høy inntekt er mest fornøyd med sin hovedaktivitet 
• Pensjonister og de som er i arbeid er mer fornøyd enn personer med annen 
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Tabell 25. Trivsel med nåværende hovedaktivitet. Fordelt ut fra kjønn, alder, inntekt, 
innvandringsbakgrunn og type hovedaktivitet. 

2018 Svært 
fornøyd Fornøyd 

Verken 
fornøyd eller 
misfornøyd 

Misfornøyd Svært 
misfornøyd Sum 

Oppland 37,8 44,8 11,7 4,1 1,5 100 

Kjønn             

Kvinne 37,7 44,6 12,0 4,4 1,3 100 

Mann 38,1 45,0 11,3 3,9 1,7 100 

Alder*             

18-34 år 35,3 45,1 12,3 3,5 3,8 100 

35-49 år 38,8 41,1 10,9 7,6 1,6 100 

50-66 år 39,7 43,0 12,8 3,3 1,2 100 

67-85 år 37,0 50,5 11,0 1,3 0,2 100 

Utdanningsnivå*             

Grunnskole/realskole 29,9 48,1 16,4 4,4 1,1 100 

Videregående 38,5 43,2 11,6 4,3 2,5 100 

Bachelorgrad + 43,0 44,2 8,3 4,0 0,6 100 

Inntektsnivå*             

-199 000 25,0 44,6 18,8 6,9 4,7 100 

200 000 - 499 000 36,6 44,8 12,8 4,5 1,4 100 

500 000 + 44,8 44,8 7,3 2,5 0,6 100 

Innvandringsbakgrunn             

Født i Norge 38,2 44,7 11,5 4,1 1,5 100 

Ikke født i Norge 28,1 49,0 15,0 6,5 1,3 100 

Aktivitet*             

Arbeid 41,3 45,1 9,0 3,5 1,2 100 

Pensjonist 38,0 50,3 10,2 1,4 0,2 100 

Annet 19,9 33,2 27,5 13,4 6,0 100 

 p<0.01 = * 

4.5.1 Regionale variasjoner 
På regionnivå varierer andelen i arbeid i vår undersøkelse fra 59 prosent i Midt-

Gudbrandsdal til 67 prosent i Lillehammerregionen. Sistnevnte region har den laveste 

andelen trygdede, mens Hadeland har den laveste andelen pensjonister. Det er kun i 

Gjøvikregionen kjønn er av liten betydning for andel trygdede. I alle de øvrige regionene 

er det betydelig overvekt av kvinner blant de som mottar trygd. I Nord-Gudbrandsdal er 

det om lag like mange i aldersgruppen 35-49 år som mottar trygd som i aldersgruppen 

50-66 år. I de øvrige regionene er sistnevnte aldersgruppe her klart i flertall.  Midt- og 

Nord-Gudbrandsdal skiller seg fra de øvrige regionene med høyere andeler på trygd av 
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de med kun videregående skole enn kun grunnskole. Riktig nok er det færrest trygdede 

blant dem med utdanning utover videregående skole i alle regionene.  

Figur 44: Hovedaktivitet, prosentfordelt på regionnivå 

 

Vi har også sammenlignet trivsel og hovedaktivitet på regionnivå. Andelene fornøyde 

(fornøyd + svært fornøyd) varierer fra 81 prosent i Gjøvikregionen til 86 prosent på 

Hadeland.  Det er lavest andel som er svært fornøyd i Gjøvikregionen og i Valdres.  

Figur 45: Trives med hovedaktivitet, prosentfordelt på regionnivå 

 

I vedlegget er det regionale tabeller som viser hvor godt man trives med sin 

hovedaktivitet, brutt ned på kjønn, alder, inntektsnivå, utdanningsnivå og 

hovedaktivitet.  
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4.6 Arbeidsforhold 

En del av spørreskjemaet rettet seg kun mot de som var i arbeid. Her ble det kartlagt 
arbeidsforhold, stillingsstørrelse, trivsel med stillingsstørrelsen, antall år i arbeid, fysisk 
aktivitet gjennom arbeidet og tilrettelegging for fysisk aktivitet og et sunt kosthold på 
arbeidsplassen. 73 prosent av de i arbeid er i kun ett ansettelsesforhold, dvs. kun 2 
prosentpoeng forskjell fra 2014-undersøkelsen (75 prosent). Videre er 15 prosent 
selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere og 12 prosent er arbeidstakere hos flere 
arbeidsgivere. Vi vil videre i dette kapitlet gå gjennom resultatene for fysisk aktivitet i 
arbeidet, tilfredshet med stillingsstørrelse og tilrettelegging for fysisk aktivitet og et sunt 
kosthold Vi viser til vedlegg for ytterligere statistikkoversikter over arbeidsforhold på 
fylkes-, region- og kommunenivå.  

For å kartlegge hvor fysisk arbeidet til respondentene er, ble de bedt om å beskrive arbeidet 
sitt, og de hadde følgende fire svaralternativer: «For det meste stillesittende arbeid (f.eks. 
skrivebordsarbeid, montering)», «Arbeid der du går mye (f.eks. ekspeditørarbeid, lett 
industriarbeid, undervisning)», «Arbeid der du både går og løfter mye (f.eks. 
postombæring, pleie, bygningsarbeid)», «Tungt kroppsarbeid (f.eks. skogsarbeid, tungt 
jordbruksarbeid, tungt bygningsarbeid)».  Vi har i vår analyse valgt å dele de nevnte 
svaralternativene opp i kategoriene «Ikke fysisk arbeid», «Lett fysisk arbeid», «Middels 
fysisk arbeid» og «tungt fysisk arbeid». Det er store forskjeller i hvor fysisk arbeid 
respondentene har.  I Oppland er det 30 prosent med middels eller tung fysisk aktivitet 
gjennom arbeidet. I 2014-undersøkelsen var andelen om lag den samme, og den var da 
langt over landsgjennomsnittet på 19 prosent. Det er signifikante forskjeller på fysisk 
aktivitet gjennom arbeidet ut fra kjønn, alder1, bruttoinntekt og utdanningsnivå.  

• Det er en høyere andel menn enn kvinner som rapporterer om tungt fysisk arbeid. 
• De i aldersgruppen 35-49 år rapporterer sjeldnest om tung fysisk aktivitet gjennom 

arbeid.  
• Graden av middels og tungt fysisk arbeid avtar med utdanningslengde og med 

inntektsnivå. 
• De som kombinerer det å være ansatt med å være selvstendig næringsdrivende 

rapporterer oftere om tung fysisk aktivitet gjennom arbeidet. 
• De med tungt fysisk arbeid driver med mindre fysisk aktivitet i fritiden, uavhengig av 

om fritidsaktiviteten er fysisk lett eller tung.  

                                                      
1 På grunn av få yrkesaktive over 67 år, har vi slått denne gruppen sammen med de i aldersgruppen 50-66 
år. Resultatene for den sammenslåtte gruppen avviker i liten grad fra resultatene for aldersgruppen 50-66 
år.    
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Tabell 26: Fysisk aktivitet gjennom arbeidet. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, flere 
arbeidsforhold og fysisk aktivitet på fritiden.  

2018 Ikke fysisk Lett fysisk Middels 
fysisk Tung fysisk Sum 

Oppland 41,9 27,7 23,8 6,6 100 

Kjønn*           

Kvinne 37,4 34,1 27,2 1,3 100 

Mann 46,6 20,8 20,2 12,5 100 

Alder*           

18-34 år 25,5 31,8 33,3 9,4 100 

35-49 år 44,8 28,1 23,8 3,3 100 

50 år og eldre 47,9 24,8 19.0 8,3 100 

Utdanningsnivå*           

Grunnskole/realskole 25,1 27,9 31,5 15,5 100 

Videregående 36,2 25,9 28,7 9,2 100 

Bachelorgrad  53,0 28,9 16,7 1,4 100 

Inntektsnivå*           

-199 000 5,6 32,7 39,3 22,4 100 

200 000 - 499 000 28,0 30,0 35,3 6,6 100 

500 000 + 59,7 24,3 10,6 5,4 100 

Flere arbeidsforhold*           

Ansatt + SN 37,2 21,5 20,7 20,7 100 

Ansatt + Ansatt 34,4 34,4 26,4 4,9 100 

Ett arbeidsforhold 44,1 27,7 24,1 4,2 100 

Lett fysisk aktivitet i fritid*           

0-2 timer pr uke 47,9 23,2 22,6 6,3 100 

3+ timer pr uke 38,5 30,0 25,1 6,4 100 

Hard fysisk aktivitet i fritid*           

0-2 timer pr uke 44,5 26,8 23,6 5,0 100 

3+ timer pr uke 38,2 29,6 22,7 9,5 100 
p <0.01 = * 
Ikke fysisk = For det meste stillesittende arbeid (f.eks skrivebordsarbeid, montering) 
Lett fysisk = Arbeid der du går mye (f.eks ekspeditørarbeid, lett industriarbeid, undervisning) 
Middels fysisk = Arbeid der du både går og løfter mye (f.eks postombæring, pleie, bygningsarbeid) 
Tungt fysisk = Tungt kroppsarbeid (f.eks skogsarbeid, tungt jordbruksarbeid, tungt bygningsarbeid) 
Ansatt + SN = Ja, selvstendig næringsdrivende og arbeidstaker  
Ansatt + Ansatt = Ja, arbeidstaker hos flere arbeidsgivere 

Hvor godt man trives med arbeidssituasjonen vil naturlig nok avhenge av om man har den 
ønskede stillingsstørrelsen. Andelen som rapporterer at de er fornøyd med 
stillingsstørrelsen har økt fra 84 prosent i 2014-undersøkelsen til nå 90 prosent. Økt 
tilfredshet skyldes i hovedsak at andelen i heltidsstillinger har økt fra 68 til 81 prosent. Det 
er de med heltid som oftest rapporterer at de har den stillingsstørrelse de ønsker. Det er 
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også betydelige forskjeller på vurdering av om man har den arbeidssituasjon man ønsker 
ut fra kjønn, alder, bruttoinntekt og flere arbeidsforhold.  

• Menn er mer fornøyde enn kvinner med arbeidssituasjonen 
• Desto eldre man blir, desto mer fornøyde blir man også med arbeidssituasjonen i 

forhold til stillingsstørrelse. 
• De med lav bruttoinntekt rapporterer sjeldnere at de har den arbeidssituasjonen de 

ønsker i forhold til stillingsstørrelse sammenlignet med de med middels og høy 
bruttoinntekt 

• De som er arbeidstaker hos flere arbeidsgivere, rapporterer sjeldnere at de har den 
arbeidssituasjonen de ønsker i forhold til stillingsstørrelse.  

Tabell 27. Vurdering av om man har den arbeidssituasjon man ønsker i forhold til stillingsstørrelse. 
Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, stillingsstørrelse og flere arbeidsforhold. 

2018 Ja Nei Sum 

Oppland 89,7 10,3 100 

Kjønn*       

Kvinne 86,4 13,6 100 

Mann 93,5 6,5 100 

Alder*       

18-34 år 85,5 14,5 100 

35-49 år 89,2 10,8 100 

50 - 85 år 92,1 7,9 100 

Utdanningsnivå*       

Grunnskole/realskole 90,4 9,6 100 

Videregående 87,1 12,9 100 

Bachelorgrad  92,1 7,9 100 

Inntektsnivå*       

-199 000 65,7 34,3 100 

200 000 - 499 000 86,2 13,8 100 

500 000 + 95,2 4,8 100 

Stillingsstørrelse*       

Heltid 94,7 5,3 100 

Deltid 69,3 30,7 100 

Flere arbeidsforhold*       

Ansatt + SN 77,9 22,1 100 

Ansatt + Ansatt 90,2 9,8 100 

Ett arbeidsforhold 91,6 8,4 100 

p<0.01 = *  
Ansatt + SN = Ja, selvstendig næringsdrivende og arbeidstaker  
Ansatt + Ansatt = Ja, arbeidstaker hos flere arbeidsgivere 

Resultatene over er ikke overraskende, og innenfor kjønn og inntekt skyldes de signifikante 
forskjellene i tilfredshet høyst sannsynlig fordelingen av hel- og deltidsstillinger. Det er 
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flere kvinner enn menn i deltidsstillinger, og de med lav inntekt er oftere i deltidsstillinger 
enn de med høy inntekt. Ulik tilfredshet mellom aldersgruppene og blant de med 
forskjellige arbeidsforhold kan ikke forklares med hel- og deltidsstillinger, da det her ikke 
er noen signifikante forskjeller i stillingsstørrelser. Økende tilfredshet med alder kan ha å 
gjøre med at stillingsprosentene blant de eldre i større grad er selvvalgt, men vi har ingen 
statistikk som kan understøtte dette eller andre forklaringer på sammenhengen.  

Tabell 28. Stillingsstørrelse. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt og flere arbeidsforhold. 

2018 Deltid Heltid Sum 

Oppland 19,5 80,5 100 

Kjønn*       

Kvinne 30,8 69,2 100 

Mann 7,1 92,9 100 

Alder       

18-34 år 20,6 79,4 100 

35-49 år 17,2 82,8 100 

50 - 85 år 20,9 79,1 100 

Utdanningsnivå*       

Grunnskole/realskole 27,3 72,7 100 

Videregående 19,4 80,6 100 

Bachelorgrad  16,9 83,1 100 

Inntektsnivå*       

-199 000 59,4 40,6 100 

200 000 - 499 000 28,8 71,2 100 

500 000 + 5,4 94,6 100 

Flere arbeidsforhold       

Ansatt + SN 23,3 76,7 100 

Ansatt + Ansatt 18,7 81,3 100 

Ett arbeidsforhold 18,7 81,3 100 
Ansatt + SN = Ja, selvstendig næringsdrivende og arbeidstaker  
Ansatt + Ansatt = Ja, arbeidstaker hos flere arbeidsgivere 

Om lag halvparten av respondentene oppgir at arbeidsplassen tilrettelegger for fysisk aktivitet 
og et sunt kosthold, men det er noe ulik oppfatning om dette blant menn og kvinner. En 
signifikant lavere andel kvinner enn menn er tilfreds med tilretteleggingen av fysisk aktivitet, 
mens kjønn er av liten betydning for tilfredsheten med kostholdet på arbeidsplassen. Vi har 
ingen god forklaring på hvorfor kvinner er mindre tilfreds med nevnte forhold, men 
undersøkelsen viser også at de i deltidsstillinger, med lav inntekt og som er minst fysisk aktiv på 
fritiden er minst fornøyd med tilretteleggingen av fysisk aktivitet på arbeidsplassen. De har også 
oftest lett eller middels fysisk arbeid. Det er en overvekt av kvinner i denne type arbeid, 
samtidig som vi har sett at det er flest kvinner i deltidsstillinger og med lav lønn. Forklaringen 
kan dermed ligge i at det er dårligere tilrettelagt for fysisk aktivitet i arbeidsforhold/yrker som er 
kvinnedominert, bl.a. innen undervisning og pleie/helse. Dette er sektorer med mye bunden 
arbeidstid og dermed mer krevende å skaffe rom for trening i arbeidstiden. De som har et lett 
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eller middels fysisk arbeid, samt de som er mest aktive på fritiden, er også de som er minst 
tilfreds med tilretteleggingen av et kosthold på arbeidsplassen. Til det siste er en mulig 
forklaring at de som er fysisk aktive legger lista høyere for hva som er et sunt kosthold enn 
resten av befolkningen.    

Tabell 29: Tilrettelegging for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, 
inntekt og fysisk aktivitet gjennom arbeidet og på fritiden 
2018 Ja Nei Sum 
Oppland 47,0 53,0 100 
Kjønn*       
Kvinne 42,6 57,4 100 
Mann 51,7 48,3 100 
Alder       
18-34 år 45,8 54,2 100 
35-49 år 45,3 54,7 100 
50 - 85 år 48,7 51,3 100 
Utdanningsnivå       
Grunnskole/realskole 39,0 61,0 100 
Videregående 43,0 57,0 100 
Bachelorgrad eller mer 45,6 54,4 100 
Inntektsnivå*       
-499 000 42,8 57,2 100 
500 000 + 50,4 49,6 100 
Stillingsstørrelse*       
Heltid 38,2 61,8 100 
Deltid 49,1 50,9 100 
Fysisk aktivitet gjennom arbeidet*       

Ikke fysisk 47,2 52,8 100 

Lett fysisk 39,7 60,3 100 

Middels fysisk 39,5 60,5 100 

Tungt fysisk 51,4 48,6 100 
Lett aktivitet i fritiden*       

0-2 timer pr uke 42,3 57,7 100 

3+ timer pr uke 49,6 50,4 100 
Hard aktivitet i fritiden       

0-2 timer pr uke 46,3 53,7 100 

3+ timer pr uke 49,6 50,4 100 
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Tabell 30: Tilrettelegging for et sunt kosthold på arbeidsplassen. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, 
inntekt og fysisk aktivitet gjennom arbeidet og på fritiden 
2018 Ja Nei Sum 
Oppland 43,5 56,5 100 
Kjønn       
Kvinne 42,9 57,1 100 
Mann 44,2 55,8 100 
Alder       
18-34 år 41,7 58,3 100 
35-49 år 46,0 54,0 100 
50 - 85 år 41,8 58,2 100 
Utdanningsnivå       
Grunnskole/realskole 39,0 61,0 100 
Videregående 43,0 57,0 100 
Bachelorgrad eller mer 45,6 54,4 100 
Inntektsnivå*       
-499 000 39,9 60,1 100 
500 000 + 47,7 52,3 100 
Stillingsstørrelse       
Heltid 44,3 55,7 100 
Deltid 40,1 59,9 100 
Fysisk aktivitet gjennom 
arbeidet*       

Ikke fysisk 47,2 52,8 100 

Lett fysisk 39,7 60,3 100 

Middels fysisk 39,5 60,5 100 

Tungt fysisk 51,4 48,6 100 
Lett aktivitet i fritiden*       

0-2 timer pr uke 39,1 60,9 100 

3+ timer pr uke 45,2 54,8 100 
Hard aktivitet i fritiden       

0-2 timer pr uke 42,2 57,8 100 

3+ timer pr uke 47,5 52,5 100 

4.6.1 Regionale variasjoner 
Det er forholdsvis store variasjoner regionene imellom i type arbeidsforhold. I Lillehammer- og 
Gjøvikregionen er ca. 80 prosent av de yrkesaktive i kun ett arbeidsforhold, mens det er lavest 
andel i Valdres med 62 prosent.  I Midt- Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres er 
det størst andel av de yrkesaktive som både er selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere. 
Dette skyldes en næringsstruktur her sterkt dominert av landbruket, hvor en finner mange 
deltidsbønder. Andelene yrkesaktive hos flere arbeidsgivere er forholdsvis lik regionene i 
mellom.  
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Figur 46: Har du flere arbeidsforhold? Prosentandeler på regionnivå 

 
 

I Midt-Gudbrandsdalen er andelen av yrkesaktive i deltidsstillinger høyest, mens den er lavest i 
Gjøvikregionen og på Hadeland.   

Figur 47: Stillingsstørrelse. Prosentandeler på regionnivå 

 

Ønsket stillingsstørrelse varierer forholdsvis lite kommunene i mellom. I Midt-Gudbrandsdalen 
er de størst andel som er misfornøyd med stillingsstørrelsen, noe som kan ha sammenheng med 
at det her er høyest andel som er i deltidsstillinger.  
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Figur 48: Har du ønsket stillingsstørrelse? Prosentandeler på regionnivå 

  

Om lag halvparten av de yrkesaktive i Lillehammer- og Gjøvikregionen har et ikke-fysisk yrke, 
mens andelene igjen er lavest her i Midt- Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres. 
Med tanke på næringsstruktur, er det ikke overaskende at det er i de tre sistnevnte regionene en 
finner de høyeste andelene med middels og tungt fysisk arbeid. På kommunenivå er det dels 
store variasjoner innad i regionene i fordeling av fysisk arbeid, f.eks. er andelen med tungt 
fysisk arbeid klart høyere i Gausdal enn i Lillehammer.  

Figur 49: Arbeidsbeskrivelse. Prosentandeler på regionnivå 

 

Andelene som melder om tilrettelegging av fysisk aktivitet på arbeidsplassen varierer fra 52 
prosent i Lillehammerregionen og Midt-Gudbrandsdalen til 40 prosent i Nord-Gudbrandsdalen. 
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Det er også lavest andel i sistnevnte region som svarer at det tilrettelegges for et sunt kosthold 
på arbeidsplassen. Her er andelen høyest i Midt-Gudbrandsdalen og på Hadeland.  

Figur 50: Tilrettelegger din arbeidsplass for fysisk aktivitet? Prosentandeler på regionnivå 

 

Figur 51: Tilrettelegger din arbeidsplass for et sunt kosthold? Prosentandeler på regionnivå 

 

4.7 Boforhold – nåværende bolig og ønsker ved eventuelt boligbytte  
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spørsmål som lød: «Hvilken type bolig har du i dag?» og «Hvilke kvaliteter er du opptatt 
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52
4846

54
50 50 52 

48 

40 

60 

43 

57 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ja Nei

Lillehammerregionen Gjøvikregionen Hadeland

Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Valdres

46

54

40

60
57 

43 

56 

44 
38 

62 

40 

60 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ja Nei

Lillehammerregionen Gjøvikregionen Hadeland

Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Valdres



Folkehelse- og levekår i Oppland 2019 Rapport 19/2019 

 

79 
 

Det som er mest interessant for boligplanleggingen er eventuell diskrepans i dagens 
situasjon og hvilke ønsker man har for fremtidig bolig. Viktige funn er følgende:  

• 69 prosent har enebolig i dag, mens 61 prosent ønsker enebolig.  
• 9 prosent har leilighet i dag, mens 33 prosent ønsker leilighet. De som ønsker leilighet, 

er gjerne 50 år eller eldre, som i 2014-undersøkelsen. 
• 3 prosent har i dag bolig med servicetilbud, mens 19 prosent ønsker dette 
• 36 prosent rapporterer å ha bolig beliggende sentrumsnær til lokalt tjenestetilbud og 

sosiale møteplasser, mens 54 prosent ønsker dette.  

Sammenlignet med 2014-undersøkelsen er det en liten økning i andelen som ønsker 
enebolig og en tydelig økning i andelen som ønsker leilighet. Det er også økning i andelene 
som ønsker boliger med sentrumstilbud og boliger sentrumsnært til lokalt tjenestetilbud. 
Det å eie sin egen bolig har fortsatt høy verdi, og mer enn ni av ti ønsker dette.  

I 2014- undersøkelsen ble spesielt de eldre sine boligpreferanser gjennomgått for å 
sammenligne den med en boligundersøkelse for seniorer i Hedmark i 2013. For å se om 
preferansene her har endret seg vil vi også nå gjennomgå spesifikt preferansene for de 
eldste aldersgruppene slik det ble gjort i 2014-undersøkelsen.  

• 42 prosent av de fra 50-66 år ønsker frittliggende enebolig, og 29 prosent av de som er 
67 år og eldre ønsker frittliggende enebolig. I forrige undersøkelse var andelen den 
samme for de eldste, mens den var på 45 prosent for de i gruppen 50-66 år.  

• 54 prosent ønsker leilighet, mot 29 prosent i 2014-undersøkelsen. Dette er en kraftig 
økning, men på linje med andelen som svarte det samme i nevnte undersøkelse i 
Hedmark.  

• 4 prosent av de som er 67 år og eldre ønsker bofellesskap, mot 8 prosent i 2014-
undersøkelsen 

• 51 prosent av de som er 67 år og eldre ønsker servicetilbud, mot 43 prosent i 2014-
undersøkelsen 

• 65 prosent ønsker sentrumsnær beliggenhet, mot 44 prosent i forrige undersøkelse 
• 60 prosent av de fra 50-66 år ønsker beliggende nært natur/grøntområde, og 47 

prosent av de som er 67 år og eldre ønsker beliggende nært natur/grøntområde. I 
forrige undersøkelse var andelene på henholdsvis 44 og 37 prosent.   
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Tabell 31. Type bolig i dag og ønsker for framtida. Hele fylket. 
  I dag 

  Ikke enebolig Har enebolig Alle 

Ønsker ikke enebolig 9,8 29,1 38,9 

Ønsker enebolig 21,6 39,6 61,1 

Alle 31,4 68,6 100,0 

  I dag 

  Ikke leilighet Har leilighet Alle 

Ønsker ikke leilighet 62,0 5,5 67,5 

Ønsker leilighet 29,5 2,9 32,5 

Sum 91,5 8,5 100,0 

  I dag  

  Ikke bofellesskap Har 
bofellesskap Alle 

Ønsker ikke bofellesskap 97,6 0,9 98,5 

Ønsker bofellesskap 1,4 0,1 1,5 

Alle 99,0 1,0 100,0 

  I dag 

  Ikke servicetilbud Har 
servicetilbud Alle 

Ønsker ikke servicetilbud 80,7 0,5 81,2 

Ønsker servicetilbud 16,6 2,3 18,8 

Alle 97,2 2,8 100,0 

  I dag 

  Ikke sentrumsnær Har 
sentrumsnær Alle 

Ønsker ikke sentrumsnær 38,4 7,5 45,9 

Ønsker sentrumsnær 26,1 28,0 54,1 

Alle 64,5 35,5 100,0 

  I dag 

  Ikke natur Har natur Alle 

Ønsker ikke natur 5,5 19,0 24,5 

Ønsker natur 2,4 73,1 75,5 

Alle 7,9 92,1 100,0 

4.7.1 Regionale variasjoner 
Lillehammerregionen 

• 71 prosent har enebolig i dag, mens 57 prosent ønsker det 
• 9 prosent har leilighet i dag, og hele 41 prosent ønsker det 
• 4 prosent har servicetilbud, mens hele 23 prosent ønsker det 
• 42 prosent rapporterer å ha boligen beliggende sentrumsnært til lokalt tjenestetilbud 

og sosiale møteplasser, mens 60 prosent ønsker dette  
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Gjøvikregionen 

• 70 prosent har enebolig i dag, mens 60 prosent ønsker det 
• 9 prosent har leilighet i dag, og 32 prosent ønsker det 
• 4 prosent har servicetilbud, mens 19 prosent ønsker det 
• 31 prosent rapporterer å ha boligen beliggende sentrumsnært til lokalt tjenestetilbud 

og sosiale møteplasser, mens 55 prosent ønsker dette  

Hadeland 

• 74 prosent har enebolig i dag, mens 58 prosent ønsker det 
• 7 prosent har leilighet i dag, og hele 35 prosent ønsker det 
• 2 prosent har servicetilbud, mens 18 prosent ønsker det 
• 23 prosent rapporterer å ha boligen beliggende sentrumsnært til lokalt tjenestetilbud 

og sosiale møteplasser, mens 38 prosent ønsker dette  

Midt-Gudbrandsdalen 
• 66 prosent har enebolig i dag, mens 61 prosent ønsker det 
• 12 prosent har leilighet i dag, og 33 prosent ønsker det 
• 1 prosent har servicetilbud, mens 26 prosent ønsker det 
• 39 prosent rapporterer å ha boligen beliggende sentrumsnært til lokalt tjenestetilbud 

og sosiale møteplasser, mens 49 prosent ønsker dette  

Nord-Gudbrandsdalen 
• 69 prosent har enebolig i dag, mens 64 prosent ønsker det 
• 4 prosent har leilighet i dag, og 26 prosent ønsker det 
• 3 prosent har servicetilbud, mens 13 prosent ønsker det 
• 39 prosent rapporterer å ha boligen beliggende sentrumsnært til lokalt tjenestetilbud 

og sosiale møteplasser, mens 58 prosent ønsker dette  

Valdres 
• 64 prosent har enebolig i dag, mens 66 prosent ønsker det 
• 6 prosent har leilighet i dag, og 23 prosent ønsker det 
• 3 prosent har servicetilbud, mens 18 prosent ønsker det 
• 37 prosent rapporterer å ha boligen beliggende sentrumsnært til lokalt tjenestetilbud 

og sosiale møteplasser, mens 59 prosent ønsker dette  

4.8 Funksjonsnedsettelse og manglende tilrettelegging 

Vi hadde et eget spørsmålsbatteri i både 2014- og 2018-undersøkelsen for å kartlegge 
problemer knyttet til funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging: «Har du på 
grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging problemer med». Her kunne 
respondentene krysse av for ni ulike alternativer.  

For å få et helhetlig bilde av problemer knyttet til funksjonsnedsettelse og manglende 
tilrettelegging, så konstruerte vi ulike sammensatte mål.  
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• Bevegelse: å bevege deg i og rundt egen bolig, bevege deg i ditt nærmiljø, å komme 
deg til natur- og friluftsområde i din kommune 

• Tilgjengelighet: offentlige bygg i din kommune, kultur- og idrettstilbud, butikker 
og servicetilbud i din kommune, offentlig transport i din kommune 

• Info /Annet: å lese informasjon fra offentlig tjeneste i din kommune, annet 
• Samlet: Bevegelse, tilgjengelighet, informasjon, annet  

Resultatene har knapt endret seg siden 2014-undersøkelsen. Fremdeles har 7 prosent 
problemer i forhold til bevegelse og 6 prosent i forhold til tilgjengelighet. Samlet har 10 
prosent en eller flere utfordringer. Se vedlegg for detaljerte tabeller   

Figur 52: Andeler som rapportere om en eller flere problemer med bakgrunn i funksjonsnedsettelse eller 
manglende tilrettelegging i 2014- og 2018-undersøkelsen 
 

 

Ikke overraskende er det særlig de over 70 som har utfordringer når det gjelder bevegelse, 
tilgjengelighet og tilgang på offentlig informasjon, men andelene av dem som rapporterer 
om dette har gått ned siden 2014-undersøkelsen. Blant de yngste er det tilnærmet uendret 
andel som har problemer med bevegelse, mens det er en svak økning i de som opplever 
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Tabell 32: Andeler som rapporterer om en eller flere problemer med bakgrunn i funksjonsnedsettelse eller 
manglende tilrettelegging. Fordelt ut fra fingruppert alder. 

  Bevegelse Tilgjengelighet Informasjon / 
Annet Samlet 

Oppland 
fylke 7,1 5,6 2,9 9,8 

18-29 år 2,6 3,5 4,1 5,6 

30-39 år 1,4 1,4 1,1 3,1 

40-49 år 5,8 5,1 2,9 8,6 

50-59 år 5,7 3,9 2,0 7,3 

60-69 år 7,6 5,0 2,2 10,2 

70-85 år 16,8 13,4 5,7 21,6 
Bevegelse: å bevege deg i og rundt egen bolig, bevege deg i ditt nærmiljø, å komme deg til natur- og 
friluftsområde i din kommune 
Tilgjengelighet: offentlige bygg i din kommune, kultur- og idrettstilbud, butikker og servicetilbud i din 
kommune, offentlig transport i din kommune 
Info /Annet: å lese informasjon fra offentlig tjeneste i din kommune, annet 
Samlet: Bevegelse, tilgjengelighet, informasjon, annet 

4.8.1 Regionale variasjoner 
Lillehammerregionen har noe lavere andel enn de øvrige regionene på alle våre sammensatte 
mål for problemer med bevegelse, tilgjengelighet og informasjon.  

Tabell 33: Andeler som rapporterer om en eller flere problemer med bakgrunn i funksjonsnedsettelse eller 
manglende tilrettelegging. Fordelt ut fra regioner. 

  Bevegelse Tilgjengelighet Informasjon/Annet Samlet 

Lillehammerregionen 6,1 4,3 1,8 8,2 

Gjøvikregionen 7,3 5,6 3,4 9,8 

Hadeland 8,4 6,6 3,9 11,0 

Midt-Gudbrandsdal 8,3 8,6 2,5 11,8 

Nord-Gudbrandsdal 7,4 6,5 2,7 11,1 

Valdres 7,3 6,0 3,6 11,3 

Det lille vi kan se av variasjon regionene imellom når det gjelder bevegelse, skyldes 
variasjoner i muligheter for å bevege seg rundt i en bolig og i nærmiljøet. Her er andelene 
lavest i Lillehammerregionen og høyest på Hadeland, men forskjellene er ikke store. 
Andelen som oppgir problemer med å komme seg til natur- og friluftsområder er ca. 6 
prosent i alle regionene.  

Innen tilgjengelighet er variasjonen målt i prosentpoeng størst i tilgang på offentlig 
transport. Ca. 4 prosent av respondentene i byregionene Lillehammer og Gjøvik anser her 
tilgangen som problematisk, mens andelen i Midt-Gudbrandsdal er på 8 prosent. Som vi 
senere skal se, er da også de som bor i de to byregionene mest tilfreds med 
kollektivtilbudet.    
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Ved å aldersfordele de sammensatte målene for problemer med bevegelse, tilgjengelighet, 
informasjon/annet får vi fram tydelige regionale forskjeller, spesielt i den eldste 
aldersgruppen. Andelen med problemer med bevegelse varierer blant de over 70 år fra 13 
prosent i Lillehammerregionen og Valdres til 20 prosent på Hadeland. Andelene i samme 
aldersgruppe med tilgjengelighetsproblemer varierer fra 10 prosent i Lillehammerregionen 
til 19 prosent i Midt-Gudbrandsdalen. Det er størst andel av de eldre som har problemer 
med å tilegne seg informasjon på Hadeland, mens utfordringen samlet sett, dvs. ha 
problemer med bevegelse og/eller tilgjengelighet og/eller informasjon, er størst blant de 
eldste i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen.   

Figur 53: Andeler med problemer med bevegelse, tilgjengelighet, informasjon/annet. Region- og 
aldersfordelt.  
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5 MILJØ OG BOMOTIV 
Ulike miljøforhold har betydning for helsen. I veilederen til Helsedirektoratet (2013, s. 22) 
står det følgende: 

En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad 
av støy, sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder, friluftsområder 
osv. Oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold i kommunen etter smittevernloven §§ 7-1 
og 7-2 bør samordnes med oversikt etter folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen 
og komme inn under biologiske faktorer. Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltakelse, 
valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser osv. Med begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og 
sosialt miljø refereres det til kap. 3 i folkehelseloven. 

Vi vil i dette kapitlet gå gjennom hvordan det fysiske og sosiale miljøet oppleves hos 
respondentene. Miljøet er av stor betydning for bolyst, og vi starter derfor med å se på 
ulike bomotiver. Dette er et tema som har fått ganske stor plass i folkehelse- og 
levekårsundersøkelsen i Oppland, både i 2014- og i 2018-undersøkelsen.   

5.1 Kvaliteter ved bosetting i kommunen 

For å måle innbyggerenes bomotiver fikk respondentene spørsmålet: «Hva er viktig for 
deg/ditt hushold for at du/dere velger å bo i din kommune?» Respondentene ble her 
presentert for 30 spørsmål om dette temaet. Spørsmålssettet var basert på Norsk institutt 
for by- og regionforskning (NIBR) og Statistisk sentralbyrå sin flyttemotivundersøkelse 
(Fodnesbergene 2008; Sørlie 2009).  Respondentene fikk følgende svaralternativer; Uviktig, 
Litt viktig, Verken/eller, ganske viktig og Svært viktig. I figuren under har vi sortert de 30 
spørsmålene etter viktighet, dvs. etter sum ganske og svært viktig. Ulike sider ved det 
fysiske miljøet, så som muligheter for å drive med friluftsaktiviteter, type natur, godt klima 
og lite støy/forurensning er viktigst. Deretter følger god tilgang til offentlige tjenester, godt 
oppvekstmiljø for barn, gode muligheter for å dyrke hobbyer, godt sosialt miljø og gode 
barnehage- og skoletilbud. Motiver som i liten grad er viktige er relevante 
utdanningsmuligheter for deg og for din partner og at bolig/eiendommen har tilhørt 
familien/slekten.  Stedsidentitet og muligheter for å påvirke beslutninger i kommunen 
kommer også langt ned på viktighetsskalaen for bolyst i kommunen.  Rangeringen av 
viktighet er ganske sammenfallende med de resultater vi fikk i 2014-undersøkelsen. I 
vedlegget er prosentfordelingene på de enkelte spørsmål oppgitt. 
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Det vil selvfølgelig være forskjeller i bomotiv ut fra den livsfasen/-situasjonen man er i. For 
de eldre er f.eks. muligheter for relevant utdanning og arbeid av mindre betydning enn for 
de yngre, og barns oppvekstmiljø av større viktighet for de med barn enn for de uten barn. 
Dette vil bli nærmere drøftet nedenfor. 

Figur 54: Bomotiv 
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•  «K1 Arbeid/utdanning» (5 items): Relevante utdanningsmuligheter for partner, 

Relevante utdanningsmuligheter for deg, Mulighet for relevant arbeid for partner, 

Mulighet for relevant arbeid for deg, Kort reise til arbeid/utdanningssted 

• «K2 Barns oppvekstmiljø» (4 items): Godt oppvekstmiljø for barn, Godt barnehage- 

og skoletilbud, Gode muligheter for lek og utfoldelse, Relevant 

utdanningsmuligheter for barn/unge 

• «K3 Sosialt miljø» (4 items): God kontakt med folk i nabolaget, Lett å finne venner, 

Lett å bli akseptert som den jeg/vi er, Godt sosialt miljø på stedet 

• «K4 Familietilknytning og/eller stedstilknytning» (5 items): Bolig/eiendom har 

tilhørt familien eller slekten, Har sterk identitet knyttet til stedet/regionen, 

Familietilknytning, Aktiviteter og erfaringer har skapt en spesiell tilknytning til 

stedet, Kort avstand til familie og venner 

• «K5 Fysisk miljø, klima, støy, bebyggelse, innsyn» (4 items): Godt klima, god utsikt, 

bra med sol og lignende, Bebyggelsen og type strøk, Lite støy, ingen forurensning 

eller andre fysiske ulemper, Slippe innsyn, innblanding og sosial kontroll fra 

naboer 

• «K6 Tilgjengelighet til ulike typer goder» (4 items): Variert og godt tilbud av 

butikker og forretninger, Bra kulturtilbud – som kino, revy, kafeer og lignende, 

God tilgang til offentlige tjenester (barnehage, skole, helse), boligpris 

•  «K7 Fysisk miljø m natur og friluftsliv» (3 items): Liker den naturtypen som omgir 

stedet, Bra tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv, Gode muligheter for å 

dyrke hobbyer eller fritidsinteresser.   

Den samme inndelingen ble brukt i 2014-undersøkelsen.  Vi har beregnet verdier for 
komponentene ved å beregne vektet gjennomsnitt av viktighet for hver komponent, basert 
på de items som inngår i komponentene.  Uviktig har fått verdien 1, litt viktig verdien 2 
osv. opp til svært viktig med verdien 5. Hvis f.eks. alle respondentene har svart svært 
viktig på alle items som inngår i en komponent, får komponenten verdien 5. Hvis 
komponenten er større enn 3 vil det si at respondentene oppfatter komponenten som 
viktig, og motsatt hvis den er mindre enn 3.   

I likhet med 2014-undersøkelsen viser indikatorene at «Tilgjengelighet til ulike typer 
goder» er viktigere for kvinner enn for menn. Videre viser dem at arbeid og utdanning er 
viktigere for de i de yngre aldersgruppene enn for de i den eldste gruppen, og det samme 
gjelder for barns oppvekstmiljø. Det er svært liten forskjell i aldersgruppenes 
indikatorverdier for både sosialt og fysisk miljø. Ser vi på viktighet opp mot 
utdanningsnivå og inntekt er det også noen tydelige forskjeller.  De med lavest utdanning 
og inntekt anser utdanning/arbeid som minst viktig og familie-/stedstilknytning som mest 
viktig. Viktigheten av de ulike indikatorene avhenger også av om du har barn. Både 
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arbeid/utdanning og barns oppvekstmiljø er viktigere for de med barn enn for de uten 
barn.  

Tabell 34: Hva er viktig for deg/ditt hushold for at du/dere velger å bo i din kommune? Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, inntekt, familietype og sivil status. 1 = Uviktig og 5 er Svært viktig. 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Oppland fylke 3,22 4,04 3,92 3,28 4,05 3,69 4,23 

Kjønn               

Kvinne 3,29 4,15 4,02 3,30 4,13 3,82 4,29 

Mann 3,15 3,92 3,81 3,25 3,96 3,54 4,17 

Alder               

18-34 år 3,54 4,10 3,89 3,15 3,88 3,73 4,10 

35-49 år 3,45 4,34 3,91 3,16 4,05 3,69 4,24 

50-66 år 3,20 3,92 3,91 3,24 4,09 3,66 4,28 

67-85 år 2,47 3,71 3,97 3,62 4,11 3,71 4,28 

Utdanningsnivå               

Grunnskole/realskole 2,93 3,91 3,95 3,50 4,08 3,73 4,18 

Videregående 3,28 4,04 3,90 3,24 4,02 3,69 4,22 

Bachelorgrad el. Høyere 3,32 4,11 3,93 3,17 4,06 3,67 4,28 

Inntektsnivå               

Inntil 199 000 3,17 3,88 3,96 3,31 3,87 3,65 4,06 

200 000-499 000 3,11 4,01 3,94 3,34 4,10 3,71 4,28 

Høy (500000 eller mer) 3,37 4,12 3,89 3,13 4,01 3,63 4,21 

Barn               

Ingen barn 3,08 3,59 3,81 3,15 4,07 3,65 4,17 

Ett barn 3,46 4,38 3,92 3,23 4,08 3,71 4,21 

To barn 3,48 4,49 4,04 3,14 3,97 3,73 4,25 

Tre eller flere barn 3,67 4,54 3,97 3,30 4,02 3,78 4,32 

Sivilstatus               

 I parforhold (samboer/gift) 3,26 4,13 3,94 3,25 4,07 3,69 4,27 

Enslig (singel/annet) 3,09 3,73 3,87 3,34 3,99 3,69 4,13 

5.1.1 Regionale variasjoner 
Skåren på de ulike komponentene varierer i de fleste tilfeller i svært liten grad mellom 
regionene. Vi har følgende resultater:  

• «K1 Arbeid/utdanning» (5 items): Alle regionene ligger her i overkant av 3, dvs. 

indikatorverdien som indikerer at fordelingen uviktig – viktig er forholdsvis likt 

fordelt.  

• «K2 Barns oppvekstmiljø» (4 items): Alle regionene ligger nær verdien 4, dvs. en 

snittoppfatning om at dette er ganske viktig.  
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• «K3 Sosialt miljø» (4 items): Også her ligger alle regionene nær verdien 4, dvs. en 

snittoppfatning om at dette er ganske viktig. 

• «K4 Familietilknytning og/eller stedstilknytning» (5 items): Lillehammer- og 

Gjøvikregionen har indikatorverdier nær 3, mens den for de øvrige regionene er på 

3,5. 

•  «K5 Fysisk miljø, klima, støy, bebyggelse, innsyn» (4 items): Alle regioner har 

indikatorverdier tilnærmet lik 4, dvs. en snittoppfatning på ganske viktig.  

• «K6 Tilgjengelighet til ulike typer goder» (4 items): Alle regioner har 

indikatorverdier mellom 3 og 4, dvs. en svak overvekt i regionen som oppfatter 

dette som mer viktig enn uviktig.    

•  «K7 Fysisk miljø m natur og friluftsliv» (3 items): Alle regioner har indikatorverdier 

i overkant av 4, dvs. en snittoppfatning i alle regioner i overkant av ganske viktig.  

Figur 55: Hva er viktig for å velge å bo i din kommune? Komponent 1-4. Regionfordelt 
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Figur 56: Hva er viktig for å velge å bo i din kommune? Komponent 5-7. Regionfordelt 

 

I vedlegget er det det tabeller på regionnivå som fordeler indikatorene på ulike grupper.  

5.2 Fysisk miljø – vurdering av nærmiljøet 

Vi ba også respondentene rapportere om hva de syntes om ulike tilbud og tjenester i deres 
bosted og nærområde. 90 prosent opplever at det er bra tilgang til merket sti og løypenett 
sommer og vinter, mens 77 prosent rapporterer om godt tilrettelagte idretts- og 
aktivitetstilbud. 59 prosent svarer at det er mulighet for å treffe naboer og andre mennesker 
på offentlige møteplasser, ungdomsklubb, kafeer, frivillighetssentral m.m., mens 55 
prosent svarer at det er bra tilgang til trygge og opplyste stier/gang- og sykkelveier som er 
tilgjengelig for alle. 35 prosent av de spurte er fornøyde med kollektivtransporten. 
Oppfatningene av de ulike sider av nærmiljøet har i svært liten grad endret seg siden 2014-
undersøkelsen.  

  

0

1

2

3

4

5

K5 = Fysisk miljø m klima, støy,
bebyggelse, innsyn

K6 = Tilgjengelighet til ulike
typer goder

K7 = Fysisk miljø m fokus på
natur/friluftsliv

Lillehammerregionen Gjøvikregionen Hadeland

Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Valdres



Folkehelse- og levekår i Oppland 2019 Rapport 19/2019 

 

91 
 

Figur 57: Andel som svarer bekreftende ja på  påstander om nærmiljøet 

 

Kvinner og de eldre er gjennomgående mest tilfreds med våre mål på nærmiljøet, og det er 
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Figur 58: Andel som svarer bekreftende ja på påstander om nærmiljøet. Regionfordelt 
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prosent går på idrettsarrangementer og 28 prosent går på kafe/ungdomsklubb/andre 
sosiale møteplasser.  

Figur 59: Andeler som besøker sosiale møteplasser månedlig eller oftere 

 

71 prosent i Oppland rapporterer at de besøker/deltar på en eller flere av de seks nevnte 
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Tabell 35: Andeler som rapporterer at de besøker eller ikke besøker (eller veldig sjeldent besøker) de seks 
nevnte møteplassene (museum og kunstutstilling, konsert, teater og kino, kirke og bedehus, 
idrettsarrangement, bibliotek og, kafe, ungdomsklubb og/eller andre sosiale møteplasser). Fordelt ut fra 
kjønn, alder, utdanning, inntekt, innvandringsbakgrunn, barnas alder og kommunestørrelse.  

  

Besøker 
ikke/svært 

sjelden Besøker/Deltar Sum 

Oppland 28,6 71,4 100 

Kjønn*       

Kvinne 17,4 74,7 100 

Mann 22,1 67,9 100 

Alder*       

18-34 år 29,7 70,3 100 

35-49 år 26,1 73,9 100 

50-66 år 31,5 68,5 100 

67 -85 år 26,9 73,1 100 

Utdanningsnivå*       

Grunnskole/realskole 35,9 64,1 100 

Videregående 31,4 68,6 100 

Bachelorgrad + 19,8 80,2 100 

Inntektsnivå       

Inntil 199 000 28,6 71,4 100 

200 000-499 000 29,0 71,0 100 

500 000 000 25,7 74,3 100 

Innvandringsbakgrunn       

Født i Norge 28,7 71,3 100 

Ikke født i Norge 25,2 74,8 100 

Barn 0-19 år       

Har ikke barn 28,0 72,0 100 

Har barn 29,5 70,5 100 

Kommunestørrelse*       

-4999 innbyggere 28,8 71,2 100 

5000-9999 innbyggere 31,4 68,6 100 

10000-19999 innbyggere 29,8 70,2 100 

20000+ innbyggere 24,7 75,3 100 
p<0.01 = * 

5.3.1 Regionale variasjoner 
I mellom regionene vil bruken av sosiale møteplasser variere noe ut fra demografi og 
tilbud. Vi har følgende resultater, hvor verdiene referer til bruk av møteplassene minst en 
gang i måneden:  
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• «Museum, kunstutstilling»: Varierer fra 10 prosent i Lillehammerregionen til 3 

prosent i Nord-Gudbrandsdalen.  

• «Konsert, teater, kino»: Varierer fra 17 prosent i Lillehammerregionen til 10 prosent 

i Midt-Gudbrandsdalen og Valdres.  

• «Kirke, bedehus»: Varierer fra 9 prosent i Valdres til 3 prosent i Midt-

Gudbrandsdalen.  

•  «Idrettsarrangement»: Varierer fra 27 prosent i Hadeland til 18 prosent i Midt-

Gudbrandsdalen og Valdres. 

• «Bibliotek»: Varierer fra 22 prosent i Nord-Gudbrandsdalen til 14 prosent i 

gjøvikregionen 

• «Kafe»: Varierer fra 56 prosent i Nord-Gudbrandsdalen til 41 prosent i 

Gjøvikregionen og i Hadeland. 

• «Ungdomsklubb» liten andel i alle regioner, men det skyldes at vi har en nedre 

grense på 18 år i undersøkelsen.  

• «Andre sosiale møteplasser»: 35 – 40 prosent i alle regioner.  

Figur 60: Andeler som besøker sosiale møteplasser månedlig eller oftere (museum, kunstutstilling 
konserter, teater, kino, kirker, menighetshus og idrettsarrangement). Regionfordelt 
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Figur 61: Andeler som besøker sosiale møteplasser månedlig eller oftere (bibliotek, kafe, ungdomsklubb, 
andre sosiale møteplasser). Regionfordelt 

  

5.4 Sosialt miljø – ulike aktiviteter 

Vi har også sett på hvilke aktiviteter man holder på med. Spørsmålsformuleringen var: 
«Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder selv drevet med…» og 
aktivitetene å velge mellom var «Foreningsvirksomhet», «Politisk arbeid», «Musikk, sang 
og teater», «Menighetsarbeid», «Friluftsliv» og «Trening/idrett/dans». De to førstnevnte 
aktivitetene er en form for organisasjonsvirksomhet, Vi holder dem utenfor i dette 
delkapitlet, og ser heller på aktiviteten her i det neste delkapitlet.    

10 prosent av respondentene deltar månedlig eller oftere på musikk, sang eller teater, mens 
deltakerandelene for menighetsarbeid, friluftsliv og trening/idrett/dans er på henholdsvis 
4, 70 og 59 prosent. Friluftsinteressen har økt betraktelig siden 2014, mens bildet er lite 
endret for de øvrige aktivitetene.    

  

17

49

0

40

14

41

2

35

18

41

0

37

18

42

2

36

22

56

1

39

15

43

1

37

0

10

20

30

40

50

60

Bibliotek Kafe Ungdomsklubb Andre sosiale
møteplasser

Lillehammerregionen Gjøvikregionen Hadeland

Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Valdres



Folkehelse- og levekår i Oppland 2019 Rapport 19/2019 

 

97 
 

Figur 62: Andeler som deltar på ulike aktiviteter 
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Tabell 36: Andeler som rapporterer at de deltar eller ikke deltar (eller veldig sjeldent deltar) de fem nevnte 
aktivitetene (musikk, sang, teater, menighetsarbeid, friluftsliv, dans, trening/idrett). Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, inntekt, innvandringsbakgrunn, barnas alder og kommunestørrelse. 

  Deltar ikke i 
aktiviteter 

Deltar i 
aktiviteter Sum 

Oppland 19,7 80,3 100 

Kjønn*       

Kvinne 17,4 82,6 100 

Mann 22,1 77,9 100 

Alder*       

18-34 år 23,5 76,5 100 

35-49 år 15,8 84,2 100 

50-66 år 17,7 82,3 100 

67 -85 år 24,7 75,3 100 

Utdanningsnivå*       

Grunnskole/realskole 33,1 66,9 100 

Videregående 19,3 80,7 100 

Bachelorgrad + 10,5 89,5 100 

Inntektsnivå*       

Inntil 199 000 29,2 70,8 100 

200 000-499 000 20,7 79,3 100 

500 000 000 12,7 87,3 100 

Innvandringsbakgrunn*       

Født i Norge 19,3 80,7 100 

Ikke født i Norge 35,5 64,5 100 

Barn 0-19 år       

Har ikke barn 20,2 79,8 100 

Har barn 19,0 81,0 100 

Kommunestørrelse*       

-4999 innbyggere 22,1 77,9 100 

5000-9999 innbyggere 20,4 79,6 100 

10000-19999 innbyggere 21,1 78,9 100 

20000+ innbyggere 16,6 83,4 100 
p<0.01 = * 

5.4.1 Regionale variasjoner 
På regionnivå har vi følgende resultater:  

• I alle regionene driver rundt 10 prosent med musikk, sang og teater. 
• 5 prosent av respondentene i Gjøvikregionen og i Valdres rapporterer at de driver 

med menighetsarbeid, mens andelene ligger lavere i de øvrige regionene.  
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• Rundt tre fjerdedeler av respondentene i Lillehammerregionen og Nord-
Gudbrandsdalen driver med friluftsliv, mens andelene er noe lavere i de øvrige 
regionene.  

• Andelene som driver med trening/idrett/dans varierer fra 65 prosent i 
Lillehammerregionen til 55 prosent i Valdres.  

Figur 63: Andeler som deltar på aktiviteter månedlig eller oftere. Regionfordelt 
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Figur 64: Andeler som deltar i organisasjonsvirksomhet (Foreningsarbeid og politisk arbeid). 

 

25 prosent rapporterer at de er aktive i foreningsvirksomhet og/eller politisk arbeid. en 
eller flere av de fem nevnte foreningene/organisasjonene. Resultatene viser videre at:   

• Menn er oftere aktive i organisasjonsvirksomhet enn kvinner 
• De yngste (18-34 år) er minst aktive i organisasjonslivet  
• De med høyere utdanning er klart mest aktive i organisasjonsvirksomhet 
• De som er født i Norge er mer aktive i foreningslivet enn de som er født i utlandet. 
• Om man har barn eller ikke og kommunestørrelse har ikke signifikant betydning 

for deltakelse i organisasjonsvirksomhet.  
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Tabell 37: Aktiv i foreninger og/eller politisk arbeid siste seks måneder. Fordelt ut fra kjønn, alder, 
utdanning, inntekt, innvandringsbakgrunn, barnas alder og kommunestørrelse. 

  Har ikke vært 
aktiv Har vært aktiv Sum 

Oppland 74,9 25,1 100 

Kjønn*       

Kvinne 78,2 21,8 100 

Mann 71,4 28,6 100 

Alder*       

18-34 år 86,4 13,6 100 

35-49 år 72,6 27,4 100 

50-66 år 74,1 25,9 100 

67 -85 år 68,7 31,3 100 

Utdanningsnivå*       

Grunnskole/realskole 80,2 19,8 100 

Videregående 74,9 25,1 100 

Bachelorgrad + 71,2 28,8 100 

Inntektsnivå*       

Inntil 199 000 80,7 19,3 100 

200 000-499 000 76,9 23,1 100 

500 000 000 68,2 31,8 100 

Innvandringsbakgrunn**       

Født i Norge 74,6 25,4 100 

Ikke født i Norge 83,3 16,7 100 

Barn 0-19 år       

Har ikke barn 74,8 25,2 100 

Har barn 75,0 25,0 100 

Kommunestørrelse       

-4999 innbyggere 73,7 26,3 100 

5000-9999 innbyggere 75,9 24,1 100 

10000-19999 innbyggere 74,6 25,4 100 

20000+ innbyggere 75,0 25,0 100 

p<0.01 = *, **p=0,015 

5.5.1 Regionale variasjoner 
Rundt en fjerdedel av respondentene i alle regionene driver med foreningsvirksomhet, 
mens andelen som driver med politisk arbeid varierer fra 2 prosent i Lillehammer- og 
Gjøvikregionen til 5 prosent i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres.   
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Figur 65: Andeler som deltar i organisasjonsvirksomhet (Foreningsarbeid og politisk arbeid). Regionfordelt 

 

5.6 Sosialt miljø – sosial støtte 

Vi hadde også en del spørsmål som tok for seg sosial kontakt, eller mangel på dette. Her ba 
vi respondentene rapportere om de opplever ensomhet, opplever å ha noen de kan snakke 
fortrolig med, og har venner som kan gi hjelp når de trenger det.  

Om lag en fjerdedel av respondentene svarer at de opplever ensomhet av og til, mens 6 
prosent ofte opplever dette. 90 prosent av respondentene har noen som står dem nær og 
som de kan snakke med, mens 93 prosent har noen som kan gi hjelp når man trenger det. 
Blant de som ikke har noen å snakke med er det ca. 60 prosent som savner dette. 
Resultatene er meget sammenfallende med 2014-undersøkelsen.  

Figur 66: Andeler som opplever ensomhet 
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Figur 67: Andeler som har noen som står dem nær og som de kan snakke med 

 

Figur 68: Andeler som har noen som kan gi hjelp når man trenger det 
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Tabell 38: Andeler som rapporterer om de opplever ensomhet. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, 
inntekt, innvandringsbakgrunn og barnas alder. 

  Aldri Sjelden Av og til Ofte Sum 

Oppland 35,6 36,0 22,5 5,9 100 

Kjønn*           

Kvinne 30,5 38,2 24,9 6,4 100 

Mann 41,1 33,7 19,8 5,4 100 

Alder*           

18-34 år 22,1 37,8 28,9 11,2 100 

35-49 år 38,8 32,6 23,4 5,2 100 

50-66 år 37,8 37,0 20,4 4,9 100 

67 -85 år 39,0 37,9 18,7 4,4 100 

Utdanningsnivå*           

Grunnskole/realskole 32,9 34,1 24,5 8,4 100 

Videregående 33,3 36,0 24,5 6,2 100 

Bachelorgrad + 40,2 37,3 18,6 3,8 100 

Inntektsnivå*           

Inntil 199 000 26,5 29,8 29,2 14,5 100 

200 000-499 000 32,0 37,6 24,4 6,1 100 

500 000 000 45,1 34,5 18,2 2,3 100 

Innvandringsbakgrunn           

Født i Norge 35,6 36,2 22,5 5,8 100 

Ikke født i Norge 38,7 29,7 22,6 9,0 100 

Barn 0-19 år           

Har ikke barn 35,4 36,7 22,1 5,7 100 

Har barn 35,9 34,8 23,1 6,2 100 
p<0.01 = * 

For muligheter for å ha noen å snakke fortrolig med fikk vi følgende resultater: 

• Flere kvinner enn menn har noen å snakke fortrolig med. 
• De med høyest utdanning og inntekt oppgir i høyere grad om de har noen å snakke 

fortrolig med. 
• Om en er født i Norge eller i utlandet eller om en har barn er av liten betydning. 
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Tabell 39. Andeler som rapporterer om de har noen som de kan snakke fortrolig med. Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, inntekt, innvandringsbakgrunn og barnas alder. 

  Ja 

Nei, men 
savner 
det ikke 

Nei, og 
savner 
dette Vet ikke Sum 

Oppland 89,7 3,4 4,6 2,3 100 

Kjønn*           

Kvinne 92,4 2,0 3,8 1,7 100 

Mann 86,9 4,8 5,3 3,0 100 

Alder*           

18-34 år 89,4 1,2 5,9 3,5 100 

35-49 år 90,5 3,4 3,9 2,2 100 

50-66 år 88,3 4,6 5,2 1,9 100 

67 -85 år 90,6 3,6 3,4 2,4 100 

Utdanningsnivå*           

Grunnskole/realskole 86,1 4,4 6,5 3,0 100 

Videregående 89,1 3,5 4,8 2,6 100 

Bachelorgrad + 93,2 2,4 3,1 1,4 100 

Inntektsnivå*           

Inntil 199 000 84,3 3,5 8,3 3,9 100 

200 000-499 000 88,8 3,9 5,2 2,1 100 

500 000 000 92,4 2,8 2,7 2,1 100 

Innvandringsbakgrunn           

Født i Norge 89,6 3,4 4,7 2,3 100 

Ikke født i Norge 92,9 1,3 1,9 3,9 100 

Barn 0-19 år           

Har ikke barn 89,4 3,8 4,5 2,2 100 

Har barn 90,2 2,5 4,7 2,5 100 
p<0.01 = * 

På spørsmål om man har venner som kan gi hjelp når en trenger det, fikk vi følgende 
resultater:  

• De med høyest utdanning og inntekt har oftere venner de kan få hjelp av enn de 
med utdanning og inntekt. 

• De med Innvandringsbakgrunn har sjeldnere venner de kan få hjelp av enn de som 
er født i Norge.  

• Ingen signifikante forskjeller for kjønn, alder eller om en har barn.   
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Tabell 40. Andeler som rapporterer om de har venner som kan gi hjelp når de trenger det. Fordelt ut fra 
kjønn, alder, utdanning, inntekt, innvandringsbakgrunn og barnas alder. 

  Ja Nei Vet ikke Vet ikke 

Oppland 92,8 1,9 5,3 100 

Kjønn         

Kvinne 93,1 1,5 5,4 100 

Mann 92,4 2,4 5,1 100 

Alder         

18-34 år 92,9 1,2 5,9 100 

35-49 år 91,0 2,0 6,9 100 

50-66 år 93,3 2,1 4,6 100 

67 -85 år 94,1 2,0 3,9 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 90,7 3,3 6,1 100 

Videregående 91,8 1,7 6,5 100 

Bachelorgrad + 95,5 1,4 3,1 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 89,0 3,5 7,4 100 

200 000-499 000 92,0 2,1 5,9 100 

500 000 000 94,6 1,5 3,9 100 

Innvandringsbakgrunn*         

Født i Norge 92,7 1,8 5,4 100 

Ikke født i Norge 94,8 4,5 0,6 100 

Barn 0-19 år         

Har ikke barn 92,9 2,0 5,1 100 

Har barn 92,6 1,8 5,7 100 
p<0.01 = * 

5.6.1 Regionale variasjoner 
På regionnivå fikk vi følgende resultater på spørsmål om respondentene opplever 
ensomhet, har noen som står dem når som de kan snakke med og om de har noen som kan 
hjelpe dem hvis de trenger det:  

• 25 prosent av respondentene i Lillehammerregionen rapporterer at de av og til eller 
ofte opplever ensomhet. I de øvrige regionene ligger andelene på rundt 30 prosent.  

• I alle regionene rapporterer ca. 90 prosent av respondentene at de har noen som 
står dem nær som de kan snakke med.   
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• Det er også små forskjeller mellom regionene i andeler som melder at de kan få 
hjelp når de trenger det. Andelene varierer fra 94 prosent i Hadeland til 91 prosent i 
Valdres.  

Figur 69: Andeler som opplever ensomhet. Regionfordelt 

 

Figur 70: Andeler som har noen som står dem nær og som de kan snakke med. Regionfordelt 

 

Figur 71: Andeler som har noen som kan gi hjelp når man trenger det. Regionfordelt 
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5.7 Sosialt miljø – opplevelse av nærområdet  

Det å oppleve tilhørighet, trivsel og engasjement i nabolaget/grenda er viktig for mange sin 
trivsel. Vi satte frem følgende sju påstander som skulle kunne beskrive «det sosiale miljøet i 
nabolaget/grenda»: «Jeg føler et sterkt fellesskap med de som bor her», «Hvis jeg flytter, vil 
jeg lengte tilbake», «Når noe skal gjøres, er det lett å få folk med her», «Det er ikke godt 
samhold her», «Folk trives godt her», «Det er alltid noen som tar initiativ til å løse 
nødvendige oppgaver her», «Jeg føler meg trygg i nærmiljøet mitt». Respondentene fikk 
svaralternativene «Helt uenig», «Ganske uenig», «Verken/eller», «Ganske enig» og «Helt 
enig». I figuren under har vi slått sammen ganske og helt enig i påstandene, og 
sammenlignet resultatene med 2014-undersøklelsen. Vi ser at 94 prosent er ganske eller 
helt enig i påstanden at de føler seg trygge i nærmiljøet, mens andelen som trives godt er 
på 86 prosent. 64 prosent føler et sterkt fellesskap, 63 prosent vil lengte tilbake hvis de 
flytter, 46 prosent er enig i at det er lett å få med folk når noe skal gjøres, 43 prosent er enig 
i at det alltid er noen som tar initiativ til å løse nødvendige oppgaver og 10 prosent er enig i 
at det ikke er et godt samhold i nabolaget/grenda. Sammenlignet med 2014-undersøkelsen 
er det nå en større andel som føler et sterkt felleskap med de som bor i nabolaget/grenda og 
som føler seg trygg her.  

Figur 72: Andeler som er enig i påstander om nærmiljøet 

 

Vi har laget et sammensatt mål av de 7 påstandene som gir en god beskrivelse av «det 
sosiale miljøet i nabolaget/grenda». Noen grupper er mer fornøyde med det sosiale miljøet 
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• Innbyggere i de minste kommunene gir den beste vurderingen av det sosiale 
miljøet i nabolaget/grenda. 

• De som er født i Norge, gir den beste vurderingen av det sosiale miljøet i 
nabolaget/grenda. 

• Desto lengre man har bodd i kommunen, desto bedre vurdering gir man av det 
sosiale miljøet i nabolaget/grenda. 

Tabell 41: Vurdering av det sosiale miljøet i nabolaget/grenda ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, botid, 
innvandringsbakgrunn og kommunestørrelse 

  Gjennomsnittsverdi (1 = dårlig vurdering,  
5 = god vurdering) 

  2018 2014 
Oppland 3,82 3,73 

Kjønn     

Kvinne 3,85 3,75 

Mann 3,79 3,72 

Alder     

18-34 år 3,70 3,65 

35-49 år 3,81 3,75 

50-66 år 3,82 3,75 

67-85 år 3,93 3,82 

Utdanning     

Grunnskole/realskole 3,89 3,78 

Videregående 3,76 3,69 

Bachelorgrad + 3,85 3,74 

Inntektsnivå     

Inntil 199 000 3,78 3,66 

200 000-499 000 3,83 3,75 

500 000+ 3,83 3,75 

Botid     

Inntil 9 år 3,64 3,57 

10-49 år 3,81 3,75 

50 år eller mer 3,98 3,83 

Innvandringsbakgrunn     

Født i Norge 3,83 3,74 

Ikke født i Norge 3,46 3,55 

Kommunestørrelse     

-4999 innbyggere 3,87 3,84 

5000-9999 innbyggere 3,87 3,77 

10000-19999 innbyggere 3,89 3,68 

20000+ innbyggere 3,71 3,70 
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5.7.1 Regionale variasjoner 
Figurene nedenfor viser ulik vurderinger av det sosiale miljøet i nabolaget/grenda, fordelt 
på regioner. Vi ser at 

• Andelene som føler et fellesskap varierer fra 60 prosent i Gjøvikregionen til 71 
prosent i Valdres. 

• Andelene som vil lengte tilbake hvis de flytter varierer fra 59 prosent i 
gjøvikregionen til 71 prosent i Hadelandsregionen.  

• Andelene som synes det er lett å få med folk når noe skal gjøres, varierer fra 44 
prosent i Lillehammer- og Gjøvikregionen til 53 prosent i Valdres.   

• Rundt 10 prosent i alle regionene synes ikke det er et godt samhold. 
• Andelene som mener at folk trives godt varierer fra 83 prosent i Midt-

Gudbrandsdalen til 89 prosent i Hadelandsregionen.  
• Andelene som mener det alltid er noen som tar initiativ til å løse oppgaver varierer 

fra 40 prosent i Gjøvikregionen til 51 prosent i hadelandsregionen.  
• I alle regionene mener nær 95 prosent at de føler seg trygge i nærmiljøet.   

Figur 73: Vurdering av det sosiale miljøet i nabolaget/grenda. Andeler som har svart ganske eller helt enig. 
Regionfordelt 
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Figur 74: Vurdering av det sosiale miljøet i nabolaget/grenda. Andeler som har svart ganske eller helt enig. 
Regionfordelt 
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Figur 75: Andeler som har opplevd kriminalitet 
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Tabell 42: Andeler som har opplevd å bli diskriminert og/eller overfall/vold og/eller innbrudd/hærverk i 
nabolaget/grenda. Fordelt ut fra kjønn, alder, inntekt og botid. 

  Ikke opplevd 
kriminalitet 

Har opplevd 
kriminalitet Sum 

Oppland 91,2 8,8 100 

Kjønn       

Kvinne 91,9 8,1 100 

Mann 90,5 9,5 100 

Alder**       

18-34 år 88,8 11,2 100 

35-49 år 92,0 8,0 100 

50-66 år 90,8 9,2 100 

67-85 år 92,6 7,4 100 

Utdanning*       

Grunnskole/realskole 92,8 7,2 100 

Videregående 89,8 10,2 100 

Bachelorgrad + 91,8 8,2 100 

Inntektsnivå*       

Inntil 199 000 85,0 15,0 100 

200 000-499 000 92,3 7,7 100 

500 000+ 91,4 8,6 100 

p<0.01 = *, **p=0,013 

5.8.1 Regionale variasjoner 
2-3 prosent av respondentene i Lillehammerregionen, Gjøvikregionen og 
Hadelandsregionen rapporterer om at de har blitt diskriminert. I Midt-Gudbrandsdal, 
Nord-Gudbrandsdal og Valdres er andelen på 4-5 prosent.  Det er rundt 1 prosent som 
rapporterer om overfall eller vold i regionene, mens andelene som har vært utsatt for 
innbrudd eller hærverk varierer fra 4 prosent i Nord-Gudbrandsdalen til 9 prosent i 
Hadelandsregionen.   
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Figur 76: Andeler som har opplevd kriminalitet. Regionfordelt 
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6 SKADER OG ULYKKER 
Som tidligere nevnt er det ikke samlet inn egne data om området «skader og ulykker». 
Dette området dekkes heller ikke av folkehelseprofilene for kommunene og fylkene. Vi skal 
i denne delen vise noen eksempler på aktuelle data, slik som ulykkestall i trafikken. Data er 
på fylkes – og kommunenivå og hentet fra statistisk sentralbyrås statistikk om 
vegtrafikkulykker. 

I perioden 2010-2017 gikk antall skadde i vegtrafikkulykker betydelig ned i Oppland, og 
nedgangen fant sted i de første tre årene av perioden. I 2013 ble det registrert 251 skader, 
mot 397 skader tre år tidligere. I 2017 var antallet også på 250, og foreløpige tall fra SSB 
viser 251 skader i 2018.  

Figur 77: Antall personer skadde i alt i vegtrafikkulykker i Oppland i perioden 2010-2017 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Når det gjelder antall personer skadd i vegtrafikkulykker i Oppland per 1000 innbyggere, i 
perioden 2010-2017, ser vi av figuren nedenfor at Oppland har ligget noe over 
landsgjennomsnittet stort sett i hele perioden, med unntak av 2013. I 2017 lå 
landsgjennomsnittet for antall skadde på 1,0 per 1000 innbyggere, mens antallet i Oppland 
var 1,3. Også av figur 85 fremgår det imidlertid at utviklingen i Oppland i perioden har 
gått i positiv retning, med 2,1 skadde per 1000 i 2010, til 1,3 i 2017. 
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Figur 78: Antall personer skadde i vegtrafikkulykker i Oppland og hele landet, per 1000 innbyggere, per år i 
perioden 2010-2017 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Når vi ser på den kommunevise fordelingen av antall skadde i vegtrafikkulykker, i 
gjennomsnitt per år i perioden 2010-2017 per 1000 innbyggere, ligger Skjåk, Dovre og Vang 
høyest, mens Gausdal og Jevnaker ligger lavest. Av figuren under fremgår det for øvrig at 
også når vi ser på antallet skadde i vegtrafikkulykker, i gjennomsnitt per år i perioden 
2010-2017 pr 1000 innbyggere, ligger antallet for Oppland noe høyere enn landet sett under 
ett, med henholdsvis 1,6 mot 1,3 skadde. 
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Figur 79: Antall personer skadde i vegtrafikkulykker, per 1000 innbyggere, per kommune i Oppland, i 
gjennomsnitt per år i perioden 2010-2017 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Antall drepte i trafikken i oppland svinger forholdsvis mye fra år til år. I perioden 2010-
2017 var det en topp i 2011 med 18 drepte, mens bunnpunktet var i 2014 med 7 drepte2.  I 
2017 ble det drept til sammen 8 personer i trafikkulykker i Oppland. Foreløpige tall fra SSB 
for 2018 viser 4 drepte i trafikkulykker i fylket  

  

                                                      
2 Drept vil si personer som dør innen 30 dager etter ulykkesdato. 
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Figur 80: Antall drepte i veitrafikkulykker i Oppland i perioden 2010-2017 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Av figuren under går det frem at det, sammenlagt for perioden 2010-2017, er Gjøvik, 
Lillehammer og Dovre som har flest drepte i trafikken, med henholdsvis 8, 7 og 7 i den 
aktuelle perioden. Når det gjelder Gjøvik og Lillehammer må dette selvsagt ses i 
sammenheng med at dette er relativt store kommuner, mens forklaringen på det relativt 
høye antallet drepte i trafikken blant annet i Dovre, altså må søkes blant andre forhold. 
Flere detaljer når det gjelder antall og type ulykker i trafikken i kommuner i Oppland, i 
perioden 2012-2017, vises i nøkkeltallstabellen nedenfor. 
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Figur 81: Totalt antall drepte i veitrafikkulykker per kommune i Oppland i perioden 2010-2017 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 
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Tabell 43: Nøkkeltall for kommunene -vegtrafikkulykker med personskade 2012-2017 (kilde SSB).

Kilde: SSB.
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Figuren under viser antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus på 
grunn av skader, per 1000 innbyggere per år. Dersom en person legges inn flere ganger i 
løpet av kalenderåret på grunn av samme skade, telles vedkommende kun én gang. 
Figuren viser 3 års glidende gjennomsnitt for perioden 2015-2017. Som det fremgår av 
figuren ligger Oppland omtrent på gjennomsnittet for hele landet sett under ett når det 
gjelder antall innleggelser på grunn av skader, med henholdsvis 13,9 mot 13,7 innleggelser. 
(Tallene er hentet fra Kommunehelsa statistikkbanken.) 

Figur 82: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus på grunn av skader, per 
1000 innbyggere per år, 3 års glidende gjennomsnitt, 2015-2017 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 

Figuren under viser at mens landet sett under ett har hatt en svak nedgang i antall 
innleggelser i somatiske sykehus på grunn av skader, per 1000 innbyggere, i perioden 2010 
– 2017, har oppland hatt en svak oppgang i samme periode.  
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Figur 83: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus på grunn av skader, per 
1000 innbyggere per år. 3 års glidende gjennomsnitt, 2010-2017 

 
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning. 
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7 HELSERELATERT ATFERD 
Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et 
helseutfall. I veilederen til Helsedirektoratet (2013, s. 24) står det følgende eksempler: 

Dette kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler. 
Helserelatert atferd kan også omfatte seksualatferd og risikoatferd. 

7.1 Bruk av tobakk og alkohol 

I følge SSBs helsestatistikk for 2018 (https://www.ssb.no/statbank/list/royk/) er 12 prosent 
av Norges befolkning i aldersgruppen 16-74 år dagligrøykende, mens 9 prosent røyker av 
og til. For snusbruk er de tilsvarende andelene på henholdsvis 12 og 4 prosent. Andel 
dagligsnusende har økt med 3 prosentpoeng siden 2014, mens andelen dagligrøykende har 
gått ned med 1 prosentpoeng. Veksten i snusbruken kan i stor grad tilskrives flere 
kvinnelige snusbrukere og blant menn i alderen 25-44 år. Det er likevel fremdeles slik at det 
er betydelig overvekt av menn som snuser og en liten overvekt av menn som røyker. Blant 
de yngste (16-24 år) snuser daglig 22 prosent av menn og 16 prosent av kvinnene. I den 
neste aldersgruppen (25-39 år) øker andelen blant menn til hele 29 prosent, mens den for 
kvinner er på 15 prosent.  

På fylkesnivå publiserer ikke SSB tobakksforbruk for enkeltår, men som 
gjennomsnittsverdier over flere år. For perioden 2014 – 2018 viser denne statistikken at det 
var 11 prosent dagligrøykende og 8 prosent av og til røykende i Oppland i aldersgruppen 
16-74 år, mens tilsvarende andeler nasjonalt var på henholdsvis 11 og 9 prosent. Andelen 
dagligsnusere i fylket var på 13 prosent, og av og til snusere på 4 prosent. Nasjonalt var 
andelene her på 11 og 4 prosent. Oppland ligger altså på landsgjennomsnittet når det 
gjelder røyking og litt over når det gjelder snusing.  

SSBs helsestatistikk viser også at en av tre nordmenn i aldersgruppen 16-79 år drikker 
alkohol ukentlig, mens 5 prosent drikker mer enn 6 alkoholenheter ved en og samme 
anledning ukentlig. Det er tydelige aldersforskjeller her. De yngste drikker sjeldnere enn de 
eldste, men mer når de drikker. 22 prosent av de i aldersgruppen 16-24 år drikker ukentlig, 
mens andelen blant de i aldersgruppen 67-79 år er på 44 prosent. 7 prosent av de i den 
yngste aldersgruppen har drukket minst 6 alkoholenheter ved en og samme anledning 
ukentlig, mens andelen her er på 3 prosent blant de eldste. SSB publiserer her ingen 
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fylkestall og vi vil i det videre kun basere oss på hva vår folkehelseundersøkelse fra 2014 
og nå i 2018 viser av resultater.  

I vår undersøkelse ble det stilt spørsmål om røyking, snusing og alkoholbruk. Den viser at 
det i 2018 var 10 prosent av de spurte som daglig snuser og 3 prosent som gjør det av og til. 
Tilsvarende andeler for røyking var på 9 og 3 prosent. Andelen dagligsnusere har dermed 
økt med 3 prosentpoeng siden 2014-undersøkelsen, mens andelen dagligrøykere har gått 
ned med 4 prosentpoeng. Andelen som drikker mer enn 8 alkoholenheter i uka er på 6 
prosent, ned 1 prosentpoeng fra 2014-undersøkelsen.  

Figur 84: Andeler som røyker og som drikker mer enn 8 alkoholenheter i uka. 2014- og 2018-
undersøkelsen 
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I likhet med den omtalte nasjonale statistikken over røyking, snusing og drikking, viser 
også vår undersøkelse at ulike grupper røyker, snuser og drikker mer eller mindre enn 
andre.  

• Menn snuser oftere enn kvinner, og andelene som snuser har økt hos både kvinner 
og menn. 

• Menn drikker oftere 8 alkoholenheter ukentlig enn kvinner, men her har andelene 
gått ned hos begge kjønn.  

• De mellom 50-66 år røyker oftest, mens de eldste røyker minst (67-85 år). 
• De yngste (16-34 år) er overrepresentert med snusbruk, og her har andelen gått 

kraftig opp siden 2014-undersøkelsen 
• De med videregående og grunnskole røyker mer enn de med høyere utdanning. 

Andelene som røyker har for øvrig gått ned i alle utdanningsnivåer  
• De med grunnskole snuser minst og drikker sjeldnere 8 alkoholenheter eller mer. 

Snusbruken har gått kraftigst opp blant videregående elever, men den øker på alle 
utdanningstrinn.   

• Personer med bruttoinntekt over 500 000 kr røyker sjeldnere enn de med lavere 
inntekt, men inntektsnivået er ikke av signifikant betydning for snusforbruk og 
alkoholinntak. 

• En høyere andel av de med barn mellom 0-19 år snuser enn blant de uten barn. En 
litt høyere andel av de uten barn drikker 8 alkoholenheter eller mer ukentlig 
sammenlignet med de som har barn. Å ha barn er ikke av signifikant betydning for 
røyking.  
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Tabell 44: Andeler som røyker (av og til eller daglig), snuser (av og til eller daglig) og drikker 8 
alkoholenheter eller mer i uka. Fordelt ut fra kjønn, alder, inntekt, utdanning og innvandringsbakgrunn  

  Røyker* Snuser* 8 alkoholenheter 
eller mer* 

Kjønn*       

Kvinne 15,0 6,2 2,8 

Mann 13,6 19,4 8,6 

Alder*       

18-34 år 13,0 25,4 7,1 

35-49 år 13,9 14,0 3,1 

50-66 år 18,9 10,6 6,9 

67-85 år 10,6 2,4 5,4 

Utdanningsnivå*       

Grunnskole/realskole 20,3 9,0 4,0 

Videregående 15,8 16,3 6,6 

Bachelorgrad + 8,4 10,8 5,3 

Inntektsnivå*       

Inntil 199 000 20,0 13,9 6,6 

200 000-499 000 15,6 12,8 5,6 

Over 500 000 11,3 13,5 5,8 

Barn*       

Har ikke barn mellom 0-19 år 13,6 10,7 6,2 

Har barn mellom 0-19 år 15,9 16,2 4,4 

p<0.01 = * 
1 alkoholenhet = En flaske (33 cl) øl på 4,5 vol, 1 alkoholenhet = Et glass (15 cl) vin på 12 vol,  
1 alkoholenhet = Et lite glass (4 cl) brennevin 40 vol 

7.1.1 Regionale variasjoner  
På regionnivå varierer andelene som daglig eller av og til røyker fra 12 prosent i 
Lillehammerregionen til 18 prosent i Midt-Gudbrandsdalen. Snus og alkoholforbruket 
varierer i mindre grad mellom regionene. Andelene som bruker snus ligger i intervallet 11-
14 prosent i regionene, mens andelene på regionnivå som drikker 8 alkoholenheter eller 
mer ligger i intervallet 4-7 prosent.    
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Figur 86: Andeler som røyker, snuser og drikker 8 alkoholenheter eller mer i uka. Regionfordelt.  

 

7.2 KMI (BMI) og trivselsvekt    

Arv, psykologi, miljø og hormoner spiller inn på fedme/ overvekt, men den enkleste og 
viktigste forklaringen er at vi får i oss mer energi enn vi forbruker. Fedme og overvekt øker 
igjen risikoen for å utvikle flere alvorlige sykdommer, bl.a. hjertelidelse, kreft, høyt 
blodtrykk, diabetes og slitasjegikt (Reichelt 2003, Jensen 2007). For å måle fedme/overvekt i 
befolkningen benyttes kroppsmasseindeks (KMI). Dette målet er gitt ved formelen: 
vekt/høyde2. Undervekt er definert som KMI under 18,5, normalvekt er KMI mellom 18,5-
24,9, overvekt er KMI mellom 25-29,9, og fedme er KMI fra 30 og over. KMI tar ikke hensyn 
til beinbygning, fett og muskler, noe som kan gjøre målingene unøyaktig. 

Data fra en folkehelseundersøkelse i Agder og Vestfold (Folkehelseundersøkelsen – Helse 
og Trivsel 2015 i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder) viser at 53 prosent av befolkningen 
der er overvektige (KMI ≥25). 15 prosent er i fedmekategorien (KMI≥30). I 
Folkehelseundersøkelsen i Oppland i 2014 var 54 prosent overvektige, altså om lag som i 
Agderfylkene og i Vestfold, og andelen i fedmekategorien var også her på 15 prosent. Det 
er sosioøkonomiske forskjeller i forekomsten av fedme og overvekt. Tidligere norske 
studier viste at andelen med fedme var lavere blant 40-åringer med høy utdanning enn hos 
40 åringer med lavere utdanning (Meyer & Tverdal 2005). I Oslo var den voksne 
befolkningen tyngre i østlige enn i vestlige bydeler, særlig kvinner (Helseundersøkelsen i 
Oslo 2000-2001). 

Vår folkehelseundersøkelse for 2018 viser at prosentandelen av de i gruppen med KMI i 
intervallet 25-29 har ikke endret seg siden 2014, men andelen i fedmekategorien (≥30) har 
økt til 17 prosent. Figuren under viser at KMI i hovedsak er normalfordelt, men med en 
hale mot høyere KMI, og der verdiene rundt gjennomsnittet er overrepresenterte, 
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sammenliknet med normalfordelte tall. Gjennomsnittlig KMI er på 26,2, dvs. om lag som i

2014, og i overkant av grensa for overvekt. Medianen, som er den verdien som ligger midt i

en rangert fordeling, er på 25,7, dvs. at det er like mange respondenter med KMI verdier

under som over 25,7. Kvartilverdiene forteller oss at 50 prosent av respondentene har en

KMI mellom 23,2 og 28,5. Det typiske avvike fra gjennomsnittet, dvs. standardavviket er på

4,5. Gjennomsnittlig KMI for kvinner er på 25,7 og for menn på 26,7. Det er tilnærmet de

samme gjennomsnittsverdier som i 2014.

Figur 87: Histogram. KMI Oppland

Tabell 45 viser at noen grupper er mer utsatt for overvekt enn andre grupper.
•  Deteren høyere andelmenn ennkvinnersomerovervektige

•  Aldersgruppen18-34år har lavestandelovervektige

•  Personermedhøyutdanningoghøyestinntektharlavestandelovervektige

•  Det erlavereandelovervektigeblant de medinnvandringsbakgrunnennblantde

som er født i Norge

I tabell 45har vi også tatt med KMI-tallene fra folkehelseundersøkelsen i 2014 for

sammenligningens skyld. Vi ser der at andelen i fedmekategorien (KMI 30) har økt for

både kvinner og menn. Deter også en betydelig økning i denne kategorien for de i

aldersgruppen 35-49 år, noe økning for de over 50 år og nedgang for de under 35 år. For de

med lavest utdanning og inntekt har det vært en betydelig økning i andel overvektige

(KMI 25).

N = 5 242
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Tabell 45: KMI. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, innvandringsbakgrunn og barnas alder. 
2018 2014 

-25 25-29 30+ Sum -25 25-29 30+ Sum 

Oppland 43,6 39,5 16,9 100 45,8 39,4 14,8 100 
Kjønn* 

Kvinne 50,2 33,9 15,9 100 53,0 34,0 13,0 100 
Mann 36,7 45,3 17,9 100 38,4 45,0 16,6 100 
Alder* 

18-34 år 55,7 32,2 12,0 100 55,2 29,9 14,9 100 
35-49 år 42,0 37,5 20,6 100 43,9 39,7 16,4 100 
50-66 år 38,1 42,8 19,1 100 41,2 44,1 14,7 100 
67-85 år 44,0 41,9 14,1 100 43,4 44,2 12,4 100 
Utdanningsnivå* 

Grunnskole/realskole 37,4 41,0 21,5 100 41,0 43,2 15,8 100 
Videregående 39,0 41,1 19,9 100 43,6 40,1 16,3 100 
Bachelorgrad + 53,8 36,3 9,9 100 53,7 34,3 12,0 100 
Inntektsnivå* 

Inntil 199 000 40,5 39,2 20,3 100 52,4 32,8 14,8 100 
200 000 - 499 000 43,5 37,8 18,7 100 44,0 41,6 14,5 100 
500 000 eller mer 43,3 41,6 15,1 100 43,6 39,6 16,8 100 
Innvandringsbakgrunn* 

Født i Norge 43,6 39,2 17,2 100 45,4 39,9 14,7 100 
Ikke født i Norge 46,2 46,8 7,0 100 55,2 28,0 16,8 100 

p<0.01 = *. Den yngste og eldste aldersgruppen er ikke helt sammenlignbare i 2014 og 2018. I 2014 var 
det også med 16- og 17-åringer, samt over 85 år.  

Vår undersøkelse viser at fysisk aktivitet er av signifikant betydning for KMI-verdien. 
Blant de som driver med hard fysisk aktivitet tre timer eller mer i uka er andelen 
overvektige betydelig lavere enn blant de som rapporterer færre timer. Lett fysisk aktivitet 
er også av betydning, men ikke i like stor grad. KMI avhenger også av kostholdet. Blant de 
som rapporterer om daglig inntak av salat/grønnsaker og frukt/bær er det en lavere andel 
overvektige enn blant de som sjeldnere spiser dette. Blant de produkter som øker KMI-
verdiene er sukret saft og brus av spesielt stor betydning. Blant de som daglig konsumerer 
dette er to tredjedeler av dem overvektige og en tredjedel kommer inn under 
fedmekategorien.  

I spørreundersøkelsen ble det også spurt om de spurte har sin trivselsvekt. Halvparten i 

Oppland oppgir at de har sin trivselsvekt, som i 2014-undersøkelsen.  Det er spesielt 

tydelige forskjeller i trivselsvekt ut fra kjønn og alder, og tilfredsheten har endret seg en del 

innenfor enkelte grupper.  

• Menn rapporterer oftere enn kvinner at de har sin trivselsvekt
• De eldste (67-85 år) rapporterer oftest at de har sin trivselsvekt
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• I aldersgruppene 18-34 år og 35-49 år er det klar nedgang i tilfredsheten med 
vekten, mens tilfredsheten er om lag den samme i gruppen 50-66 år og bedret seg 
for de over 67 år.  

Tabell 46: Har du din trivselsvekt. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. 
  Ja Nei Vet ikke Sum 

Oppland 47,9 40,1 12,0 100 

Kjønn*         

Kvinne 41,3 48,6 10,2 100 

Mann 54,9 31,0 14,1 100 

Alder*         

18-34 år 39,8 45,7 14,5 100 

35-49 år 38,1 51,8 10,1 100 

50-66 år 49,1 40,1 10,8 100 

67-85 år 62,8 22,3 14,9 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 48,7 36,7 14,6 100 

Videregående 45,2 41,5 13,3 100 

Bachelorgrad + 50,2 41,1 8,7 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 41,2 41,0 17,8 100 

200 000 - 499 000 47,1 41,1 11,8 100 

500 000 eller mer 52,0 38,4 9,6 100 

p<0.01 = * 

7.2.1 Regionale variasjoner  
Det er lavest andel overvektige i Lillehammerregionen med 54 prosent. Det er også i denne 
regionen lavest andel som kommer inn i fedmekategorien (15 prosent). I alle de øvrige 
regionene er andelen overvektige over 60 prosent, og høyest andel er det på Hadeland med 
66 prosent. Det er da kanskje heller ikke så overraskende at det er en høyest andel av 
respondentene i Lillehammerregionen som rapporterer at de trives med vekten sin.  Det er 
for øvrig litt interessant at i alle regioner er det en høyere andel som oppgir at de har sin 
trivselsvekt enn andelene som ikke er overvektige. Det kan tyde på at en del overvektige 
har sin trivselsvekt, og at grensen for hva vi kaller overvekt i mange tilfeller kan være satt 
for strengt, jfr. at KMI ikke tar hensyn til beinbygning, fett og muskler, noe som kan gjøre 
målingene unøyaktig. 
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Figur 88: Andeler med KMI i intervallene <25, 25-29 og ≥30. Regionfordelt 

 

Figur 89: Har du din trivselsvekt?. Regionfordelt 

 

7.3 Kosthold og måltider 

I Folkehelseinstituttets rapport «Sykdomsbyrde i Norge 2015» (FHI 2017) vises det til at 
røyking, usunt kosthold, høyt blodtrykk og bruk av alkohol og illegale rusmidler 
(narkotika) er de viktigste risikofaktorene for død i Norge før fylte 70 år. I vårt 
spørreskjema var det satt opp en rekke spørsmål om mat- og drikkegrupper. Noen av disse 
kan vi sammenligne med nasjonale tall fra Levekårsundersøkelsene og med vår tilsvarende 
undersøkelse i 2014. Tabellen under viser sammenlignbare tall for andeler som daglig 
spiser/drikker ulike mat-/drikketyper. Sammenlignet med de nasjonale tallene er andelen 
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som spiser frukt og bær lavere i Oppland, mens den er litt høyere for grønnsaker og salat.  
For inntak av brus/saft og søtsaker/kaker ligger Oppland om lag på landsgjennomsnittet.  

Tabell 47: Andeler som daglig spiser/drikker ulike mat-/drikketyper 

    
Folkehelseundersøkelsen i 

Oppland 

  Norge 2014 2018 

Frukt og bær 54 56 48 

Grønnsaker/ salat 55 51 59 
Brus/saft med sukkera 14 13 15 
Søtsaker/ kaker. 8 11 8 

SSB Levekårsundersøkelsen 2016, a= tall for 2014 

Forbruket av de nevnte varegruppene varierer noe mellom ulike grupper av befolkningen i 
Oppland.  

• Kvinner spiser mer frukt/bær og grønnsaker/salat enn menn.  
• De eldste (67-85 år) spiser mest frukt/bær og betydelig mer grønnsaker enn de 

yngste (18-34 år) 
• De eldste spiser mest søtsaker og kaker.   
• De yngste (18-34 år) drikker mest saft og brus. 
• De med høyere utdanning drikker sjeldnere brus/saft og søtsaker/kaker. 
• De med høyere utdanning spiser mest frukt/bær og grønnsaker/salat. 
• De med kun grunnskole spiser mest søtsaker og kaker. 
• De med lav inntekt (under 200 000) spiser mindre grønnsaker og salat.  
• De uten barn spiser mest frukt og bær. 
• De med barn drikker mer saft og brus. 
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Tabell 48. Daglig inntak av utvalgte matvarer og drikke. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt. 

 
  

Frukt og bær Grønnsaker/ 
salat 

Brus/saft 
med sukker 

Søtsaker/ 
kaker 

Oppland 48,2 58,8 15,4 8,2 
Kjønn*         

Kvinne 56,6 66,6 14,1 7,3 

Mann 39,1 50,2 16,8 9,1 

Alder*         

16-34 år 29,5 49,8 20,0 5,7 

35-49 år 43,0 55,9 18,1 6,0 

50-66 år 50,7 60,4 15,2 8,4 

67- 85 år  63,9 66,2 8,9 12,6 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 47,6 51,5 16,9 10,7 

Videregående 41,4 51,8 18,2 6,6 

Bachelorgrad + 56,7 72,3 11,2 8,5 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 44,1 52,5 16,3 8,8 

200 000 - 499 000 48,2 57,4 16,4 7,9 

500 000 eller mer 49,0 63,5 13,6 7,8 

Innvandringsbakgrunn*         

Født i Norge 48,0 58,6 15,5 8,1 

Ikke født i Norge 54,2 65,8 13,2 9,1 

Barn*         

Har ikke barn mellom 0-19 år 51,7 60,5 14,0 8,5 

Har barn mellom 0-19 år 42,0 55,8 17,8 7,6 

p<0.01 = * 

I spørreskjemaet var det også satt opp spørsmål om hvor ofte respondentene spiste ulike 
typer måltider. Nærmere 90 prosent av respondentene spiser frokost og lunsj hver dag, 96 
prosent spiser middag hver dag, om lag halvparten spiser daglig kveldsmat, mens en 
tredjedel spiser små- eller mellommåltider hver dag. Det er en økning i andelen som spiser 
alle nevnte typer måltid siden forrige undersøkelse i 2014.     

Tabell 49: Hvor ofte spises ulike typer måltider 
  2018 2014 

  Daglig Ukentlig Sjeldnere Daglig Ukentlig Sjeldnere 
Frokost 88,2 7,5 4,4 84,5 11,5 4,0 
Lunsj 85,5 9,1 5,4 70,4 21,0 8,6 
Middag 96,1 3,4 0,5 86,1 13,5 0,4 
Kveldsmat 55,9 24,7 19,4 44,7 36,5 18,8 
Små-/mellommåltid 30,7 29,6 39,7 20,2 43,5 36,3 
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7.3.1 Regionale variasjoner  
Ut fra tilbakemeldingene fra respondentene ser det ut til at det spises mest frukt/bær og 
grønnsaker/salat i Lillehammerregionen og minst av dette i Midt-Gudbrandsdalen. Det ser 
videre ut til at det det drikkes mest sukkerholdig saft og brus i Gjøvikregionen og på 
Hadeland, mens det spises minst søtsaker/kaker i sistnevnte region og i Valdres.  

Figur 90: Daglig inntak av mat og drikke 

 

7.4 Fysisk aktivitet 

Helsedirektoratets tilrådninger for fysisk aktivitet er at «voksne bør være fysisk aktive med 
minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy 
intensitet per uke» (https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-
unge-voksne-eldre-og-gravide). I Anbefalingen kan også oppfylles med kombinasjon av 
moderat og høy intensitet». I følge Folkehelserapporten 2018 oppfyller om lag en tredjedel 
av den voksne befolkningen anbefalingene om fysisk aktivitet.  

Basert på våre folkehelseundersøkelser i 2014 og 2018 kan det se ut til at det fysiske 
aktivitetsnivået blant befolkningen i Oppland har gått opp de senere årene. I 
folkehelseundersøkelsen for 2018 rapporterer 58 prosent om lett fysisk aktivitet tre timer 
eller mer hver uke, mens 30 prosent rapporterer om hard fysisk aktivitet tre timer eller mer 
per uke. I 2014 var tilsvarende verdier på henholdsvis 49 og 25 prosent. Det er hard fysisk 
aktivitet som nok er «nærmest» forståelsen av «moderat» fysisk aktivitet som gis i 
anbefalingen.  
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Figur 91: Andeler med ukentlig lett og hard fysisk aktivitet  

 

Det er i 2018-undersøkelsen noen tydelige forskjeller mellom gruppene i aktivitetsnivå, og 
bildet har i liten grad endret seg siden 2014-undersøkelsen.  

• Kvinner har oftere lett fysisk aktivitet enn menn, men bilde er motsatt for hard 
fysisk aktivitet 

• De med grunnskole/realskole har sjeldnere 3 timer eller mer lett fysisk aktivitet enn 
de med videregående eller høyere utdanning. Det samme gjelder for hard fysisk 
aktivitet, men her ikke forskjellene signifikante. 

• De som har barn mellom 0-19 år har oftere lett fysisk aktivitet og sjeldnere hard 
fysisk aktivitet enn de som ikke har barn. 
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Tabell 50: Ukentlig gjennomsnitt for lett fysisk aktivitet (ikke svett/andpusten). Fordelt ut fra kjønn, alder, 
utdanning, inntekt og om man har barn. 

  
0-3 timer pr 

uke 
3 timer eller 
mer pr uke Sum 

Oppland 41,7 58,3 100 

Kjønn*     100 

Kvinne 39,5 60,5 100 

Mann 43,9 56,1 100 

Alder       

16-34 år 39,5 60,5 100 

35-49 år 39,8 60,2 100 

50-66 år 42,0 58,0 100 

67-85 år 45,5 54,5 100 

Utdanningsnivå*       

Grunnskole/realskole 50,9 49,1 100 

Videregående 42,6 57,4 100 

Bachelorgrad + 33,7 66,3 100 

Inntektsnivå       

Inntil 199 000 42,3 57,7 100 

200 000 - 499 000 41,7 58,3 100 

500 000 eller mer 39,7 60,3 100 

Barn*       

Har ikke barn mellom 0-19 år 43,6 56,4 100 

Har barn mellom 0-19 år 38,4 61,6 100 
p<0.01 = * 
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Tabell 51. Ukentlig gjennomsnitt for hard fysisk aktivitet (svett/andpusten). Fordelt ut fra kjønn, alder, 
utdanning, inntekt, barnas alder og kjæledyr. 

  
0-3 timer pr 

uke 
3 timer eller 
mer pr uke Sum 

Oppland 70,3 29,7 100 

Kjønn*     100 

Kvinne 72,5 27,5 100 

Mann 68,1 31,9 100 

Alder       

16-34 år 71,2 28,8 100 

35-49 år 71,1 28,9 100 

50-66 år 71,3 28,7 100 

67-85 år 67,8 32,2 100 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 72,4 27,6 100 

Videregående 70,7 29,3 100 

Bachelorgrad + 69,0 31,0 100 

Inntektsnivå*       

Inntil 199 000 65,5 34,5 100 

200 000 - 499 000 72,8 27,2 100 

500 000 eller mer 68,5 31,5 100 

Barn*       

Har ikke barn mellom 0-19 år 68,1 31,9 100 

Har barn mellom 0-19 år 74,0 26,0 100 
p<0.01 = * 

Det er en økning i tilfredsheten med sitt fysiske aktivitetsnivå siden 2014-undersøkelsen. 
Nå rapporterer 52 prosent at de er fornøyde med sitt fysiske aktivitetsnivå i hverdagen, 
mens 41 prosent ønsker å bli mer aktive. Tilsvarende andeler i 2014 var på henholdsvis 43 
og 45 prosent.     
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Figur 92: Andeler som er fornøyd med eget aktivitetsnivå i hverdagen. 2014- og 2018-undersøkelsen 

 

Det er signifikante forskjeller, når det gjelder hvor fornøyde eller misfornøyde de er med 
fysisk aktivitetsnivå i hverdagen i forhold til kjønn, alder, utdanning og barnas alder. 

• Menn er mer fornøyd enn kvinner med sitt fysiske aktivitetsnivå i hverdagen 
• De over 67 år er mest fornøyde med sitt fysiske aktivitetsnivå 
• De med lavest utdanning er mest fornøyde 
• De uten barn er mest fornøyde med sitt fysiske aktivitetsnivå. 
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Tabell 52: Andeler som er fornøyd og misfornøyd med fysisk aktivitetsnivå i hverdagen. Fordelt ut fra 
kjønn, alder, utdanning, inntekt og barnas alder.  

  Fornøyd Ikke fornøyd 
Ønsker å bli 

mer aktiv Sum 
Oppland 51,7 7,5 40,8 100 
Kjønn*         

Kvinne 48,6 6,2 45,2 100 

Mann 55,0 8,9 36,1 100 
Alder         

16-34 år 40,3 7,4 52,3 100 

35-49 år 43,2 7,3 49,5 100 

50-66 år 52,7 7,7 39,6 100 

67-85 år 69,1 6,5 24,5 100 
Utdanningsnivå*         
Grunnskole/realskole 56,8 10,2 33,1 100 
Videregående 50,1 7,5 42,4 100 

Bachelorgrad + 49,6 5,6 44,8 100 
Inntektsnivå         

Inntil 199 000 47,1 9,2 43,7 100 

200 000 - 499 000 52,1 7,3 40,6 100 

500 000 eller mer 51,5 6,9 41,7 100 
Barn*         

Har ikke barn mellom 0-19 år 55,8 7,7 36,5 100 

Har barn mellom 0-19 år 44,2 7,0 48,8 100 
p<0.01 = * 

7.4.1 Regionale variasjoner  
På regionnivå ligger Nord-Gudbrandsdalen på topp, både når det gjelder andeler som 
driver med lett og hard aktivitet 3 timer eller mer i uka. Nå ligger riktig nok andelene i de 
fleste regioner tett opp mot Nord-Gudbrandsdalen sine, med unntak av Midt-
Gudbrandsdalen for lett aktivitet og Gjøvikregionen for hard aktivitet.  
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Figur 93: Lett aktivitet (ikke svett(andpusten). Regionfordelt 

 

Figur 94: Hard aktivitet (ikke svett(andpusten). Regionfordelt 
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8 HELSETILSTAND 
I veilederen til Helsedirektoratet (2013, s. 25) står det følgende om helsetilstand: 

Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer, 
forrebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som sykefravær 
og lignende 

8.1 Vurdering av helse og tannhelse generelt 

I vår folkehelseundersøkelse blir respondentene bedt om å vurdere helsen sin sånn i 
alminnelighet og mer spesifikt hvordan de vurderer tannhelsen. Dette blir subjektive mål 
med det utfordrende element at vurderingene vil variere fra person til person. 
Egenvurdering av helse er likevel ansett som en viktig helseindikator.  Hvordan en person 
vurderer sin egen helse, gir god informasjon om forbruk av helsetjenester, framtidig 
sykelighet og dødelighet. I følge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse (2016) 
rapporterte 79 prosent av befolkningen i 2015 at de hadde god eller svært god helse. 
Arbeidsledige, både kvinner og menn, rapporterer egen helse som dårligere enn folk som 
er i arbeid. Utdanningsnivå og helse har sammenheng i form av dødelighet, slik at de med 
lavest utdanningsnivå har høyest dødelighet (Folkehelserapporten 2018). Vår undersøkelse 
viser at 73 prosent vurderer helsen sin som god eller meget god, som i undersøkelsen i 
2014, og altså litt under de nasjonale tallene for 2015.  
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Figur 95: Vurdering av helsen sånn i alminnelighet 

 

Tabellen under viser at:  

• Det er ingen signifikant forskjell i hvordan menn og kvinner vurderer sin helse. 
• Andelen som vurderer sin helse som god/meget god har gått ned i de yngste 

aldersgruppene, og opp i de eldste siden undersøkelsen i 2014. Likevel er det 
fremdeles slik at høyere andeler av de som er 16-49 år vurderer sin helse som 
god/meget god sammenlignet med de som er 50 år og eldre.  

• En høyere andel med høyere utdanning oppfatter helsa som god/meget god 
sammenlignet med de med lavere utdanning.  

• Andelen som oppfatter helsa si som god har gått ned hos de med lavere utdanning 
siden 2014-undersøkelsen, og holdt seg uendret hos de med høyest utdanning. 

• En høyere andel med høy bruttoinntekt oppfatter helsa som god/meget god 
sammenlignet med de med lavere bruttoinntekt. 
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Tabell 53: Hvordan vurderer du helsen din sånn i alminnelighet? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, 
inntekt, innvandringsbakgrunn og kjæledyr. 
  
 2018  2014 

  
Meget 
dårlig Dårlig 

Verken 
god eller 

dårlig God 
Meget 
god sum 

God + 
meget 

god 

Oppland 0,9 6,0 20,6 52,1 20,5 100 72,8 

Kjønn               

Kvinne 1,1 6,1 19,4 51,9 21,6 100 73,8 

Mann 0,6 5,9 21,6 52,5 19,4 100 71,9 

Alder*               

18-34 år 0,4 5,4 19,5 51,1 23,6 100 78,0 

35-49 år 1,0 5,4 18,9 56,7 18,0 100 77,0 

50-66 år 0,7 6,8 20,1 49,7 22,7 100 70,4 

67 - 85 år 1,1 6,0 23,4 52,5 16,9 100 65,5 

Utdanningsnivå*               

Grunnskole/realskole 1,7 10,3 28,2 46,0 13,8 100 63,1 

Videregående 0,5 6,3 21,9 53,6 17,7 100 73,7 

Bachelorgrad + 0,6 2,8 13,2 54,8 28,6 100 83,5 

Inntektsnivå*               

Inntil 199 000 3,0 11,8 27,8 38,2 19,2 100 59,3 

200 000-499 000 0,9 7,3 22,8 52,4 16,7 100 72,8 

500 000+ 0,3 2,4 13,7 56,5 27,1 100 83,9 

Innvandringsbakgrunn               

Født i Norge 0,8 6,0 20,7 52,0 20,5 100 72,4 

Ikke født i Norge 2,6 7,1 16,8 54,2 19,4 100 82,6 

Kjæledyr               

Nei 0,7 5,5 20,4 51,9 21,6 100 73,1 

Ja 1,0 6,7 20,8 52,5 19,0 100 71,0 
p<0.01* 

I følge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2016 oppfattet 76 prosent av 
befolkningen i Norge at de hadde god eller svært god tannhelse. Det er her tydelige 
kjønnsforskjeller. Andelen menn med denne oppfatningen var på 74 prosent, mens 
tilsvarende andel hos kvinner var på 79 prosent. I vår undersøkelse er andelen som 
oppfatter tannhelsen som god/meget god på 77 prosent, altså litt over nasjonalt nivå. 
Andelen var om lag den samme i 2014 undersøkelsen.    
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Figur 96: Hvordan vurderer du din tannhelse? 2014- og 2018 undersøkelsen 

 

Vi ser av tabellen nedenfor at:  

• Kvinner rapporterer oftere at tannhelsen er god sammenlignet med menn. Det 
samme meldte vi i 2014, men kjønnsforskjellen har tiltatt siden den undersøkelsen.  

• Høyere andeler av de som er 16-66 år vurderer tannhelsen som god/meget god 
sammenlignet med de som er 67 år og eldre.  

• En høyere andel med videregående eller høyere utdanning oppfatter tannhelsen 
som god/meget god sammenlignet med de med lav utdanning 

• Oppfatningen av at tannhelsen er god/meget god har blitt lavere siden 2014-
undersøkelsen hos de med kun grunnskole eller videregående skole.   

• En høyere andel med bruttoinntekt over 500 000 oppfatter tannhelsen som 
god/meget god sammenlignet med de med lavere bruttoinntekt 
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Tabell 54: Hvordan vurderer du din tannhelse? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt og 
innvandringsbakgrunn. 

  2018           2014 

  
Meget 
dårlig Dårlig 

Verken 
god eller 

dårlig God 
Meget 
god sum 

God + 
meget 

god 

Oppland 1,0 5,1 17,7 48,5 27,7 100 77,6 

Kjønn*              

Kvinne 0,9 4,6 14,2 48,0 32,4 100 80,8 

Mann 1,1 5,7 21,5 48,9 22,7 100 74,5 

Alder*              
18-34 år 0,8 6,4 15,8 39,9 37,1 100 82,8 

35-49 år 1,3 4,4 14,6 50,8 28,9 100 80,6 

50-66 år 1,1 4,5 16,5 48,8 29,1 100 78,2 

67 - 85 år 1,0 5,4 24,8 52,8 16,0 100 67,5 

Utdanningsnivå*              

Grunnskole/realskole 1,8 8,4 26,3 47,7 15,7 100 68,4 

Videregående 0,8 4,9 18,0 48,4 27,8 100 80,8 

Bachelorgrad + 0,7 3,1 11,1 49,4 35,6 100 85,1 

Inntektsnivå*              
Inntil 199 000 1,7 8,7 22,4 36,4 30,9 100 67,2 

200 000-499 000 1,0 6,1 19,1 50,3 23,5 100 78,3 

500 000+ 0,7 3,1 13,1 48,7 34,3 100 84,8 

Innvandringsbakgrunn              
Født i Norge 1,0 5,1 17,7 48,5 27,7 100 77,6 

Ikke født i Norge 0,0 5,2 19,4 47,7 27,7 100 78,9 
p<0.01* 

8.1.1 Regionale variasjoner 
I 4 av 6 regioner vurderer 71 prosent av respondentene helsen sin til å være god eller meget 
god. Unntakene er lillehammerregionen og Midt-Gudbrandsdalen hvor henholdsvis 77 og 
66 prosent av respondentene har denne oppfatningen av helsen. Det er også høyest andel 
av respondentene i Lillehammerregionen som vurderer tannhelsen å være god eller meget 
god, men her er det små forskjeller regionene i mellom. I alle regionene har rundt tre 
fjerdedeler av respondentene denne oppfatningen.  
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Figur 97: Generell vurdering av helsen. Andeler på regionnivå 

 

Figur 98: Vurdering av tannhelsen. Andeler på regionnivå 

 

8.2 Well-being (subjektivt velvære) 
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• Det er ikke signifikante kjønnsforskjeller i opplevelsen av velvære.  
• De eldste (67 år og eldre) har høyest skåre på velvære 
• De med høyest bruttoinntekt har høyere skåre på velvære 

Tabell 55: Sammensatt mål på subjektivt velvære – sju variabler (0 = svært lavt velvære og 21 = svært 
høyt velvære). Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt, innvandringsbakgrunn og kjæledyr, 

  Gjennomsnitt 

  2018 2014 
Oppland 15,5 15,7 

Kjønn     

Kvinne 15,4 15,6 

Mann 15,6 15,8 

Alder*     

18-34 år 13,9 15,2 

35-49 år 14,6 15,2 

50-66 år 15,7 15,9 

67 - 85 år 17,4 17,1 

Utdanningsnivå*     

Grunnskole/realskole 15,6 15,7 

Videregående 15,1 15,6 

Bachelorgrad + 15,8 15,8 

Inntektsnivå*     

Inntil 199 000 13,6 14,7 

200 000-499 000 15,2 15,7 

500 000+ 16,3 16,5 

Innvandringsbakgrunn     

Født i Norge 15,5 15,7 

Ikke født i Norge 14,8 14,6 

Kjæledyr*     

Nei 15,8 16,0 

Ja 15,0 - 
p<0.01* 

8.2.1 Regionale variasjoner 
Det er små forskjeller regionene imellom i subjektiv velvære, målt ved vår sammensatte 
indikator. I alle regionene har den en gjennomsnittsverdi mellom 15 og 16. I vedlegget er 
det statistikk for de enkelte spørsmål på region- og kommunenivå.      
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Figur 99: Sammensatt mål på subjektiv velvære. Regionfordelt 
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Tabell 56: Andeler som opplever en eller flere alvorlig begrensninger siste 6 måneder (er 
bevegelseshemmet, nedsatt syn, nedsatt hørsel, hemmet pga. kroppslig sykdom, skade eller lidelse, og 
hemmet pga. psykisk sykdom, skade eller lidelse). Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. 

  2018     2014 

  
Ikke alvorlig 
begrenset 

En eller flere 
alvorlig 

begrensninger Sum 

En eller flere 
alvorlig 

begrensninger 

Oppland 92,1 7,9 100 9,3 

Kjønn         

Kvinne 92,6 7,4 100 9,3 

Mann 91,5 8,5 100 9,3 

Alder         

18-34 år 93,9 6,1 100 6,6 

35-49 år 92,8 7,2 100 7,8 

50-66 år 92,1 7,9 100 9,9 

67 og eldre 90,1 9,9 100 13,6 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 86,8 13,2 100 14,8 

Videregående 91,3 8,7 100 7,9 

Bachelorgrad + 96,6 3,4 100 4,8 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 84,5 15,5 100 18,7 

200 000-499 000 90,6 9,4 100 8,4 

500 000+ 96,7 3,3 100 4,2 
p<0.01 = * 

8.3.1 Regionale variasjoner 
Ut fra våre resultater kan det se ut til at de minst helserelaterte begrensninger i 
Lillehammerregionen. Den regionen kommer ut med lavest andel både når det gjelder 
hemninger pga. kroppslig sykdom, skade eller lidelse og psykisk sykdom, skade eller 
lidelse, og andelene er i begge tilfeller på 4 prosent. De høyeste andelene her finner vi 
Nord-Gudbrandsdalen med 8 prosent i begge tilfeller. Vårt sammensatte mål for andeler 
som opplever en eller flere alvorlige begrensninger de siste seks måneder spriker fra 6 
prosent i Lillehammerregionen til 10 prosent i Nord-Gudbrandsdalen.  
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Figur 100: Andeler som oppgir at de av ulike grunner har alvorlige begrensninger med å utføre daglige 
gjøremål. På regionnivå.  

 

Figur 101: Andeler som opplever en eller flere alvorlige begrensninger. Sammensatt mål. Regionnivå 
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8.4 Søvnproblemer 

Søvnproblemer er svært utbredt. Undersøkelser fra en rekke land viser at nærmere en 

tredjedel av befolkningen har ukentlige søvnvansker, og rundt 15 prosent av den voksne 

populasjonen oppfyller de diagnostiske kriteriene for insomni (søvnvansker som varer mer 

enn 1 måned) (Folkehelserapporten 2018).  

Søvn er en naturlig hviletilstand som er avgjørende for at vi skal fungere godt både fysisk 

og psykisk. Søvnbehovet varierer fra person til person og er avhengig av blant annet alder. 

De fleste kroppslige funksjoner endres under søvn; blodtrykk og puls reduseres, og 

utskilling av hormoner endres. Det har blitt økende fokus på søvnproblemer, søvnlidelser 

og betydning av søvn for helsen. Utilstrekkelig søvn fører til søvnighet, nedsatt 

sinnsstemning, redusert yteevne og økt reaksjonstid, noe som igjen øker risiko for ulykker. 

Søvnmangel over en lengre periode er videre forbundet med økt risiko for angst og 

depresjoner. Det er også påvist sammenhenger mellom utilstrekkelig søvn og økt risiko for 

diabetes, overvekt og hjerte-karsykdom (Folkehelseinstituttet 2013).  

I vår undersøkelse ble det stilt fem spørsmål om ulike søvnproblemer. Resultatene for de 

enkelte spørsmålene finnes i vedlegget.  39 prosent svarer at de har ett eller søvnproblemer 

flere ganger i uka, mot 35 prosent i 2014-undersøkelsen. Kjønn, alder, utdanning og inntekt 

spiller inn. 

• Kvinner har oftere søvnproblemer enn menn, og kjønnsforskjellene har økt siden 
2014 

• Den yngste aldersgruppen (18-34 år) har mest søvnproblemer, og andelen med 
problemer i denne gruppen har gått betydelig opp    

• De med lavest utdanning oppgir oftest søvnproblemer 
• De med høyest inntekt har sjeldnest søvnproblemer 
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Tabell 57: Andeler som opplever en eller flere søvnproblemer. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, 
inntekt og innvandringsbakgrunn. 

  2018  2014 

  

Søvnproblem 
aldri, sjelden 
eller av og til 

Søvnproblem 
flere ganger i 

uka Sum 

Søvnproblem 
flere ganger i 

uka 

Oppland 60,6 39,4 100 34,5 

Kjønn*         

Kvinne 55,6 44,4 100 39,7 

Mann 66,1 33,9 100 31,0 

Alder*         

18-34 år 50,5 49,5 100 36,0 

35-49 år 61,9 38,1 100 31,7 

50-66 år 62,3 37,7 100 35,3 

67-85 år 64,8 35,2 100 40,2 

Utdanning*         

Grunnskole/realskole 57,2 42,8 100 39,2 

Videregående 58,9 41,1 100 34,7 

Bachelorgrad + 65,2 34,8 100 32,0 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 49,1 50,9 100 46,5 

200 000-499 000 56,6 43,4 100 36,1 

500 000+ 71,1 28,9 100 25,6 

Innvandringsbakgrunn         

Født i Norge 60,6 39,4 100 35,5 

Ikke født i Norge 60,5 39,5 100 32,6 
p<0.01 = * 

8.4.1 Regionale variasjoner 
Det kan se ut til at det er minst søvnproblemer i lillehammerregionen. Kun 8 prosent i den 

regionen rapporterer om innsovningsproblemer.. Lillehammerregionen har også de laveste 

andelene på de øvrige fire målene for søvnproblemer.  Andelene som svarer at de har en 

eller flere av våre typer mål på søvnproblemer flere ganger i uka varierer fra 34 prosent i 

Lillehammerregionen til 43 prosent i Gjøvikregionen.    
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Figur 102: Andeler som oppgir ulike typer søvnproblemer flere ganger i uka. Regionnivå 

 

Figur 103: Andeler som opplever en eller annen form for søvnproblemer flere ganger i uka. Regionnivå 
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VEDLEGG 1. METODE 
I en spørreundersøkelse må alle deler av datainnsamlingsopplegget – utvalgstrekkingen, 
innsamlingsinstrumentet (spørreskjemaet) og gjennomføringen – spille sammen for at 
resultatet skal bli godt. Planleggingen av spørreskjemaundersøkelser følger to løp. Det ene 
løpet dreier seg om å trekke ut deltakere til undersøkelsen og finne ut hvordan de kan 
kontaktes, herunder utsending, purring, datamottak og etterarbeid før datafilen er klar for 
analyse. Det andre løpet dreier seg om å utvikle spørreskjemaet og annet materiell som skal 
brukes i datainnsamlingen.  

Kvalitet i datainnsamlingsopplegget kan forstås som fravær av feil. Surveymetoden har 
utviklet en systematisk og vitenskapelig måte å forholde seg til ulike feilkilder på, og det er 
gjerne tre hovedtyper av feil. Disse er dekningsfeil, frafallsfeil og målefeil. Dekningsfeil 
handler om ulike former for trekking av utvalg og deres fordeler og ulemper. Frafallsfeil er 
knyttet til usikkerhet rundt nettoutvalgets representativitet. Her er det særlig viktig å gi 
vurderinger av ytre validitet (representativitetsanalyse, svarprosent, konfidensintervall, 
missing data), og eventuelt ta i bruk strategier som vekting om det er systematiske 
skjevheter og manglende svar på enkeltspørsmål («input» av verdier for missing). Til sist 
kan spørsmålene vi stiller føre til målefeil blant dem som deltar i undersøkelsen. Kilden til 
målefeil kan ligge i operasjonaliseringen, og det er viktig å redusere muligheten for at 
spørsmål kan misforstås eller blir for vanskelige, og at man sikrer at svaralternativene er 
uttømmende og gir alle respondenter «mulighet» til å plassere seg i disse. 

Valg av datainnsamlingsteknikk 

Det finnes en lang rekke måter å samle inn data gjennom surveymetoden, men ikke alle er 
like aktuelle for en spørreundersøkelse som ideelt sett skal gi representative data om helsa 
og levekår til innbyggere i Oppland fylke. Det går for eksempel ikke å gjennomføre en 
nettbasert undersøkelse ut fra e-postinvitasjoner, da det ikke er mulig å trekke et 
sannsynlighetsutvalg på grunn av at vi ikke har tilgang til e-postadresser. Man kunne 
eventuelt lagt ut undersøkelsen på kommunenes nettsider og invitert innbyggerne til å 
delta, men dette hadde gitt stor fare for skjevt utvalg, og selvseleksjon til undersøkelsen 
hadde gjort enhver form for generalisering umulig. Dermed er jo en del av poenget med 
undersøkelsen borte. Heller ikke innsamlingsteknikker som «personlig intervju» eller 
«telefonintervju» var aktuelle på grunn av at det ville blitt altfor dyrt, gitt prosjektets 
ressursramme.  
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Den tradisjonelle teknikken for datainnsamling er postal innsamling. I folkehelse- og 
levekårsundersøkelsen ville en slik innsamling hatt en akseptabel kostnadsramme, men 
dessverre gir postale undersøkelser ofte lav svarprosent.  Dette handler sannsynligvis om 
generell undersøkelsestretthet i befolkningen, og at de mange kommersielle 
markedsundersøkelsene vi hele tiden utsettes for, gjør at responsraten også for de mer 
seriøse undersøkelser går ned.  

Vi valgte i folkehelse- og levekårsundersøkelsen for 2018 dels den samme 
innsamlingsteknikk som i 2014-undersøkelsen. Denne innsamlingsteknikken kan vi kalle 
«hjemmebesøk i husstander med overlevering og innhenting av spørreskjema». Til forskjell 
fra 2014- undersøkelsen ga vi også de utvalgte muligheter for å svare på internett. De 
kunne da benytte en nettside som vi hadde etablert i forbindelse med undersøkelsen og 
logge seg inn med en personlig kode, oppgitt på spørreskjemaet. 2 707 av 5 956 
respondenter benyttet seg av denne muligheten.   

Innsamlingsteknikken med hjemmebesøk er noe komplisert og avhengig av et nært 
samarbeid mellom Østlandsforskning, deltakende kommuner og lokale organisasjoner, 
men gevinsten i forhold til deltakelse og responsrate kan være stor. Dette var en 
innsamlingsteknikk for datainnsamling som Østlandsforskning utviklet gjennom 
levekårsundersøkelser i Dovre i 2009 og 2013, og svarprosenten i studien i 2013 var hele 66 
prosent (her ble alle voksne mellom 18 til 79 år i Dovre invitert til deltakelse i studien) 
(Johansen 2013). Verken i 2014- undersøkelsen eller i 2018-undersøkelsen ble denne 
innsamlingsmetoden så vellykket som vi håpet på. Svarinngangen i 2014 ble på 36 prosent, 
mens den i 2018-undersøkelsen ble på 25 prosent.  

Valg av områder og trekking av respondenter 

Våren 2018 rekrutterte Østlandsforskning og Oppland fylkeskommune kommuner til å 
delta i folkehelse- og levekårsundersøkelsen, og av fylkets 26 kommuner er det kun Lunner 
kommune som ikke er med. Hver kommune opprettet en kontaktperson med en 
ressursgruppe rundt seg som skulle samarbeide med Østlandsforsknings prosjektleder i 
datainnsamlingen. Områdene i hver kommune som spørreundersøkelsen skulle foregå i 
ble bestemt i dialog med kommunene. I de fleste tilfeller ble områdene de samme som i 
2014-undersøkelsen. Retningslinjene for valg/trekking av områder var å ha med sentrum 
og periferi, samt etablert og nyetablert boligstrøk.  

Bruttoutvalgene innen hver kommune ble trukket av Bisnode Match IT i august 2018. 
Bisnode er et verdensomspennende firma (www.bisnode.com) som har 
adresselister/målgruppesøk som et av sine områder. Bisnode bruker databaser som 
oppdateres daglig og ukentlig mot rundt førti ulike kilder, slik som Posten Norge, 
Teleoperatører, offentlig tilgjengelige kilder som Døderegisteret og reservasjonsregisteret. 
Disse ulike kildene skal sikre at firmaet utleverer den adressen som er mest oppdatert. 
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I forbindelse med denne levekårsundersøkelsen sendte Østlandsforskning følgende 
kriterier for trekkingen av bruttoutvalget til Bisnode:   

• Alder 18-85 år og skal ha en 50-50 fordeling mann og kvinner 
• Trekkingen er på personnivå og det betyr at det kan trekkes flere personer per 

husstand. 
• Opplysningene vi trenger er navn, alder, kjønn og postadresse, og opplysningene 

skal være fordelt på hver deltakende kommune. 
• I hver kommune får Bisnode oppgitt ett eller flere postnumre. For hver kommune 

konstrueres en liste over personer som er 18 år og eldre og som bor på de utvalgte 
postnumrene, og så gjennomføres enkel tilfeldig trekking av personer i de utvalgte 
postnumrene. 

• Utvalget sorteres etter gateadresse og postnummer. 
• Reserverte personer skal inkluderes  

Utvikling av materiell 

Spørreskjemaet som ble brukt i 2018-undersøkelsen var tilnærmet likt det som ble brukt i 
2014-undersøkelsen. Spørreskjemaet var omfattende med 200 spørsmål/påstander, og var 
strukturert etter sju temaer: Om deg og din husstand, Bolyst, Helserelatert atferd, Fritid og 
sosial kontakt, Økonomi, Utdanning og arbeid, og Helse. Spørreskjemaet er lagt ved 
(vedlegg 2.1) 

På de to første sidene av spørreskjemaet la vi inn et informasjonsskriv til respondentene. 
Her oppga vi viktig informasjon om hvem som gjennomførte undersøkelsen, hvordan de 
skulle svare og om frivillig deltakelse, om svarfrist, om tilbakeføring av resultater, om 
behandlingen av data, og om etisk godkjenning. Det var selvsagt mulig å kontakte 
Østlandsforsknings forskere i prosjektet dersom man hadde spørsmål. 
Informasjonsskrivet til respondentene er lagt ved (vedlegg 2.2). 

Kommunenes kontaktperson ble oversendt flere eposter og dokumenter som forklarte 
deres oppgaver i forbindelse med studien og datainnsamlingen. Dette var arbeidsoppgaver 
i forhold til lokale organisasjoner (rekruttering og informasjonsarbeid) og arbeidsoppgaver 
i forhold til Østlandsforskning (motta materiell og sende informasjon om endelig størrelse 
på bruttoutvalg). Informasjonsskrivet om arbeidsoppgavene til kontaktpersonene er lagt 
ved (vedlegg 2.3). 

Alle som delte ut materiell, fikk utlevert en egen «sjekkliste» fra Østlandsforskning av 
kontaktpersonene i kommunene. Denne sjekklisten ga retningslinjer for hvordan 
utdelingen og innhentingen av spørreskjema, svarkonvolutt og mappe skulle foregå. 
«Sjekkliste i studien Folkehelse og levekårsundersøkelse i Oppland» er lagt ved 
(vedlegg 2.4). 



 

159 
 

For at spørreundersøkelsen og svarskjema skulle få en fin presentasjon utviklet Oppland 
fylkeskommune en folder/mappe på vegne av prosjektet. Denne mappa er også lagt ved 
(vedlegg 2.5).  

Prosjektet, datainnsamlingen og alt materiell til undersøkelsen ble godkjent av 
personvernombudet for samfunnsvitenskapelig forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig 
Datatjeneste (NSD), i april 2018. Godkjenning fra NSD er lagt ved (vedlegg 2.6). 

Datainnsamlingen 

Datainnsamlingen pågikk i september/oktober 2018. Som nevnt tidligere foregikk 
datainnsamlingen ved at foreninger og organisasjoner i ulike kommuner leverte ut 
mappene med spørreskjema og svarkonvolutt. Foreningene ble rekruttert av kommunene, 
og de ble betalt av Østlandsforskning for innsatsen. Respondentene svarte enten på nettet, 
eller la utfylt spørreskjema i lukket svarkonvolutt, og denne ble hentet enten av en 
representant for organisasjonen noen dager senere eller returnert direkte til 
Østlandsforskning via post (porto var betalt og adressat sto på svarkonvolutten). Denne 
fremgangsmåten skulle sikre, at vi fikk svar inn raskt.  

Det er flere fordeler ved et slikt opplegg for datainnsamling. Det kan gi engasjement om 
undersøkelsen i kommunen og i lokalmiljøet, ved at datainnsamlingen blir en dugnad, der 
man tilfører penger til lokale foreninger, og svarprosenten øker. Det siste skyldes at man i 
større grad sikrer at spørreskjema ikke går i rett i søpla ved utdeling, og at det gis flere 
muligheter for innlevering av besvarte spørreskjema. Ulempene med datainnsamlingen er, 
dels at det er krevende for Østlandsforskning å ha tett oppfølging med kontaktpersoner i 
de 25 kommunene, dels at kontaktpersonene igjen har kontakt med lederne for 
foreninger/organisasjoner som igjen har kontakt med utdelerne av mappene. Det var altså 
snakk om potensielt fire ledd i datainnsamlingen og mulighet for misforståelser mellom 
leddene (Østlandsforskning, kommunens kontaktperson, leder for foreningen, utdeler fra 
foreningen), og selvsagt utfordringer med å organisere utdeling og innhenting på denne 
måten.  I enkelte tilfeller ble da også løsningen til slutt å sende skjemaene ut postalt.  

Antall mapper med spørreskjema og svarkonvolutter som ble sendt til kommunene 
varierte fra 1604 til 510. Det totale antallet for undersøkelsen var opprinnelig 25000, og 
dette var fastsatt i tilbudet fra Østlandsforskning og i forhandlinger med oppdragsgiver. 
Antallet for hver kommune var basert på befolkningsstørrelsen, og vi skilte mellom seks 
grupper: 27000-29000 innbyggere, 13000-14000, 5700-8900, 3100-5100, 2100-2400, og 1400-
1600 innbyggere. Deretter gjorde vi en samlet beregning av bruttoutvalget i hver kommune 
for å få en forholdsvis «lav» og «jevn» potensiell feilmargin i alle kommuner. Med en 
responsrate på 50 prosent ville utvalgsstørrelsen per kommune variere fra 350 til 750 
personer, og potensiell feilmargin i de ulike kommunene ville variere fra +/- 3.6 prosent til 
+/- 4.4 prosent. Dessverre ble det avvik i kommuner mellom den trekningsbestillingen vi 
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hadde sendt til Bisnode og det faktiske trukne utvalget. Dette ble begrunnet med kriteriene 
for trekningen i kombinasjon med de demografiske forhold i de områder det ble trukket 
fra. Vi hadde lagt opp til at antall trukne skulle variere fra 700 i de minste kommunene til 
1600 i de største. Den faktiske variasjonen var fra 510 til 1604.  I alle informasjonsskriv om 
undersøkelsen skrev vi at 25000 opplendinger skulle bli invitert til deltakelse i studien. Det 
ble også trykket opp 25000 spørreskjema. Som man ser av tabellen under, endte vi med å 
invitere 24014 opplendinger til undersøkelsen. 

Tabell 58. Tilsendt materiell og utdelt materiell (bruttoutvalg). 

  Tilsendt Bruttoutvalg 
Gjøvikregionen     

Østre Toten 1304 1274 

Vestre Toten 1441 1420 

Gjøvik 1598 1561 

Nordre Land 1000 988 

Søndre Land 763 752 

Hadelandregionen     

Jevnaker 943 935 

Gran 1299 1280 

Lillehammerregionen     

Lillehammer 1604 1559 

Gausdal 988 960 

Øyer 900 900 

Midt-Gudbrandsdal     

Nord-Fron 997 984 

Sør-Fron 510 510 

Ringebu 900 900 

Nord-Gudbrandsdal     

Dovre 900 891 

Skjåk 796 796 

Sel 1000 993 

Lom 804 804 

Vågå  900 894 

Lesja 800 798 

Valdres     

Vang 718 712 

Nord-Aurdal 1009 997 

Etnedal 688 677 

Vestre Slidre 665 663 

Øystre Slidre 895 879 

Sør-Aurdal 891 887 

Oppland fylke 24313 24014 
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Avviket mellom tilsendt materiale og bruttoutvalget skyldes dels mangelfull utdeling og at 
det var feil i trekkelistene. Vi fikk inn flere tilbakemeldinger fra kommunene på at trukne 
personer var døde eller ikke lenger var bosatt i kommunen.  

Svarprosent  

Høy deltakelse betyr ikke nødvendigvis at man er sikret et representativt utvalg. Men høy 
deltakelse er likevel en viktig måte å øke tryggheten for at utvalget representerer dem man 
ønsker å undersøke. Vårt utgangspunkt var å få en så god svarprosent som mulig både ved 
valg av datainnsamlingsteknikk, ved å lede oppmerksomheten mot positive argumenter 
for å delta i studien, og ved at innholdet i spørreskjemaet og annet materiell som ble brukt 
hadde høy kvalitet. I tillegg vil vi fremheve at Oppland fylkeskommune gjorde en fin jobb 
med å markedsføre undersøkelsen i forkant av datainnsamlingen og underveis i 
datainnsamlingen.  

Svarprosenten for fylket var 25 prosent, noe som var lavere enn den svarprosenten vi 
hadde håpet på (mellom 40 til 50 prosent). En delårsak til at svarprosenten ble noe lavere 
kan være at spørreskjemaet muligens ble for langt (10 sider med 200 spørsmål/påstander). I 
forrige undersøkelse ble det erfart at ikke alle foreninger/organisasjoner var like aktive med 
innhenting av besvarte spørreskjema i svarkonvolutter. Det har vi ikke noen 
dokumentasjon for å hevde nå, men det kan muligens også være en forklaring. Ut fra 
forrige rundes erfaringer med dette la vi derfor opp til at skjemaene også kunne besvares 
på nettet. Om lag halvparten av respondentene benyttet nettløsningen. 

Tabellen under viser oss at svarprosenten for utvalget samlet er på 25 prosent, og at det er 
noe variasjon i svarprosent i de ulike kommunene. Vi merker oss også at 144 respondenter 
(2 prosent av nettoutvalget) ikke har registrert bostedskommune., og derfor har fått 
betegnelsen «ukjent kommune». 
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Tabell 59. Bruttoutvalg, nettoutvalg og svarprosent  

  Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent 

Gjøvikregionen       

Østre Toten 1274 292 
                           

23  

Vestre Toten 1420 254 
                           

18  

Gjøvik 1561 275 
                           

18  

Nordre Land 988 299 
                           

30  

Søndre Land 752 129 
                           

17  

Hadelandregionen       

Jevnaker 935 165 
                           

18  

Gran 1280 298 
                           

23  

Lillehammerregionen       

Lillehammer 1559 488 
                           

31  

Gausdal 960 297 
                           

31  

Øyer 900 246 
                           

27  

Midt-Gudbrandsdal       

Nord-Fron 984 153 
                           

16  

Sør-Fron 510 62 
                           

12  

Ringebu 900 203 
                           

23  

Nord-Gudbrandsdal       

Dovre 891 283 
                           

32  

Skjåk 796 168 
                           

21  

Sel 993 164 
                           

17  

Lom 804 195 
                           

24  

Vågå  894 191 
                           

21  

Lesja 798 259 
                           

32  

Valdres       

Vang 712 147 
                           

21  

Nord-Aurdal 997 226 
                           

23  

Etnedal 677 165 
                           

24  

Vestre Slidre 663 234 
                           

35  

Øystre Slidre 879 315 
                           

36  

Sør-Aurdal 887 304 
                           

34  

Ukjent kommune   144   

Oppland fylke 24014 5956 
                           

25  
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Representativitet og veiing 

Folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland baserer seg på prinsippet om at et utvalg 
av opplendinger skal kunne si noe generelt om hvordan det er å være opplending mht. til 
folkehelse og levekår. Når vi ønsker å generalisere fra et utvalg til en populasjon, vil det 
alltid være en fare for at utvalget ikke er representativt, og at resultatene av undersøkelsen 
derfor blir gale. Vi sier da at utvalget er skjevt i stedet for representativt.  

Selv om vi har gjennomført en tilfeldig trekking av «representative områder» og av 
«personer som blir invitert til deltakelse» i hver kommune i Oppland, viste forrige 
delkapittel at det i alle kommuner er et visst frafall, det vil si mennesker som ikke ønsker å 
bli med på undersøkelsen. Hvis de som ikke kommer med i undersøkelsen, har 
karakteristika som skiller seg fra populasjonen, sier vi at vi har et systematisk frafall, og da 
kan vi ha et skjevt utvalg. For å kompensere for et skjevt utvalg, bruker forskere ofte 
veiing, som betyr at grupper som er dårlig representert i utvalg, blir regnet som om de 
faktisk var flere, mens de som er overrepresentert tilsvarende blir regnet som om de var 
færre.  

I folkehelse og levekårsundersøkelsen i Oppland er veiingen veldig viktig. Det mest 
sentrale er at andelen deltakere fra små kommuner nødvendigvis blir høyere enn det som 
populasjonen angir, for at vi skal kunne gjøre gode analyser på kommunalt nivå. Dette er 
løst ved at vi vekter data i forhold til befolkningsstørrelse, dvs. at i våre analyser på 
fylkesnivå har respondenter fra små kommuner som Etnedal, Vang og Øystre Slidre får 
lavest vekt, mens respondenter fra Gjøvik, Lillehammer og Østre Toten får høyest vekt, og 
respondenter fra de resterende kommunene ligger mellom disse ytterpunktene. Vi har gjort 
tilsvarende type vektingsberegninger for analysene på regionnivå.  

I tillegg til kommunevariabelen har vi valgt å veie for kjønn og alder innad i hver 
kommune. Dette skyldes at vi i ulik grad har overrepresentasjon av kvinner i alle 
kommuner, og at vi har underrepresentasjon av yngre voksne. Det er derimot litt ulikt fra 
kommune til kommune om det er «godt voksne» eller «den eldste aldersgruppa» som er 
sterkest overrepresentert. Uansett så har vi gjort en meget omfattende veiing for å sikre god 
representativitet for både kjønn og alder, og som tidligere nevnt for befolkningsstørrelse. 
Tabellene nedenfor viser fordelingen i utvalget og i populasjonen for kjønn og alder, og vi 
ser ut fra dem nødvendigheten av å vekte for kjønn og alder.  
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Tabell 60. Kjønnsfordelingen i populasjonen og i nettoutvalget  

  Populasjon Nettoutvalg 
  Kvinne Mann Kvinne Mann 

Gjøvikregionen         

Østre Toten 49 51 57 43 

Vestre Toten 49 51 59 41 

Gjøvik 50 50 64 36 

Nordre Land 50 50 60 40 

Søndre Land 48 52 64 36 

Hadelandregionen         

Jevnaker 50 50 58 42 

Gran 50 50 55 45 

Lillehammer-regionen         

Lillehammer 51 49 60 40 

Gausdal 49 51 56 44 

Øyer 49 51 56 44 

Midt-Gudbrandsdal         

Nord-Fron 49 51 62 38 

Sør-Fron 49 51 66 34 

Ringebu 49 51 58 42 

Nord-Gudbrandsdal         

Skjåk 49 51 52 48 

Sel 49 51 57 43 

Lom 48 52 56 44 

Vågå  50 50 50 50 

Lesja 49 51 57 43 

Dovre 49 51 55 45 

Valdres         

Vang 47 53 59 41 

Nord-Aurdal 50 50 53 47 

Etnedal 46 54 61 39 

Vestre Slidre 49 51 60 40 

Øystre Slidre 50 50 60 40 

Sør-Aurdal 48 52 55 45 

Oppland fylke 50 50 58 42 
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Tabell 61. Tredelt aldersfordeling i populasjonen og i nettoutvalget  
  Populasjon Nettoutvalg 

  18-39 40-59 60-85 16-39 40-59 60+ 

Gjøvikregionen             

Østre Toten 31 37 33 10 35 54 

Vestre Toten 32 36 32 12 39 48 

Gjøvik 36 34 30 13 40 47 

Nordre Land 31 35 34 17 43 40 

Søndre Land 29 37 34 18 37 45 

Hadelandregionen             

Jevnaker 34 37 30 15 40 45 

Gran 31 37 32 13 40 47 

Lillehammer-regionen             

Lillehammer 37 33 30 15 46 40 

Gausdal 31 36 33 17 39 44 

Øyer 34 35 31 12 39 48 

Midt-Gudbrandsdal             

Nord-Fron 29 35 35 7 40 53 

Sør-Fron 30 37 33 46 30 25 

Ringebu 31 35 35 18 40 42 

Nord-Gudbrandsdal             

Skjåk 28 33 39 16 42 42 

Sel 29 36 35 15 42 44 

Lom 30 35 35 15 39 46 

Vågå  30 34 36 17 39 43 

Lesja 29 33 37 10 44 45 

Dovre 29 33 38 14 34 52 

Valdres             

Vang 33 33 34 13 33 54 

Nord-Aurdal 31 34 34 14 37 49 

Etnedal 27 36 37 10 41 49 

Vestre Slidre 28 38 34 13 43 44 

Øystre Slidre 33 35 33 13 36 50 

Sør-Aurdal 28 36 36 17 35 48 

Oppland fylke 33 35 32 14 39 46 
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Presentasjon av resultater 

1. Antall respondenter: Antallet respondenter varierer noe, og dette skyldes at ikke alle har 
besvart alle spørsmål i spørreskjemaet. I all hovedsak er frafallet per spørsmål veldig lite 
(noen få prosent), så dette skal ikke ha store konsekvenser for vurderingen av hvor gode 
data er. I vedlegg 3 gjengis antallet respondenter som har besvart på hvert enkelt spørsmål 
på fylkesnivå, samt frafallet på hvert spørsmål («hull i datamatrisen»).  

2. Desimalbruk: Vi gjengir prosenttall fra levekårsstudien med en desimal. Det kunne like 
gjerne vært hele tall, da det selvsagt er en del usikkerhet knyttet til tallene. 

4. Sammenligninger: Vi sammenligner resultatene fra tilsvarende undersøkelse i 2014. Vi 
har også i enkelte tilfeller sammenlignet med nasjonale undersøkelser eller 
fylkesundersøkelser.  

5. Ulikhetsdimensjoner: Vi ser på ulikhet i levekår og helse på fylkesnivået gjennom en 
rekke variabler. Vi vurderer betydningen av kjønn og alder, og vi undersøker om levekår 
og helseforskjeller varierer systematisk med utdanningsnivå og inntektsnivå, som er 
sentrale variabler for hvor man er plassert i den sosioøkonomiske stigen. I tillegg til dette 
ser vi på dimensjoner som sivilstatus, familietype, botid i kommunen og 
kommunestørrelse. Av hensyn til at rapporten vil få en bred leserkrets, har vi valgt å 
presentere krysstabeller av utvalgsfordelinger (hovedsakelig prosentfordelinger). Disse er 
enklere å lese og forstå enn tabeller som gir multivariate regresjonsanalyser 
(sammenhenger mellom tre eller flere variabler). Minuset er at vi mister muligheten til å 
kontrollere for betydningen av flere faktorer samtidig.   

6. Sammenhenger: Generaliseringer om at sammenhenger i utvalget sannsynligvis også vil 
være til stede i populasjonen, gjøres gjennom bivariate hypotesetester (vi bruker her 
Kjikvadrat, Anova og T-test, der det er hensiktsmessig). I disse testene har vi valgt et 
signifikansnivå på 0.01 (p<0.01). Det er et utbredt problem ved multippel testing 
(gjentagende analyser av samme avhengige variabel) at man gjør en eller flere type 1-feil 
(forkaster H0, når den burde blitt beholdt). Vi har derfor valgt et strengt signifikansnivå for 
å redusere faren for å kommentere «gale» sammenhenger.  

9. Veiing: Som nevnt tidligere, er resultatene veid for kjønn, alder og befolkningsstørrelse i 
kommunen. Dette er gjort for at fordelingene av utvalget for kjønn, alder og kommune skal 
være tilnærmet lik fordelingen i populasjonen. For befolkningsstørrelse betyr dette at hver 
kommunes andel av utvalget er tilnærmet lik kommunenes andel av populasjonen i 
regionen eller i fylket (her er «fylke» forstått som de 25 kommunene som er med i 
undersøkelsen), avhengig av analysenivå.  

10. Valget om kvantitativ metodikk har selvsagt sine begrensninger. Når det gjelder 
supplerende data på påvirkningsfaktorer, kunne man utdype interessante funn og 
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statistiske sammenhenger fra folkehelse- og levekårsundersøkelsen ved bruk av kvalitativ 
metode. Gjennom intervjuer med et mindre og selektert utvalg fra de ulike kommunene 
som deltar i studien, ville vi kunne søke å forstå meningen som ligger bak aktørenes 
handlinger i form av intensjoner, motiver, hensikter og virkelighetsfortolkninger. Dette 
råder vi Oppland fylkeskommune og de deltakende kommuner til å vurdere i en evt. 
oppfølging av kartleggingen. 
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VEDLEGG2. MATERIELL

Vedlegg 2.1: Spørreskjema



1 6 9



1 7 0



1 7 1



1 7 2



1 7 3



1 7 4



1 7 5



1 7 6



1 7 7
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Vedlegg 2.2: Informasjonsskriv respondenter



1 7 9
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Vedlegg 2.3: Forespørsel til kommunene



1 8 1



1 8 2
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Vedlegg 2.4 Informasjonsskriv arbeidsoppgaver kontaktpersoner i 
kommunene 

 

Arbeidsoppgaver i studien «Folkehelse og levekårsundersøkelse i Oppland 2018»  
  
Høsten 2018 gjennomfører Østlandsforskning studien «Folkehelse og levekår i Oppland 2018». 25,000 
opplendinger inviteres til å delta i undersøkelsen, og bruttoutvalgene i hver kommune varierer fra 700 
til 1600 personer. Vi er glade for at du har tatt på deg oppgaven å være kommunens kontaktperson i 
undersøkelsen. Under gir vi detaljert informasjon om dine arbeidsoppgaver.   
  
Kommunens kontaktperson sine arbeidsoppgaver i forhold til lokale organisasjoner  
  
Punkter  Gjort  
1. Rekruttere organisasjoner med ansvar for å dele ut konvolutter som inneholder spørreskjema og 
svarkonvolutt  

  

2. Sammen med organisasjon sette dato for utdeling av mappe med spørreskjema og svarkonvolutt, 
samt sette dato for innhenting av besvarte spørreskjema. Utdeling og innhenting skal skje på 
ukedager, og innhenting skal senest skje en uke etter utdeling. Siste dato for innhenting av besvarte 
spørreskjema er fredag 28. september.  

  

3. Overlevere adresseliste for utvalget til organisasjonens ansvarlige    
4. Overbringe skrivet «Sjekkliste i studien Folkehelse og levekårsundersøkelse i Oppland» til 
organisasjonens ansvarlige og de personer som skal dele ut og hente inn konvoluttene.   

  

5. Kommunens kontaktpersonen skal orientere organisasjonens ansvarlige om dette:   
- Personer som skal dele ut og hente im konvoluttene med spørreskjema må være voksne personer, 
dvs. 18 år eller eldre.  
- Det skal deles ut konvolutter med spørreskjema til alle husstander på adresselisten. Om den 
utvalgte personen selv ikke er hjemme, ber man andre husstandsmedlemmer 
overbringe konvolutten.  
- Om det ikke er noen personer hjemme, så skal man legge konvolutten i postkassen.   
- Svarkonvolutt med besvarte spørreskjema skal under ingen omstendighet åpnes  
- Alle mapper med spørreskjema og svarkonvolutter som blir til overs returneres til kommunens 
kontaktperson.  
- Alle svarkonvolutter med besvarte spørreskjema som hentes av organisasjonen skal leveres til 
kommunens kontaktperson.  

  

  
Kommunens kontaktperson sine arbeidsoppgaver i forhold til Østlandsforskning  
  
1. Ta imot esker som inneholder ferdig pakket og adresser konvolutter 
som inneholder spørreskjema og svarkonvolutter, samt adresseliste.  (Avsender: 
Østlandforskning)  

  

3. Ta imot adresseliste på e-post. (Avsender: Østlandsforskning).    
4. Telle opp antall konvolutter som ikke ble utdelt, og sende e-post til Østlandsforskning om 
antallet.  

  

5. For kommunens egen regning levere konvolutter som ikke ble utlevert til Østlandsforsknings 
hovedkontor på Lillehammer.   
Postadresse: «Østlandsforskning, postboks 223, 2601 Lillehammers».   
Besøksadresse: «Østlandsforskning, Storgata 56, Lillehammer».  

  

6. Levere svarkonvolutter med besvarte spørreskjema til Østlandsforsknings hovedkontor på 
Lillehammer.   
Postadresse: «Østlandsforskning, postboks 223, 2601 Lillehammers».   
Besøksadresse: «Østlandsforskning, Storgata 56, Lillehammer».  

  



 

184 
 

  
  
Økonomiske forhold  
Lokal organisasjon blir betalt 15 kroner per utdeling/innhenting av spørreskjemaet. Summen er eksklusiv 
mva.  Faktura for organisasjonens oppdrag sendes «Østlandsforskning, postboks 223, 2601 Lillehammer, 
v/Katrin Austnes» etter datainnsamlingen.  
  
  
Med vennlig hilsen,  
For Østlandsforskning AS  
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Vedlegg 2.5: Sjekkliste for utdeling/innhenting 

Sjekkliste i studien «Folkehelse og levekårsundersøkelse i Oppland 2018»  
  
Vi er glade for at du har tatt på deg oppgaven å dele ut konvolutter med spørreskjema. Under gir 
vi en kort sjekkliste for utdelingen.  
  
1. Du som deler ut og henter inn mappe med spørreskjema og svarkonvolutt må være en 
voksen person, dvs. 18 år eller eldre.  

  

2. Utdeling og innhenting skal skje på ukedager, og innhenting skal senest skje en uke 
etter utdeling. Siste dato for innhenting av besvarte spørreskjema er 28.september.  

  

3. Du skal kun dele ut konvolutten til husstander som er på adresselisten.    
4. Om den utvalgte personen selv ikke er hjemme, ber man andre husstandsmedlemmer 
overbringe konvolutten. Om det ikke er noen personer hjemme i husstanden, så skal man 
legge konvolutten i postkassen.   

  

5. Alle konvolutter som ikke blir utdelt skal leveres til kommunens kontaktperson eller 
organisasjonens ansvarlige.  

  

6. Det er fint om du gir beskjed om hvilken dag du/organisasjonen kommer for å hente 
besvarte spørreskjema, samt at respondenten selv kan returnere spørreskjema til 
Østlandsforskning i posten gratis, samt opplyse og oppfordre til å kunne svare 
på spørreundersøkelsen på web.  

  

7. Du skal under ingen omstendighet åpne svarkonvolutter med besvarte spørreskjema.    
8. Alle svarkonvolutter med besvarte spørreskjema skal leveres til kommunens 
kontaktperson direkte eller til organisasjonens ansvarlige (som igjen leverer disse til 
kommunens kontaktperson).  

  

  
  
  
Med vennlig hilsen,  
For Østlandsforskning AS  
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Vedlegg 2.6: Tilbakemelding fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste



1 8 7
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VEDLEGG 3. OVERSIKT OVER ANTALLET SOM HAR SVART PÅ 
DE ENKELTE SPØRSMÅL 

 
Tabell 62: Antall gyldige svar og ubesvarte for hvert spørsmål (hull i datamatrisen). Antallet viser til 
uvektede tall. 

Variabel Gyldig Mangler 

Befolkningssammensetning     

Kjønn 5956 0 
Alder 5524 432 
Botid 5797 159 
Antall medlemmer i husstanden 5531 425 
Oppvekst og levekårsforhold     

Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? 5822 134 
Bor du i den  kommunen du ønsker å bo i? 5780 176 
Hva var din inntekt før skatt i 2017 (bruttoinntekt)? 5054 902 
Har du/dere økonomi til: Å betale løpende utgifter? 5565 391 
Har du/dere økonomi til: Å betale for en ukes ferie utenfor hjemmet i året? 5565 391 
Har du/dere økonomi til: PC og internett-tilgang i husstanden? 5565 391 
Har du/dere økonomi til: Å eie en bil? 5565 391 
Har du/dere økonomi til: Å betale for undersøkelse og behandling hos tannlege? 5565 391 
Har du/dere økonomi til: At barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom? 4514 1442 
Har du/dere økonomi til: At barn/ungdom i husstanden kan ta med venner hjem? 4514 1442 
Har du/dere økonomi til: At barn/ungdom får delta i og selv ha bursdagsfeiring? 4514 1442 
Har du/dere økonomi til: At barn/ungdom kan delta på fritidsaktiviteter? 4514 1442 
Har du/dere økonomi til: At barn/ungdom har utstyr til å delta fritidsaktiviteter? 4514 1442 
Hva er din høyeste fullførte utdannelse? 5833 123 

Hvordan vil du beskrive din nåværende hovedaktivitet?  5563 393 

Hvordan trives du i din nåværende hovedaktivitet? 5457 499 

Dersom du er/har vært i arbeid. Hvor mange års arbeidserfaring har du? …….. år 5301 655 
Har du flere arbeidsforhold? 3128 2828 
Hvis du er i arbeid, hvordan vil du beskrive arbeidet ditt? 3104 2852 

Arbeider du heltid eller deltid? 3147 2809 
Har du den arbeidssituasjon du ønsker i forhold til stillingsstørrelse? 3130 2826 
Tilrettelegger din arbeidsplass for fysisk aktivitet? 3091 2865 
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Tilrettelegger din arbeidsplass for et sunt kosthold? 3076 2880 
Hvilken type bolig har du i dag: Frittliggende enebolig 5518 438 
Hvilken type bolig har du i dag: Rekkehus/2-4 mannsbolig 5518 438 
Hvilken type bolig har du i dag: Leilighet i hus, blokk, terrasseblokk 5518 438 
Hvilken type bolig har du i dag: Bofellesskap 5518 438 
Hvilken type bolig har du i dag: Gårdsbruk 5518 438 
Hvilken type bolig har du i dag: Boligen og boområdet tilrettelagt for 
funksjonsnedsettelse 2229 3727 
Hvilken type bolig har du i dag: Bolig med servicetilbud (pleie/omsorg, vaktmester, 
snømåking etc.) 2229 3727 
Hvilken type bolig har du i dag: Beliggende sentrumsnær til lokalt tjenestetilbud og 
sosiale møteplasser 2229 3727 

Hvilken type bolig har du i dag: Beliggende nær natur/grøntområde 2229 3727 

Hvilken type bolig har du i dag: Leier boligen 3873 2083 

Hvilken type bolig har du i dag: Eier boligen 3873 2083 
Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Frittliggende 
enebolig 1987 3969 
Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Rekkehus/2-4 
mannsbolig 1987 3969 
Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Leilighet i hus, 
blokk, terrasseblokk 1987 3969 

Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Bofellesskap 1987 3969 

Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Gårdsbruk 1987 3969 
Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Boligen og 
boområdet tilrettelagt for funksjonsnedsettelse 2445 3511 
Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Bolig med 
servicetilbud (pleie/omsorg, vaktmester, snømåking etc.) 2445 3511 
Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Beliggende 
sentrumsnær til lokalt tjenestetilbud og sosiale møteplasser 2445 3511 
Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Beliggende nær 
natur/grøntområde 2445 3511 

Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Leie bolig 1402 4554 

Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom du ønsker å bytte bolig? Eie bolig 1402 4554 

Har du på grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging 
problemer med: Å bevege deg i og rundt egen bolig 5273 683 
Har du på grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging 
problemer med: Å bevege deg i ditt nærmiljø 5273 683 
Har du på grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging 
problemer med: Å komme deg til natur- og friluftsområde i din kommune 5273 683 
Har du på grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging 
problemer med: Tilgjengelighet i offentlige bygg i din kommune 5273 683 
Har du på grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging 
problemer med: Tilgjengelighet til kultur- og idrettstilbud i din kommune (kino, 
kafeer, bibliotek, svømmehall, idrettshall etc) 5273 683 
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Har du på grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging 
problemer med: Tilgjengelighet til butikker og servicetilbud i din kommune 5273 683 
Har du på grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging 
problemer med: Tilgjengelighet på offentlig transport i din kommune 5273 683 
Har du på grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging 
problemer med: Å lese informasjon fra offentlig tjeneste i din kommune 5273 683 
Har du på grunn av funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging 
problemer med: Annet 5273 683 

Miljø     

Hva er viktig for deg/ditt hushold for at du/dere velger å bo i din kommune?      

Relevante utdanningsmuligheter for deg 5802 154 

Relevante utdanningsmuligheter for partner 5802 154 

Relevante utdanningsmuligheter for barn og unge 5802 154 

Mulighet for relevant arbeid for deg 5802 154 

Mulighet for relevant arbeid for partner 5802 154 

Kort reise til arbeid/utdanningssted 5802 154 

Oppvekstmiljø 5802 154 

Godt oppvekstmiljø for barn 5802 154 

Godt barnehage- og skoletilbud 5802 154 

Gode muligheter for lek og utfoldelse 5802 154 

God kontakt med folk i nabolaget 5802 154 

Lett å finne venner 5802 154 

Lett å bli akseptert som den jeg/vi er 5802 154 

Godt sosialt miljø på stedet 5802 154 

Bolig/eiendom har tilhørt familien/slekten 5802 154 

Har sterk identitet knyttet til stedet 5802 154 

Familietilknytning 5802 154 

Aktiviteter og erfaringer har skapt en spesiell tilknytning til stedet 5802 154 

Kort avstand til familie og venner 5802 154 

Godt klima, god utsikt, bra med sol o.l. 5802 154 

Bebyggelsen og type strøk 5802 154 
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Lite støy, ingen forurensning eller andre fysiske ulemper 5802 154 

Slippe innsyn, innblanding og sosial kontroll fra naboer 5802 154 

Liker den naturtypen som omgir stedet 5802 154 

Bra tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv 5802 154 

Gode mulighet for å dyrke hobbyer eller fritidsinteresser 5802 154 

Variert og godt tilbud av butikker og forretninger 5802 154 

God tilgang til offentlige tjenester (barnehage, skole, helse) 5802 154 

Bra kulturtilbud (kino, revy, kafeer o.l.) 5802 154 

Boligpris 5802 154 

Når du tenker på ditt bosted og ditt nærområde, vil du si at du har:  Godt 
kollektivtransporttilbud 5720 236 

Når du tenker på ditt bosted og ditt nærområde, vil du si at du har: Mulighet for å 
treffe naboer og andre mennesker på offentlige møteplasser, ungdomsklubb, 
kafeer, frivillighetssentral m.m. 

5720 236 

Når du tenker på ditt bosted og ditt nærområde, vil du si at du har: Bra tilrettelagte 
idretts- og aktivitetstilbud 5720 236 

Når du tenker på ditt bosted og ditt nærområde, vil du si at du har… Bra tilgang til 
merket sti og løypenett sommer og vinter 5720 236 

Når du tenker på ditt bosted og ditt nærområde, vil du si at du har… Bra tilgang til 
trygge og opplyste stier/gang- og sykkelveier som er tilgjengelig for alle (rullator, 
barnevogn, rullestol mm) 

5720 236 

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om ditt nabolag/grend? Jeg føler et 
sterkt fellesskap med de som bor her 5607 349 
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om ditt nabolag/grend? Hvis jeg 
flytter, vil jeg lengte tilbake 5439 517 
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om ditt nabolag/grend? Når noe skal 
gjøres, er det lett å få folk med her 5416 540 
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om ditt nabolag/grend? Det er ikke 
godt samhold her 5367 589 
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om ditt nabolag/grend? Folk trives 
godt her 5442 514 
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om ditt nabolag/grend? Det er alltid 
noen som tar initiativ til å løse nødvendige oppgaver her 5382 574 
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om ditt nabolag/grend? Jeg føler 
meg trygg i nærmiljøet mitt  5679 277 
Har du personlig i løpet av siste år opplevd følgende i ditt nabolag/grend: Blitt 
diskriminert eller trakassert på grunn av din bakgrunn, hudfarge, seksuelle legning 
eller religion eller andre forhold? 5771 185 

Vært offer for overfall eller vold? 5771 185 

Vært offer for innbrudd eller hærverk? 5771 185 
Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder vært på/i: Museum, 
kunstutstilling 5657 299 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder vært på/i: Konsert, 
teater, kino 5657 299 
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Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder vært på/i: Kirke, 
bedehus 5657 299 

Idrettsarrangement 5657 299 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder vært på/i: Bibliotek 5657 299 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder vært på/i: Kafe 5657 299 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder vært på/i: 
Ungdomsklubb 5657 299 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder vært på/i: Andre sosiale 
møteplasser 5657 299 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder selv drevet med: Musikk, 
sang, teater 5592 364 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder selv drevet med: 
Menighetsarbeid 5592 364 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder selv drevet med: 
Friluftsliv 5592 364 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder selv drevet med: 
Trening/idrett/dans 5592 364 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder selv drevet med: 
Foreningsvirksomhet 5592 364 

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder selv drevet med: Politisk 
arbeid 5592 364 

Hender det at du opplever ensomhet? 5653 303 

Har du noen som står deg nær, og som du kan snakke fortrolig med? 5654 302 

Har du venner som kan gi deg hjelp når du trenger det? 5665 291 

Helserelatert atferd     

Røyker du? 5613 343 

Snuser du? 4907 1049 

Hvor mange alkoholenheter drikker du per uke? (gjennomsnitt siste 3 mnd)? 5662 294 

Hva er din vekt? 5644 312 

Hva er din høyde 5697 259 

Har du din trivselsvekt? 5742 214 

Hvor ofte spiser/drikker du vanligvis dette? Frukt og bær (ikke juice eller fruktsaft) 5695 261 

Grønnsaker eller salat 5695 261 

Fisk og sjømat 5695 261 

Frukt-/ grønnsaksjuice 5695 261 

Brus/saft 5695 261 
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Søtsaker/kaker 5695 261 

Snacks 5695 261 

Gatekjøkkenmat 5695 261 

Hvor ofte spiser du vanligvis disse måltidene? Frokost 5698 258 

Lunsj 5698 258 

Middag 5698 258 

Kveldsmat 5698 258 

Småmåltid /Mellommåltid 5698 258 

Hvordan har din fysiske aktivitet i fritida vært det siste året: Lett aktivitet (ikke 
svett/andpusten) 5668 288 

Hvordan har din fysiske aktivitet i fritida vært det siste året: Hard aktivitet 
(svett/andpusten) 5668 288 

Er du fornøyd med ditt eget aktivitetsnivå i hverdagen? 5690 266 

Helse     

Hvordan vurderer helsen din sånn i alminnelighet? Vil du si at den er … 5566 390 

Hvordan vurderer du din tannhelse? 5555 401 

I hvilken grad har din fysiske helse eller følelsesmessige problemer begrenset deg 
i din vanlige sosiale omgang med familie eller venner i løpet av de 4 siste uker? 5518 438 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Jeg er fornøyd med hvordan jeg har det for 
tiden 

5676 280 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Livet mitt går bra 5676 280 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Livet mitt er akkurat slik det skal være 5676 280 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Jeg kunne tenke meg å forandre mange ting 
i livet mitt 

5676 280 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Jeg kunne ikke tenke meg å forandre 
mange ting i livet mitt 

5676 280 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Jeg skulle ønske livet var annerledes 5676 280 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Jeg har et godt liv 5676 280 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Jeg trives med hva som skjer i livet mitt 5676 280 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Jeg har det jeg ønsker meg i livet 5676 280 

Sett ett kryss for hver påstand i den boksen som best beskriver hvor ofte du har 
følt deg slik i løpet av de siste ukene: Jeg har det bedre enn de fleste andre på 
min alder 

5676 280 

Har du vært begrenset i å utføre vanlige, daglige aktiviteter grunnet sykdom eller 
helseproblemer i lengre tid? (Vi tenker da på de siste 6 måneder eller lengre): Er 
bevegelseshemmet 

5379 577 
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Har du vært begrenset i å utføre vanlige, daglige aktiviteter grunnet sykdom eller 
helseproblemer i lengre tid? Har nedsatt syn 5379 577 

Har du vært begrenset i å utføre vanlige, daglige aktiviteter grunnet sykdom eller 
helseproblemer i lengre tid? Har nedsatt hørsel 5379 577 

Har du vært begrenset i å utføre vanlige, daglige aktiviteter grunnet sykdom eller 
helseproblemer i lengre tid? Hemmet pga. kroppslig sykdom, skade eller lidelse 5379 577 

Har du vært begrenset i å utføre vanlige, daglige aktiviteter grunnet sykdom eller 
helseproblemer i lengre tid? Hemmet pga. psykisk sykdom, skade eller lidelse 5379 577 

Hvor ofte har det hendt i løpet av de siste 3 måneder at du: Har vanskelig for å 
sovne om kvelden? 5774 182 

Våkner gjentatte ganger om natta? 5774 182 

Våkner for tidlig og får ikke sove igjen? 5774 182 

Kjenner deg søvnig om dagen? 5774 182 

Våkner med hodepine? 5774 182 
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VEDLEGG 4 BAKGRUNNSVARIABLER I FOLKEHELSE- OG 
LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 

(Etter vekting) 
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Tabell 63: Kjønn. 

  
Kvinne Mann 

Oppland 52,0 48,0 

Lillehammerregionen 53,4 46,6 

Gjøvikregionen 51,2 48,8 

Hadeland 52,5 47,5 

Midt-Gudbrandsdal 51,7 48,3 

Nord-Gudbrandsdal 51,2 48,8 

Valdres 50,0 50,0 

Lillehammer 54,5 45,5 

Øyer 51,6 48,4 

Gausdal 49,7 50,3 

Gjøvik 53,4 46,6 

Østre Toten 49,1 50,9 

Vestre Toten 49,4 50,6 

Søndre Land 49,2 50,8 

Nordre Land 50,5 49,5 

Jevnaker 52,8 47,2 

Gran 52,4 47,6 

Nord-Fron 52,7 47,3 

Sør-Fron 48,4 51,6 

Ringebu 52,8 47,2 

Dovre 49,8 50,2 

Lesja 51,4 48,6 

Skjåk 51,8 48,2 

Lom 50,3 49,7 

Vågå 51,3 48,7 

Sel 51,5 48,5 

Sør-Aurdal 50,3 49,7 

Etnedal 50,9 49,1 

Nord-Aurdal 49,6 50,4 

Vestre Slidre 48,7 51,3 

Øystre Slidre 51,6 48,4 

Vang 49,7 50,3 
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Tabell 64: Hvor er du født? 

  
Norge Ikke i Norge 

Oppland 97,1 2,9 

Lillehammerregionen 96,2 3,8 

Gjøvikregionen 96,4 3,6 

Hadeland 98,3 1,7 

Midt-Gudbrandsdal 97,6 2,4 

Nord-Gudbrandsdal 98,9 1,1 

Valdres 96,9 3,1 

Lillehammer 95,4 4,6 

Øyer 96,3 3,7 

Gausdal 99,0 1,0 

Gjøvik 94,8 5,2 

Østre Toten 97,6 2,4 

Vestre Toten 97,6 2,4 

Søndre Land 97,7 2,3 

Nordre Land 98,3 1,7 

Jevnaker 96,3 3,7 

Gran 99,3 0,7 

Nord-Fron 95,3 4,7 

Sør-Fron 100,0 0,0 

Ringebu 99,0 1,0 

Dovre 98,9 1,1 

Lesja 98,4 1,6 

Skjåk 99,4 0,6 

Lom 99,5 0,5 

Vågå 99,0 1,0 

Sel 98,8 1,2 

Sør-Aurdal 97,3 2,7 

Etnedal 95,6 4,4 

Nord-Aurdal 97,3 2,7 

Vestre Slidre 98,3 1,7 

Øystre Slidre 97,1 2,9 

Vang 94,4 5,6 
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Tabell 65: Sivil status. 

  I parforhold Enslig 

Oppland 76,3 23,7 

Lillehammerregionen 77,7 22,3 

Gjøvikregionen 76,8 23,2 

Hadeland 77,6 22,4 

Midt-Gudbrandsdal 76,0 24,0 

Nord-Gudbrandsdal 72,6 27,4 

Valdres 75,8 24,2 

Lillehammer 76,8 23,2 

Øyer 81,1 18,9 

Gausdal 79,2 20,8 

Gjøvik 79,9 20,1 

Østre Toten 69,6 30,4 

Vestre Toten 74,8 25,2 

Søndre Land 78,3 21,7 

Nordre Land 81,4 18,6 

Jevnaker 81,6 18,4 

Gran 75,7 24,3 

Nord-Fron 80,8 19,2 

Sør-Fron 66,1 33,9 

Ringebu 76,0 24,0 

Dovre 71,6 28,4 

Lesja 72,8 27,2 

Skjåk 70,5 29,5 

Lom 78,1 21,9 

Vågå 74,9 25,1 

Sel 70,4 29,6 

Sør-Aurdal 74,7 25,3 

Etnedal 67,9 32,1 

Nord-Aurdal 79,9 20,1 

Vestre Slidre 75,9 24,1 

Øystre Slidre 71,6 28,4 

Vang 76,6 23,4 
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Tabell 66: Andeler som har barn mellom 0-19 år. 

  Nei Ja 

Oppland 65,0 35,0 

Lillehammerregionen 66,5 33,5 

Gjøvikregionen 65,3 34,7 

Hadeland 57,6 42,4 

Midt-Gudbrandsdal 64,2 35,8 

Nord-Gudbrandsdal 65,6 34,4 

Valdres 65,0 35,0 

Lillehammer 69,2 30,8 

Øyer 54,1 45,9 

Gausdal 64,9 35,1 

Gjøvik 64,3 35,7 

Østre Toten 62,7 37,3 

Vestre Toten 70,9 29,1 

Søndre Land 68,8 31,3 

Nordre Land 62,1 37,9 

Jevnaker 52,4 47,6 

Gran 59,9 40,1 

Nord-Fron 74,0 26,0 

Sør-Fron 45,2 54,8 

Ringebu 64,7 35,3 

Dovre 64,2 35,8 

Lesja 63,4 36,6 

Skjåk 67,7 32,3 

Lom 62,4 37,6 

Vågå 63,9 36,1 

Sel 68,5 31,5 

Sør-Aurdal 65,7 34,3 

Etnedal 63,8 36,3 

Nord-Aurdal 69,0 31,0 

Vestre Slidre 60,7 39,3 

Øystre Slidre 61,6 38,4 

Vang 61,4 38,6 
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Tabell 67: Tredeling av botid i kommunen. 

  
Kort botid  
(inntil 9 år) 

Lang botid 
(10-49 år) 

Veldig lang botid 
(50 år eller mer) 

Oppland 18,2 57,4 24,5 

Lillehammerregionen 14,1 62,5 23,4 

Gjøvikregionen 19,7 54,8 25,5 

Hadeland 14,2 60,7 25,1 

Midt-Gudbrandsdal 22,2 55,4 22,4 

Nord-Gudbrandsdal 14,1 57,3 28,6 

Valdres 17,7 56,4 25,9 

Lillehammer 13,8 65,3 20,9 

Øyer 16,4 61,1 22,5 

Gausdal 14,3 50,2 35,5 

Gjøvik 21,6 51,9 26,5 

Østre Toten 16,2 59,8 24,1 

Vestre Toten 25,9 47,0 27,1 

Søndre Land 16,4 66,4 17,2 

Nordre Land 11,1 60,4 28,5 

Jevnaker 17,2 63,2 19,6 

Gran 12,8 59,5 27,7 

Nord-Fron 17,1 57,5 25,3 

Sør-Fron 43,3 55,0 1,7 

Ringebu 14,5 53,0 32,5 

Dovre 12,4 62,1 25,5 

Lesja 11,7 60,2 28,1 

Skjåk 14,6 51,8 33,5 

Lom 7,9 58,6 33,5 

Vågå 12,2 62,4 25,4 

Sel 19,0 52,1 28,8 

Sør-Aurdal 11,4 57,9 30,8 

Etnedal 9,4 58,5 32,1 

Nord-Aurdal 22,0 57,0 21,1 

Vestre Slidre 19,1 49,1 31,7 

Øystre Slidre 16,0 59,0 25,0 

Vang 19,4 55,6 25,0 
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Tabell 68: Botid i kommunene ut fra alder, utdanning og bruttoinntekt. Lillehammerregionen. 

2018 
Kort botid Lang botid  Veldig lang botid 

(50 år eller mer) Sum 
(inntil 9 år) (10-49 år) 

Lillehammerregionen 14,1 62,5 23,4 100 

Kjønn*     

Kvinne 18,0 64,6 17,4 100 

Mann 9,7 60,0 30,3 100 

Alder*     

18-34 år 45,1 54,9  100 

35-49 år 20,1 79,9  100 

50-66 år 6,5 63,0 30,5 100 

67-85 år 7,0 48,0 45,0 100 

Utdanningsnivå*     

Grunnskole/realskole 8,0 44,3 47,8 100 

Videregående 10,3 63,0 26,6 100 

Bachelorgrad el. høyere 19,4 71,1 9,5 100 

Inntektsnivå*     

Inntil 199 000 16,1 55,4 28,6 100 

200 000-499 000 15,2 57,1 27,7 100 

500 000 eller mer 14,7 68,0 17,3 100 

 
Tabell 69: Botid i kommunene ut fra alder, utdanning og bruttoinntekt. Gjøvikregionen. 

2018 
Kort botid Lang botid  Veldig lang 

botid (50 år 
eller mer) 

Sum 
(inntil 9 år) (10-49 år) 

Gjøvikregionen 19,7 54,8 25,5 100 

Kjønn*         

Kvinne 23,2 53,7 23,1 100 

Mann 16,1 55,9 28,0 100 

Alder*         

18-34 år 56,2 43,8  100 

35-49 år 19,0 81,0  100 

50-66 år 9,0 52,9 38,0 100 

67-85 år 3,5 38,7 57,8 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 9,0 42,4 48,6 100 

Videregående 19,1 57,1 23,7 100 

Bachelorgrad el. høyere 29,8 62,5 7,7 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 28,6 36,2 35,2 100 

200 000-499 000 19,6 53,0 27,3 100 

500 000 eller mer 17,2 64,8 18,0 100 
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Tabell 70: Botid i kommunene ut fra alder, utdanning og bruttoinntekt. Hadeland. 

2018 
Kort botid Lang botid  Veldig lang botid 

(50 år eller mer) Sum 
(inntil 9 år) (10-49 år) 

Hadeland 14,2 60,7 25,1 100 

Kjønn         

Kvinne 15,8 64,7 19,5 100 

Mann 12,4 56,2 31,3 100 

Alder*         

18-34 år 29,6 70,4  100 

35-49 år 15,4 84,6  100 

50-66 år 10,4 50,4 39,3 100 

67-85 år 8,1 38,4 53,5 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 4,6 48,5 46,9 100 

Videregående 10,6 69,8 19,6 100 

Bachelorgrad el. høyere 27,3 62,2 10,5 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 6,7 56,7 36,7 100 

200 000-499 000 15,6 51,7 32,7 100 

500 000 eller mer 15,8 72,4 11,8 100 

Tabell 71: Botid i kommunene ut fra alder, utdanning og bruttoinntekt. Midt-Gudbrandsdal 

2018 
Kort botid Lang botid  Veldig lang botid 

(50 år eller mer) Sum 
(inntil 9 år) (10-49 år) 

Midt-Gudbrandsdal 22,2 55,4 22,4 100 

Kjønn         

Kvinne 23,7 58,3 18,0 100 

Mann 20,3 52,6 27,1 100 

Alder*         

18-34 år 46,3 53,8 0,0 100 

35-49 år 20,2 79,8 0,0 100 

50-66 år 11,8 57,1 31,1 100 

67-85 år 18,1 37,2 44,7 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 8,6 37,6 53,8 100 

Videregående 27,5 57,9 14,6 100 

Bachelorgrad el. høyere 26,0 64,6 9,4 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 35,8 45,3 18,9 100 

200 000-499 000 21,1 51,8 27,1 100 

500 000 eller mer 24,5 63,7 11,8 100 
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Tabell 72: Botid i kommunene ut fra alder, utdanning og bruttoinntekt. Nord-Gudbrandsdal 

2018 
Kort botid Lang botid  Veldig lang botid 

(50 år eller mer) Sum 
(inntil 9 år) (10-49 år) 

Nord-Gudbrandsdal 14,1 57,3 28,6 100 

Kjønn*         

Kvinne 15,8 64,3 19,9 100 

Mann 12,4 50,0 37,6 100 

Alder*         

18-34 år 34,2 65,8 0,0 100 

35-49 år 24,2 75,8 0,0 100 

50-66 år 3,6 51,2 45,2 100 

67-85 år 4,9 37,5 57,6 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 5,0 44,0 51,0 100 

Videregående 12,3 61,3 26,4 100 

Bachelorgrad el. høyere 26,2 64,2 9,6 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 13,5 50,7 35,8 100 

200 000-499 000 13,8 55,6 30,6 100 

500 000 eller mer 17,9 64,6 17,5 100 
     

Tabell 73: Botid i kommunene ut fra alder, utdanning og bruttoinntekt. Valdres 

2018 
Kort botid Lang botid  Veldig lang botid 

(50 år eller mer) Sum 
(inntil 9 år) (10-49 år) 

Valdres 17,7 56,4 25,9 100 

Kjønn*         

Kvinne 15,0 64,3 20,7 100 

Mann 20,4 48,4 31,2 100 

Alder*         

18-34 år 49,2 50,8 0,0 100 

35-49 år 17,5 82,5 0,0 100 

50-66 år 8,0 51,0 41,0 100 

67-85 år 6,6 40,9 52,5 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 6,3 42,0 51,7 100 

Videregående 14,9 66,2 18,9 100 

Bachelorgrad el. høyere 32,0 57,3 10,7 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 8,6 50,9 40,5 100 

200 000-499 000 17,2 57,4 25,4 100 

500 000 eller mer 24,6 56,4 18,9 100 



 

204 
 

VEDLEGG 5 OPPVEKST OG LEVEKÅRSFORHOLD 
Helhetlig vurdering av kommunen mht. trivsel 
Tabell 74: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og 
inntekt. Lillehammerregionen 

2018 Svært 
dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig Godt Svært 
godt Sum 

Lillehammerregionen 1,0 1,1 6,0 45,0 47,0 100 

Kjønn*             

Kvinne 0,9 1,7 5,8 40,3 51,4 100 

Mann 0,8 0,4 6,1 50,7 41,9 100 

Alder             

18-34 år 0,0 0,8 5,6 44,4 49,2 100 

35-49 år 0,4 0,9 8,7 47,0 43,0 100 

50-66 år 1,6 0,8 6,7 45,0 45,8 100 

67-85 år 0,4 2,2 3,5 42,7 51,1 100 

Utdanningsnivå             

Grunnskole/realskole 0,5 1,0 6,0 48,0 44,5 100 

Videregående 1,3 0,5 5,1 38,8 54,2 100 

Bachelorgrad el. høyere 0,9 1,6 6,7 48,6 42,2 100 

Inntektsnivå             

Inntil 199 000 0,0 3,5 3,5 35,1 57,9 100 

200 000-499 000 1,3 0,4 4,6 44,2 49,5 100 

500 000 eller mer 0,8 1,6 5,0 48,4 44,2 100 
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Tabell 75: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og 
inntekt. Gjøvikregionen 

2018 Svært 
dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig Godt Svært 
godt Sum 

Gjøvikregionen 1,0 1,5 9,6 52,2 35,8 100 

Kjønn*             

Kvinne 0,5 1,4 7,2 51,6 39,2 100 

Mann 1,5 1,5 12,3 53,0 31,7 100 

Alder*             

18-34 år 1,7 3,0 18,5 55,6 21,1 100 

35-49 år 0,9 1,6 8,9 58,5 30,1 100 

50-66 år 1,1 1,6 5,3 53,3 38,7 100 

67-85 år 0,4 0,4 9,5 41,1 48,5 100 

Utdanningsnivå             

Grunnskole/realskole 0,6 0,6 10,2 49,5 39,0 100 

Videregående 1,5 2,2 9,7 53,5 33,1 100 

Bachelorgrad el. høyere 0,8 1,1 9,4 51,9 36,7 100 

Inntektsnivå*             

Inntil 199 000 1,0 1,0 22,1 48,1 27,9 100 

200 000-499 000 0,8 2,0 7,4 53,0 36,8 100 

500 000 eller mer 0,8 1,1 8,4 54,2 35,5 100 
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Tabell 76: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og 
inntekt. Hadeland 

2018 Svært 
dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig Godt Svært 
godt Sum 

Hadeland 1,1 0,2 5,7 46,9 46,1 100 

Kjønn*             

Kvinne 1,7 0,4 4,2 40,3 53,4 100 

Mann 0,5 0,0 7,4 53,9 38,2 100 

Alder             

18-34 år 2,9 0,0 2,9 44,3 50,0 100 

35-49 år 0,7 0,0 4,4 52,2 42,6 100 

50-66 år 1,5 0,7 8,1 37,8 51,9 100 

67-85 år 1,1 0,0 4,5 54,5 39,8 100 

Utdanningsnivå             

Grunnskole/realskole 0,0 0,8 6,1 43,5 49,6 100 

Videregående 0,6 0,6 7,3 47,5 44,1 100 

Bachelorgrad el. høyere 3,5 0,0 3,5 46,9 46,2 100 

Inntektsnivå             

Inntil 199 000 3,1 0,0 9,4 43,8 43,8 100 

200 000-499 000 0,5 0,5 6,4 47,1 45,6 100 

500 000 eller mer 2,7 0,0 4,0 46,7 46,7 100 
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Tabell 77: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Fordelt ut fra kjønn, alder, 
utdanning og inntekt. Midt-Gudbrandsdal 

2018 Svært 
dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig Godt Svært 
godt Sum 

Midt-Gudbrandsdal 0,7 1,2 12,0 41,5 44,6 100 

Kjønn             

Kvinne 0,5 1,4 8,6 39,0 50,5 100 

Mann 0,5 1,5 15,7 43,7 38,6 100 

Alder*             

18-34 år 1,3 0,0 10,0 33,8 55,0 100 

35-49 år 0,0 4,5 22,7 40,9 31,8 100 

50-66 år 0,0 1,6 5,7 45,1 47,5 100 

67-85 år 1,1 0,0 8,4 45,3 45,3 100 

Utdanningsnivå*             

Grunnskole/realskole 2,1 3,2 12,6 38,9 43,2 100 

Videregående 0,6 0,6 16,9 44,6 37,3 100 

Bachelorgrad el. høyere 0,0 0,8 5,4 39,2 54,6 100 

Inntektsnivå*             

Inntil 199 000 5,7 1,9 20,8 37,7 34,0 100 

200 000-499 000 0,0 1,0 8,7 45,6 44,7 100 

500 000 eller mer 0,0 2,0 11,8 41,2 45,1 100 
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Tabell 78: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og 
inntekt. Nord-Gudbrandsdal 

2018 Svært 
dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig Godt Svært 
godt Sum 

Nord-Gudbrandsdal 1,2 1,5 7,9 48,3 41,0 100 

Kjønn             

Kvinne 1,3 1,7 7,4 46,1 43,4 100 

Mann 1,2 1,5 8,6 50,8 37,9 100 

Alder*             

18-34 år 1,7 2,2 14,4 49,7 32,0 100 

35-49 år 1,5 1,8 7,5 50,6 38,6 100 

50-66 år 1,4 2,2 8,9 46,3 41,3 100 

67-85 år 0,4 0,0 4,7 47,8 47,0 100 

Utdanningsnivå             

Grunnskole/realskole 1,5 1,2 7,9 45,3 44,1 100 

Videregående 0,4 1,7 7,2 52,0 38,7 100 

Bachelorgrad el. høyere 2,0 1,7 9,6 45,8 41,0 100 

Inntektsnivå             

Inntil 199 000 0,0 3,4 8,2 53,1 35,4 100 

200 000-499 000 1,1 0,8 9,1 48,4 40,6 100 

500 000 eller mer 1,6 2,3 5,8 49,4 41,0 100 
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Tabell 79: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og 
inntekt. Valdres 

2018 Svært 
dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig Godt Svært 
godt Sum 

Valdres 1,3 1,8 9,8 52,9 34,2 100 

Kjønn*             

Kvinne 1,9 1,6 10,2 46,2 40,1 100 

Mann 0,7 1,8 9,5 59,7 28,2 100 

Alder*             

18-34 år 2,0 0,4 13,4 57,3 26,8 100 

35-49 år 2,4 3,6 14,2 51,2 28,5 100 

50-66 år 0,8 1,3 7,5 50,0 40,5 100 

67-85 år 0,3 1,3 5,4 53,7 39,3 100 

Utdanningsnivå             

Grunnskole/realskole 0,8 0,8 8,1 53,0 37,3 100 

Videregående 1,8 3,1 9,8 53,7 31,5 100 

Bachelorgrad el. høyere 1,5 1,0 11,4 50,6 35,5 100 

Inntektsnivå             

Inntil 199 000 0,9 0,9 9,7 47,8 40,7 100 

200 000-499 000 1,9 2,2 8,8 53,0 34,0 100 

500 000 eller mer 1,2 2,0 11,3 54,9 30,6 100 
 
  



 

210 
 

Tabell 80: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune? Fordelt på kommuner 

  
Svært 
dårlig Dårlig 

Verken 
godt eller 

dårlig Godt 
Svært 
godt Sum 

Lillehammer 1,3 0,8 5,8 43,1 49,0 100 

Øyer 0,4 1,2 7,0 50,0 41,3 100 

Gausdal 0,0 2,0 5,1 49,8 43,1 100 

Gjøvik 1,1 0,7 11,6 53,7 32,8 100 

Østre Toten 0,0 0,7 8,3 48,6 42,4 100 

Vestre Toten 1,6 4,4 10,8 54,2 28,9 100 

Søndre Land 0,0 1,6 5,5 55,9 37,0 100 

Nordre Land 1,4 1,7 4,8 45,9 46,3 100 

Jevnaker 0,6 0,6 5,5 46,6 46,6 100 

Gran 1,4 0,3 6,1 46,6 45,6 100 

Nord-Fron 0,0 0,7 12,7 39,3 47,3 100 

Sør-Fron 0,0 0,0 14,5 46,8 38,7 100 

Ringebu 1,5 3,0 9,6 40,4 45,5 100 

Dovre 3,9 2,1 12,9 52,1 28,9 100 

Lesja 2,0 3,2 6,7 38,1 50,0 100 

Skjåk 1,2 0,6 6,8 45,7 45,7 100 

Lom 0,0 2,1 3,1 41,7 53,1 100 

Vågå 1,6 0,5 5,3 51,9 40,7 100 

Sel 0,0 1,3 10,3 51,3 37,2 100 

Sør-Aurdal 2,0 3,1 15,0 52,9 27,0 100 

Etnedal 1,3 0,6 11,3 44,4 42,5 100 

Nord-Aurdal 1,8 1,8 9,1 59,1 28,2 100 

Vestre Slidre 
 

0,9 3,4 12,0 53,6 30,0 100 

Øystre Slidre 0,7 0,0 4,6 46,6 48,2 100 

Vang 0,0 2,1 9,0 45,5 43,4 100 
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Tabell 81: Bor du i den kommunen du ønsker å bo i? Region- og kommunefordelt. 

  

Ja og tenker 
på å bli 

boende i 
denne 

kommunen 

Ja, men 
tenker 

likevel på å 
flytte til en 

annen 
kommune 

Nei, men 
tenker på å 
bli boende i 

denne 
kommunen 

Nei og tenker 
på å flytte til 

annen 
kommune Sum 

Lillehammerregionen 
               

80,8  
               

11,8  
                  

4,7  
                  

2,7  
                 

100  

Gjøvikregionen 
               

74,7  
               

11,6  
                  

8,6  
                  

5,1  
                 

100  

Hadeland 
               

83,7  
                  

8,6  
                  

5,5  
                  

2,2  
                 

100  

Midt-Gudbrandsdal 
               

80,0  
               

12,1  
                  

3,0  
                  

4,9  
                 

100  

Nord-Gudbrandsdal 
               

77,2  
               

13,0  
                  

5,6  
                  

4,3  
                 

100  

Valdres 
               

75,1  
               

14,0  
                  

6,8  
                  

4,1  
                 

100  

Lillehammer 80,2 12,5 4,8 2,5 100 

Øyer 79,8 12,0 5,0 3,3 100 

Gausdal 85,5 8,3 4,1 2,1 100 

Gjøvik 72,2 10,5 9,8 7,5 100 

Østre Toten 80,2 11,1 5,2 3,5 100 

Vestre Toten 69,0 12,5 14,1 4,4 100 

Søndre Land 73,0 19,8 4,8 2,4 100 

Nordre Land 86,6 8,2 3,8 1,4 100 

Jevnaker 82,5 7,5 6,9 3,1 100 

Gran 84,0 9,2 4,8 2,0 100 

Nord-Fron 83,7 11,6 2,7 2,0 100 

Sør-Fron 74,2 14,5 3,2 8,1 100 

Ringebu 79,0 10,8 3,1 7,2 100 

Dovre 68,6 18,9 6,8 5,7 100 

Lesja 78,5 8,8 4,8 8,0 100 

Skjåk 80,0 10,6 8,1 1,3 100 

Lom 87,4 3,2 5,3 4,2 100 

Vågå 78,0 17,2 2,7 2,2 100 

Sel 75,2 13,4 6,4 5,1 100 

Sør-Aurdal 72,2 14,8 8,9 4,1 100 

Etnedal 77,4 9,0 5,2 8,4 100 

Nord-Aurdal 72,3 16,4 7,7 3,6 100 

Vestre Slidre 74,6 12,5 8,2 4,7 100 

Øystre Slidre 83,6 10,5 3,3 2,6 100 

Vang 73,2 16,9 6,3 3,5 100 
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Tabell 82: Trivsel og viktighet. Oppland3 -1 

  

Trivsel  

Svært dårlig Dårlig 
Verken godt 
eller dårlig Godt Svært godt 

Relevante 
utdanningsmuligheter 
for partner 

Uviktig 65,9% 54,5% 46,4% 42,6% 46,9% 

Litt viktig 22,7% 4,5% 7,8% 8,5% 8,3% 

Verken eller 2,3% 19,7% 23,7% 28,1% 23,7% 

Ganske viktig 4,5% 15,2% 18,9% 15,9% 14,9% 

Svært viktig 4,5% 6,1% 3,2% 4,9% 6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Relevante 
utdanningsmuligheter 
for barn og unge 

Uviktig 35,4% 32,4% 23,4% 18,5% 16,7% 

Litt viktig 10,4% 4,4% 8,1% 5,8% 4,8% 

Verken eller 12,5% 7,4% 19,4% 14,7% 10,1% 

Ganske viktig 25,0% 33,8% 24,4% 30,8% 29,4% 

Svært viktig 16,7% 22,1% 24,7% 30,2% 39,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Mulighet for relevant 
arbeid for deg 

Uviktig 28,6% 29,0% 15,5% 14,2% 14,8% 

Litt viktig 8,2% 2,9% 4,8% 4,8% 2,4% 

Verken eller 2,0% 14,5% 10,9% 10,0% 8,0% 

Ganske viktig 16,3% 15,9% 31,0% 21,7% 20,1% 

Svært viktig 44,9% 37,7% 37,7% 49,2% 54,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Mulighet for relevant 
arbeid for partner 

Uviktig 39,1% 31,3% 22,9% 15,9% 16,9% 

Litt viktig 4,3% 1,5% 3,9% 3,0% 2,0% 

Verken eller 2,2% 14,9% 11,1% 13,4% 10,1% 

Ganske viktig 17,4% 17,9% 24,5% 23,5% 20,0% 

Svært viktig 37,0% 34,3% 37,6% 44,3% 51,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kort reise til 
arbeid/utdanningssted 

Uviktig 32,6% 17,9% 14,7% 9,8% 12,3% 

Litt viktig   11,9% 10,3% 5,8% 4,1% 

Verken eller 2,2% 14,9% 13,4% 11,1% 9,2% 

Ganske viktig 26,1% 32,8% 36,0% 37,0% 33,5% 

Svært viktig 39,1% 22,4% 25,7% 36,3% 41,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

              
  

                                                      
3 Tabellene må leses på følgende vis:  
Eks. 72 prosent av de som trives svært godt mener at oppvekstmiljø for barna er svært viktig.  
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Tabell 83: Trivsel og viktighet. Oppland -2 

  

Trivsel  

Svært dårlig Dårlig 
Verken godt 
eller dårlig Godt Svært godt 

Godt oppvekstmiljø¸ 
for barn 

Uviktig 16,7% 15,9% 13,7% 9,1% 8,4% 

Litt viktig 10,4% 1,4% 2,3% 1,4% 1,0% 

Verken eller 2,1% 11,6% 20,5% 7,7% 5,1% 

Ganske viktig 18,8% 18,8% 19,4% 20,8% 13,4% 

Svært viktig 52,1% 52,2% 44,0% 61,1% 72,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Godt barnehage- og 
skoletilbud 

Uviktig 20,8% 17,4% 14,0% 9,5% 9,4% 

Litt viktig 10,4% 1,4% 2,1% 1,9% 1,2% 

Verken eller 4,2% 8,7% 21,8% 8,9% 5,8% 

Ganske viktig 16,7% 24,6% 20,7% 20,8% 15,7% 

Svært viktig 47,9% 47,8% 41,5% 58,9% 68,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gode muligheter for 
lek og utfoldelse 

Uviktig 17,0% 15,9% 13,6% 9,2% 8,9% 

Litt viktig 10,6% 2,9% 2,6% 2,1% 1,1% 

Verken eller 4,3% 7,2% 22,2% 9,5% 6,0% 

Ganske viktig 17,0% 21,7% 23,8% 23,9% 18,1% 

Svært viktig 51,1% 52,2% 37,9% 55,3% 65,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

God kontakt med folk i 
nabolaget 

Uviktig 19,6% 15,9% 11,2% 1,9% 2,0% 

Litt viktig 17,6% 5,8% 19,3% 9,1% 5,2% 

Verken eller 7,8% 14,5% 24,4% 18,0% 9,9% 

Ganske viktig 33,3% 34,8% 34,0% 47,9% 43,8% 

Svært viktig 21,6% 29,0% 11,0% 23,0% 39,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Lett Ã¥ finne venner Uviktig 22,9% 17,4% 13,4% 2,3% 2,2% 

Litt viktig 16,7% 7,2% 14,6% 8,4% 4,0% 

Verken eller 12,5% 17,4% 19,9% 24,4% 13,4% 

Ganske viktig 29,2% 29,0% 43,2% 45,4% 45,8% 

Svært viktig 18,8% 29,0% 8,9% 19,4% 34,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Lett å bli akseptert 
som den jeg/vi er 

Uviktig 20,4% 18,8% 14,5% 3,0% 1,7% 

Litt viktig 10,2% 7,2% 11,5% 5,4% 3,4% 

Verken eller 14,3% 14,5% 16,2% 19,9% 12,2% 

Ganske viktig 26,5% 26,1% 34,1% 43,9% 38,7% 

Svært viktig 28,6% 33,3% 23,8% 27,8% 44,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Trivsel   

Svært dårlig 
Svært 
dårlig Svært dårlig 

Svært 
dårlig Svært dårlig 

Godt sosialt miljø på 
stedet 

Uviktig 12,0% 11,8% 10,2% 1,5% 1,0% 

Litt viktig 20,0% 4,4% 9,5% 5,8% 3,0% 

Verken eller 4,0% 20,6% 23,4% 14,6% 7,4% 

Ganske viktig 38,0% 29,4% 40,1% 52,1% 40,2% 

Svært viktig 26,0% 33,8% 16,8% 26,0% 48,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bolig/eiendom har 
tilhørt familien/slekten 

Uviktig 57,1% 52,9% 52,6% 43,2% 41,0% 

Litt viktig 12,2% 7,1% 7,2% 6,6% 5,3% 

Verken eller 6,1% 11,4% 18,4% 20,7% 18,6% 

Ganske viktig 8,2% 18,6% 10,2% 13,0% 11,9% 

Svært viktig 16,3% 10,0% 11,7% 16,5% 23,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Har sterk identitet 
knyttet til stedet 

Uviktig 36,0% 42,9% 36,3% 23,1% 15,7% 

Litt viktig 12,0% 12,9% 13,1% 11,9% 7,1% 

Verken eller 6,0% 11,4% 28,7% 22,5% 13,8% 

Ganske viktig 24,0% 17,1% 16,4% 26,4% 28,4% 

Svært viktig 22,0% 15,7% 5,5% 16,3% 35,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Familietilknytning Uviktig 22,4% 30,4% 34,0% 17,2% 14,8% 

Litt viktig 4,1% 8,7% 9,8% 9,2% 5,0% 

Verken eller 28,6% 17,4% 22,4% 15,6% 10,6% 

Ganske viktig 14,3% 24,6% 22,4% 34,7% 29,4% 

Svært viktig 30,6% 18,8% 11,3% 23,2% 40,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Aktiviteter og 
erfaringer har skapt en 
spesiell tilknytning til 
stedet 

Uviktig 34,0% 31,9% 25,6% 14,5% 8,7% 

Litt viktig 6,0% 13,0% 21,1% 11,0% 4,8% 

Verken eller 14,0% 18,8% 30,4% 26,9% 17,1% 

Ganske viktig 16,0% 15,9% 18,8% 35,3% 37,8% 

Svært viktig 30,0% 20,3% 4,0% 12,3% 31,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kort avstand til familie 
og venner 

Uviktig 15,7% 30,0% 16,1% 7,7% 5,5% 

Litt viktig 5,9% 8,6% 16,8% 9,2% 4,9% 

Verken eller 15,7% 20,0% 25,0% 18,1% 8,8% 

Ganske viktig 33,3% 25,7% 29,0% 38,8% 38,0% 

Svært viktig 29,4% 15,7% 13,1% 26,2% 42,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 84: Trivsel og viktighet. Oppland - 3 
 Trivsel 

Svært dårlig 
Svært 
dårlig Svært dårlig 

Svært 
dårlig Svært dårlig 

Godt klima, god utsikt, 
bra med sol o.l. 

Uviktig 19,6% 13,0% 8,4% 1,2% 1,0% 

Litt viktig 7,8% 11,6% 5,5% 4,4% 1,6% 

Verken eller 7,8% 5,8% 15,3% 8,6% 6,1% 

Ganske viktig 31,4% 37,7% 38,1% 51,5% 35,9% 

Svært viktig 33,3% 31,9% 32,6% 34,3% 55,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bebyggelsen og type 
strøk 

Uviktig 20,8% 15,7% 12,2% 2,3% 1,9% 

Litt viktig   10,0% 8,1% 5,9% 3,9% 

Verken eller 9,4% 12,9% 24,0% 16,6% 9,3% 

Ganske viktig 35,8% 35,7% 31,3% 52,6% 43,6% 

Svært viktig 34,0% 25,7% 24,4% 22,7% 41,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Lite støy, ingen 
forurensning eller 
andre fysiske ulemper 

Uviktig 3,7% 10,1% 6,1% 1,7% 1,1% 

Litt viktig 11,1% 5,8% 10,3% 4,8% 2,2% 

Verken eller 11,1% 21,7% 10,8% 12,7% 7,1% 

Ganske viktig 50,0% 34,8% 40,9% 48,0% 40,3% 

Svært viktig 24,1% 27,5% 31,9% 32,8% 49,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Slippe innsyn, 
innblanding og sosial 
kontroll fra naboer 

Uviktig 17,6% 11,6% 8,2% 3,1% 4,3% 

Litt viktig 7,8% 7,2% 3,8% 7,9% 6,9% 

Verken eller 7,8% 14,5% 21,9% 18,9% 17,7% 

Ganske viktig 23,5% 36,2% 31,7% 38,7% 36,6% 

Svært viktig 43,1% 30,4% 34,4% 31,4% 34,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Liker den naturtypen 
som omgir stedet 

Uviktig 13,2% 13,2% 3,1% 1,2% 1,2% 

Litt viktig 1,9% 4,4% 6,7% 3,7% 1,6% 

Verken eller 9,4% 11,8% 18,0% 10,8% 4,1% 

Ganske viktig 30,2% 32,4% 43,3% 48,7% 35,8% 

Svært viktig 45,3% 38,2% 28,8% 35,6% 57,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bra tilgang til natur og 
gode muligheter for 
friluftsliv 

Uviktig 5,7% 11,6% 4,6% 1,1% 1,2% 

Litt viktig   10,1% 4,1% 3,3% 1,5% 

Verken eller 9,4% 8,7% 11,2% 8,3% 3,4% 

Ganske viktig 32,1% 31,9% 50,0% 44,8% 28,6% 

Svært viktig 52,8% 37,7% 30,1% 42,5% 65,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 85: Trivsel og viktighet. Oppland - 4 
 Trivsel 

Svært dårlig 
Svært 
dårlig Svært dårlig 

Svært 
dårlig Svært dårlig 

Gode mulighet for å 
dyrke hobbyer eller 
fritidsinteresser 

Uviktig 3,6% 12,9% 5,5% 1,9% 1,6% 

Litt viktig 3,6% 2,9% 10,1% 4,7% 2,6% 

Verken eller 21,8% 17,1% 17,8% 13,7% 8,4% 

Ganske viktig 36,4% 38,6% 40,7% 47,7% 35,9% 

Svært viktig 34,5% 28,6% 25,8% 32,0% 51,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Variert og godt tilbud 
av butikker og 
forretninger 

Uviktig 25,9% 17,4% 9,2% 4,3% 3,3% 

Litt viktig 14,8% 11,6% 16,5% 13,8% 10,1% 

Verken eller 13,0% 18,8% 30,6% 24,6% 17,6% 

Ganske viktig 29,6% 27,5% 29,6% 45,0% 44,4% 

Svært viktig 16,7% 24,6% 14,1% 12,3% 24,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

God tilgang til 
offentlige tjenester 
(barnehage, skole, 
helse) 

Uviktig 27,5% 16,9% 8,3% 3,3% 1,8% 

Litt viktig   4,2% 11,7% 5,0% 2,8% 

Verken eller 5,9% 8,5% 21,5% 10,1% 6,4% 

Ganske viktig 33,3% 35,2% 32,0% 46,1% 36,4% 

Svært viktig 33,3% 35,2% 26,6% 35,4% 52,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bra kulturtilbud (kino, 
revy, kafeer o.l.) 

Uviktig 32,0% 20,3% 19,5% 7,7% 5,5% 

Litt viktig 10,0% 15,9% 13,6% 13,9% 12,4% 

Verken eller 14,0% 26,1% 28,1% 28,4% 20,5% 

Ganske viktig 32,0% 18,8% 29,1% 39,1% 39,2% 

Svært viktig 12,0% 18,8% 9,6% 11,0% 22,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Boligpris Uviktig 11,3% 9,0% 9,1% 5,7% 7,3% 

Litt viktig 7,5% 4,5% 9,4% 7,0% 5,5% 

Verken eller 18,9% 28,4% 23,2% 25,1% 22,7% 

Ganske viktig 32,1% 25,4% 30,9% 42,2% 35,4% 

Svært viktig 30,2% 32,8% 27,4% 20,0% 29,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Mulighet for å påvirke 
beslutninger i 
kommunen 

Uviktig 23,5% 23,9% 21,6% 9,2% 7,0% 

Litt viktig 11,8% 10,4% 7,7% 11,1% 12,1% 

Verken eller 29,4% 20,9% 36,1% 41,1% 33,3% 

Ganske viktig 19,6% 26,9% 24,9% 28,5% 34,0% 

Svært viktig 15,7% 17,9% 9,7% 10,0% 13,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Inntekt, forbruk, goder og betalingsproblemer 
Tabell 86: Tredeling av bruttoinntekt. Regioner og kommuner 

  Inntil 199 000 200 000-499 000 500 0000 eller mer Sum 
Lillehammerregionen 6,2 51,2 42,5 100 

Gjøvikregionen 9,8 55,7 34,5 100 

Hadeland 8,0 53,0 39,0 100 

Midt-Gudbrandsdal 14,7 56,9 28,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 13,6 57,6 28,8 100 

Valdres 9,7 61,2 29,1 100 

Lillehammer 4,7 49,9 45,4 100 
Øyer 7,6 53,8 38,6 100 
Gausdal 11,7 55,7 32,6 100 
Gjøvik 8,5 51,5 40,0 100 
Østre Toten 9,7 53,7 36,6 100 
Vestre Toten 12,3 63,5 24,2 100 
Søndre Land 7,0 63,5 29,6 100 
Nordre Land 13,8 56,7 29,5 100 
Jevnaker 4,3 50,4 45,3 100 
Gran 10,1 54,0 35,9 100 
Nord-Fron 12,1 62,1 25,8 100 
Sør-Fron 16,1 48,2 35,7 100 
Ringebu 16,7 57,7 25,6 100 
Dovre 16,2 56,3 27,5 100 
Lesja 10,9 64,8 24,3 100 
Skjåk 8,5 66,0 25,5 100 
Lom 12,4 54,2 33,3 100 
Vågå 14,7 55,3 30,0 100 
Sel 15,0 55,7 29,3 100 
Sør-Aurdal 12,8 64,2 23,0 100 
Etnedal 14,0 58,7 27,3 100 
Nord-Aurdal 7,5 60,3 32,2 100 
Vestre Slidre 7,5 61,3 31,2 100 
Øystre Slidre 10,6 61,4 28,0 100 
Vang 10,1 60,5 29,5 100 
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Tabell 87: Har du/dere økonomi til å betale løpende utgifter? Regioner og kommuner 

  Ja Nei Vet ikke 
Ikke 

relevant Sum 

Lillehammerregionen           99,1  
             

0,6  
             

0,2  
             

0,1             100  

Gjøvikregionen           98,0  
             

1,4  
             

0,3  
             

0,3             100  

Hadeland           97,4  
             

2,3  
             

0,2  
               

-               100  

Midt-Gudbrandsdal           99,0  
             

0,8  
             

0,3  
               

-               100  

Nord-Gudbrandsdal           98,0  
             

1,1  
             

0,6  
             

0,3             100  

Valdres           97,6  
             

1,3  
             

0,5  
             

0,5             100  
Lillehammer 98,9 0,6 0,2 0,2 100 

Øyer 98,3 1,7 0,0 0,0 100 

Gausdal 99,6 0,0 0,4 0,0 100 

Gjøvik 98,0 1,2 0,4 0,4 100 

Østre Toten 98,5 1,1 0,4 0,0 100 

Vestre Toten 97,5 2,1 0,0 0,4 100 

Søndre Land 
96,7 2,4 0,0 0,8 100 

Nordre Land 
98,6 0,4 1,1 0,0 100 

Jevnaker 
96,2 3,2 0,6 0,0 100 

Gran 
97,8 2,2 0,0 0,0 100 

Nord-Fron 
99,3 0,7 0,0 0,0 100 

Sør-Fron 
100,0 0,0 0,0 0,0 100 

Ringebu 
98,4 1,1 0,5 0,0 100 

Dovre 
98,5 0,4 0,7 0,4 100 

Lesja 
97,2 2,0 0,0 0,8 100 

Skjåk 
97,4 0,6 1,3 0,6 100 

Lom 
98,4 1,1 0,0 0,5 100 

Vågå 
100,0 0,0 0,0 0,0 100 

Sel 
96,8 1,9 1,3 0,0 100 

Sør-Aurdal 
97,1 1,8 0,4 0,7 100 

Etnedal 
98,0 0,7 0,7 0,7 100 

Nord-Aurdal 
97,6 0,9 0,5 0,9 100 

Vestre Slidre 
96,9 2,2 0,9 0,0 100 

Øystre Slidre 
97,2 1,4 1,4 0,0 100 

Vang 
98,5 1,5 0,0 0,0 100 
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Tabell 88: Har du/dere økonomi til å betale for en ukes ferie utenfor hjemmet i året? Regioner og 
kommuner 

  Ja Nei Vet ikke 
Ikke 

relevant Sum 

Lillehammerregionen           92,0  
             

3,5  
             

2,7  
             

1,8  
           

100  

Gjøvikregionen           88,3  
             

7,1  
             

2,2  
             

2,3  
           

100  

Hadeland           92,1  
             

5,4  
             

0,9  
             

1,6  
           

100  

Midt-Gudbrandsdal           85,4  
             

8,6  
             

3,1  
             

2,9  
           

100  

Nord-Gudbrandsdal           85,4  
             

6,3  
             

3,2  
             

5,1  
           

100  

Valdres           87,2  
             

6,4  
             

3,0  
             

3,4  
           

100  

Lillehammer 95,2 2,0 2,4 0,4 100 

Øyer 84,5 7,3 5,2 3,0 100 

Gausdal 84,2 7,0 2,6 6,3 100 

Gjøvik 88,4 7,6 2,4 1,6 100 

Østre Toten 90,2 4,9 1,5 3,4 100 

Vestre Toten 87,0 8,8 2,5 1,7 100 

Søndre Land 89,3 5,8 1,7 3,3 100 

Nordre Land 87,1 6,8 2,5 3,6 100 

Jevnaker 91,1 6,3 0,6 1,9 100 

Gran 91,6 5,1 1,5 1,8 100 

Nord-Fron 86,3 11,5 0,7 1,4 100 

Sør-Fron 87,5 5,4 3,6 3,6 100 

Ringebu 83,4 7,0 5,3 4,3 100 

Dovre 88,0 4,1 2,6 5,3 100 

Lesja 86,9 7,3 2,0 3,7 100 

Skjåk 83,0 7,5 2,7 6,8 100 

Lom 85,8 7,1 3,3 3,8 100 

Vågå 84,3 6,2 5,6 3,9 100 

Sel 85,7 5,8 2,6 5,8 100 

Sør-Aurdal 78,5 10,4 3,6 7,5 100 

Etnedal 84,4 7,5 5,4 2,7 100 

Nord-Aurdal 91,0 5,2 1,9 1,9 100 

Vestre Slidre 89,2 4,5 1,8 4,5 100 

Øystre Slidre 86,7 6,0 3,9 3,5 100 

Vang 86,2 7,2 5,1 1,4 100 
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Tabell 89: Har du dere økonomi til å ha PC og internettilgang i husstanden? Regioner og kommuner 

  Ja Nei Vet ikke 
Ikke 

relevant Sum 

Lillehammerregionen           98,0  
             

0,7                 -    
             

1,2             100  

Gjøvikregionen           96,8  
             

1,7  
             

0,3  
             

1,2             100  

Hadeland           97,2  
             

1,9  
             

0,2  
             

0,7             100  

Midt-Gudbrandsdal           97,4  
             

1,6                 -    
             

1,0             100  

Nord-Gudbrandsdal           97,3  
             

1,6  
             

0,3  
             

0,8             100  

Valdres           97,7  
             

1,2                 -    
             

1,2             100  

Lillehammer 98,5 0,4 0,0 1,1 100 

Øyer 97,9 1,3 0,0 0,9 100 

Gausdal 94,9 2,2 0,4 2,5 100 

Gjøvik 97,2 1,2 0,0 1,6 100 

Østre Toten 96,2 2,3 1,1 0,4 100 

Vestre Toten 97,1 1,7 0,4 0,8 100 

Søndre Land 95,9 3,3 0,0 0,8 100 

Nordre Land 96,1 2,5 0,0 1,4 100 

Jevnaker 97,4 1,3 0,6 0,6 100 

Gran 97,0 2,2 0,0 0,7 100 

Nord-Fron 97,1 2,2 0,0 0,7 100 

Sør-Fron 98,3 1,7 0,0 0,0 100 

Ringebu 96,8 0,5 0,0 2,7 100 

Dovre 97,0 1,5 0,4 1,1 100 

Lesja 97,2 1,6 0,8 0,4 100 

Skjåk 97,4 1,3 0,0 1,3 100 

Lom 96,2 2,7 0,0 1,1 100 

Vågå 97,3 1,1 1,1 0,5 100 

Sel 98,1 1,3 0,0 0,6 100 

Sør-Aurdal 94,6 3,2 0,0 2,2 100 

Etnedal 98,0 1,3 0,0 0,7 100 

Nord-Aurdal 98,6 0,0 0,0 1,4 100 

Vestre Slidre 97,7 1,4 0,0 0,9 100 

Øystre Slidre 96,5 2,1 0,3 1,0 100 

Vang 100,0 0,0 0,0 0,0 100 
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Tabell 90: Har du dere økonomi til å eie en bil? Regioner og kommuner 

  Ja Nei Vet ikke 
Ikke 

relevant Sum 

Lillehammerregionen           96,8  
             

0,7  
             

0,7               1,8  
           

100  

Gjøvikregionen           95,3  
             

2,8  
             

0,9               1,0  
           

100  

Hadeland           96,5  
             

2,1  
             

0,2               1,2  
           

100  

Midt-Gudbrandsdal           96,4  
             

2,3  
             

0,3               1,0  
           

100  

Nord-Gudbrandsdal           95,9  
             

1,9  
             

0,6               1,6  
           

100  

Valdres           97,8  
             

1,2  
             

0,2               0,9  
           

100  

Lillehammer 96,5 0,9 0,4 2,2 100 

Øyer 98,7 0,4 0,4 0,4 100 

Gausdal 96,0 0,7 1,8 1,5 100 

Gjøvik 94,8 2,8 1,6 0,8 100 

Østre Toten 97,0 2,2 0,0 0,7 100 

Vestre Toten 93,3 3,8 1,3 1,7 100 

Søndre Land 96,7 2,4 0,0 0,8 100 

Nordre Land 95,8 2,1 0,7 1,4 100 

Jevnaker 95,5 2,6 0,6 1,3 100 

Gran 96,7 1,8 0,4 1,1 100 

Nord-Fron 97,2 1,4 0,0 1,4 100 

Sør-Fron 100,0 0,0 0,0 0,0 100 

Ringebu 93,7 4,7 0,5 1,1 100 

Dovre 98,1 1,5 0,0 0,4 100 

Lesja 94,4 3,2 0,4 2,0 100 

Skjåk 97,4 0,0 1,3 1,3 100 

Lom 97,8 1,1 0,0 1,1 100 

Vågå 96,7 1,7 1,1 0,6 100 

Sel 93,5 2,6 0,6 3,2 100 

Sør-Aurdal 95,7 1,8 1,1 1,4 100 

Etnedal 98,7 0,7 0,0 0,7 100 

Nord-Aurdal 98,1 0,9 0,0 0,9 100 

Vestre Slidre 99,6 0,0 0,0 0,4 100 

Øystre Slidre 97,6 1,4 0,3 0,7 100 

Vang 97,1 2,9 0,0 0,0 100 
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Tabell 91: Har du/dere økonomi til å betale for undersøkelse og behandling hos tannlege? Regioner og 
kommuner 

  Ja Nei Vet ikke 
Ikke 

relevant Sum 

Lillehammerregionen           95,0  
             

3,2  
             

1,4  
             

0,4  
           

100  

Gjøvikregionen           92,2  
             

5,0  
             

2,4  
             

0,3  
           

100  

Hadeland           93,2  
             

4,7  
             

1,9  
             

0,2  
           

100  

Midt-Gudbrandsdal           91,8  
             

4,9  
             

1,3  
             

2,1  
           

100  

Nord-Gudbrandsdal           94,2  
             

3,5  
             

1,8  
             

0,6  
           

100  

Valdres           93,3  
             

5,2  
             

1,0  
             

0,5  
           

100  

Lillehammer 95,7 2,8 1,1 0,4 100 

Øyer 94,0 4,7 1,3 0,0 100 

Gausdal 92,7 3,3 3,3 0,7 100 

Gjøvik 94,0 3,2 2,8 0,0 100 

Østre Toten 93,6 2,2 4,1 0,0 100 

Vestre Toten 87,8 10,9 0,8 0,4 100 

Søndre Land 91,9 6,5 0,0 1,6 100 

Nordre Land 91,0 6,1 2,5 0,4 100 

Jevnaker 93,0 4,4 1,9 0,6 100 

Gran 93,0 5,1 1,8 0,0 100 

Nord-Fron 88,6 5,7 1,4 4,3 100 

Sør-Fron 93,3 5,0 0,0 1,7 100 

Ringebu 94,1 3,7 2,1 0,0 100 

Dovre 94,0 2,6 3,0 0,4 100 

Lesja 94,0 0,4 4,4 1,2 100 

Skjåk 93,4 3,3 1,3 2,0 100 

Lom 96,7 2,2 0,5 0,5 100 

Vågå 95,0 3,3 1,1 0,6 100 

Sel 93,5 5,2 1,3 0,0 100 

Sør-Aurdal 90,3 6,5 2,9 0,4 100 

Etnedal 91,3 7,3 1,3 0,0 100 

Nord-Aurdal 93,4 5,7 0,5 0,5 100 

Vestre Slidre 95,6 3,6 0,0 0,9 100 

Øystre Slidre 95,2 2,4 1,0 1,4 100 

Vang 92,0 7,2 0,7 0,0 100 

Vi har konstruert et samlet mål på økonomien, hvor vi har slått sammen variablene «å 
betale løpende utgifter», «en ukes ferie utenfor hjemmet i løpet av året», «PC og 
internettilgang i husstanden», «eie en bil» og «betale for en undersøkelse og behandling 
hos tannlege». Hensikten med det sammenslåtte målet er å få et helhetlig bilde av 
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økonomien til respondentene. Vi har holdt utenom de respondenter som har svart «Ikke 
relevant» på ett eller flere av spørsmålene. 

Tabell 92: Samlet mål på økonomien (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til å betale løpende 
utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC- og internettilgang i husstanden, eie en bil og betale for 
undersøkelse og behandling hos tannlege. Regioner og kommuner 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer 
fire av fem 

Nei, klarer 
en til tre Sum 

Lillehammerregionen 89,3 6,1 4,6 100 

Gjøvikregionen 84,4 8,6 7,0 100 

Hadeland 87,5 7,9 4,6 100 

Midt-Gudbrandsdal 82,7 9,7 7,6 100 

Nord-Gudbrandsdal 84,0 9,5 6,5 100 

Valdres 84,3 9,8 5,9 100 

Lillehammer 91,5 4,5 4,0 100 

Øyer 83,3 11,8 4,8 100 

Gausdal 83,9 8,4 7,6 100 

Gjøvik 85,1 7,9 7,1 100 

Østre Toten 85,3 8,9 5,8 100 

Vestre Toten 83,4 7,9 8,7 100 

Søndre Land 87,0 7,8 5,2 100 

Nordre Land 80,4 11,8 7,7 100 

Jevnaker 89,5 4,6 5,9 100 

Gran 86,4 9,4 4,2 100 

Nord-Fron 80,0 10,4 9,6 100 

Sør-Fron 84,5 10,3 5,2 100 

Ringebu 84,7 8,5 6,8 100 

Dovre 84,8 9,6 5,6 100 

Lesja 86,9 6,1 7,0 100 

Skjåk 78,2 12,9 8,8 100 

Lom 86,4 8,5 5,1 100 

Vågå 81,1 12,6 6,3 100 

Sel 85,9 7,7 6,3 100 

Sør-Aurdal 77,0 12,5 10,5 100 

Etnedal 82,3 8,8 8,8 100 

Nord-Aurdal 87,7 8,9 3,4 100 

Vestre Slidre 87,0 8,4 4,7 100 

Øystre Slidre 85,5 9,5 5,1 100 

Vang 79,6 13,1 7,3 100 
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Tabell 93: Samlet mål på økonomien (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til å betale løpende 
utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC og internett-tilgang i husstanden, eie en bil, og betale for 
undersøkelse og behandling hos tannlege. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. 
Lillehammerregionen 
  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer fire 
av fem 

Nei, klarer 
en til tre Sum 

Lillehammerregionen 89,3 6,1 4,6 100 
Kjønn         
Kvinne 88,1 6,5 5,5 100 
Mann 90,6 5,7 3,7 100 
Alder*         
18-34 år 71,3 19,1 9,6 100 
35-49 år 88,3 5,1 6,5 100 
50 – 66 år  96,0 2,3 1,7 100 
67-85 år 87,3 7,6 5,1 100 
Utdanningsnivå*         
Grunnskole/realskole 78,7 8,9 12,4 100 
Videregående 89,1 7,1 3,8 100 
Bachelorgrad el. Høyere 94,0 4,1 1,9 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 63,3 20,4 16,3 100 

200 000 - 499 000 86,6 7,0 6,5 100 

500 000 eller mer 97,0 2,2 0,8 100 
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Tabell 94: Samlet mål på økonomien (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til å betale løpende 
utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC og internett-tilgang i husstanden, eie en bil, og betale for 
undersøkelse og behandling hos tannlege. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Gjøvikregionen 
  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer fire 
av fem 

Nei, klarer en 
til tre Sum 

Gjøvikregionen 84,4 8,6 7,0 100 
Kjønn         
Kvinne 85,6 7,4 7,0 100 
Mann 83,2 9,9 6,9 100 
Alder*         
18-34 år 80,7 4,6 14,7 100 
35-49 år 83,7 9,8 6,5 100 
50 – 66 år  89,7 6,6 3,7 100 
67-85 år 79,6 15,2 5,2 100 
Utdanningsnivå*         
Grunnskole/realskole 76,2 12,6 11,1 100 
Videregående 83,2 9,4 7,4 100 
Bachelorgrad el. 
Høyere 91,6 4,6 3,8 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 61,1 8,9 30,0 100 

200 000 - 499 000 81,5 11,6 6,9 100 

500 000 eller mer 95,3 3,6 1,1 100 
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Tabell 95: Samlet mål på økonomien (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til å betale løpende 
utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC og internett-tilgang i husstanden, eie en bil, og betale for 
undersøkelse og behandling hos tannlege. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Hadeland 
  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer fire 
av fem 

Nei, klarer en 
til tre Sum 

Hadeland 87,5 7,9 4,6 100 
Kjønn         
Kvinne 85,1 8,4 6,5 100 
Mann 90,0 7,5 2,5 100 
Alder         
18-34 år 90,6 6,3 3,1 100 
35-49 år 89,2 6,2 4,6 100 
50 – 66 år  88,7 6,5 4,8 100 
67-85 år 78,1 15,1 6,8 100 
Utdanningsnivå*         
Grunnskole/realskole 79,8 11,0 9,2 100 
Videregående 88,0 6,6 5,4 100 
Bachelorgrad el. Høyere 92,5 7,5 0,0 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 72,0 16,0 12,0 100 

200 000 - 499 000 85,4 9,2 5,4 100 

500 000 eller mer 93,3 5,3 1,3 100 
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Tabell 96: Samlet mål på økonomien (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til å betale løpende 
utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC og internett-tilgang i husstanden, eie en bil, og betale for 
undersøkelse og behandling hos tannlege. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Midt-
Gudbrandsdal 
  2018 

  Ja, klarer alle 
fem 

Nei, klarer 
fire av fem 

Nei, klarer en 
til tre Sum 

Midt-Gudbrandsdal 82,7 9,7 7,6 100 
Kjønn         
Kvinne 84,4 10,6 5,0 100 
Mann 81,0 9,0 10,1 100 
Alder*         
18-34 år 78,7 10,7 10,7 100 
35-49 år 74,1 19,8 6,2 100 
50 – 66 år  91,8 5,5 2,7 100 
67-85 år 83,3 6,0 10,7 100 
Utdanningsnivå*         
Grunnskole/realskole 78,2 9,0 12,8 100 
Videregående 75,9 13,9 10,1 100 
Bachelorgrad el. Høyere 94,4 4,0 1,6 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 59,5 9,5 31,0 100 

200 000 - 499 000 85,4 9,2 5,4 100 

500 000 eller mer 90,0 9,0 1,0 100 
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Tabell 97: Samlet mål på økonomien (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til å betale løpende 
utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC og internett-tilgang i husstanden, eie en bil, og betale for 
undersøkelse og behandling hos tannlege. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Nord-
Gudbrandsdal 
  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer fire 
av fem 

Nei, klarer en 
til tre Sum 

Nord-Gudbrandsdal 84,0 9,5 6,5 100 

Kjønn         

Kvinne 81,9 11,3 6,8 100 

Mann 86,5 7,6 5,9 100 

Alder*         

18-34 år 76,8 16,5 6,7 100 

35-49 år 85,0 6,1 8,8 100 

50 – 66 år  92,0 5,9 2,1 100 

67-85 år 78,5 11,8 9,7 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 75,2 13,1 11,7 100 

Videregående 84,9 10,3 4,8 100 

Bachelorgrad el. Høyere 91,1 5,0 3,9 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 60,5 20,2 19,3 100 

200 000 - 499 000 84,7 10,1 5,2 100 

500 000 eller mer 95,1 3,9 1,0 100 
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Tabell 98: Samlet mål på økonomien (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til å betale løpende 
utgifter, en ukes ferie utenfor hjemmet i året, PC og internett-tilgang i husstanden, eie en bil, og betale for 
undersøkelse og behandling hos tannlege. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Valdres 
  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer fire 
av fem 

Nei, klarer en 
til tre Sum 

Valdres 84,3 9,8 5,9 100 
Kjønn         
Kvinne 81,7 11,2 7,2 100 
Mann 87,0 8,4 4,6 100 
Alder         
18-34 år 81,4 12,4 6,2 100 
35-49 år 83,3 10,3 6,4 100 
50 – 66 år  86,7 8,5 4,8 100 
67-85 år 84,3 9,1 6,7 100 
Utdanningsnivå*         
Grunnskole/realskole 73,9 15,3 10,8 100 
Videregående 86,5 8,0 5,4 100 
Bachelorgrad el. Høyere 91,0 7,4 1,5 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 62,9 15,5 21,6 100 

200 000 - 499 000 82,6 11,3 6,2 100 

500 000 eller mer 95,7 4,3 0,0 100 

Fordeling av goder blant barnefamilier 

Med barnefamilier menes at det i husstanden er barn i aldersgruppen 0-19 år. Vi har holdt 
de som har svart «Ikke relevant» utenom. 
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Tabell 99: Har du/dere økonomi til at barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom? Regioner og kommuner 

  Ja Nei Vet ikke Sum 

Lillehammerregionen           96,9  
             

1,6  
             

1,6             100  

Gjøvikregionen           98,4  
             

1,6  
               

-               100  

Hadeland           97,2  
             

2,1  
             

0,7             100  

Midt-Gudbrandsdal         100,0                 -    
               

-               100  

Nord-Gudbrandsdal           95,8  
             

3,9  
             

0,4             100  

Valdres           98,1  
             

0,9  
             

0,9             100  

Lillehammer 94,5 2,7 2,7 100 

Øyer 100,0 0,0 0,0 100 

Gausdal 98,4 1,6 0,0 100 

Gjøvik 100,0 0,0 0,0 100 

Østre Toten 100,0 0,0 0,0 100 

Vestre Toten 90,5 9,5 0,0 100 

Søndre Land 100,0 0,0 0,0 100 

Nordre Land 100,0 0,0 0,0 100 

Jevnaker 93,8 4,6 1,5 100 

Gran 100,0 0,0 0,0 100 

Nord-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Ringebu 100,0 0,0 0,0 100 

Dovre 95,5 1,5 3,0 100 

Lesja 95,7 4,3 0,0 100 

Skjåk 100,0 0,0 0,0 100 

Lom 100,0 0,0 0,0 100 

Vågå 100,0 0,0 0,0 100 

Sel 90,9 9,1 0,0 100 

Sør-Aurdal 97,3 2,7 0,0 100 

Etnedal 94,3 0,0 5,7 100 

Nord-Aurdal 100,0 0,0 0,0 100 

Vestre Slidre 98,4 1,6 0,0 100 

Øystre Slidre 100,0 0,0 0,0 100 

Vang 95,1 0,0 4,9 100 
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Tabell 100: Har du/dere økonomi til at barn/ungdom i husstanden kan ta med seg venner hjem? Regioner 
og kommuner 

  Ja Nei Vet ikke Sum 

Lillehammerregionen           98,4                 -    
             

1,6             100  

Gjøvikregionen           98,7  
             

1,3                 -               100  

Hadeland           99,3                 -    
             

0,7             100  

Midt-Gudbrandsdal         100,0                 -                   -               100  

Nord-Gudbrandsdal           98,9  
             

0,7  
             

0,4             100  

Valdres           98,7  
             

1,3                 -               100  

Lillehammer 97,1 0,0 2,9 100 

Øyer 100,0 0,0 0,0 100 

Gausdal 98,4 1,6 0,0 100 

Gjøvik 100,0 0,0 0,0 100 

Østre Toten 100,0 0,0 0,0 100 

Vestre Toten 95,0 5,0 0,0 100 

Søndre Land 100,0 0,0 0,0 100 

Nordre Land 97,5 2,5 0,0 100 

Jevnaker 98,5 0,0 1,5 100 

Gran 100,0 0,0 0,0 100 

Nord-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Ringebu 100,0 0,0 0,0 100 

Dovre 95,5 1,5 3,0 100 

Lesja 95,5 4,5 0,0 100 

Skjåk 100,0 0,0 0,0 100 

Lom 100,0 0,0 0,0 100 

Vågå 100,0 0,0 0,0 100 

Sel 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Aurdal 98,6 1,4 0,0 100 

Etnedal 100,0 0,0 0,0 100 

Nord-Aurdal 100,0 0,0 0,0 100 

Vestre Slidre 98,4 1,6 0,0 100 

Øystre Slidre 96,5 3,5 0,0 100 

Vang 100,0 0,0 0,0 100 
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Tabell 101: Har du/dere økonomi til at barn/ungdom får delta i og selv ha bursdagsfeiring? Regioner og 
kommuner 

  Ja Nei Vet ikke Sum 

Lillehammerregionen 
          

97,3  
             

1,1  
             

1,6             100  

Gjøvikregionen 
          

99,2  
             

0,8  
               

-               100  

Hadeland 
          

99,3                 -    
             

0,7             100  

Midt-Gudbrandsdal 
        

100,0                 -    
               

-               100  

Nord-Gudbrandsdal 
          

99,3  
             

0,7  
               

-               100  

Valdres 
          

99,7  
             

0,3  
               

-               100  

Lillehammer 97,1 0,0 2,9 100 

Øyer 100,0 0,0 0,0 100 

Gausdal 93,7 6,3 0,0 100 

Gjøvik 100,0 0,0 0,0 100 

Østre Toten 100,0 0,0 0,0 100 

Vestre Toten 95,1 4,9 0,0 100 

Søndre Land 100,0 0,0 0,0 100 

Nordre Land 100,0 0,0 0,0 100 

Jevnaker 98,5 0,0 1,5 100 

Gran 100,0 0,0 0,0 100 

Nord-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Ringebu 100,0 0,0 0,0 100 

Dovre 98,5 1,5 0,0 100 

Lesja 95,3 4,7 0,0 100 

Skjåk 100,0 0,0 0,0 100 

Lom 100,0 0,0 0,0 100 

Vågå 100,0 0,0 0,0 100 

Sel 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Aurdal 100,0 0,0 0,0 100 

Etnedal 100,0 0,0 0,0 100 

Nord-Aurdal 100,0 0,0 0,0 100 

Vestre Slidre 98,4 1,6 0,0 100 

Øystre Slidre 100,0 0,0 0,0 100 

Vang 100,0 0,0 0,0 100 
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Tabell 102:Har du/dere økonomi til at barn/ungdom kan delta på fritidsaktiviteter? Regioner og kommuner 

  Ja Nei Vet ikke Sum 

Lillehammerregionen 
          

94,6  
             

0,5  
             

4,8             100  

Gjøvikregionen 
          

97,4  
             

1,3  
             

1,3             100  

Hadeland 
          

97,1                 -    
             

2,9             100  

Midt-Gudbrandsdal 
          

98,7  
             

1,3  
               

-               100  

Nord-Gudbrandsdal 
          

97,4  
             

1,9  
             

0,7             100  

Valdres 
          

97,1  
             

1,6  
             

1,3             100  

Lillehammer 95,7 0,0 4,3 100 

Øyer 90,8 1,1 8,0 100 

Gausdal 98,4 1,6 0,0 100 

Gjøvik 100,0 0,0 0,0 100 

Østre Toten 98,4 0,0 1,6 100 

Vestre Toten 88,9 5,6 5,6 100 

Søndre Land 96,0 4,0 0,0 100 

Nordre Land 100,0 0,0 0,0 100 

Jevnaker 95,2 0,0 4,8 100 

Gran 98,7 0,0 1,3 100 

Nord-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Ringebu 97,1 2,9 0,0 100 

Dovre 98,4 1,6 0,0 100 

Lesja 98,3 1,7 0,0 100 

Skjåk 96,0 0,0 4,0 100 

Lom 100,0 0,0 0,0 100 

Vågå 91,7 6,3 2,1 100 

Sel 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Aurdal 94,4 1,4 4,2 100 

Etnedal 100,0 0,0 0,0 100 

Nord-Aurdal 97,5 2,5 0,0 100 

Vestre Slidre 98,4 1,6 0,0 100 

Øystre Slidre 97,6 1,2 1,2 100 

Vang 100,0 0,0 0,0 100 
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Tabell 103: Har du/dere økonomi til at barn/ungdom har utstyr til å delta på fritidsaktiviteter? Regioner og 
kommuner 

  Ja Nei Vet ikke Sum 

Lillehammerregionen 
          

93,0  
             

1,6  
             

5,4             100  

Gjøvikregionen 
          

97,0  
             

1,7  
             

1,3             100  

Hadeland 
          

95,8  
             

2,1  
             

2,1             100  

Midt-Gudbrandsdal 
          

96,2  
             

1,3  
             

2,6             100  

Nord-Gudbrandsdal 
          

97,8  
             

1,5  
             

0,7             100  

Valdres 
          

93,8  
             

3,2  
             

2,9             100  

Lillehammer 95,7 0,0 4,3 100 

Øyer 82,8 5,7 11,5 100 

Gausdal 96,7 1,6 1,6 100 

Gjøvik 100,0 0,0 0,0 100 

Østre Toten 98,4 0,0 1,6 100 

Vestre Toten 86,1 8,3 5,6 100 

Søndre Land 96,0 4,0 0,0 100 

Nordre Land 100,0 0,0 0,0 100 

Jevnaker 95,3 3,1 1,6 100 

Gran 96,2 1,3 2,5 100 

Nord-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Ringebu 94,3 2,9 2,9 100 

Dovre 96,9 3,1 0,0 100 

Lesja 98,3 1,7 0,0 100 

Skjåk 96,0 0,0 4,0 100 

Lom 100,0 0,0 0,0 100 

Vågå 93,6 4,3 2,1 100 

Sel 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Aurdal 90,4 2,7 6,8 100 

Etnedal 100,0 0,0 0,0 100 

Nord-Aurdal 97,5 2,5 0,0 100 

Vestre Slidre 95,1 1,6 3,3 100 

Øystre Slidre 89,3 4,8 6,0 100 

Vang 91,4 8,6 0,0 100 

For å få et helhetlig bilde av økonomien til respondentene har vi konstruert et samlet mål 
på hva barnefamilier opplever at de har økonomi til når det gjelder barna. I dette samlede 
målet har vi slått sammen variablene: «At barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom», 
«At barn/ungdom i husstanden kan ta med seg venner hjem», «At barn/ungdom får delta i 
og selv ha bursdagsfeiring», «At barn/ungdom kan delta på fritidsaktiviteter» og «At 
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barn/ungdom har utstyr til å delta på fritidsaktiviteter». De som har krysset av på «Ikke 
relevant" på ett eller flere spørsmål er holdt utenom.  

Tabell 104: Samlet mål på barnefamiliers økonomi (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til at 
barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom, kan ta med venner hjem, får delta i og selv ha 
bursdagsfeiring, kan delta på fritidsaktiviteter, og utstyr til å delta på fritidsaktiviteter? Regioner og 
kommuner 

  
Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer fire av 
fem 

Nei, klarer en 
til tre Sum 

Lillehammerregionen 84,7 6,9 8,5 100 

Gjøvikregionen 91,0 1,2 7,8 100 

Hadeland 90,9 5,6 3,5 100 

Midt-Gudbrandsdal 92,6 2,5 4,9 100 

Nord-Gudbrandsdal 87,0 4,2 8,8 100 

Valdres 89,5 5,1 5,4 100 

Lillehammer 87,1 5,7 7,1 100 

Øyer 79,1 7,7 13,2 100 

Gausdal 87,1 8,1 4,8 100 

Gjøvik 95,9 0,0 4,1 100 

Østre Toten 93,8 0,0 6,2 100 

Vestre Toten 77,5 2,5 20,0 100 

Søndre Land 92,3 0,0 7,7 100 

Nordre Land 87,2 5,8 7,0 100 

Jevnaker 87,5 7,8 4,7 100 

Gran 93,8 3,8 2,5 100 

Nord-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Sør-Fron 100,0 0,0 0,0 100 

Ringebu 82,5 2,5 15,0 100 

Dovre 86,6 1,5 11,9 100 

Lesja 80,9 0,0 19,1 100 

Skjåk 85,7 0,0 14,3 100 

Lom 98,0 0,0 2,0 100 

Vågå 84,0 6,0 10,0 100 

Sel 87,5 9,4 3,1 100 

Sør-Aurdal 89,2 0,0 10,8 100 

Etnedal 88,6 8,6 2,9 100 

Nord-Aurdal 90,2 4,9 4,9 100 

Vestre Slidre 93,5 3,2 3,2 100 

Øystre Slidre 89,3 4,8 6,0 100 

Vang 85,7 14,3 0,0 100 
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Tabell 105: Samlet mål på barnefamiliers økonomi (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til at 
barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom, kan ta med venner hjem, får delta i og selv ha 
bursdagsfeiring, kan delta på fritidsaktiviteter, og utstyr til å delta på fritidsaktiviteter? Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, og type forsørger. Lillehammerregionen  

  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer fire 
av fem 

Nei, klarer 
en til tre Sum 

Lillehammerregionen 84,7 6,9 8,5 100 

Kjønn         

Kvinne 86,2 7,3 6,4 100 

Mann 82,5 6,3 11,3 100 

Alder         

18-34 år 76,7 11,6 11,6 100 

35-49 år 88,0 7,0 5,0 100 

50 år og eldre 86,0 2,3 11,6 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 64,3 14,3 21,4 100 

Videregående 82,3 6,3 11,4 100 

Bachelorgrad el. Høyere 89,4 6,4 4,3 100 

Forsørger*         

Parforhold 87,0 3,7 9,3 100 

Enslig 69,2 26,9 3,8 100 

Tabell 106: Samlet mål på barnefamiliers økonomi (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til at 
barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom, kan ta med venner hjem, får delta i og selv ha 
bursdagsfeiring, kan delta på fritidsaktiviteter, og utstyr til å delta på fritidsaktiviteter? Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, og type forsørger. Gjøvikregionen  

  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer fire 
av fem 

Nei, klarer 
en til tre Sum 

Gjøvikregionen 91,0 1,2 7,8 100 

Kjønn         

Kvinne 90,8 1,4 7,7 100 

Mann 91,2 1,0 7,8 100 

Alder*         

18-34 år 83,3 3,3 13,3 100 

35-49 år 98,3 0,8 0,8 100 

50 år og eldre 85,7 0,0 14,3 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 79,3 3,4 17,2 100 

Videregående 90,0 2,0 8,0 100 
Bachelorgrad el. 
Høyere 94,7 0,9 4,4 100 

Forsørger         

Parforhold 91,6 0,9 7,5 100 

Enslig 87,1 3,2 9,7 100 
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Tabell 107: Samlet mål på barnefamiliers økonomi (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til at 
barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom, kan ta med venner hjem, får delta i og selv ha 
bursdagsfeiring, kan delta på fritidsaktiviteter, og utstyr til å delta på fritidsaktiviteter? Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, og type forsørger. Hadeland 

  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer 
fire av fem 

Nei, klarer en 
til tre Sum 

Hadeland 90,9 5,6 3,5 100,0 
Kjønn         

Kvinne 92,5 4,3 3,2 100 

Mann 89,6 6,3 4,2 100 

Alder         

18-34 år 91,3 8,7 0,0 100 

35-49 år 92,6 2,9 4,4 100 

50 år og eldre 85,2 7,4 7,4 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 90,5 4,8 4,8 100 

Videregående 88,1 6,0 6,0 100 

Bachelorgrad el. Høyere 94,5 5,5 0,0 100 

Forsørger         

Parforhold 90,7 5,9 3,4 100 

Enslig 92,3 3,8 3,8 100 

Tabell 108: Samlet mål på barnefamiliers økonomi (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til at 
barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom, kan ta med venner hjem, får delta i og selv ha 
bursdagsfeiring, kan delta på fritidsaktiviteter, og utstyr til å delta på fritidsaktiviteter? Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, og type forsørger. Midt-Gudbrandsdal 

  2018 

  Ja, klarer alle 
fem 

Nei, klarer 
fire av fem 

Nei, klarer en 
til tre Sum 

Midt-Gudbrandsdal 92,6 2,5 4,9 100,0 
Kjønn         

Kvinne 87,8 4,9 7,3 100 

Mann 97,6 0,0 2,4 100 

Alder         

18-34 år 81,8 9,1 9,1 100 

35-49 år 95,6 0,0 4,4 100 

50 år og eldre 93,8 0,0 6,3 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 81,8 9,1 9,1 100 

Videregående 94,7 2,6 2,6 100 

Bachelorgrad el. Høyere 93,5 0,0 6,5 100 

Forsørger         

Parforhold 92,1 1,6 6,3 100 

Enslig 94,4 5,6 0,0 100 
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Tabell 109: Samlet mål på barnefamiliers økonomi (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til at 
barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom, kan ta med venner hjem, får delta i og selv ha 
bursdagsfeiring, kan delta på fritidsaktiviteter, og utstyr til å delta på fritidsaktiviteter? Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, og type forsørger. Nord-Gudbrandsdal 

  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer fire 
av fem 

Nei, klarer 
en til tre Sum 

Nord-Gudbrandsdal 87,0 4,2 8,8 100,0 
Kjønn         

Kvinne 84,8 5,6 9,6 100 

Mann 89,8 1,9 8,3 100 

Alder*         

18-34 år 75,3 7,8 16,9 100 

35-49 år 93,5 4,3 2,2 100 

50 år og eldre 89,7 0,0 10,3 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 87,9 0,0 12,1 100 

Videregående 88,5 3,1 8,4 100 

Bachelorgrad el. Høyere 84,6 6,8 8,5 100 

Forsørger*         

Parforhold 89,9 2,2 7,9 100 

Enslig 72,9 13,6 13,6 100 

Tabell 110: Samlet mål på barnefamiliers økonomi (fem indikatorer). Andelen som har økonomi til at 
barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom, kan ta med venner hjem, får delta i og selv ha 
bursdagsfeiring, kan delta på fritidsaktiviteter, og utstyr til å delta på fritidsaktiviteter? Fordelt ut fra kjønn, 
alder, utdanning, og type forsørger. Valdres 

  2018 

  Ja, klarer 
alle fem 

Nei, klarer 
fire av fem 

Nei, klarer en 
til tre Sum 

Valdres 89,5 5,1 5,4 100,0 
Kjønn         

Kvinne 88,3 6,9 4,8 100 

Mann 92,0 2,4 5,6 100 

Alder*         

18-34 år 77,9 14,3 7,8 100 

35-49 år 94,5 1,8 3,7 100 

50 år og eldre 90,9 3,0 6,1 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 86,5 2,7 10,8 100 

Videregående 88,0 8,5 3,5 100 

Bachelorgrad el. Høyere 92,4 2,3 5,3 100 

Forsørger*         

Parforhold 92,7 2,3 5,0 100 

Enslig 72,5 19,6 7,8 100 
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Hovedaktivitet 

På spørsmålet om hovedaktivitet hadde respondentene ni svaralternativer, men vi har slått 
sammen noen kategorier og viser en femdeling. Nåværende hovedaktivitet 

Tabell 111: Nåværende hovedaktivitet. Regioner og kommuner 

  Arbeid Utd. Pensjonist Trygd Annet Sum 

Lillehammerregionen                  66,9  
             

1,8  
          

25,3  
             

4,2  
             

1,7             100  

Gjøvikregionen                  64,0  
             

2,2  
          

23,6  
             

7,3  
             

2,9             100  

Hadeland                  63,5  
             

2,8  
          

22,4  
             

7,6  
             

3,7             100  

Midt-Gudbrandsdal                  59,5  
             

3,1  
          

27,2  
             

7,2  
             

3,1             100  

Nord-Gudbrandsdal                  59,9  
             

3,5  
          

26,5  
             

6,4  
             

3,6             100  

Valdres                  66,3  
             

1,5  
          

23,8  
             

6,0  
             

2,5             100  

Lillehammer 66,5 1,9 25,7 4,1 1,7 100 

Øyer 69,1 1,3 24,2 4,2 1,3 100 

Gausdal 66,2 1,5 24,7 5,5 2,2 100 

Gjøvik 67,7 3,2 24,3 4,4 0,4 100 

Østre Toten 65,3 1,9 21,3 9,3 2,2 100 

Vestre Toten 57,0 0,4 23,1 10,7 8,7 100 

Søndre Land 61,3 2,5 23,5 8,4 4,2 100 

Nordre Land 61,2 1,0 27,3 7,7 2,8 100 

Jevnaker 65,4 1,9 23,9 6,3 2,5 100 

Gran 62,3 3,3 21,7 8,3 4,3 100 

Nord-Fron 58,6 2,1 30,0 7,1 2,1 100 

Sør-Fron 60,0 5,0 21,7 10,0 3,3 100 

Ringebu 60,0 2,6 27,9 5,8 3,7 100 

Dovre 62,9 2,6 28,5 3,7 2,2 100 

Lesja 67,3 2,4 24,2 4,8 1,2 100 

Skjåk 58,6 1,3 30,6 7,6 1,9 100 

Lom 69,4 1,6 21,3 5,5 2,2 100 

Vågå 56,8 4,4 26,2 6,0 6,6 100 

Sel 54,5 5,1 26,9 9,0 4,5 100 

Sør-Aurdal 59,8 2,8 26,9 8,4 2,1 100 

Etnedal 64,0 1,3 28,7 4,0 2,0 100 

Nord-Aurdal 68,2 0,9 21,3 7,6 1,9 100 

Vestre Slidre 69,2 0,0 25,0 3,6 2,2 100 

Øystre Slidre 66,4 1,4 23,6 4,5 4,1 100 

Vang 69,1 3,7 22,1 2,2 2,9 100 
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Tabell 112: Hvordan trives du i din nåværende hovedaktivitet? Regioner og kommuner 

  
Svært 

fornøyd Fornøyd 

Verken 
fornøyd eller 
misfornøyd Misfornøyd 

Svært 
misfornøyd Sum 

Lillehammerregionen 
                

41,0  
                

43,8  
                

11,6  
                  

3,5  
                  

0,1  
                 

100  

Gjøvikregionen 
                

34,8  
                

45,9  
                

12,3  
                  

4,9  
                  

2,2  
                 

100  

Hadeland 
                

41,0  
                

45,4  
                  

8,9  
                  

3,7  
                  

0,9  
                 

100  

Midt-Gudbrandsdal 
                

37,8  
                

43,8  
                

11,9  
                  

4,4  
                  

2,1  
                 

100  

Nord-Gudbrandsdal 
                

40,2  
                

41,6  
                

12,8  
                  

3,7  
                  

1,7  
                 

100  

Valdres 
                

35,2  
                

47,4  
                

11,5  
                  

4,0  
                  

1,9  
                 

100  

Lillehammer 42,1 42,5 11,7 3,7 0,0 100 

Øyer 37,3 45,5 12,9 3,9 0,4 100 

Gausdal 38,8 48,0 9,9 2,6 0,7 100 

Gjøvik 32,9 47,8 12,4 4,4 2,4 100 

Østre Toten 39,1 46,6 10,2 3,0 1,1 100 

Vestre Toten 28,8 45,3 14,4 8,1 3,4 100 

Søndre Land 42,1 39,7 9,9 7,4 0,8 100 

Nordre Land 39,4 42,6 13,8 2,8 1,4 100 

Jevnaker 42,4 44,3 8,9 2,5 1,9 100 

Gran 39,9 45,8 9,2 4,4 0,7 100 

Nord-Fron 37,7 42,8 14,5 4,3 0,7 100 

Sør-Fron 36,7 48,3 6,7 5,0 3,3 100 

Ringebu 38,7 42,5 11,8 4,3 2,7 100 

Dovre 37,7 44,0 14,0 3,5 0,8 100 

Lesja 41,0 41,4 13,4 3,8 0,4 100 

Skjåk 34,6 48,7 12,2 3,2 1,3 100 

Lom 42,2 38,9 11,4 5,9 1,6 100 

Vågå 38,5 39,0 17,0 2,7 2,7 100 

Sel 43,4 40,8 10,5 3,3 2,0 100 

Sør-Aurdal 32,4 48,6 12,9 4,7 1,4 100 

Etnedal 36,5 46,6 12,2 1,4 3,4 100 

Nord-Aurdal 35,4 44,2 12,6 5,3 2,4 100 

Vestre Slidre 33,8 51,1 9,6 3,2 2,3 100 

Øystre Slidre 36,0 52,2 8,3 2,4 1,0 100 

Vang 38,7 44,5 13,1 2,9 0,7 100 
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Tabell 113: Trivsel med nåværende hovedaktivitet. Fordelt på kjønn, alder, utdanningsnivå, inntekt og type 
hovedaktivitet. Lillehammerregionen  

  Svært 
fornøyd Fornøyd 

Verken 
fornøyd 

eller 
misfornøyd 

Misfornøyd Svært 
misfornøyd Sum 

Lillehammerregionen              
41,0  

          
43,8  

              
11,6  

                
3,5  

               
0,1  100 

Kjønn             

Kvinne 40,1 43,4 11,6 4,7 0,2 100 

Mann 42,0 44,2 11,6 2,0 0,2 100 

Alder*             

18-34 år 47,1 43,7 5,9 3,4 0,0 100 

35-49 år 41,6 37,6 12,7 7,7 0,5 100 

50-66 år 43,6 41,4 11,7 3,3 0,0 100 

67-85 år 35,0 51,2 13,8 0,0 0,0 100 

Utdanningsnivå             

Grunnskole/realskole 31,5 50,5 14,7 2,7 0,5 100 

Videregående 41,8 41,2 12,4 4,6 0,0 100 

Bachelorgrad + 44,6 42,5 9,5 3,1 0,2 100 

Inntektsnivå*             

-199 000 18,9 52,8 20,8 5,7 1,9 100 

200 000 - 499 000 39,1 43,0 12,9 4,8 0,2 100 

500 000 + 48,8 43,7 6,5 1,1 0,0 100 

Aktivitet*             

Arbeid 45,0 41,9 9,4 3,5 0,2 100 

Pensjonist 38,0 49,6 12,4 0,0 0,0 100 

Annet 15,1 42,5 26,0 15,1 1,4 100 
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Tabell 114: Trivsel med nåværende hovedaktivitet. Fordelt på kjønn, alder, utdanningsnivå, inntekt og type 
hovedaktivitet. Gjøvikregionen  

  Svært 
fornøyd Fornøyd 

Verken 
fornøyd 

eller 
misfornøyd 

Misfornøyd Svært 
misfornøyd Sum 

Gjøvikregionen              
34,8  

          
45,9  

              
12,3  

                
4,9  

               
2,2  100 

Kjønn             

Kvinne 45,9 12,4 5,9 1,2 0,0 65 

Mann 45,7 12,3 3,6 3,3 0,0 65 

Alder*             

18-34 år 22,5 49,8 14,4 6,2 7,2 100 

35-49 år 37,0 40,2 13,2 8,4 1,3 100 

50-66 år 39,1 43,3 13,2 2,8 1,7 100 

67-85 år 36,1 51,5 10,4 2,0 0,0 100 

Utdanningsnivå*             

Grunnskole/realskole 28,9 47,5 16,4 5,7 1,4 100 

Videregående 34,5 46,3 11,4 4,0 3,8 100 

Bachelorgrad + 40,2 43,9 9,9 5,4 0,6 100 

Inntektsnivå*             

-199 000 18,4 53,4 11,7 8,7 7,8 100 

200 000 - 499 000 32,6 46,7 13,8 4,9 1,9 100 

500 000 + 42,5 42,8 10,4 3,5 0,8 100 

Aktivitet*             

Arbeid 37,8 45,4 11,1 3,6 2,0 100 

Pensjonist 38,2 50,2 9,3 2,3 0,0 100 

Annet 13,8 40,6 22,5 15,9 7,2 100 
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Tabell 115:Trivsel med nåværende hovedaktivitet. Fordelt på kjønn, alder, utdanningsnivå, inntekt og type 
hovedaktivitet. Hadeland 

  Svært 
fornøyd Fornøyd 

Verken 
fornøyd 

eller 
misfornøyd 

Misfornøyd Svært 
misfornøyd Sum 

Hadeland              
41,0  

          
45,4  

                 
8,9  

                
3,7  

               
0,9  100 

Kjønn             

Kvinne 37,9 47,0 11,4 2,3 1,4 100 

Mann 44,4 43,5 6,3 5,3 0,5 100 

Alder*             

18-34 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

35-49 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

50-66 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

67-85 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Utdanningsnivå             

Grunnskole/realskole 35,3 47,1 13,4 4,2 0,0 100 

Videregående 45,6 38,6 9,9 4,1 1,8 100 

Bachelorgrad + 41,0 51,5 3,0 3,7 0,7 100 

Inntektsnivå*             

-199 000 38,7 25,8 19,4 9,7 6,5 100 

200 000 - 499 000 40,3 44,5 10,5 4,2 0,5 100 

500 000 + 42,7 50,7 4,0 2,7 0,0 100 

Aktivitet*             

Arbeid 43,0 48,9 5,9 1,8 0,4 100 

Pensjonist 34,4 54,2 8,3 3,1 0,0 100 

Annet 43,1 13,8 22,4 15,5 5,2 100 
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Tabell 116: Trivsel med nåværende hovedaktivitet. Fordelt på kjønn, alder, utdanningsnivå, inntekt og type 
hovedaktivitet. Midt-Gudbrandsdal 

  Svært 
fornøyd Fornøyd 

Verken 
fornøyd 

eller 
misfornøyd 

Misfornøyd Svært 
misfornøyd Sum 

Midt-Gudbrandsdal              
37,8  

          
43,8  

              
11,9  

                
4,4  

               
2,1  100 

Kjønn             

Kvinne 35,8 44,2 11,6 5,8 2,6 100 

Mann 39,9 44,0 11,9 3,1 1,0 100 

Alder*             

18-34 år 46,3 35,0 15,0 2,5 1,3 100 

35-49 år 25,3 48,3 10,3 13,8 2,3 100 

50-66 år 37,5 45,5 12,5 1,8 2,7 100 

67-85 år 41,6 46,1 10,1 0,0 2,2 100 

Utdanningsnivå             

Grunnskole/realskole 31,3 45,8 13,3 3,6 6,0 100 

Videregående 33,7 44,4 16,0 4,7 1,2 100 

Bachelorgrad + 46,8 42,1 5,6 4,8 0,8 100 

Inntektsnivå*             

-199 000 22,0 34,0 28,0 6,0 10,0 100 

200 000 - 499 000 40,8 44,4 9,7 4,6 0,5 100 

500 000 + 41,0 50,0 4,0 4,0 1,0 100 

Aktivitet*             

Arbeid 42,6 46,5 5,7 4,8 0,4 100 

Pensjonist 37,0 50,0 10,0 1,0 2,0 100 

Annet 19,6 19,6 39,2 11,8 9,8 100 
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Tabell 117: Trivsel med nåværende hovedaktivitet. Fordelt på kjønn, alder, utdanningsnivå, inntekt og type 
hovedaktivitet. Nord-Gudbrandsdal 

  Svært 
fornøyd Fornøyd 

Verken 
fornøyd 

eller 
misfornøyd 

Misfornøyd Svært 
misfornøyd Sum 

Nord-Gudbrandsdal              
40,2  

          
41,6  

              
12,8  

                
3,7  

               
1,7  100 

Kjønn*             

Kvinne 43,5 37,4 13,4 3,2 2,5 100 

Mann 37,0 45,9 12,3 4,1 0,7 100 

Alder*             

18-34 år 40,3 38,1 15,5 2,8 3,3 100 

35-49 år 40,6 40,6 11,0 6,0 1,9 100 

50-66 år 43,1 38,2 13,6 4,0 1,2 100 

67-85 år 38,1 51,9 9,2 0,8 0,0 100 

Utdanningsnivå*             

Grunnskole/realskole 33,3 45,8 17,0 3,6 0,3 100 

Videregående 40,1 39,7 13,9 3,8 2,6 100 

Bachelorgrad + 47,3 41,4 6,8 3,4 1,1 100 

Inntektsnivå*             

-199 000 25,0 47,9 20,7 4,3 2,1 100 

200 000 - 499 000 41,3 38,3 14,6 4,5 1,2 100 

500 000 + 47,7 41,9 6,2 2,9 1,3 100 

Aktivitet*             

Arbeid 46,6 40,2 8,9 3,5 0,8 100 

Pensjonist 38,5 47,8 12,6 1,0 0,0 100 

Annet 16,7 34,6 30,8 9,6 8,3 100 
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Tabell 118: Trivsel med nåværende hovedaktivitet. Fordelt på kjønn, alder, utdanningsnivå, inntekt og type 
hovedaktivitet. Valdres 

  Svært 
fornøyd Fornøyd 

Verken 
fornøyd 

eller 
misfornøyd 

Misfornøyd Svært 
misfornøyd Sum 

Valdres              
35,2  

          
47,4  

              
11,5  

                
4,0  

               
1,9  100 

Kjønn*             

Kvinne 35,9 46,7 11,6 3,2 2,6 100 

Mann 34,6 48,2 11,5 4,6 1,1 100 

Alder*             

18-34 år 40,1 43,0 9,3 3,4 4,2 100 

35-49 år 35,3 42,8 11,3 8,1 2,5 100 

50-66 år 31,2 50,1 13,6 3,4 1,6 100 

67-85 år 37,4 50,4 10,7 1,1 0,4 100 

Utdanningsnivå*             

Grunnskole/realskole 28,6 48,3 18,0 4,0 1,1 100 

Videregående 37,6 44,6 10,9 4,7 2,3 100 

Bachelorgrad + 39,0 49,2 6,4 3,3 2,1 100 

Inntektsnivå*             

-199 000 33,0 38,5 22,0 5,5 0,9 100 

200 000 - 499 000 29,7 50,1 13,3 4,6 2,3 100 

500 000 + 46,6 43,7 6,2 2,3 1,2 100 

Aktivitet*             

Arbeid 37,7 49,1 8,0 3,5 1,6 100 

Pensjonist 35,2 53,1 10,3 1,0 0,3 100 

Annet 19,2 23,3 37,5 13,3 6,7 100 
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Arbeidsforhold 
Tabell 119: Antall år i arbeid. Regioner og kommuner 

  Antall år i arbeid   

  1-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 
40 år eller 

mer Sum 

Oppland 10,0 16,4 15,8 20,1 37,5 100 

Lillehammer 6,8 10,6 18,0 28,4 36,2 100 

Øyer 9,0 19,3 18,9 19,3 33,6 100 

Gausdal 8,4 17,6 14,9 20,6 38,5 100 

Gjøvik 10,4 17,8 12,6 20,8 38,3 100 

Østre Toten 4,8 21,3 19,9 17,9 36,1 100 

Vestre Toten 13,0 12,2 16,9 19,7 38,2 100 

Søndre Land 7,8 14,8 17,2 19,5 40,6 100 

Nordre Land 6,7 17,8 17,1 24,2 34,2 100 

Jevnaker 3,7 20,7 23,8 21,3 30,5 100 

Gran 8,8 16,2 16,2 24,0 34,8 100 

Nord-Fron 10,0 14,7 12,0 20,7 42,7 100 

Sør-Fron 11,5 19,7 18,0 18,0 32,8 100 

Ringebu 10,9 14,4 14,4 15,9 44,3 100 

Dovre 9,9 11,7 16,6 20,1 41,7 100 

Lesja 7,4 16,7 13,2 21,0 41,6 100 

Skjåk 7,8 12,7 16,3 22,3 41,0 100 

Lom 7,3 14,5 20,7 20,2 37,3 100 

Vågå 10,5 13,6 19,4 21,5 35,1 100 

Sel 9,2 16,6 16,6 16,6 41,1 100 

Sør-Aurdal 6,9 16,2 14,9 17,2 44,9 100 

Etnedal 6,8 16,8 14,9 16,8 44,7 100 

Nord-Aurdal 11,5 13,7 18,1 19,8 37,0 100 

Vestre Slidre 6,8 17,4 14,5 23,0 38,3 100 

Øystre Slidre 8,6 16,9 14,7 22,0 37,7 100 

Vang 11,7 13,8 16,6 17,2 40,7 100 
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Tabell 120: Antall arbeidsforhold. Regioner og kommuner 

  
Ja, arbeidstaker hos 
flere arbeidsgivere 

Ja, selvstendig 
næringsdrivende og 

arbeidstaker 
Nei, ett 

arbeidsforhold Sum 

Lillehammerregionen 10,8  11,3  77,9  100  

Gjøvikregionen 10,9  12,5  76,6  100  

Hadeland 11,0  18,0  71,0  100  

Midt-Gudbrandsdal 10,0  22,7  67,2  100  

Nord-Gudbrandsdal 12,7  23,0  64,3  100  

Valdres 13,7  24,2  62,1  100  

Lillehammer 10,8 9,8 79,4 100 

Øyer 9,4 11,3 79,2 100 

Gausdal 12,2 17,7 70,2 100 

Gjøvik 8,2 10,0 81,8 100 

Østre Toten 10,4 16,8 72,8 100 

Vestre Toten 12,3 15,2 72,5 100 

Søndre Land 21,9 9,6 68,5 100 

Nordre Land 13,9 13,3 72,8 100 

Jevnaker 13,6 14,6 71,8 100 

Gran 10,0 19,4 70,6 100 

Nord-Fron 6,1 23,2 70,7 100 

Sør-Fron 13,9 22,2 63,9 100 

Ringebu 11,9 22,0 66,1 100 

Dovre 20,1 17,1 62,8 100 

Lesja 10,9 35,8 53,3 100 

Skjåk 8,7 27,2 64,1 100 

Lom 16,7 15,9 67,5 100 

Vågå 13,3 18,1 68,6 100 

Sel 8,4 25,3 66,3 100 

Sør-Aurdal 14,8 22,5 62,7 100 

Etnedal 9,6 28,7 61,7 100 

Nord-Aurdal 14,3 22,1 63,6 100 

Vestre Slidre 14,4 29,4 56,2 100 

Øystre Slidre 12,6 22,0 65,4 100 

Vang 14,9 28,7 56,4 100 
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Tabell 121: Andel som arbeider heltid og deltid. Regioner og kommuner 

  Deltid Heltid Sum 

Lillehammerregionen                    20,2  
                        

79,8             100  

Gjøvikregionen                    16,9  
                        

83,1             100  

Hadeland                    17,1  
                        

82,9             100  

Midt-Gudbrandsdal                    28,4  
                        

71,6             100  

Nord-Gudbrandsdal                    20,7  
                        

79,3             100  

Valdres                    23,7  
                        

76,3             100  

Lillehammer 21,2 78,8 100 

Øyer 16,0 84,0 100 

Gausdal 20,0 80,0 100 

Gjøvik 16,1 83,9 100 

Østre Toten 19,4 80,6 100 

Vestre Toten 13,0 87,0 100 

Søndre Land 18,1 81,9 100 

Nordre Land 21,4 78,6 100 

Jevnaker 12,5 87,5 100 

Gran 19,7 80,3 100 

Nord-Fron 39,5 60,5 100 

Sør-Fron 22,2 77,8 100 

Ringebu 18,8 81,3 100 

Dovre 25,7 74,3 100 

Lesja 22,3 77,7 100 

Skjåk 23,9 76,1 100 

Lom 21,3 78,7 100 

Vågå 20,6 79,4 100 

Sel 15,7 84,3 100 

Sør-Aurdal 32,7 67,3 100 

Etnedal 25,8 74,2 100 

Nord-Aurdal 23,9 76,1 100 

Vestre Slidre 19,5 80,5 100 

Øystre Slidre 21,4 78,6 100 

Vang 16,1 83,9 100 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

250 
 

Tabell 122: Har du den stillingsstørrelsen du ønsker? Regioner og kommuner 

  Ja Nei Sum 

Lillehammerregionen                    92,1  
                          

7,9             100  

Gjøvikregionen                    91,6  
                          

8,4             100  

Hadeland                    88,0  
                        

12,0             100  

Midt-Gudbrandsdal                    85,2  
                        

14,8             100  

Nord-Gudbrandsdal                    91,3  
                          

8,7             100  

Valdres                    88,4  
                        

11,6             100  

Lillehammer 92,5 7,5 100 

Øyer 93,2 6,8 100 

Gausdal 89,4 10,6 100 

Gjøvik 89,4 10,6 100 

Østre Toten 96,0 4,0 100 

Vestre Toten 92,7 7,3 100 

Søndre Land 91,7 8,3 100 

Nordre Land 89,5 10,5 100 

Jevnaker 90,2 9,8 100 

Gran 87,2 12,8 100 

Nord-Fron 81,3 18,8 100 

Sør-Fron 83,3 16,7 100 

Ringebu 92,0 8,0 100 

Dovre 81,9 18,1 100 

Lesja 88,6 11,4 100 

Skjåk 84,8 15,2 100 

Lom 93,5 6,5 100 

Vågå 92,2 7,8 100 

Sel 98,8 1,2 100 

Sør-Aurdal 88,8 11,2 100 

Etnedal 88,5 11,5 100 

Nord-Aurdal 89,3 10,7 100 

Vestre Slidre 86,3 13,7 100 

Øystre Slidre 87,4 12,6 100 

Vang 90,3 9,7 100 

For å kartlegge hvor fysisk arbeidet til respondentene er, ble de bedt om å beskrive arbeidet 
sitt, og de hadde følgende fire svaralternativer: «For det meste stillesittende arbeid (f.eks. 
skrivebordsarbeid, montering)», «Arbeid der du går mye (f.eks. ekspeditørarbeid, lett 
industriarbeid, undervisning)», «Arbeid der du både går og løfter mye (f.eks. 
postombæring, pleie, bygningsarbeid)», «Tungt kroppsarbeid (f.eks. skogsarbeid, tungt 
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jordbruksarbeid, tungt bygningsarbeid)».  Vi har i vår analyse valgt å dele de nevnte 
svaralternativene opp i kategoriene «Ikke fysisk arbeid», «Lett fysisk arbeid», «Middels 
fysisk arbeid» og «tungt fysisk arbeid».          

Tabell 123: Arbeidsbeskrivelse. Regioner og kommuner 

  Ikke fysisk Lett fysisk Middels fysisk Tungt fysisk Sum 

Lillehammerregionen             49,4  
               

25,1  
                    

21,7  
                      

3,9             100  

Gjøvikregionen             42,2  
               

29,7  
                    

21,8  
                      

6,3             100  

Hadeland             47,8  
               

25,6  
                    

20,7  
                      

5,9             100  

Midt-Gudbrandsdal             36,3  
               

28,3  
                    

28,3  
                      

7,2             100  

Nord-Gudbrandsdal             34,0  
               

29,9  
                    

23,9  
                    

12,2             100  

Valdres             31,1  
               

28,7  
                    

30,2  
                    

10,0             100  

Lillehammer 52,0 26,1 20,3 1,6 100 

Øyer 48,7 23,4 23,4 4,4 100 

Gausdal 37,6 22,0 26,6 13,9 100 

Gjøvik 49,1 32,0 16,6 2,4 100 

Østre Toten 38,1 25,0 26,7 10,2 100 

Vestre Toten 32,4 30,1 26,5 11,0 100 

Søndre Land 44,3 27,1 21,4 7,1 100 

Nordre Land 34,9 29,1 27,3 8,7 100 

Jevnaker 51,0 27,5 13,7 7,8 100 

Gran 45,6 24,6 24,6 5,3 100 

Nord-Fron 37,0 24,7 32,1 6,2 100 

Sør-Fron 46,9 37,5 15,6 0,0 100 

Ringebu 28,8 27,9 31,5 11,7 100 

Dovre 33,9 29,7 24,2 12,1 100 

Lesja 32,9 21,1 19,9 26,1 100 

Skjåk 41,3 20,7 28,3 9,8 100 

Lom 34,6 23,6 23,6 18,1 100 

Vågå 37,5 33,7 22,1 6,7 100 

Sel 28,6 38,1 25,0 8,3 100 

Sør-Aurdal 25,7 29,3 35,3 9,6 100 

Etnedal 41,1 24,2 25,3 9,5 100 

Nord-Aurdal 29,3 34,3 31,4 5,0 100 

Vestre Slidre 36,7 24,5 24,5 14,3 100 

Øystre Slidre 37,0 22,8 26,5 13,8 100 

Vang 20,0 25,6 36,7 17,8 100 
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Tabell 124: Fysisk aktivitet gjennom arbeidet. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, flere 
arbeidsforhold og fysisk aktivitet på fritiden. Lillehammerregionen 

2018 Ikke fysisk Lett fysisk Middels 
fysisk Tung fysisk Sum 

Lillehammerregionen 49,4 25,1 21,7 3,9 100 

Kjønn*           

Kvinne 44,6 31,0 23,8 0,6 100 

Mann 54,8 18,4 19,4 7,4 100 

Alder*           

18-34 år 26,5 24,5 42,9 6,1 100 

35-49 år 54,0 25,0 18,5 2,5 100 

50-85 år 53,9 24,1 17,6 4,4 100 

Utdanningsnivå*           

Grunnskole/realskole 20,0 42,9 28,6 8,6 100 

Videregående 47,3 20,7 25,3 6,8 100 

Bachelorgrad  57,8 24,3 17,3 0,6 100 

Inntektsnivå*           

-199 000 7,7 30,8 46,2 15,4 100 

200 000 - 499 000 36,3 27,8 32,5 3,4 100 

500 000 + 63,2 22,2 11,1 3,6 100 

Lett fysisk aktivitet i fritid*           

0-2 timer pr uke 58,7 17,8 21,2 2,4 100 

3+ timer pr uke 42,8 29,8 23,1 4,3 100 

Hard fysisk aktivitet i fritid           

0-2 timer pr uke 51,5 23,2 23,2 2,0 100 

3+ timer pr uke 49,5 26,6 17,4 6,5 100 
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Tabell 125: Fysisk aktivitet gjennom arbeidet. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, flere 
arbeidsforhold og fysisk aktivitet på fritiden. Gjøvikregionen 

2018 Ikke fysisk Lett fysisk Middels 
fysisk Tung fysisk Sum 

Gjøvikregionen 42,2 29,7 21,8 6,3 100 

Kjønn*           

Kvinne 37,2 36,7 25,6 0,5 100 

Mann 47,3 22,3 18,0 12,4 100 

Alder*           

18-34 år 18,9 42,1 26,4 12,6 100 

35-49 år 45,7 26,2 25,5 2,5 100 

50-85 år 51,3 26,2 16,2 6,3 100 

Utdanningsnivå*           

Grunnskole/realskole 28,0 28,0 24,7 19,4 100 

Videregående 40,9 28,1 24,3 6,7 100 

Bachelorgrad  49,0 31,0 18,4 1,7 100 

Inntektsnivå*           

-199 000 0,0 38,5 34,6 26,9 100 

200 000 - 499 000 27,0 33,2 34,5 5,3 100 

500 000 + 60,7 25,3 8,6 5,4 100 

Lett fysisk aktivitet i fritid*           

0-2 timer pr uke 50,0 24,2 19,4 6,3 100 

3+ timer pr uke 36,2 32,7 24,5 6,6 100 

Hard fysisk aktivitet i fritid           

0-2 timer pr uke 43,7 30,8 20,9 4,6 100 

3+ timer pr uke 38,7 30,1 20,8 10,4 100 
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Tabell 126: Fysisk aktivitet gjennom arbeidet. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, flere 
arbeidsforhold og fysisk aktivitet på fritiden. Hadeland 

2018 Ikke fysisk Lett fysisk Middels 
fysisk Tung fysisk Sum 

Hadeland 47,8 25,6 20,7 5,9 100 

Kjønn*           

Kvinne 41,7 31,7 26,6 0,0 100 

Mann 53,4 19,1 15,3 12,2 100 

Alder*           

18-34 år 37,8 24,4 20,0 17,8 100 

35-49 år 49,6 29,4 21,0 0,0 100 

50-85 år 50,0 19,8 20,8 9,4 100 

Utdanningsnivå*           

Grunnskole/realskole 27,8 25,0 38,9 8,3 100 

Videregående 37,1 27,4 25,8 9,7 100 

Bachelorgrad  67,0 22,9 9,2 0,9 100 

Inntektsnivå*           

-199 000 16,7 50,0 33,3 0,0 100 

200 000 - 499 000 30,6 32,7 29,6 7,1 100 

500 000 + 63,9 19,4 9,7 6,9 100 

Lett fysisk aktivitet i fritid           

0-2 timer pr uke 45,9 26,5 19,4 8,2 100 

3+ timer pr uke 50,7 23,2 23,2 2,9 100 

Hard fysisk aktivitet i fritid           

0-2 timer pr uke 50,6 19,5 25,3 4,6 100 

3+ timer pr uke 41,2 38,2 16,2 4,4 100 
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Tabell 127: Fysisk aktivitet gjennom arbeidet. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, flere 
arbeidsforhold og fysisk aktivitet på fritiden. Midt-Gudbrandsdal 

2018 Ikke fysisk Lett fysisk Middels 
fysisk Tung fysisk Sum 

Midt-Gudbrandsdal 36,3 28,3 28,3 7,2 100 

Kjønn           

Kvinne 33,9 35,5 27,4 3,2 100 

Mann 38,8 20,4 29,6 11,2 100 

Alder           

18-34 år 36,2 31,0 27,6 5,2 100 

35-49 år 32,5 31,2 31,2 5,2 100 

50-85 år 39,3 25,0 26,2 9,5 100 

Utdanningsnivå*           

Grunnskole/realskole 17,2 20,7 48,3 13,8 100 

Videregående 20,4 28,6 40,8 10,2 100 

Bachelorgrad  57,7 30,9 9,3 2,1 100 

Inntektsnivå*           

-199 000 0,0 22,2 44,4 33,3 100 

200 000 - 499 000 25,7 32,1 33,9 8,3 100 

500 000 + 57,8 20,5 18,1 3,6 100 

Lett fysisk aktivitet i fritid           

0-2 timer pr uke 39,0 26,8 29,3 4,9 100 

3+ timer pr uke 33,7 30,8 26,0 9,6 100 

Hard fysisk aktivitet i fritid           

0-2 timer pr uke 39,0 28,4 27,7 5,0 100 

3+ timer pr uke 36,2 20,7 32,8 10,3 100 
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Tabell 128: Fysisk aktivitet gjennom arbeidet. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, flere 
arbeidsforhold og fysisk aktivitet på fritiden. Nord-Gudbrandsdal 

2018 Ikke fysisk Lett fysisk Middels 
fysisk Tung fysisk Sum 

Nord-Gudbrandsdal 34,0 29,9 23,9 12,2 100 

Kjønn*           

Kvinne 33,8 36,5 27,1 2,7 100 

Mann 34,1 22,8 20,4 22,8 100 

Alder*           

18-34 år 34,5 18,6 40,7 6,2 100 

35-49 år 33,5 40,2 16,4 10,0 100 

50-85 år 34,9 25,1 24,0 16,0 100 

Utdanningsnivå*           

Grunnskole/realskole 14,9 28,7 33,7 22,8 100 

Videregående 26,2 27,8 29,0 17,0 100 

Bachelorgrad  50,4 32,7 14,4 2,5 100 

Inntektsnivå*           

-199 000 25,0 25,0 12,5 37,5 100 

200 000 - 499 000 26,9 27,4 33,2 12,5 100 

500 000 + 47,2 30,1 12,6 10,0 100 

Lett fysisk aktivitet i fritid           

0-2 timer pr uke 35,2 26,4 29,2 9,3 100 

3+ timer pr uke 36,3 31,3 20,9 11,5 100 

Hard fysisk aktivitet i fritid           

0-2 timer pr uke 35,2 28,7 25,3 10,8 100 

3+ timer pr uke 35,3 30,8 19,0 14,9 100 
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Tabell 129: Fysisk aktivitet gjennom arbeidet. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning, inntekt, flere 
arbeidsforhold og fysisk aktivitet på fritiden. Valdres 

2018 Ikke fysisk Lett fysisk Middels 
fysisk Tung fysisk Sum 

Valdres 31,1 28,7 30,2 10,0 100 

Kjønn*           

Kvinne 30,7 34,2 31,4 3,7 100 

Mann 31,4 23,1 28,7 16,7 100 

Alder           

18-34 år 24,5 29,1 37,2 9,2 100 

35-49 år 33,5 28,2 29,2 9,2 100 

50-85 år 32,9 29,8 26,5 10,8 100 

Utdanningsnivå*           

Grunnskole/realskole 19,4 20,1 36,8 23,6 100 

Videregående 25,9 25,1 38,1 10,8 100 

Bachelorgrad  42,8 37,1 17,6 2,5 100 

Inntektsnivå*           

-199 000 3,1 37,5 43,8 15,6 100 

200 000 - 499 000 22,7 28,6 37,8 10,8 100 

500 000 + 46,3 27,9 18,5 7,4 100 

Lett fysisk aktivitet i fritid*           

0-2 timer pr uke 37,7 20,3 32,9 9,0 100 

3+ timer pr uke 28,3 34,9 25,6 11,3 100 

Hard fysisk aktivitet i fritid*           

0-2 timer pr uke 32,9 30,1 28,5 8,6 100 

3+ timer pr uke 30,3 26,4 31,2 12,1 100 
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Tabell 130: Har du den stillingsstørrelsen du ønsker? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanningsnivå, 
inntektsnivå og stillingsstørrelse. Lillehammerregionen 

2018 Ja Nei Sum 

Lillehammerregionen 
          

92,1  
             

7,9  100 

Kjønn       

Kvinne 90,8 9,2 100 

Mann 93,6 6,4 100 

Alder       

18-34 år 87,9 12,1 100 

35-49 år 93,6 6,4 100 

50 - 85 år 92,8 7,2 100 

Utdanningsnivå*       

Grunnskole/realskole 86,1 13,9 100 

Videregående 89,2 10,8 100 

Bachelorgrad el. høyere 95,5 4,5 100 

Inntektsnivå*       

-199 000 50,0 50,0 100 

200 000 - 499 000 87,9 12,1 100 

500 000 + 97,9 2,1 100 

Stillingsstørrelse*       

Heltid 96,1 3,9 100 

Deltid 76,5 23,5 100 
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Tabell 131: Har du den stillingsstørrelsen du ønsker? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanningsnivå, 
inntektsnivå og stillingsstørrelse. Gjøvikregionen 

2018 Ja Nei Sum 

Gjøvikregionen 
          

91,6  
             

8,4  100 

Kjønn*       

Kvinne 88,1 11,9 100 

Mann 95,2 4,8 100 

Alder       

18-34 år 89,3 10,7 100 

35-49 år 90,1 9,9 100 

50 - 85 år 93,8 6,2 100 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 92,6 7,4 100 

Videregående 89,8 10,2 100 

Bachelorgrad el. høyere 93,2 6,8 100 

Inntektsnivå*       

-199 000 57,7 42,3 100 

200 000 - 499 000 91,0 9,0 100 

500 000 + 95,8 4,2 100 

Stillingsstørrelse*       

Heltid 95,6 4,4 100 

Deltid 71,3 28,7 100 
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Tabell 132: Har du den stillingsstørrelsen du ønsker? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanningsnivå, 
inntektsnivå og stillingsstørrelse. Hadeland 

2018 Ja Nei Sum 

Hadeland           88,0  
          

12,0  100 

Kjønn*       

Kvinne 82,9 17,1 100 

Mann 94,7 5,3 100 

Alder       

18-34 år 80,4 19,6 100 

35-49 år 88,4 11,6 100 

50 - 85 år 89,7 10,3 100 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 94,7 5,3 100 

Videregående 83,3 16,7 100 

Bachelorgrad el. høyere 90,9 9,1 100 

Inntektsnivå*       

-199 000 83,3 16,7 100 

200 000 - 499 000 79,8 20,2 100 

500 000 + 93,1 6,9 100 

Stillingsstørrelse*       

Heltid 93,0 7,0 100 

Deltid 66,0 34,0 100 
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Tabell 133: Har du den stillingsstørrelsen du ønsker? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanningsnivå, 
inntektsnivå og stillingsstørrelse. Midt-Gudbrandsdal 

2018 Ja Nei Sum 

Midt-Gudbrandsdal 
          

85,2  
          

14,8  100 

Kjønn       

Kvinne 80,2 19,8 100 

Mann 91,3 8,7 100 

Alder       

18-34 år 83,3 16,7 100 

35-49 år 78,8 21,3 100 

50 - 85 år 92,9 7,1 100 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 96,4 3,6 100 

Videregående 83,3 16,7 100 

Bachelorgrad el. høyere 84,5 15,5 100 

Inntektsnivå*       

-199 000 77,8 22,2 100 

200 000 - 499 000 80,0 20,0 100 

500 000 + 90,9 9,1 100 

Stillingsstørrelse*       

Heltid 93,2 6,8 100 

Deltid 67,7 32,3 100 
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Tabell 134: Har du den stillingsstørrelsen du ønsker? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanningsnivå, 
inntektsnivå og stillingsstørrelse. Nord-Gudbrandsdal 

2018 Ja Nei Sum 

Nord-Gudbrandsdal           91,3  
             

8,7  100 

Kjønn       

Kvinne 89,2 10,8 100 

Mann 93,4 6,6 100 

Alder       

18-34 år 82,1 17,9 100 

35-49 år 92,9 7,1 100 

50 - 85 år 92,7 7,3 100 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 87,1 12,9 100 

Videregående 91,9 8,1 100 

Bachelorgrad el. høyere 92,8 7,2 100 

Inntektsnivå*       

-199 000 90,5 9,5 100 

200 000 - 499 000 89,0 11,0 100 

500 000 + 96,6 3,4 100 

Stillingsstørrelse*       

Heltid 96,3 3,8 100 

Deltid 72,2 27,8 100 
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Tabell 135: Har du den stillingsstørrelsen du ønsker? Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanningsnivå, 
inntektsnivå og stillingsstørrelse. Valdres 

2018 Ja Nei Sum 

Valdres           88,4  
          

11,6  100 

Kjønn*       

Kvinne 84,1 15,9 100 

Mann 93,0 7,0 100 

Alder       

18-34 år 87,6 12,4 100 

35-49 år 88,9 11,1 100 

50 - 85 år 88,0 12,0 100 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 88,9 11,1 100 

Videregående 85,6 14,4 100 

Bachelorgrad el. høyere 91,9 8,1 100 

Inntektsnivå*       

-199 000 78,1 21,9 100 

200 000 - 499 000 85,9 14,1 100 

500 000 + 92,0 8,0 100 

Stillingsstørrelse*       

Heltid 92,3 7,7 100 

Deltid 76,0 24,0 100 
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Tabell 136: Tilrettelegger din arbeidsplass for fysisk aktivitet? Regioner og kommuner 

  Ja Nei Sum 

Lillehammerregionen           52,3  
                     

47,7                 100  

Gjøvikregionen           46,1  
                     

53,9                 100  

Hadeland           50,0  
                     

50,0                 100  

Midt-Gudbrandsdal           52,0  
                     

48,0                 100  

Nord-Gudbrandsdal           40,3  
                     

59,7                 100  

Valdres           42,8  
                     

57,2                 100  

Lillehammer 53,4 46,6 100 

Øyer 48,8 51,2 100 

Gausdal 50,3 49,7 100 

Gjøvik 44,3 55,7 100 

Østre Toten 50,3 49,7 100 

Vestre Toten 51,5 48,5 100 

Søndre Land 41,4 58,6 100 

Nordre Land 40,2 59,8 100 

Jevnaker 50,0 50,0 100 

Gran 50,3 49,7 100 

Nord-Fron 52,5 47,5 100 

Sør-Fron 44,4 55,6 100 

Ringebu 56,4 43,6 100 

Dovre 37,3 62,7 100 

Lesja 42,1 57,9 100 

Skjåk 37,4 62,6 100 

Lom 37,9 62,1 100 

Vågå 31,7 68,3 100 

Sel 49,4 50,6 100 

Sør-Aurdal 45,7 54,3 100 

Etnedal 45,2 54,8 100 

Nord-Aurdal 38,4 61,6 100 

Vestre Slidre 49,3 50,7 100 

Øystre Slidre 40,3 59,7 100 

Vang 48,9 51,1 100 
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Tabell 137: Tilrettelegger din arbeidsplass for et sunt kosthold? Regioner og kommuner 

  Ja Nei sum 

Lillehammerregionen           46,0  
                     

54,0  
               

100,0  

Gjøvikregionen           40,1  
                     

59,9  
               

100,0  

Hadeland           57,2  
                     

42,8  
               

100,0  

Midt-Gudbrandsdal           56,4  
                     

43,6  
               

100,0  

Nord-Gudbrandsdal           38,3  
                     

61,7  
               

100,0  

Valdres           40,4  
                     

59,6  
               

100,0  

Lillehammer 47,8 52,2 100 

Øyer 39,5 60,5 100 

Gausdal 43,6 56,4 100 

Gjøvik 36,7 63,3 100 

Østre Toten 39,5 60,5 100 

Vestre Toten 45,2 54,8 100 

Søndre Land 52,9 47,1 100 

Nordre Land 39,3 60,7 100 

Jevnaker 51,9 48,1 100 

Gran 60,1 39,9 100 

Nord-Fron 61,3 38,8 100 

Sør-Fron 55,6 44,4 100 

Ringebu 50,9 49,1 100 

Dovre 42,2 57,8 100 

Lesja 39,0 61,0 100 

Skjåk 31,9 68,1 100 

Lom 39,0 61,0 100 

Vågå 38,2 61,8 100 

Sel 38,6 61,4 100 

Sør-Aurdal 43,9 56,1 100 

Etnedal 35,5 64,5 100 

Nord-Aurdal 36,2 63,8 100 

Vestre Slidre 46,0 54,0 100 

Øystre Slidre 42,9 57,1 100 

Vang 43,8 56,2 100 
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Boforhold 
Tabell 138: Type bolig i dag og ønsker for framtiden. Lillehammerregionen 

  I dag 

  Ikke enebolig Har enebolig Alle 
Ønsker ikke 
enebolig 10,3 32,7 43,0 
Ønsker 
enebolig 18,9 38,1 57,0 

Alle 29,2 70,8 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

rekkehus 
Har 

rekkehus Alle 
Ønsker ikke 
rekkehus 76,0 10,8 86,8 
Ønsker 
rekkehus 11,0 2,2 13,2 

Alle 87,0 13,0 100,0 

  I dag 

  Ikke leilighet Har leilighet Alle 
Ønsker ikke 
leilighet 55,8 3,4 59,2 
Ønsker 
leilighet 35,6 5,2 40,8 

Sum 91,4 8,6 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

servicetilbud 
Har 

servicetilbud Alle 
Ønsker ikke 
servicetilbud 76,3 0,4 76,8 
Ønsker 
servicetilbud 20,2 3,1 23,2 

Alle 96,5 3,5 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

sentrumsnær 
Har 

sentrumsnær Alle 
Ønsker ikke 
sentrumsnær 33,9 6,2 40,1 
Ønsker 
sentrumsnær 24,2 35,7 59,9 

Alle 58,1 41,9 100,0 

  I dag 

  Ikke natur Har natur Alle 
Ønsker ikke 
natur 8,8 18,0 26,8 

Ønsker natur 3,1 70,2 73,2 

Alle 11,8 88,2 100,0 
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Tabell 139: Type bolig i dag og ønsker for framtiden. Gjøvikregionen 

  I dag 

  Ikke enebolig Har enebolig Alle 
Ønsker ikke 
enebolig 9,2 30,9 40,1 
Ønsker 
enebolig 20,8 39,1 59,9 

Alle 29,9 70,1 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

rekkehus 
Har 

rekkehus Alle 
Ønsker ikke 
rekkehus 79,5 8,2 87,7 
Ønsker 
rekkehus 11,1 1,2 12,3 

Alle 90,7 9,3 100,0 

  I dag 

  Ikke leilighet Har leilighet Alle 
Ønsker ikke 
leilighet 60,1 7,8 67,9 
Ønsker 
leilighet 30,1 2,0 32,1 

Sum 90,2 9,8 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

servicetilbud 
Har 

servicetilbud Alle 
Ønsker ikke 
servicetilbud 81,0 0,4 81,4 
Ønsker 
servicetilbud 15,5 3,1 18,6 

Alle 96,5 3,5 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

sentrumsnær 
Har 

sentrumsnær Alle 
Ønsker ikke 
sentrumsnær 39,1 6,2 45,3 
Ønsker 
sentrumsnær 30,2 24,4 54,7 

Alle 69,4 30,6 100,0 

  I dag 

  Ikke natur Har natur Alle 
Ønsker ikke 
natur 3,9 22,1 26,0 

Ønsker natur 1,9 72,1 74,0 

Alle 5,8 94,2 100,0 
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Tabell 140: Type bolig i dag og ønsker for framtiden. Hadeland 

  I dag 

  Ikke enebolig Har enebolig Alle 
Ønsker ikke 
enebolig 10,7 31,5 42,1 
Ønsker 
enebolig 15,7 42,1 57,9 

Alle 26,4 73,6 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

rekkehus 
Har 

rekkehus Alle 
Ønsker ikke 
rekkehus 84,8 6,6 91,4 
Ønsker 
rekkehus 7,6 1,0 8,6 

Alle 92,4 7,6 100,0 

  I dag 

  Ikke leilighet Har leilighet Alle 
Ønsker ikke 
leilighet 62,6 2,5 65,2 
Ønsker 
leilighet 30,8 4,0 34,8 

Sum 93,4 6,6 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

servicetilbud 
Har 

servicetilbud Alle 
Ønsker ikke 
servicetilbud 81,1 0,9 82,1 
Ønsker 
servicetilbud 17,0 0,9 17,9 

Alle 98,1 1,9 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

sentrumsnær 
Har 

sentrumsnær Alle 
Ønsker ikke 
sentrumsnær 54,3 7,6 61,9 
Ønsker 
sentrumsnær 22,9 15,2 38,1 

Alle 77,1 22,9 100,0 

  I dag 

  Ikke natur Har natur Alle 
Ønsker ikke 
natur 2,9 15,2 18,1 

Ønsker natur 3,8 78,1 81,9 

Alle 6,7 93,3 100,0 
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Tabell 141: Type bolig i dag og ønsker for framtiden. Midt-Gudbrandsdal 

  I dag 

  Ikke enebolig Har enebolig Alle 
Ønsker ikke 
enebolig 10,8 28,1 38,8 
Ønsker 
enebolig 23,0 38,1 61,2 

Alle 33,8 66,2 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

rekkehus 
Har 

rekkehus Alle 
Ønsker ikke 
rekkehus 87,9 1,4 89,3 
Ønsker 
rekkehus 10,0 0,7 10,7 

Alle 97,9 2,1 100,0 

  I dag 

  Ikke leilighet Har leilighet Alle 
Ønsker ikke 
leilighet 59,7 7,2 66,9 
Ønsker 
leilighet 28,1 5,0 33,1 

Sum 87,8 12,2 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

servicetilbud 
Har 

servicetilbud Alle 
Ønsker ikke 
servicetilbud 74,0 0,0 74,0 
Ønsker 
servicetilbud 24,7 1,4 26,0 

Alle 98,6 1,4 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

sentrumsnær 
Har 

sentrumsnær Alle 
Ønsker ikke 
sentrumsnær 38,4 12,3 50,7 
Ønsker 
sentrumsnær 21,9 27,4 49,3 

Alle 60,3 39,7 100,0 

  I dag 

  Ikke natur Har natur Alle 
Ønsker ikke 
natur 11,0 15,1 26,0 

Ønsker natur 2,7 71,2 74,0 

Alle 13,7 86,3 100,0 
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Tabell 142: Type bolig i dag og ønsker for framtiden. Nord-Gudbrandsdal 

  I dag 

  Ikke enebolig Har enebolig Alle 
Ønsker ikke 
enebolig 8,2 28,0 36,1 
Ønsker 
enebolig 22,8 41,0 63,9 

Alle 31,0 69,0 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

rekkehus 
Har 

rekkehus Alle 
Ønsker ikke 
rekkehus 86,5 6,1 92,5 
Ønsker 
rekkehus 7,2 0,2 7,5 

Alle 93,7 6,3 100,0 

  I dag 

  Ikke leilighet Har leilighet Alle 
Ønsker ikke 
leilighet 72,0 2,1 74,1 
Ønsker 
leilighet 24,2 1,6 25,9 

Sum 96,3 3,7 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

servicetilbud 
Har 

servicetilbud Alle 
Ønsker ikke 
servicetilbud 84,5 2,1 86,6 
Ønsker 
servicetilbud 13,0 0,4 13,4 

Alle 97,5 2,5 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

sentrumsnær 
Har 

sentrumsnær Alle 
Ønsker ikke 
sentrumsnær 33,3 8,3 41,7 
Ønsker 
sentrumsnær 27,5 30,8 58,3 

Alle 60,8 39,2 100,0 

  I dag 

  Ikke natur Har natur Alle 
Ønsker ikke 
natur 5,4 12,9 18,3 

Ønsker natur 2,9 78,8 81,7 

Alle 8,3 91,7 100,0 
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Tabell 143: Type bolig i dag og ønsker for framtiden. Valdres 

  I dag 

  Ikke enebolig Har enebolig Alle 
Ønsker ikke 
enebolig 11,8 22,2 34,0 
Ønsker 
enebolig 24,3 41,6 66,0 

Alle 36,2 63,8 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

rekkehus 
Har 

rekkehus Alle 
Ønsker ikke 
rekkehus 86,9 2,7 89,6 
Ønsker 
rekkehus 9,9 0,4 10,4 

Alle 96,8 3,2 100,0 

  I dag 

  Ikke leilighet Har leilighet Alle 
Ønsker ikke 
leilighet 71,6 5,1 76,6 
Ønsker 
leilighet 22,5 0,8 23,4 

Sum 94,1 5,9 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

servicetilbud 
Har 

servicetilbud Alle 
Ønsker ikke 
servicetilbud 82,0 0,4 82,4 
Ønsker 
servicetilbud 14,8 2,9 17,6 

Alle 96,7 3,3 100,0 

  I dag 

  
Ikke 

sentrumsnær 
Har 

sentrumsnær Alle 
Ønsker ikke 
sentrumsnær 31,6 9,0 40,6 
Ønsker 
sentrumsnær 31,1 28,3 59,4 

Alle 62,7 37,3 100,0 

  I dag 

  Ikke natur Har natur Alle 
Ønsker ikke 
natur 2,5 26,2 28,7 

Ønsker natur 2,5 68,9 71,3 

Alle 4,9 95,1 100,0 
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Funksjonsnedsettelse og manglende tilrettelegging 
 Tabell 144:  Andeler som rapporterer om en eller flere problemer med bakgrunn i funksjonsnedsettelse 
eller manglende tilrettelegging. Bevegelse. Fordelt ut fra regioner og kommuner. 

  
Å bevege seg rundt 
i egen bolig 

Ã… bevege deg i ditt 
nærmiljø 

Ã… komme deg til natur- og 
friluftsområde i din kommune 

Lillehammerregionen 0,8 2,8 5,8 

Gjøvikregionen 2,1 4,3 5,8 

Hadeland 3,4 6,4 6,1 

Midt-Gudbrandsdal 2,4 5,7 6,5 

Nord-Gudbrandsdal 2,3 4,9 6,5 

Valdres 1,6 4,5 6,4 

Oppland 2,0 4,3 5,9 
    

Lillehammer 0,5 2,8 5,4 

Øyer 1,3 2,2 5,3 

Gausdal 1,5 3,4 7,2 

Gjøvik 2,5 3,3 5,8 

Østre Toten 1,5 4,9 4,5 

Vestre Toten 3,0 6,1 6,5 

Søndre Land 0,9 5,3 7,0 

Nordre Land 1,1 4,2 6,8 

Jevnaker 4,1 9,7 7,5 

Gran 2,6 4,6 5,3 

Nord-Fron 2,2 3,6 2,9 

Sør-Fron 0,0 9,3 13,0 

Ringebu 5,0 6,7 6,7 

Dovre 1,2 4,5 6,5 

Lesja 3,0 4,7 6,5 

Skjåk 0,7 3,4 4,8 

Lom 1,1 2,2 5,4 

Vågå 3,4 4,6 5,2 

Sel 2,7 6,8 8,2 

Sør-Aurdal 1,5 5,6 5,3 

Etnedal 1,4 2,7 6,2 

Nord-Aurdal 1,5 3,6 6,7 

Vestre Slidre 1,9 5,2 6,6 

Øystre Slidre 1,8 2,9 5,4 

Vang 1,6 9,7 10,3 
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Tabell 145: Andeler som rapporterer om en eller flere problemer med bakgrunn i funksjonsnedsettelse 
eller manglende tilrettelegging. Tilgjengelighet. Fordelt ut fra regioner og kommuner. 

  Offentlige bygg 
Kultur- og 
idrettstilbud Butikk og servicetilbud Offentlig transport 

Lillehammerregionen 
 

1,4 2,8 1,8 3,6 

Gjøvikregionen 2,4 3,1 2,2 4,4 

Hadeland 2,7 3,0 3,4 6,1 

Midt-Gudbrandsdal 3,3 4,1 3,0 7,9 

Nord-Gudbrandsdal 1,9 2,9 2,4 5,0 

Valdres 1,7 2,7 2,0 4,8 

Oppland 2,1 2,8 2,2 4,6 

     

Lillehammer 1,4 3,3 1,9 3,3 

Øyer 2,2 1,8 1,8 3,2 

Gausdal 0,8 1,2 1,5 4,6 

Gjøvik 2,1 3,3 1,7 3,8 

Østre Toten 2,7 3,8 2,7 4,2 

Vestre Toten 3,0 2,6 2,6 4,8 

Søndre Land 1,8 1,8 3,5 9,7 

Nordre Land 2,2 1,9 2,3 3,0 

Jevnaker 4,1 4,9 6,2 8,3 

Gran 1,9 1,9 1,9 4,9 

Nord-Fron 2,2 2,2 1,5 4,5 

Sør-Fron 5,6 7,5 0,0 11,3 

Ringebu 4,0 4,5 6,1 9,9 

Dovre 2,5 3,3 3,2 3,3 

Lesja 2,6 3,9 2,2 6,1 

Skjåk 1,4 3,4 2,1 6,1 

Lom 2,2 4,4 4,4 3,9 

Vågå 3,5 4,0 2,3 8,1 

Sel 0,0 0,7 1,4 3,4 

Sør-Aurdal 2,3 4,1 3,4 6,9 

Etnedal 1,4 2,1 2,7 5,5 

Nord-Aurdal 0,5 1,0 0,5 3,1 

Vestre Slidre 1,4 3,9 1,9 6,4 

Øystre Slidre 3,2 3,2 2,6 4,7 

Vang 2,4 4,8 2,4 4,0 
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Tabell 146: Andeler som rapporterer om en eller flere problemer med bakgrunn i funksjonsnedsettelse 
eller manglende tilrettelegging. Informasjon/annet. Fordelt ut fra regioner og kommuner. 
  
 

Ã… lese informasjon fra offentlig 
tjeneste i din kommune Annet 

Lillehammerregionen 1,4 92,1 

Gjøvikregionen 3,1 93,2 

Hadeland 3,2 92,6 

Midt-Gudbrandsdal 2,2 91,8 

Nord-Gudbrandsdal 2,1 91,5 

Valdres 2,5 91,7 

Oppland 2,1 2,8 

   

Lillehammer 0,9 0,7 

Øyer 2,7 1,4 

Gausdal 2,3 1,8 

Gjøvik 2,5 1,2 

Østre Toten 2,3 1,7 

Vestre Toten 4,9 2,3 

Søndre Land 5,4 1,5 

Nordre Land 2,3 3,2 

Jevnaker 4,1 2,0 

Gran 3,0 2,3 

Nord-Fron 2,2 1,3 

Sør-Fron 0,0 0,0 

Ringebu 4,5 0,0 

Dovre 2,9 5,9 

Lesja 3,5 1,4 

Skjåk 2,1 0,0 

Lom 2,2 0,9 

Vågå 2,9 0,9 

Sel 0,7 1,1 

Sør-Aurdal 3,8 2,6 

Etnedal 1,4 2,6 

Nord-Aurdal 2,1 1,6 

Vestre Slidre 1,9 0,0 

Øystre Slidre 2,6 4,3 

Vang 3,2 2,3 
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VEDLEGG 6 MILJØ 
Kvaliteter ved kommunen.  

I denne delen ser vi på resultatene for spørsmålet: «Hva er viktig for deg/ditt hushold for at 
du/dere velger å bo i din kommune?» Respondentene ble presentert for 30 alternativer. 
Spørsmålssettet er tilnærmet det samme som i 2014-undersøkelsen. 
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Tabell 147: Kvaliteter ved kommunen. 30 spørsmål. Oppland 
  Uviktig Litt viktig Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

Sum 

Relevante utdanningsmuligheter for deg 45,0 10,1 22,1 15,9 6,8 100 

Relevante utdanningsmuligheter for partner 45,0 8,4 25,5 15,7 5,3 100 

Relevante utdanningsmuligheter for barn og unge 18,6 5,6 13,2 29,7 32,9 100 

Mulighet for relevant arbeid for deg 15,0 3,8 9,3 21,7 50,2 100 

Mulighet for relevant arbeid for partner 17,3 2,7 11,8 22,0 46,2 100 

Kort reise til arbeid/utdanningssted 11,5 5,5 10,5 35,4 37,1 100 

Godt oppvekstmiljø for barn 9,4 1,4 7,6 17,7 64,0 100 

Godt barnehage- og skoletilbud 10,0 1,7 8,6 18,8 60,8 100 

Gode muligheter for lek og utfoldelse 9,6 1,8 9,1 21,5 58,0 100 

God kontakt med folk i nabolaget 3,0 8,4 15,2 44,8 28,5 100 

Lett å finne venner 3,6 7,2 19,5 45,0 24,7 100 

Lett å bli akseptert som den jeg/vi er 3,8 5,1 16,4 40,7 34,0 100 

Godt sosialt miljø på stedet 2,2 5,1 12,4 46,0 34,2 100 

Bolig/eiendom har tilhørt familien/slekten 43,4 6,2 19,4 12,3 18,7 100 

Har sterk identitet knyttet til stedet 21,5 10,1 19,2 26,2 23,0 100 

Familietilknytning 17,8 7,5 14,3 31,2 29,1 100 

Aktiviteter og erfaringer har skapt en spesiell 
tilknytning til stedet 

13,5 9,3 23,0 34,5 19,7 100 

Kort avstand til familie og venner 7,9 8,1 14,9 37,4 31,7 100 

Godt klima, god utsikt, bra med sol o.l. 2,1 3,5 8,1 43,8 42,6 100 

Bebyggelsen og type strøk 3,3 5,3 14,2 47,0 30,3 100 

Lite støy, ingen forurensning eller andre fysiske 
ulemper 

2,0 4,3 10,4 44,3 39,1 100 

Slippe innsyn, innblanding og sosial kontroll fra 
naboer 

4,2 7,2 18,5 37,1 33,0 100 

Liker den naturtypen som omgir stedet 1,6 3,1 8,7 42,8 43,8 100 

Bra tilgang til natur og gode muligheter for 
friluftsliv 

1,6 2,7 6,5 38,5 50,7 100 

Gode mulighet for å dyrke hobbyer eller 
fritidsinteresser 

2,2 4,2 12,0 42,2 39,3 100 

Variert og godt tilbud av butikker og forretninger 4,7 12,4 22,0 43,2 17,6 100 

God tilgang til offentlige tjenester (barnehage, 
skole, helse) 

3,5 4,6 9,4 40,9 41,5 100 

Bra kulturtilbud (kino, revy, kafeer o.l.) 8,2 13,2 25,0 38,0 15,6 100 

Boligpris 6,7 6,6 23,9 38,3 24,5 100 

Mulighet for å påvirke beslutninger i kommunen 9,7 11,2 37,3 30,2 11,6 100 
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Tabell 148: Kvaliteter ved kommunen. Relevante utdanningsmuligheter for deg.  Regionnivå 

  

Relevante utdanningsmuligheter for deg 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

48,4  
           

8,7  
             

22,4  
                      

15,3  
                     

5,2  
         

100  
Gjøvikregionen               

44,0  
         

10,3  
             

23,5  
                      

16,5  
                     

5,8  
         

100  
Hadeland               

45,7  
         

10,6  
             

21,0  
                      

14,9  
                     

7,8  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

49,4  
         

11,5  
             

18,4  
                      

13,8  
                     

6,9  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal               

46,4  
           

8,9  
             

21,4  
                      

14,6  
                     

8,6  
         

100  
Valdres               

49,5  
         

10,4  
             

21,0  
                      

13,9  
                     

5,1  
         

100  

Tabell 149: Kvaliteter ved kommunen. Relevante utdanningsmuligheter for partner.  Regionnivå 

  

Relevante utdanningsmuligheter for partner 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

47,6  
           

6,8  
             

26,5  
                      

13,9  
                     

5,3  
         

100  
Gjøvikregionen               

44,7  
           

8,1  
             

26,4  
                      

16,5  
                     

4,2  
         

100  
Hadeland               

46,5  
         

10,1  
             

22,6  
                      

14,1  
                     

6,6  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

48,2  
         

11,1  
             

22,6  
                      

12,3  
                     

5,7  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal               

47,3  
           

6,9  
             

24,9  
                      

14,0  
                     

6,9  
         

100  
Valdres               

48,0  
           

9,9  
             

19,9  
                      

16,9  
                     

5,3  
         

100  

Tabell 150: Kvaliteter ved kommunen. Relevante utdanningsmuligheter for barn og unge.  Regionnivå 

  

Relevante utdanningsmuligheter for barn og unge 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

18,8  
           

6,9  
             

14,0  
                      

30,1  
                   

30,2  
         

100  
Gjøvikregionen               

20,9  
           

4,6  
             

14,2  
                      

31,9  
                   

28,4  
         

100  
Hadeland               

13,3  
           

4,3  
               

9,3  
                      

28,0  
                   

45,3  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

18,7  
           

5,1  
             

11,3  
                      

27,8  
                   

37,1  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal               

14,9  
           

5,9  
             

11,8  
                      

26,8  
                   

40,6  
         

100  
Valdres               

21,0  
           

5,7  
             

12,1  
                      

26,6  
                   

34,5  
         

100  
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Tabell 151: Kvaliteter ved kommunen. Mulighet for relevant arbeid for deg.  Regionnivå 

  

Mulighet for relevant arbeid for deg 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

14,3  
           

3,4  
             

10,2  
                      

20,4  
                   

51,6  
         

100  
Gjøvikregionen               

17,4  
           

3,5  
               

9,5  
                      

23,7  
                   

45,9  
         

100  
Hadeland               

16,3  
           

5,1  
             

10,7  
                      

21,1  
                   

46,8  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

15,3  
           

5,3  
             

10,6  
                      

18,9  
                   

50,0  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal               

11,0  
           

3,1  
               

6,1  
                      

18,9  
                   

61,0  
         

100  
Valdres               

14,2  
           

4,1  
               

8,2  
                      

23,4  
                   

50,1  
         

100  

Tabell 152: Kvaliteter ved kommunen. Mulighet for relevant arbeid for partner.  Regionnivå 

  

Mulighet for relevant arbeid for partner 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

16,8  
           

3,5  
             

12,0  
                      

21,0  
                   

46,7  
         

100  
Gjøvikregionen               

20,1  
           

2,1  
             

11,9  
                      

22,1  
                   

43,7  
         

100  
Hadeland               

15,7  
           

4,4  
             

12,6  
                      

22,9  
                   

44,5  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

18,0  
           

1,4  
             

12,4  
                      

21,9  
                   

46,3  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal               

13,3  
           

2,0  
               

9,9  
                      

18,5  
                   

56,3  
         

100  
Valdres               

17,4  
           

2,7  
               

8,8  
                      

26,9  
                   

44,1  
         

100  
Tabell 153: Kvaliteter ved kommunen. Kort reise til arbeid/utdanningssted.  Regionnivå 

  

Kort reise til arbeid/utdanningssted 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

11,1  
           

5,2  
               

8,1  
                      

34,9  
                   

40,6  
         

100  
Gjøvikregionen               

13,1  
           

5,9  
             

10,9  
                      

36,4  
                   

33,7  
         

100  
Hadeland               

11,1  
           

5,3  
               

8,5  
                      

32,2  
                   

42,9  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

15,0  
           

5,0  
             

12,2  
                      

36,3  
                   

31,6  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

9,6  
           

4,2  
             

12,2  
                      

38,2  
                   

35,7  
         

100  
Valdres               

11,7  
           

4,7  
             

13,1  
                      

36,6  
                   

34,0  
         

100  
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Tabell 154: Kvaliteter ved kommunen. Godt oppvekstmiljø for barn.  Regionnivå 

  

Godt oppvekstmiljø for barn 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

9,2  
           

1,5  
               

6,5  
                      

18,3  
                   

64,5  
         

100  
Gjøvikregionen               

11,9  
           

1,6  
               

8,6  
                      

20,1  
                   

57,8  
         

100  
Hadeland                  

7,0  
           

0,7  
               

5,0  
                      

12,9  
                   

74,3  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

10,3  
           

1,6  
               

8,7  
                      

16,3  
                   

63,1  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

7,4  
           

1,7  
               

5,6  
                      

14,9  
                   

70,5  
         

100  
Valdres                  

8,6  
           

0,8  
               

5,1  
                      

16,4  
                   

69,1  
         

100  

Tabell 155: Kvaliteter ved kommunen. Godt barnehage- og skoletilbud.  Regionnivå 

  

Godt barnehage- og skoletilbud 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

10,0  
           

1,9  
               

7,2  
                      

21,1  
                   

59,8  
         

100  
Gjøvikregionen               

12,5  
           

1,9  
             

10,1  
                      

20,1  
                   

55,4  
         

100  
Hadeland                  

8,0  
           

1,0  
               

5,9  
                      

14,6  
                   

70,5  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

10,8  
           

1,4  
               

9,2  
                      

15,7  
                   

62,9  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

7,7  
           

1,9  
               

6,6  
                      

16,1  
                   

67,7  
         

100  
Valdres                  

8,7  
           

1,5  
               

6,1  
                      

17,8  
                   

65,9  
         

100  

Tabell 156: Kvaliteter ved kommunen. Gode muligheter for lek og utfoldelse.  Regionnivå 

  

Gode muligheter for lek og utfoldelse 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

9,2  
           

1,6  
               

8,5  
                      

23,3  
                   

57,4  
         

100  
Gjøvikregionen               

12,1  
           

2,2  
             

10,7  
                      

22,3  
                   

52,7  
         

100  
Hadeland                  

7,7  
           

1,0  
               

7,5  
                      

18,7  
                   

65,2  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

10,4  
           

1,9  
               

9,0  
                      

19,7  
                   

58,9  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

7,3  
           

1,6  
               

7,6  
                      

20,0  
                   

63,5  
         

100  
Valdres                  

8,7  
           

1,4  
               

5,5  
                      

21,2  
                   

63,2  
         

100  

Tabell 157: Kvaliteter ved kommunen. God kontakt med folk i nabolaget.  Regionnivå 

  

God kontakt med folk i nabolaget 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

2,5  
           

8,6  
             

16,1  
                      

46,5  
                   

26,2  
         

100  
Gjøvikregionen                  

4,0  
         

10,2  
             

14,3  
                      

43,1  
                   

28,4  
         

100  
Hadeland                  

1,6  
         

11,0  
             

13,8  
                      

46,4  
                   

27,1  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

2,8  
           

4,1  
             

20,9  
                      

43,6  
                   

28,6  
         

100  
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Nord-Gudbrandsdal                  
3,1  

           
4,3  

             
13,9  

                      
47,4  

                   
31,3  

         
100  

Valdres                  
2,3  

           
6,5  

             
13,9  

                      
43,5  

                   
33,8  

         
100  

Tabell 158: Kvaliteter ved kommunen. Lett å finne venner. Regionnivå 

  

Lett å finne venner 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

3,4  
           

7,2  
             

20,7  
                      

44,2  
                   

24,5  
         

100  
Gjøvikregionen                  

4,7  
           

6,8  
             

20,3  
                      

46,0  
                   

22,2  
         

100  
Hadeland                  

2,6  
           

9,3  
             

17,5  
                      

46,4  
                   

24,2  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

3,7  
           

9,2  
             

17,5  
                      

44,8  
                   

24,9  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

2,3  
           

6,5  
             

19,6  
                      

42,6  
                   

29,0  
         

100  
Valdres                  

2,3  
           

6,1  
             

20,0  
                      

43,1  
                   

28,4  
         

100  

Tabell 159: Kvaliteter ved kommunen. Lett å bli akseptert som den jeg/vi er.  Regionnivå 

  

Lett å bli akseptert som den jeg/vi er 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

4,6  
           

5,4  
             

19,0  
                      

38,5  
                   

32,4  
         

100  
Gjøvikregionen                  

4,1  
           

6,1  
             

16,8  
                      

39,7  
                   

33,4  
         

100  
Hadeland                  

2,3  
           

6,2  
             

13,6  
                      

42,4  
                   

35,5  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

3,4  
           

2,6  
             

17,0  
                      

40,2  
                   

36,8  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

3,8  
           

4,0  
             

13,6  
                      

43,9  
                   

34,7  
         

100  
Valdres                  

3,2  
           

5,8  
             

13,9  
                      

39,6  
                   

37,4  
         

100  

Tabell 160: Kvaliteter ved kommunen. Godt sosialt miljø på stedet.  Regionnivå 

  

Godt sosialt miljø på stedet 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

1,9  
           

6,4  
             

12,1  
                      

45,2  
                   

34,5  
         

100  
Gjøvikregionen                  

3,1  
           

5,3  
             

12,8  
                      

45,3  
                   

33,5  
         

100  
Hadeland                  

1,4  
           

6,9  
             

11,6  
                      

44,4  
                   

35,6  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

1,8  
           

2,0  
             

16,1  
                      

44,8  
                   

35,3  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

1,7  
           

4,7  
             

10,8  
                      

46,2  
                   

36,6  
         

100  
Valdres                  

1,6  
           

4,7  
             

12,9  
                      

44,6  
                   

36,2  
         

100  
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Tabell 161: Kvaliteter ved kommunen. Bolig/eiendom har tilhørt familien/slekten.  Regionnivå 

  

Bolig/eiendom har tilhørt familien/slekten 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

53,2  
           

4,6  
             

19,0  
                         

9,9  
                   

13,3  
         

100  
Gjøvikregionen               

47,7  
           

6,8  
             

19,9  
                         

9,4  
                   

16,3  
         

100  
Hadeland               

39,3  
           

6,3  
             

20,1  
                      

15,2  
                   

19,2  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

30,7  
           

6,0  
             

20,5  
                      

13,4  
                   

29,3  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal               

34,2  
           

5,0  
             

18,3  
                      

18,5  
                   

24,0  
         

100  
Valdres               

32,7  
           

3,9  
             

17,2  
                      

17,2  
                   

29,0  
         

100  

Tabell 162: Kvaliteter ved kommunen. Har sterk identitet knyttet til stedet.  Regionnivå 

  

Har sterk identitet knyttet til stedet 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

25,4  
         

11,2  
             

17,1  
                      

26,6  
                   

19,8  
         

100  
Gjøvikregionen               

25,1  
         

10,4  
             

19,3  
                      

25,7  
                   

19,5  
         

100  
Hadeland               

18,5  
           

8,0  
             

16,7  
                      

31,0  
                   

25,8  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

12,3  
           

7,8  
             

27,9  
                      

20,9  
                   

31,1  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal               

15,3  
           

8,0  
             

16,8  
                      

30,7  
                   

29,3  
         

100  
Valdres               

16,8  
           

8,4  
             

16,2  
                      

27,7  
                   

31,0  
         

100  

Tabell 163: Kvaliteter ved kommunen. Familietilknytning.  Regionnivå 

  

Familietilknytning 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

23,5  
           

8,9  
             

13,2  
                      

29,2  
                   

25,1  
         

100  
Gjøvikregionen               

19,7  
           

8,4  
             

15,2  
                      

29,8  
                   

26,9  
         

100  
Hadeland               

11,9  
           

6,7  
             

10,0  
                      

37,2  
                   

34,2  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal               

10,1  
           

4,8  
             

22,3  
                      

28,6  
                   

34,2  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal               

12,8  
           

6,8  
             

12,9  
                      

32,2  
                   

35,3  
         

100  
Valdres               

14,1  
           

6,1  
             

13,1  
                      

30,2  
                   

36,5  
         

100  
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Tabell 164: Kvaliteter ved kommunen. Aktiviteter og erfaringer har skapt en spesiell tilknytning til stedet.  
Regionnivå 

  

Aktiviteter og erfaringer har skapt en spesiell tilknytning til stedet 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

13,5  
         

11,4  
             

20,0  
                      

38,5  
                   

16,6  
         

100  
Gjøvikregionen               

15,4  
           

9,1  
             

24,6  
                      

31,6  
                   

19,2  
         

100  
Hadeland               

12,5  
           

9,0  
             

19,6  
                      

38,7  
                   

20,3  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

9,6  
           

6,6  
             

31,3  
                      

33,5  
                   

19,0  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal               

10,4  
           

8,8  
             

19,3  
                      

37,2  
                   

24,3  
         

100  
Valdres                  

9,8  
           

9,0  
             

21,0  
                      

35,7  
                   

24,5  
         

100  

Tabell 165: Kvaliteter ved kommunen. Kort avstand til familie og venner.  Regionnivå 

  

Kort avstand til familie og venner 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

10,7  
         

10,9  
             

14,5  
                      

36,6  
                   

27,4  
         

100  
Gjøvikregionen                  

7,9  
           

7,9  
             

14,5  
                      

39,4  
                   

30,3  
         

100  
Hadeland                  

5,0  
           

5,9  
             

14,9  
                      

32,5  
                   

41,6  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

7,1  
           

7,4  
             

14,8  
                      

37,0  
                   

33,6  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

8,5  
           

9,1  
             

13,4  
                      

35,6  
                   

33,5  
         

100  
Valdres                  

8,0  
           

7,0  
             

15,7  
                      

36,3  
                   

32,9  
         

100  

Tabell 166: Kvaliteter ved kommunen. Godt klima, god utsikt, bra med sol o.l..  Regionnivå 

  

Godt klima, god utsikt, bra med sol o.l. 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

1,1  
           

3,8  
               

7,7  
                      

41,9  
                   

45,5  
         

100  
Gjøvikregionen                  

3,1  
           

3,4  
               

7,7  
                      

45,0  
                   

40,7  
         

100  
Hadeland                  

1,1  
           

2,4  
               

4,7  
                      

45,4  
                   

46,3  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

2,3  
           

4,8  
             

12,0  
                      

37,3  
                   

43,6  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

2,1  
           

3,3  
               

9,2  
                      

43,6  
                   

41,8  
         

100  
Valdres                  

1,1  
           

2,7  
               

5,5  
                      

39,7  
                   

50,9  
         

100  
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Tabell 167: Kvaliteter ved kommunen. Bebyggelsen og type strøk.  Regionnivå 

  

Bebyggelsen og type strøk 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

1,5  
           

6,4  
             

13,6  
                      

47,5  
                   

31,1  
         

100  
Gjøvikregionen                  

5,0  
           

4,4  
             

11,7  
                      

48,1  
                   

30,8  
         

100  
Hadeland                  

1,1  
           

4,3  
             

10,9  
                      

51,1  
                   

32,5  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

3,1  
           

3,9  
             

18,5  
                      

42,2  
                   

32,4  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

3,8  
           

6,3  
             

17,6  
                      

42,8  
                   

29,5  
         

100  
Valdres                  

2,8  
           

6,5  
             

14,5  
                      

42,8  
                   

33,4  
         

100  

Tabell 168: Kvaliteter ved kommunen. Lite støy, ingen forurensning eller andre fysiske ulemper.  
Regionnivå 

  

Lite støy, ingen forurensning eller andre fysiske ulemper 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

1,3  
           

3,5  
               

9,0  
                      

44,7  
                   

41,5  
         

100  
Gjøvikregionen                  

2,3  
           

4,3  
             

10,6  
                      

44,5  
                   

38,2  
         

100  
Hadeland                  

2,3  
           

4,3  
               

9,1  
                      

41,7  
                   

42,6  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

2,5  
           

5,1  
             

10,2  
                      

39,6  
                   

42,6  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

1,7  
           

4,4  
               

8,8  
                      

43,3  
                   

41,7  
         

100  
Valdres                  

1,3  
           

3,6  
               

9,5  
                      

42,7  
                   

42,9  
         

100  

Tabell 169: Kvaliteter ved kommunen. Slippe innsyn, innblanding og sosial kontroll fra naboer.  Regionnivå 

  

Slippe innsyn, innblanding og sosial kontroll fra naboer 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

3,2  
           

9,7  
             

20,5  
                      

35,6  
                   

30,8  
         

100  
Gjøvikregionen                  

5,0  
           

6,2  
             

17,4  
                      

38,8  
                   

32,6  
         

100  
Hadeland                  

3,7  
           

6,8  
             

16,0  
                      

38,1  
                   

35,4  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

2,3  
           

5,4  
             

19,1  
                      

36,1  
                   

37,1  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

4,8  
           

6,2  
             

18,6  
                      

35,2  
                   

35,2  
         

100  
Valdres                  

3,3  
           

5,7  
             

17,7  
                      

38,1  
                   

35,3  
         

100  
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Tabell 170: Kvaliteter ved kommunen. Liker den naturtypen som omgir stedet.  Regionnivå 

  

Liker den naturtypen som omgir stedet 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

1,6  
           

3,2  
               

6,7  
                      

44,9  
                   

43,6  
         

100  
Gjøvikregionen                  

2,2  
           

3,1  
             

11,1  
                      

45,0  
                   

38,5  
         

100  
Hadeland                  

1,6  
           

2,5  
               

6,7  
                      

40,2  
                   

49,0  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

0,8  
           

4,5  
               

7,6  
                      

40,3  
                   

46,9  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

0,9  
           

2,6  
               

6,2  
                      

35,8  
                   

54,6  
         

100  
Valdres                  

1,1  
           

2,5  
               

8,5  
                      

39,5  
                   

48,4  
         

100  

Tabell 171: Kvaliteter ved kommunen. Bra tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv.  Regionnivå 

  

Bra tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

1,2  
           

2,4  
               

5,0  
                      

37,2  
                   

54,1  
         

100  
Gjøvikregionen                  

2,3  
           

2,9  
               

7,2  
                      

43,5  
                   

44,2  
         

100  
Hadeland                  

0,9  
           

2,5  
               

6,1  
                      

34,4  
                   

56,2  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

1,3  
           

3,5  
               

7,0  
                      

36,2  
                   

52,0  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

0,8  
           

1,9  
               

5,8  
                      

30,7  
                   

60,7  
         

100  
Valdres                  

1,5  
           

2,7  
               

6,1  
                      

36,1  
                   

53,6  
         

100  

Tabell 172: Kvaliteter ved kommunen. Gode mulighet for å dyrke hobbyer eller fritidsinteresser. 
Regionnivå 

  

Gode mulighet for å dyrke hobbyer eller fritidsinteresser 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

1,2  
           

4,9  
             

10,7  
                      

41,3  
                   

42,0  
         

100  
Gjøvikregionen                  

3,3  
           

4,2  
             

12,5  
                      

45,9  
                   

34,1  
         

100  
Hadeland                  

1,4  
           

3,2  
             

12,5  
                      

41,8  
                   

41,1  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

2,5  
           

5,3  
             

11,3  
                      

38,3  
                   

42,6  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

1,7  
           

2,9  
             

11,1  
                      

38,9  
                   

45,4  
         

100  
Valdres                  

1,7  
           

5,5  
             

10,9  
                      

39,6  
                   

42,3  
         

100  
 
  



 

285 
 

Tabell 173: Kvaliteter ved kommunen. Variert og godt tilbud av butikker og forretninger.  Regionnivå 

  

Variert og godt tilbud av butikker og forretninger 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

2,2  
         

11,3  
             

18,6  
                      

47,3  
                   

20,5  
         

100  
Gjøvikregionen                  

5,4  
         

11,7  
             

22,5  
                      

42,2  
                   

18,1  
         

100  
Hadeland                  

4,1  
         

11,8  
             

17,5  
                      

44,3  
                   

22,3  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

3,7  
           

9,5  
             

24,4  
                      

43,4  
                   

19,0  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

6,9  
         

16,9  
             

25,8  
                      

36,9  
                   

13,5  
         

100  
Valdres                  

7,3  
         

15,4  
             

23,5  
                      

39,4  
                   

14,4  
         

100  

Tabell 174: Kvaliteter ved kommunen. God tilgang til offentlige tjenester (barnehage, skole, helse).  
Regionnivå 

  

God tilgang til offentlige tjenester (barnehage, skole, helse) 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

2,5  
           

4,3  
               

9,5  
                      

40,7  
                   

43,0  
         

100  
Gjøvikregionen                  

5,0  
           

4,8  
             

11,0  
                      

41,2  
                   

37,9  
         

100  
Hadeland                  

2,1  
           

4,6  
               

6,9  
                      

39,1  
                   

47,4  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

1,8  
           

5,5  
               

9,5  
                      

40,4  
                   

42,9  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

2,9  
           

3,7  
               

9,0  
                      

41,3  
                   

43,1  
         

100  
Valdres                  

4,1  
           

4,6  
               

9,5  
                      

42,3  
                   

39,5  
         

100  

Tabell 175: Kvaliteter ved kommunen. Bra kulturtilbud (kino, revy, kafeer o.l.).  Regionnivå 

  

Bra kulturtilbud (kino, revy, kafeer o.l.) 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

6,4  
         

13,0  
             

21,5  
                      

40,0  
                   

19,1  
         

100  
Gjøvikregionen                  

9,2  
         

11,3  
             

23,7  
                      

41,1  
                   

14,7  
         

100  
Hadeland                  

7,3  
         

14,6  
             

25,2  
                      

36,8  
                   

16,0  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

8,8  
         

12,9  
             

30,5  
                      

32,8  
                   

15,0  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

8,7  
         

16,6  
             

24,6  
                      

36,7  
                   

13,4  
         

100  
Valdres               

11,3  
         

15,6  
             

28,3  
                      

34,6  
                   

10,2  
         

100  
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Tabell 176: Kvaliteter ved kommunen. Boligpris.  Regionnivå 

  

Boligpris 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen                  

5,0  
           

8,8  
             

24,6  
                      

40,5  
                   

21,0  
         

100  
Gjøvikregionen                  

6,4  
           

5,7  
             

22,4  
                      

39,3  
                   

26,3  
         

100  
Hadeland                  

6,1  
           

5,6  
             

20,4  
                      

37,8  
                   

30,0  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

7,7  
           

5,3  
             

24,8  
                      

37,3  
                   

24,8  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

9,6  
           

6,7  
             

24,0  
                      

37,4  
                   

22,3  
         

100  
Valdres                  

8,8  
           

8,5  
             

27,5  
                      

35,7  
                   

19,5  
         

100  

Tabell 177: Kvaliteter ved kommunen. Mulighet for å påvirke beslutninger i kommunen.  Regionnivå 

  

Mulighet for å påvirke beslutninger i kommunen 

 Sum  Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller Ganske viktig Svært viktig 
Lillehammerregionen               

11,1  
         

10,7  
             

38,9  
                      

28,8  
                   

10,5  
         

100  
Gjøvikregionen                  

9,7  
         

10,3  
             

39,1  
                      

29,6  
                   

11,3  
         

100  
Hadeland               

10,6  
         

15,6  
             

37,7  
                      

26,7  
                     

9,4  
         

100  
Midt-Gudbrandsdal                  

8,0  
           

8,8  
             

33,0  
                      

34,5  
                   

15,7  
         

100  
Nord-Gudbrandsdal                  

8,4  
         

11,3  
             

31,7  
                      

35,2  
                   

13,3  
         

100  
Valdres                  

9,4  
         

12,3  
             

30,8  
                      

34,1  
                   

13,5  
         

100  
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Tabell 178: Relevante utdanningsmuligheter for deg. Kommunefordelt 

  Relevante utdanningsmuligheter for deg 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

47,5  
             

8,1  
          

21,7  
          

17,0  
             

5,7  
           

100  

 Øyer  
          

52,6  
          

10,5  
          

21,1  
          

13,4  
             

2,4  
           

100  

 Gausdal  
          

49,0  
             

8,9  
          

26,8  
             

9,7  
             

5,4  
           

100  

 Gjøvik  
          

40,2  
          

12,6  
          

23,8  
          

15,9  
             

7,5  
           

100  

 Østre Toten  
          

43,3  
             

8,9  
          

21,9  
          

21,1  
             

4,9  
           

100  

 Vestre Toten  
          

51,4  
             

6,6  
          

19,8  
          

17,5  
             

4,7  
           

100  

 Søndre Land  
          

53,0  
             

7,0  
          

31,3  
             

7,0  
             

1,7  
           

100  

 Nordre Land  
          

39,8  
          

12,4  
          

26,1  
          

15,7  
             

6,0  
           

100  

 Jevnaker  
          

59,9  
             

9,2  
          

15,5  
             

7,7  
             

7,7  
           

100  

 Gran  
          

38,7  
          

11,5  
          

23,7  
          

18,2  
             

7,9  
           

100  

 Nord-Fron  
          

47,6  
             

9,7  
          

20,2  
          

17,7  
             

4,8  
           

100  

 Sør-Fron  
          

54,5  
          

10,9  
          

14,5  
          

10,9  
             

9,1  
           

100  

 Ringebu  
          

46,7  
          

14,8  
          

18,9  
          

11,2  
             

8,3  
           

100  

 Dovre  
          

46,2  
             

7,2  
          

23,3  
          

12,6  
          

10,8  
           

100  

 Lesja  
          

46,0  
          

10,9  
          

26,5  
          

13,7  
             

2,8  
           

100  

 Skjåk  
          

59,1  
             

3,8  
          

25,0  
             

9,8  
             

2,3  
           

100  

 Lom  
          

52,2  
             

8,1  
          

16,1  
          

16,8  
             

6,8  
           

100  

 Vågå  
          

41,0  
          

10,9  
          

27,6  
          

13,5  
             

7,1  
           

100  

 Sel  
          

42,6  
          

10,1  
          

15,5  
          

17,8  
          

14,0  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

48,1  
          

10,9  
          

19,2  
          

14,6  
             

7,1  
           

100  

 Etnedal  
          

54,7  
             

9,4  
          

19,5  
          

14,1  
             

2,3  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

49,7  
          

12,2  
          

22,3  
          

12,7  
             

3,0  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

50,8  
          

10,8  
          

23,2  
             

9,2  
             

5,9  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

48,6  
             

6,6  
          

18,1  
          

18,1  
             

8,5  
           

100  

 Vang  
          

47,4  
             

9,5  
          

23,3  
          

15,5  
             

4,3  
           

100  
 
  



 

288 
 

Tabell 179: Relevante utdanningsmuligheter for partner. Kommunefordelt 

  Relevante utdanningsmuligheter for partner 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

46,9  
             

6,6  
          

26,5  
          

14,0  
             

5,9  
           

100  

 Øyer  
          

51,5  
             

6,9  
          

24,8  
          

15,3  
             

1,5  
           

100  

 Gausdal  
          

47,4  
             

8,0  
          

27,5  
          

11,6  
             

5,6  
           

100  

 Gjøvik  
          

40,7  
          

10,0  
          

26,4  
          

18,6  
             

4,3  
           

100  

 Østre Toten  
          

47,8  
             

6,5  
          

24,3  
          

18,2  
             

3,2  
           

100  

 Vestre Toten  
          

50,0  
             

4,9  
          

27,0  
          

13,7  
             

4,4  
           

100  

 Søndre Land  
          

54,4  
             

7,0  
          

28,9  
             

7,9  
             

1,8  
           

100  

 Nordre Land  
          

39,1  
             

9,1  
          

28,8  
          

16,5  
             

6,6  
           

100  

 Jevnaker  
          

61,0  
             

7,4  
          

19,1  
             

7,4  
             

5,1  
           

100  

 Gran  
          

39,3  
          

11,7  
          

24,3  
          

17,6  
             

7,1  
           

100  

 Nord-Fron  
          

45,0  
          

11,7  
          

22,5  
          

16,7  
             

4,2  
           

100  

 Sør-Fron  
          

52,9  
             

7,8  
          

21,6  
          

11,8  
             

5,9  
           

100  

 Ringebu  
          

48,1  
          

13,0  
          

24,1  
             

8,0  
             

6,8  
           

100  

 Dovre  
          

44,3  
             

7,6  
          

28,1  
          

10,5  
             

9,5  
           

100  

 Lesja  
          

45,7  
             

8,7  
          

27,9  
          

14,9  
             

2,9  
           

100  

 Skjåk  
          

56,0  
             

5,6  
          

28,0  
          

10,4  
               

-    
           

100  

 Lom  
          

52,9  
             

5,8  
          

18,7  
          

14,8  
             

7,7  
           

100  

 Vågå  
          

40,5  
             

7,8  
          

30,1  
          

15,0  
             

6,5  
           

100  

 Sel  
          

48,3  
             

5,9  
          

20,3  
          

16,1  
             

9,3  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

47,2  
          

10,9  
          

18,8  
          

16,6  
             

6,6  
           

100  

 Etnedal  
          

55,3  
             

6,5  
          

23,6  
          

11,4  
             

3,3  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

47,2  
          

10,4  
          

17,6  
          

20,2  
             

4,7  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

50,3  
          

11,7  
          

25,7  
             

6,7  
             

5,6  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

46,8  
             

7,7  
          

18,5  
          

19,8  
             

7,3  
           

100  

 Vang  
          

45,7  
             

9,5  
          

25,9  
          

15,5  
             

3,4  
           

100  
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Tabell 180: Relevante utdanningsmuligheter for barn og unge. Kommunefordelt 

  Relevante utdanningsmuligheter for barn og unge 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

18,2  
             

6,3  
          

13,6  
          

30,0  
          

32,0  
           

100  

 Øyer  
          

23,6  
             

5,7  
          

16,0  
          

29,2  
          

25,5  
           

100  

 Gausdal  
          

17,8  
          

10,3  
          

14,2  
          

31,2  
          

26,5  
           

100  

 Gjøvik  
          

21,7  
             

3,8  
          

16,7  
          

32,9  
          

25,0  
           

100  

 Østre Toten  
          

17,3  
             

4,3  
          

13,8  
          

33,9  
          

30,7  
           

100  

 Vestre Toten  
          

25,2  
             

3,8  
             

8,1  
          

35,2  
          

27,6  
           

100  

 Søndre Land  
          

30,4  
          

12,2  
          

18,3  
          

16,5  
          

22,6  
           

100  

 Nordre Land  
             

9,7  
             

2,3  
          

12,4  
          

30,2  
          

45,3  
           

100  

 Jevnaker  
          

12,6  
             

8,4  
          

10,5  
          

30,1  
          

38,5  
           

100  

 Gran  
          

13,7  
             

2,0  
             

8,6  
          

27,0  
          

48,8  
           

100  

 Nord-Fron  
          

19,4  
             

6,2  
          

11,6  
          

25,6  
          

37,2  
           

100  

 Sør-Fron  
          

14,8  
             

7,4  
          

14,8  
          

22,2  
          

40,7  
           

100  

 Ringebu  
          

20,5  
             

2,9  
             

8,2  
          

33,9  
          

34,5  
           

100  

 Dovre  
          

13,7  
             

4,4  
             

9,7  
          

18,6  
          

53,5  
           

100  

 Lesja  
          

16,7  
             

6,2  
          

13,9  
          

33,0  
          

30,1  
           

100  

 Skjåk  
          

31,3  
             

4,6  
          

17,6  
          

22,1  
          

24,4  
           

100  

 Lom  
             

9,6  
             

4,2  
          

11,4  
          

31,7  
          

43,1  
           

100  

 Vågå  
          

15,3  
             

7,6  
          

15,9  
          

33,8  
          

27,4  
           

100  

 Sel  
          

10,2  
             

6,3  
             

7,9  
          

23,6  
          

52,0  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

19,4  
             

3,4  
          

11,8  
          

25,3  
          

40,1  
           

100  

 Etnedal  
          

25,4  
          

10,3  
          

14,3  
          

25,4  
          

24,6  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

20,4  
             

6,1  
          

11,2  
          

24,0  
          

38,3  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

24,7  
             

3,7  
          

14,2  
          

33,2  
          

24,2  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

21,3  
             

4,8  
          

12,4  
          

26,5  
          

34,9  
           

100  

 Vang  
          

17,8  
             

9,3  
          

11,0  
          

32,2  
          

29,7  
           

100  
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Tabell 181: Muligheter for relevant arbeid for deg. Kommunefordelt 

  Mulighet for relevant arbeid for deg 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

14,1  
             

2,5  
             

9,0  
          

17,8  
          

56,5  
           

100  

 Øyer  
          

12,5  
             

5,6  
          

10,6  
          

31,9  
          

39,4  
           

100  

 Gausdal  
          

16,5  
             

5,7  
          

15,3  
          

22,6  
          

39,8  
           

100  

 Gjøvik  
          

15,3  
             

2,1  
             

8,7  
          

21,5  
          

52,5  
           

100  

 Østre Toten  
          

15,6  
             

8,6  
             

8,9  
          

22,2  
          

44,7  
           

100  

 Vestre Toten  
          

22,9  
             

2,3  
             

6,4  
          

31,7  
          

36,7  
           

100  

 Søndre Land  
          

17,8  
             

3,4  
          

20,3  
          

27,1  
          

31,4  
           

100  

 Nordre Land  
          

19,6  
             

1,2  
          

10,4  
          

20,0  
          

48,8  
           

100  

 Jevnaker  
          

17,2  
             

6,2  
          

13,1  
          

24,1  
          

39,3  
           

100  

 Gran  
          

16,0  
             

4,5  
             

9,7  
          

19,4  
          

50,4  
           

100  

 Nord-Fron  
          

13,0  
             

6,1  
             

9,9  
          

17,6  
          

53,4  
           

100  

 Sør-Fron  
          

13,0  
             

7,4  
          

16,7  
          

16,7  
          

46,3  
           

100  

 Ringebu  
          

20,5  
             

2,3  
             

7,0  
          

22,2  
          

48,0  
           

100  

 Dovre  
          

11,9  
             

1,7  
             

7,2  
          

17,4  
          

61,9  
           

100  

 Lesja  
          

13,2  
             

3,2  
          

10,5  
          

16,8  
          

56,4  
           

100  

 Skjåk  
          

14,9  
             

2,8  
             

7,8  
          

22,0  
          

52,5  
           

100  

 Lom  
             

8,2  
             

3,5  
             

5,3  
          

12,3  
          

70,8  
           

100  

 Vågå  
             

9,9  
             

1,9  
             

6,2  
          

26,7  
          

55,3  
           

100  

 Sel  
          

10,2  
             

4,4  
             

3,6  
          

16,8  
          

65,0  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

15,6  
             

2,3  
          

11,3  
          

20,3  
          

50,4  
           

100  

 Etnedal  
          

17,0  
          

10,4  
          

10,4  
          

24,4  
          

37,8  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

16,7  
             

4,4  
             

5,9  
          

23,0  
          

50,0  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

12,6  
             

4,0  
          

14,1  
          

23,2  
          

46,0  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

9,6  
             

3,0  
             

6,7  
          

23,7  
          

57,0  
           

100  

 Vang  
             

9,7  
             

4,8  
             

5,6  
          

29,0  
          

50,8  
           

100  
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Tabell 182: Muligheter for relevant arbeid for partner. Kommunefordelt 

  Mulighet for relevant arbeid for partner 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

16,8  
             

2,9  
          

11,0  
          

18,9  
          

50,4  
           

100  

 Øyer  
          

15,6  
             

3,8  
          

12,8  
          

29,4  
          

38,4  
           

100  

 Gausdal  
          

18,1  
             

6,2  
          

15,8  
          

23,5  
          

36,5  
           

100  

 Gjøvik  
          

20,7  
             

1,3  
             

9,3  
          

17,7  
          

51,1  
           

100  

 Østre Toten  
          

17,0  
             

5,5  
          

14,2  
          

24,1  
          

39,1  
           

100  

 Vestre Toten  
          

22,4  
             

1,4  
          

10,5  
          

30,0  
          

35,7  
           

100  

 Søndre Land  
          

21,4  
             

2,6  
          

22,2  
          

23,1  
          

30,8  
           

100  

 Nordre Land  
          

19,8  
             

0,8  
          

11,9  
          

21,7  
          

45,8  
           

100  

 Jevnaker  
          

14,3  
             

7,1  
          

10,7  
          

26,4  
          

41,4  
           

100  

 Gran  
          

16,3  
             

3,2  
          

13,5  
          

21,1  
          

45,8  
           

100  

 Nord-Fron  
          

16,0  
             

2,3  
             

9,9  
          

28,2  
          

43,5  
           

100  

 Sør-Fron  
          

20,4  
               

-    
          

20,4  
             

9,3  
          

50,0  
           

100  

 Ringebu  
          

18,7  
             

1,8  
          

10,5  
          

22,2  
          

46,8  
           

100  

 Dovre  
          

15,3  
             

0,9  
             

7,7  
          

16,7  
          

59,5  
           

100  

 Lesja  
          

17,8  
             

2,4  
             

9,1  
          

20,7  
          

50,0  
           

100  

 Skjåk  
          

16,7  
             

2,3  
          

10,6  
          

20,5  
          

50,0  
           

100  

 Lom  
             

9,9  
             

2,5  
             

8,6  
          

15,4  
          

63,6  
           

100  

 Vågå  
          

11,0  
             

3,2  
          

12,9  
          

25,8  
          

47,1  
           

100  

 Sel  
          

12,1  
             

1,5  
             

9,8  
          

14,4  
          

62,1  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

18,1  
             

1,2  
          

11,9  
          

21,4  
          

47,3  
           

100  

 Etnedal  
          

19,7  
             

6,3  
             

8,7  
          

29,1  
          

36,2  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

18,2  
             

2,6  
             

5,2  
          

27,6  
          

46,4  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

16,8  
             

2,2  
          

15,7  
          

24,9  
          

40,5  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

18,9  
             

1,6  
             

9,1  
          

28,3  
          

42,1  
           

100  

 Vang  
             

9,9  
             

6,6  
             

9,9  
          

30,6  
          

43,0  
           

100  
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Tabell 183: Kort reise til arbeid/utdanningssted. Kommunefordelt 

  Kort reise til arbeid/utdanningssted 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

11,5  
             

4,0  
             

7,0  
          

33,1  
          

44,4  
           

100  

 Øyer  
             

7,5  
             

8,5  
          

10,8  
          

43,2  
          

30,0  
           

100  

 Gausdal  
          

12,4  
             

8,9  
          

10,8  
          

35,9  
          

32,0  
           

100  

 Gjøvik  
          

12,3  
             

6,6  
          

10,2  
          

36,9  
          

34,0  
           

100  

 Østre Toten  
          

10,6  
             

7,1  
          

10,2  
          

41,7  
          

30,3  
           

100  

 Vestre Toten  
          

16,9  
             

3,2  
          

10,5  
          

34,7  
          

34,7  
           

100  

 Søndre Land  
          

13,8  
             

5,2  
          

14,7  
          

32,8  
          

33,6  
           

100  

 Nordre Land  
          

15,5  
             

5,7  
          

11,7  
          

29,9  
          

37,1  
           

100  

 Jevnaker  
          

10,3  
             

6,2  
             

7,6  
          

31,7  
          

44,1  
           

100  

 Gran  
          

11,9  
             

4,8  
             

8,9  
          

32,3  
          

42,0  
           

100  

 Nord-Fron  
          

11,5  
             

1,5  
          

11,5  
          

39,2  
          

36,2  
           

100  

 Sør-Fron  
          

12,7  
             

9,1  
          

16,4  
          

34,5  
          

27,3  
           

100  

 Ringebu  
          

20,1  
             

6,7  
          

10,1  
          

34,6  
          

28,5  
           

100  

 Dovre  
          

11,4  
             

3,9  
          

11,4  
          

34,9  
          

38,4  
           

100  

 Lesja  
          

12,3  
             

4,7  
          

18,4  
          

34,9  
          

29,7  
           

100  

 Skjåk  
          

13,7  
             

4,3  
          

11,5  
          

39,6  
          

30,9  
           

100  

 Lom  
             

6,5  
             

6,0  
          

15,5  
          

33,3  
          

38,7  
           

100  

 Vågå  
          

11,3  
             

4,4  
          

12,5  
          

40,0  
          

31,9  
           

100  

 Sel  
             

7,3  
             

3,6  
             

8,8  
          

40,9  
          

39,4  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

15,6  
             

4,0  
          

14,0  
          

33,2  
          

33,2  
           

100  

 Etnedal  
          

12,2  
             

9,9  
          

12,2  
          

31,3  
          

34,4  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

10,6  
             

3,0  
          

11,6  
          

36,9  
          

37,9  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

11,9  
             

7,3  
          

17,1  
          

35,8  
          

28,0  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

11,1  
             

3,4  
          

10,7  
          

42,5  
          

32,2  
           

100  

 Vang  
             

9,7  
             

7,3  
          

17,7  
          

35,5  
          

29,8  
           

100  
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Tabell 184: Godt oppvekstmiljø for barn. Kommunefordelt 

  Godt oppvekstmiljø for barn 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

9,2  
             

1,6  
             

6,9  
          

17,1  
          

65,2  
           

100  

 Øyer  
             

5,6  
             

1,9  
             

5,1  
          

21,4  
          

66,0  
           

100  

 Gausdal  
          

12,6  
             

1,1  
             

5,7  
          

21,5  
          

59,0  
           

100  

 Gjøvik  
          

13,0  
             

0,4  
          

11,3  
          

23,9  
          

51,4  
           

100  

 Østre Toten  
             

9,2  
             

1,1  
             

7,6  
          

17,6  
          

64,5  
           

100  

 Vestre Toten  
          

14,8  
             

4,9  
             

6,3  
          

18,8  
          

55,2  
           

100  

 Søndre Land  
          

11,9  
             

2,5  
             

6,8  
          

19,5  
          

59,3  
           

100  

 Nordre Land  
             

6,6  
             

0,4  
             

5,1  
          

11,8  
          

76,1  
           

100  

 Jevnaker  
             

6,1  
               

-    
             

4,8  
          

15,6  
          

73,5  
           

100  

 Gran  
             

7,4  
             

1,1  
             

5,2  
          

11,9  
          

74,4  
           

100  

 Nord-Fron  
             

8,1  
             

2,2  
             

9,6  
          

20,0  
          

60,0  
           

100  

 Sør-Fron  
          

11,3  
               

-    
          

15,1  
          

13,2  
          

60,4  
           

100  

 Ringebu  
          

12,0  
             

2,7  
             

3,8  
          

13,1  
          

68,3  
           

100  

 Dovre  
             

8,6  
             

0,8  
             

4,9  
          

14,8  
          

70,9  
           

100  

 Lesja  
             

4,9  
             

1,3  
             

7,1  
          

18,3  
          

68,3  
           

100  

 Skjåk  
          

13,0  
             

1,4  
             

4,1  
          

17,8  
          

63,7  
           

100  

 Lom  
             

4,5  
             

0,6  
             

4,0  
          

11,9  
          

79,0  
           

100  

 Vågå  
          

10,4  
             

0,6  
             

3,7  
          

15,2  
          

70,1  
           

100  

 Sel  
             

5,0  
             

3,6  
             

7,9  
          

13,6  
          

70,0  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

8,6  
             

0,4  
             

4,7  
          

16,0  
          

70,4  
           

100  

 Etnedal  
          

10,4  
             

0,7  
             

5,2  
          

19,3  
          

64,4  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

9,1  
             

0,5  
             

6,1  
          

17,8  
          

66,5  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

8,5  
             

1,5  
             

5,5  
          

18,5  
          

66,0  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

9,5  
             

1,1  
             

3,3  
          

11,7  
          

74,4  
           

100  

 Vang  
             

4,6  
             

1,5  
             

3,8  
          

16,0  
          

74,0  
           

100  
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Tabell 185: Godt barnehage- og skolemiljø. Kommunefordelt 

  Godt barnehage- og skoletilbud 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

10,1  
             

1,9  
             

7,7  
          

20,6  
          

59,7  
           

100  

 Øyer  
             

5,5  
             

2,8  
             

5,5  
          

23,5  
          

62,7  
           

100  

 Gausdal  
          

13,1  
             

1,9  
             

5,8  
          

21,6  
          

57,5  
           

100  

 Gjøvik  
          

13,9  
             

0,8  
          

12,3  
          

22,1  
          

50,8  
           

100  

 Østre Toten  
          

10,4  
             

1,5  
          

10,4  
          

18,8  
          

58,8  
           

100  

 Vestre Toten  
          

15,1  
             

4,6  
             

7,8  
          

21,0  
          

51,6  
           

100  

 Søndre Land  
          

10,3  
             

3,4  
             

7,7  
          

17,9  
          

60,7  
           

100  

 Nordre Land  
             

7,4  
             

0,4  
             

7,0  
          

14,0  
          

71,2  
           

100  

 Jevnaker  
             

7,6  
               

-    
             

6,3  
          

16,0  
          

70,1  
           

100  

 Gran  
             

8,3  
             

1,5  
             

5,6  
          

13,9  
          

70,7  
           

100  

 Nord-Fron  
             

9,0  
             

1,5  
             

9,8  
          

20,3  
          

59,4  
           

100  

 Sør-Fron  
          

11,3  
               

-    
          

15,1  
          

11,3  
          

62,3  
           

100  

 Ringebu  
          

12,4  
             

2,7  
             

5,4  
          

12,4  
          

67,0  
           

100  

 Dovre  
             

8,3  
             

0,8  
             

6,2  
          

17,0  
          

67,6  
           

100  

 Lesja  
             

5,0  
             

1,8  
             

6,8  
          

21,3  
          

65,2  
           

100  

 Skjåk  
          

13,6  
             

1,4  
             

5,0  
          

20,7  
          

59,3  
           

100  

 Lom  
             

5,7  
             

1,1  
             

3,4  
          

16,0  
          

73,7  
           

100  

 Vågå  
          

10,4  
               

-    
             

7,9  
          

15,2  
          

66,5  
           

100  

 Sel  
             

5,7  
             

4,3  
             

7,9  
          

12,9  
          

69,3  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

8,7  
             

1,2  
             

5,9  
          

15,8  
          

68,4  
           

100  

 Etnedal  
             

7,5  
             

3,0  
             

6,0  
          

23,1  
          

60,4  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

9,2  
             

1,5  
             

7,1  
          

18,4  
          

63,8  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

9,5  
             

1,0  
             

5,5  
          

21,5  
          

62,5  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

10,0  
             

1,1  
             

5,5  
          

13,7  
          

69,7  
           

100  

 Vang  
             

4,7  
             

1,6  
             

3,9  
          

18,6  
          

71,3  
           

100  
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Tabell 186: Gode muligheter for lek og utfoldelse. Kommunefordelt 

  Gode muligheter for lek og utfoldelse 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

9,0  
             

1,4  
             

9,5  
          

22,6  
          

57,5  
           

100  

 Øyer  
             

5,7  
             

1,4  
             

7,6  
          

28,6  
          

56,7  
           

100  

 Gausdal  
          

12,9  
             

2,0  
             

5,1  
          

22,7  
          

57,3  
           

100  

 Gjøvik  
          

13,5  
             

0,8  
          

14,3  
          

20,5  
          

50,8  
           

100  

 Østre Toten  
          

10,2  
             

1,6  
          

10,9  
          

24,2  
          

53,1  
           

100  

 Vestre Toten  
          

14,9  
             

5,0  
             

4,5  
          

27,6  
          

48,0  
           

100  

 Søndre Land  
          

10,5  
             

5,3  
             

7,9  
          

18,4  
          

57,9  
           

100  

 Nordre Land  
             

6,7  
             

0,4  
             

7,1  
          

19,4  
          

66,4  
           

100  

 Jevnaker  
             

7,1  
             

0,7  
             

7,8  
          

19,1  
          

65,2  
           

100  

 Gran  
             

7,7  
             

1,5  
             

7,3  
          

18,4  
          

65,1  
           

100  

 Nord-Fron  
             

9,7  
             

2,2  
             

9,7  
          

24,6  
          

53,7  
           

100  

 Sør-Fron  
          

11,1  
               

-    
          

14,8  
          

16,7  
          

57,4  
           

100  

 Ringebu  
          

11,0  
             

3,3  
             

4,4  
          

15,5  
          

65,7  
           

100  

 Dovre  
             

8,3  
             

1,2  
             

7,9  
          

19,9  
          

62,7  
           

100  

 Lesja  
             

4,6  
             

1,8  
          

10,5  
          

23,7  
          

59,4  
           

100  

 Skjåk  
          

12,3  
             

2,2  
             

6,5  
          

22,5  
          

56,5  
           

100  

 Lom  
             

6,4  
             

0,6  
             

3,5  
          

17,5  
          

71,9  
           

100  

 Vågå  
             

9,8  
             

0,6  
             

9,8  
          

19,6  
          

60,1  
           

100  

 Sel  
             

5,1  
             

2,2  
             

7,2  
          

19,6  
          

65,9  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

8,1  
             

1,2  
             

7,3  
          

21,0  
          

62,5  
           

100  

 Etnedal  
             

7,6  
             

3,0  
             

5,3  
          

28,8  
          

55,3  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

9,2  
             

1,0  
             

5,6  
          

20,5  
          

63,6  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

9,0  
             

1,0  
             

5,0  
          

23,1  
          

61,8  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

9,8  
             

1,1  
             

4,5  
          

17,0  
          

67,4  
           

100  

 Vang  
             

5,7  
             

1,6  
             

4,1  
          

24,4  
          

64,2  
           

100  
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Tabell 187: God kontakt med folk i nabolaget. Kommunefordelt 

  God kontakt med folk i nabolaget 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

2,4  
             

9,3  
          

15,9  
          

46,8  
          

25,6  
           

100  

 Øyer  
             

2,1  
             

8,1  
          

15,8  
          

44,0  
          

29,9  
           

100  

 Gausdal  
             

3,2  
             

6,1  
          

17,3  
          

47,3  
          

26,0  
           

100  

 Gjøvik  
             

4,6  
          

12,4  
          

17,4  
          

41,7  
          

23,9  
           

100  

 Østre Toten  
             

1,8  
             

8,8  
             

7,3  
          

47,1  
          

35,0  
           

100  

 Vestre Toten  
             

6,7  
             

9,7  
          

15,5  
          

40,8  
          

27,3  
           

100  

 Søndre Land  
             

4,1  
             

8,9  
          

16,3  
          

43,9  
          

26,8  
           

100  

 Nordre Land  
             

1,7  
             

5,6  
          

11,9  
          

43,4  
          

37,4  
           

100  

 Jevnaker  
             

2,0  
          

11,8  
          

17,6  
          

47,7  
          

20,9  
           

100  

 Gran  
             

1,4  
          

10,6  
          

12,1  
          

45,7  
          

30,1  
           

100  

 Nord-Fron  
             

2,8  
             

4,2  
          

26,6  
          

39,2  
          

27,3  
           

100  

 Sør-Fron  
             

3,7  
             

5,6  
          

20,4  
          

42,6  
          

27,8  
           

100  

 Ringebu  
             

2,1  
             

3,1  
          

14,1  
          

49,7  
          

30,9  
           

100  

 Dovre  
             

3,9  
             

3,1  
          

15,2  
          

46,9  
          

30,9  
           

100  

 Lesja  
             

2,1  
             

3,8  
          

13,0  
          

50,4  
          

30,7  
           

100  

 Skjåk  
             

3,9  
             

4,6  
          

22,9  
          

41,2  
          

27,5  
           

100  

 Lom  
             

1,1  
             

3,9  
          

13,9  
          

41,1  
          

40,0  
           

100  

 Vågå  
             

2,3  
             

5,1  
          

11,9  
          

49,2  
          

31,6  
           

100  

 Sel  
             

3,9  
             

4,6  
          

11,8  
          

50,0  
          

29,6  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

2,9  
             

7,6  
          

12,7  
          

37,8  
          

38,9  
           

100  

 Etnedal  
             

3,3  
             

7,2  
          

15,7  
          

38,6  
          

35,3  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

1,9  
             

6,1  
          

15,5  
          

46,5  
          

30,0  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

2,8  
             

3,2  
          

12,9  
          

47,9  
          

33,2  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

2,0  
             

7,4  
          

12,5  
          

43,6  
          

34,5  
           

100  

 Vang  
             

2,3  
             

7,6  
          

12,1  
          

39,4  
          

38,6  
           

100  
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Tabell 188: Lett å finne venner. Kommunefordelt 

  Lett å finne venner 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

3,6  
             

7,2  
          

20,8  
          

43,1  
          

25,3  
           

100  

 Øyer  
             

4,4  
             

7,1  
          

14,7  
          

48,4  
          

25,3  
           

100  

 Gausdal  
             

2,6  
             

7,4  
          

25,6  
          

44,4  
          

20,0  
           

100  

 Gjøvik  
             

4,7  
             

6,7  
          

20,4  
          

50,6  
          

17,6  
           

100  

 Østre Toten  
             

2,3  
             

7,5  
          

15,4  
          

44,4  
          

30,5  
           

100  

 Vestre Toten  
             

8,2  
             

5,2  
          

28,0  
          

39,2  
          

19,4  
           

100  

 Søndre Land  
             

7,6  
             

6,8  
          

19,5  
          

44,1  
          

22,0  
           

100  

 Nordre Land  
             

1,1  
             

8,4  
          

15,6  
          

44,0  
          

30,9  
           

100  

 Jevnaker  
             

3,3  
             

7,8  
          

22,9  
          

47,7  
          

18,3  
           

100  

 Gran  
             

1,8  
          

10,2  
          

15,0  
          

46,0  
          

27,0  
           

100  

 Nord-Fron  
             

2,1  
          

10,7  
          

16,4  
          

50,0  
          

20,7  
           

100  

 Sør-Fron  
             

7,3  
          

10,9  
          

25,5  
          

30,9  
          

25,5  
           

100  

 Ringebu  
             

3,2  
             

5,9  
          

14,0  
          

46,8  
          

30,1  
           

100  

 Dovre  
             

4,0  
             

6,0  
          

16,0  
          

43,6  
          

30,4  
           

100  

 Lesja  
             

3,5  
             

4,8  
          

19,3  
          

47,8  
          

24,6  
           

100  

 Skjåk  
             

3,4  
             

4,8  
          

30,8  
          

39,7  
          

21,2  
           

100  

 Lom  
             

2,8  
             

7,8  
          

19,4  
          

41,7  
          

28,3  
           

100  

 Vågå  
             

1,2  
             

4,7  
          

18,7  
          

40,9  
          

34,5  
           

100  

 Sel  
             

1,4  
             

8,8  
          

18,2  
          

42,6  
          

29,1  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

3,1  
             

4,6  
          

20,8  
          

37,1  
          

34,4  
           

100  

 Etnedal  
             

2,8  
             

7,6  
          

20,0  
          

40,7  
          

29,0  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

1,4  
             

5,7  
          

23,9  
          

45,0  
          

23,9  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

2,8  
             

4,7  
          

18,0  
          

44,1  
          

30,3  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

2,4  
             

6,9  
          

14,6  
          

46,5  
          

29,5  
           

100  

 Vang  
             

3,8  
             

8,4  
          

16,0  
          

39,7  
          

32,1  
           

100  
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Tabell 189: Lett å bli akseptert for den jeg/vi er. Kommunefordelt 

  Lett å bli akseptert som den jeg/vi er 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

4,7  
             

5,4  
          

19,6  
          

37,2  
          

33,0  
           

100  

 Øyer  
             

4,8  
             

4,8  
          

13,2  
          

44,1  
          

33,0  
           

100  

 Gausdal  
             

3,6  
             

5,8  
          

21,2  
          

39,1  
          

30,3  
           

100  

 Gjøvik  
             

4,3  
             

5,5  
          

18,4  
          

42,7  
          

29,0  
           

100  

 Østre Toten  
             

1,1  
             

8,6  
          

13,5  
          

31,5  
          

45,3  
           

100  

 Vestre Toten  
             

6,8  
             

5,1  
          

18,6  
          

40,3  
          

29,2  
           

100  

 Søndre Land  
             

4,2  
             

6,7  
          

16,0  
          

44,5  
          

28,6  
           

100  

 Nordre Land  
             

2,2  
             

4,0  
          

13,8  
          

40,4  
          

39,6  
           

100  

 Jevnaker  
             

3,9  
             

6,6  
          

15,8  
          

40,1  
          

33,6  
           

100  

 Gran  
             

1,4  
             

6,0  
          

12,8  
          

43,6  
          

36,2  
           

100  

 Nord-Fron  
             

1,4  
             

2,8  
          

17,0  
          

41,8  
          

36,9  
           

100  

 Sør-Fron  
             

5,3  
             

3,5  
          

22,8  
          

31,6  
          

36,8  
           

100  

 Ringebu  
             

4,8  
             

1,6  
          

14,0  
          

44,1  
          

35,5  
           

100  

 Dovre  
             

4,0  
             

4,3  
          

13,8  
          

43,9  
          

34,0  
           

100  

 Lesja  
             

2,2  
             

5,2  
          

19,6  
          

41,3  
          

31,7  
           

100  

 Skjåk  
             

5,4  
             

4,1  
          

20,9  
          

46,6  
          

23,0  
           

100  

 Lom  
             

3,9  
             

3,9  
          

15,6  
          

42,8  
          

33,9  
           

100  

 Vågå  
             

3,5  
             

2,9  
          

10,0  
          

44,7  
          

38,8  
           

100  

 Sel  
             

3,9  
             

3,9  
          

10,5  
          

43,8  
          

37,9  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

3,0  
             

5,3  
          

12,5  
          

34,5  
          

44,7  
           

100  

 Etnedal  
             

2,7  
             

7,4  
          

12,2  
          

42,6  
          

35,1  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

3,8  
             

3,8  
          

17,2  
          

42,1  
          

33,0  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

2,8  
             

6,6  
          

13,7  
          

38,2  
          

38,7  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

2,7  
             

9,3  
          

11,7  
          

41,6  
          

34,7  
           

100  

 Vang  
             

3,7  
             

5,1  
          

10,3  
          

33,8  
          

47,1  
           

100  
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Tabell 190: Godt sosialt miljø på stedet. Kommunefordelt 

  Godt sosialt miljø på stedet 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

1,5  
             

6,8  
          

11,6  
          

44,2  
          

35,8  
           

100  

 Øyer  
             

3,1  
             

6,2  
          

11,0  
          

45,8  
          

33,9  
           

100  

 Gausdal  
             

2,5  
             

5,1  
          

15,2  
          

48,2  
          

29,0  
           

100  

 Gjøvik  
             

3,9  
             

6,2  
          

14,3  
          

45,3  
          

30,2  
           

100  

 Østre Toten  
             

1,1  
             

5,2  
             

9,3  
          

44,0  
          

40,3  
           

100  

 Vestre Toten  
             

4,3  
             

4,7  
          

12,8  
          

48,5  
          

29,8  
           

100  

 Søndre Land  
             

3,3  
             

5,0  
          

19,8  
          

43,0  
          

28,9  
           

100  

 Nordre Land  
             

1,1  
             

2,9  
             

7,2  
          

44,2  
          

44,6  
           

100  

 Jevnaker  
             

3,2  
             

5,8  
          

13,0  
          

44,2  
          

33,8  
           

100  

 Gran  
             

0,7  
             

7,5  
          

11,1  
          

44,3  
          

36,4  
           

100  

 Nord-Fron  
             

1,4  
             

3,5  
          

15,4  
          

43,4  
          

36,4  
           

100  

 Sør-Fron  
             

1,7  
               

-    
          

19,0  
          

46,6  
          

32,8  
           

100  

 Ringebu  
             

2,6  
             

2,1  
          

15,3  
          

44,7  
          

35,3  
           

100  

 Dovre  
             

3,5  
             

4,3  
             

9,4  
          

42,9  
          

39,8  
           

100  

 Lesja  
             

1,3  
             

2,6  
          

11,6  
          

49,8  
          

34,8  
           

100  

 Skjåk  
             

3,9  
             

3,9  
          

17,5  
          

48,7  
          

26,0  
           

100  

 Lom  
             

1,1  
             

6,1  
             

9,5  
          

50,8  
          

32,4  
           

100  

 Vågå  
             

1,1  
             

4,0  
             

8,6  
          

46,0  
          

40,2  
           

100  

 Sel  
             

0,7  
             

6,0  
          

10,7  
          

43,6  
          

38,9  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

3,0  
             

4,5  
          

13,8  
          

36,4  
          

42,4  
           

100  

 Etnedal  
             

2,7  
             

6,1  
          

12,8  
          

41,2  
          

37,2  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

0,5  
             

2,9  
          

15,3  
          

52,6  
          

28,7  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

2,3  
             

6,0  
          

14,4  
          

38,6  
          

38,6  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

1,4  
             

7,8  
             

7,5  
          

46,1  
          

37,2  
           

100  

 Vang  
             

2,3  
             

3,8  
          

10,5  
          

33,1  
          

50,4  
           

100  
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Tabell 191: Boligen/eiendom har tilhørt familien. Kommunefordelt 

  Bolig/eiendom har tilhørt familien/slekten 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

59,5  
             

4,2  
          

20,1  
             

7,6  
             

8,6  
           

100  

 Øyer  
          

45,9  
             

4,1  
          

10,4  
          

14,4  
          

25,2  
           

100  

 Gausdal  
          

30,1  
             

6,8  
          

21,4  
          

16,5  
          

25,2  
           

100  

 Gjøvik  
          

54,8  
             

6,0  
          

22,2  
             

5,2  
          

11,7  
           

100  

 Østre Toten  
          

42,0  
             

5,3  
          

15,9  
          

15,2  
          

21,6  
           

100  

 Vestre Toten  
          

43,8  
             

7,2  
          

19,6  
             

8,9  
          

20,4  
           

100  

 Søndre Land  
          

44,5  
             

9,2  
          

16,8  
          

14,3  
          

15,1  
           

100  

 Nordre Land  
          

38,1  
             

9,7  
          

22,4  
          

11,6  
          

18,3  
           

100  

 Jevnaker  
          

51,7  
             

6,7  
          

13,4  
          

15,4  
          

12,8  
           

100  

 Gran  
          

33,2  
             

6,1  
          

22,9  
          

15,4  
          

22,5  
           

100  

 Nord-Fron  
          

33,6  
             

3,1  
          

25,2  
          

13,0  
          

25,2  
           

100  

 Sør-Fron  
          

22,2  
          

11,1  
          

20,4  
             

5,6  
          

40,7  
           

100  

 Ringebu  
          

33,3  
             

6,7  
          

14,4  
          

18,9  
          

26,7  
           

100  

 Dovre  
          

40,1  
             

6,2  
          

14,9  
          

17,4  
          

21,5  
           

100  

 Lesja  
          

22,4  
             

6,0  
          

16,4  
          

23,3  
          

31,9  
           

100  

 Skjåk  
          

28,1  
             

4,1  
          

18,5  
          

20,5  
          

28,8  
           

100  

 Lom  
          

35,8  
             

6,3  
          

24,4  
          

11,4  
          

22,2  
           

100  

 Vågå  
          

34,1  
             

5,9  
          

21,8  
          

15,9  
          

22,4  
           

100  

 Sel  
          

37,3  
             

3,5  
          

15,5  
          

21,1  
          

22,5  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

23,2  
             

3,8  
          

22,8  
          

21,3  
          

28,9  
           

100  

 Etnedal  
          

29,8  
             

3,5  
          

17,0  
          

18,4  
          

31,2  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

41,7  
             

2,9  
          

15,7  
          

12,3  
          

27,5  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

30,8  
             

7,1  
          

10,9  
          

17,1  
          

34,1  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

32,3  
             

5,7  
          

19,7  
          

19,0  
          

23,3  
           

100  

 Vang  
          

18,8  
             

0,8  
          

15,6  
          

25,0  
          

39,8  
           

100  
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Tabell 192: Har sterk identitet knyttet til stedet. Kommunefordelt 

  Har sterk identitet knyttet til stedet 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

28,9  
          

11,1  
          

17,3  
          

26,6  
          

16,1  
           

100  

 Øyer  
          

19,2  
          

12,3  
          

17,4  
          

23,7  
          

27,4  
           

100  

 Gausdal  
          

14,4  
          

10,7  
          

16,2  
          

29,2  
          

29,5  
           

100  

 Gjøvik  
          

28,6  
          

13,1  
          

20,6  
          

22,6  
          

15,1  
           

100  

 Østre Toten  
          

18,1  
             

6,7  
          

18,9  
          

27,8  
          

28,5  
           

100  

 Vestre Toten  
          

28,8  
             

7,3  
          

18,0  
          

29,2  
          

16,7  
           

100  

 Søndre Land  
          

26,9  
             

8,4  
          

20,2  
          

27,7  
          

16,8  
           

100  

 Nordre Land  
          

15,7  
          

14,6  
          

15,7  
          

26,6  
          

27,3  
           

100  

 Jevnaker  
          

28,2  
             

6,7  
          

16,1  
          

30,9  
          

18,1  
           

100  

 Gran  
          

14,1  
             

8,3  
          

17,0  
          

31,2  
          

29,3  
           

100  

 Nord-Fron  
          

12,7  
             

6,7  
          

32,1  
          

19,4  
          

29,1  
           

100  

 Sør-Fron  
             

8,9  
             

8,9  
          

26,8  
          

14,3  
          

41,1  
           

100  

 Ringebu  
          

13,6  
             

8,7  
          

23,9  
          

27,2  
          

26,6  
           

100  

 Dovre  
          

21,5  
             

5,7  
          

16,3  
          

26,8  
          

29,7  
           

100  

 Lesja  
          

11,0  
             

5,1  
          

17,3  
          

29,5  
          

37,1  
           

100  

 Skjåk  
          

11,6  
          

13,0  
          

15,1  
          

31,5  
          

28,8  
           

100  

 Lom  
          

11,9  
             

7,3  
          

10,7  
          

35,6  
          

34,5  
           

100  

 Vågå  
          

14,5  
             

9,3  
          

14,5  
          

36,6  
          

25,0  
           

100  

 Sel  
          

17,4  
             

7,6  
          

21,5  
          

26,4  
          

27,1  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

14,1  
             

5,0  
          

16,4  
          

30,2  
          

34,4  
           

100  

 Etnedal  
          

11,3  
             

6,3  
          

16,2  
          

28,9  
          

37,3  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

20,6  
             

8,3  
          

17,6  
          

24,0  
          

29,4  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

16,0  
          

10,8  
          

13,2  
          

26,9  
          

33,0  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

15,5  
          

10,6  
          

18,0  
          

31,3  
          

24,6  
           

100  

 Vang  
          

13,7  
             

7,6  
          

10,7  
          

30,5  
          

37,4  
           

100  
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Tabell 193: Familietilknytning. Kommunefordelt 

  Familietilknytning 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

26,7  
             

9,4  
          

13,8  
          

27,2  
          

22,9  
           

100  

 Øyer  
          

18,7  
             

9,6  
          

10,0  
          

30,1  
          

31,5  
           

100  

 Gausdal  
          

12,7  
             

6,3  
          

13,1  
          

37,7  
          

30,2  
           

100  

 Gjøvik  
          

23,6  
          

11,4  
          

15,7  
          

28,3  
          

20,9  
           

100  

 Østre Toten  
          

15,1  
             

3,7  
          

11,1  
          

33,2  
          

36,9  
           

100  

 Vestre Toten  
          

19,7  
             

6,6  
          

15,7  
          

31,0  
          

27,1  
           

100  

 Søndre Land  
          

21,6  
             

7,8  
          

16,4  
          

32,8  
          

21,6  
           

100  

 Nordre Land  
          

11,2  
          

10,0  
          

18,6  
          

23,8  
          

36,4  
           

100  

 Jevnaker  
          

16,3  
             

9,8  
          

12,4  
          

35,9  
          

25,5  
           

100  

 Gran  
             

9,5  
             

5,1  
             

8,7  
          

38,2  
          

38,5  
           

100  

 Nord-Fron  
          

11,1  
             

5,2  
          

22,2  
          

27,4  
          

34,1  
           

100  

 Sør-Fron  
             

6,8  
             

1,7  
          

32,2  
          

18,6  
          

40,7  
           

100  

 Ringebu  
          

10,9  
             

6,6  
          

15,3  
          

37,2  
          

30,1  
           

100  

 Dovre  
          

16,9  
             

7,7  
          

12,9  
          

27,8  
          

34,7  
           

100  

 Lesja  
          

10,4  
             

2,2  
          

17,8  
          

30,4  
          

39,1  
           

100  

 Skjåk  
          

11,4  
             

5,4  
          

15,4  
          

34,2  
          

33,6  
           

100  

 Lom  
          

14,2  
             

6,8  
             

9,1  
          

35,8  
          

34,1  
           

100  

 Vågå  
          

14,4  
             

7,2  
             

9,0  
          

39,5  
          

29,9  
           

100  

 Sel  
          

10,6  
             

8,5  
          

14,2  
          

27,7  
          

39,0  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

9,3  
             

6,3  
          

14,2  
          

30,6  
          

39,6  
           

100  

 Etnedal  
          

13,5  
             

4,7  
          

13,5  
          

28,4  
          

39,9  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

16,7  
             

6,9  
          

12,8  
          

27,1  
          

36,5  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

14,0  
             

6,5  
          

14,0  
          

30,8  
          

34,6  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

14,0  
             

5,7  
          

12,9  
          

35,5  
          

31,9  
           

100  

 Vang  
          

12,6  
             

4,7  
          

11,0  
          

30,7  
          

40,9  
           

100  
 
  



 

303 
 

Tabell 194: Aktiviteter og erfaringer har skapt en spesiell tilknytning til stedet. Kommunefordelt 

  
Aktiviteter og erfaringer har skapt en spesiell 

tilknytning til stedet 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

13,6  
          

11,5  
          

18,8  
          

40,0  
          

16,1  
           

100  

 Øyer  
          

15,8  
          

11,3  
          

19,9  
          

39,8  
          

13,1  
           

100  

 Gausdal  
          

11,3  
          

11,3  
          

25,3  
          

30,2  
          

21,9  
           

100  

 Gjøvik  
          

16,3  
          

11,1  
          

25,8  
          

32,1  
          

14,7  
           

100  

 Østre Toten  
          

12,8  
             

7,9  
          

17,7  
          

31,2  
          

30,5  
           

100  

 Vestre Toten  
          

21,5  
             

5,7  
          

26,3  
          

30,3  
          

16,2  
           

100  

 Søndre Land  
          

10,9  
          

10,9  
          

30,3  
          

31,1  
          

16,8  
           

100  

 Nordre Land  
             

8,3  
             

7,9  
          

26,0  
          

33,6  
          

24,2  
           

100  

 Jevnaker  
          

19,9  
             

7,9  
          

19,9  
          

34,4  
          

17,9  
           

100  

 Gran  
             

9,2  
             

9,2  
          

19,4  
          

41,0  
          

21,2  
           

100  

 Nord-Fron  
          

11,1  
             

3,7  
          

35,6  
          

31,1  
          

18,5  
           

100  

 Sør-Fron  
             

7,7  
             

9,6  
          

36,5  
          

26,9  
          

19,2  
           

100  

 Ringebu  
             

8,9  
             

7,8  
          

22,8  
          

41,1  
          

19,4  
           

100  

 Dovre  
          

11,1  
             

9,1  
          

18,1  
          

36,6  
          

25,1  
           

100  

 Lesja  
             

7,9  
             

3,5  
          

21,1  
          

36,0  
          

31,6  
           

100  

 Skjåk  
          

10,3  
             

8,2  
          

30,1  
          

32,2  
          

19,2  
           

100  

 Lom  
             

9,8  
          

11,6  
          

13,9  
          

35,3  
          

29,5  
           

100  

 Vågå  
             

8,2  
          

11,7  
          

21,1  
          

40,9  
          

18,1  
           

100  

 Sel  
          

12,2  
             

8,2  
          

16,3  
          

38,1  
          

25,2  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

9,4  
             

8,3  
          

26,4  
          

31,5  
          

24,4  
           

100  

 Etnedal  
             

9,3  
             

5,7  
          

17,1  
          

36,4  
          

31,4  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

11,9  
          

10,9  
          

21,3  
          

34,7  
          

21,3  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

6,2  
             

9,1  
          

18,2  
          

42,6  
          

23,9  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

7,9  
             

7,9  
          

20,6  
          

36,8  
          

26,7  
           

100  

 Vang  
          

11,8  
             

7,1  
          

17,3  
          

34,6  
          

29,1  
           

100  
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Tabell 195: Kort avstand til familie og venner. Kommunefordelt 

  Kort avstand til familie og venner 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

12,1  
          

11,0  
          

14,7  
          

35,2  
          

27,0  
           

100  

 Øyer  
             

7,6  
             

9,0  
          

17,9  
          

39,9  
          

25,6  
           

100  

 Gausdal  
             

6,8  
          

11,2  
          

11,2  
          

40,3  
          

30,6  
           

100  

 Gjøvik  
             

7,5  
             

8,7  
          

19,0  
          

38,3  
          

26,5  
           

100  

 Østre Toten  
             

7,3  
             

6,9  
             

7,3  
          

40,1  
          

38,3  
           

100  

 Vestre Toten  
             

9,8  
             

6,8  
          

13,2  
          

38,9  
          

31,2  
           

100  

 Søndre Land  
          

11,8  
             

8,4  
          

15,1  
          

47,9  
          

16,8  
           

100  

 Nordre Land  
             

2,9  
             

9,1  
          

12,8  
          

36,5  
          

38,7  
           

100  

 Jevnaker  
             

4,5  
             

7,1  
          

15,6  
          

31,2  
          

41,6  
           

100  

 Gran  
             

5,3  
             

5,3  
          

14,5  
          

33,0  
          

41,8  
           

100  

 Nord-Fron  
             

3,6  
             

8,7  
          

17,4  
          

31,9  
          

38,4  
           

100  

 Sør-Fron  
          

10,9  
               

-    
          

18,2  
          

45,5  
          

25,5  
           

100  

 Ringebu  
             

8,6  
          

10,8  
             

9,2  
          

37,8  
          

33,5  
           

100  

 Dovre  
          

10,2  
          

11,0  
          

13,7  
          

36,5  
          

28,6  
           

100  

 Lesja  
             

7,7  
             

6,8  
          

19,7  
          

36,3  
          

29,5  
           

100  

 Skjåk  
             

8,8  
             

8,8  
          

17,0  
          

39,5  
          

25,9  
           

100  

 Lom  
             

9,0  
             

9,0  
          

10,7  
          

34,8  
          

36,5  
           

100  

 Vågå  
             

7,9  
             

8,5  
          

11,3  
          

39,5  
          

32,8  
           

100  

 Sel  
             

8,2  
             

9,6  
          

12,3  
          

30,8  
          

39,0  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

6,4  
          

10,2  
          

10,6  
          

40,4  
          

32,5  
           

100  

 Etnedal  
             

8,1  
             

6,0  
          

18,8  
          

29,5  
          

37,6  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

8,6  
             

5,7  
          

17,6  
          

33,8  
          

34,3  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

11,7  
             

8,5  
          

16,4  
          

31,0  
          

32,4  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

7,0  
             

6,3  
          

11,9  
          

43,7  
          

31,1  
           

100  

 Vang  
             

5,5  
             

6,3  
          

21,9  
          

37,5  
          

28,9  
           

100  
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Tabell 196: Godt klima etc. Kommunefordelt 

  Godt klima, god utsikt, bra med sol o.l. 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

0,9  
             

3,7  
             

8,0  
          

41,1  
          

46,5  
           

100  

 Øyer  
             

0,9  
             

5,2  
             

6,4  
          

47,6  
          

39,9  
           

100  

 Gausdal  
             

1,8  
             

3,6  
             

7,9  
          

40,7  
          

46,1  
           

100  

 Gjøvik  
             

3,0  
             

4,5  
             

8,0  
          

48,5  
          

36,0  
           

100  

 Østre Toten  
             

2,5  
             

2,5  
             

4,3  
          

40,2  
          

50,5  
           

100  

 Vestre Toten  
             

6,3  
             

2,1  
          

11,8  
          

43,9  
          

35,9  
           

100  

 Søndre Land  
             

0,8  
             

1,6  
             

5,6  
          

45,2  
          

46,8  
           

100  

 Nordre Land  
             

1,8  
             

4,2  
             

7,4  
          

43,0  
          

43,7  
           

100  

 Jevnaker  
             

0,6  
             

2,5  
             

7,0  
          

44,6  
          

45,2  
           

100  

 Gran  
             

1,4  
             

2,4  
             

3,4  
          

45,7  
          

47,1  
           

100  

 Nord-Fron  
             

1,4  
             

6,1  
             

9,5  
          

35,4  
          

47,6  
           

100  

 Sør-Fron  
             

3,2  
             

4,8  
          

19,4  
          

41,9  
          

30,6  
           

100  

 Ringebu  
             

2,1  
             

3,2  
          

10,1  
          

37,2  
          

47,3  
           

100  

 Dovre  
             

2,3  
             

5,7  
             

6,9  
          

41,8  
          

43,3  
           

100  

 Lesja  
             

2,5  
             

2,5  
             

9,0  
          

43,0  
          

43,0  
           

100  

 Skjåk  
             

3,8  
             

3,8  
          

14,6  
          

42,0  
          

35,7  
           

100  

 Lom  
             

0,6  
             

5,0  
          

16,6  
          

40,9  
          

37,0  
           

100  

 Vågå  
             

1,7  
             

1,7  
             

4,5  
          

48,9  
          

43,3  
           

100  

 Sel  
             

2,0  
             

2,6  
             

8,6  
          

43,0  
          

43,7  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

1,8  
             

3,6  
             

5,7  
          

41,9  
          

47,0  
           

100  

 Etnedal  
             

2,6  
             

1,3  
             

2,0  
          

40,5  
          

53,6  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

0,9  
             

3,3  
             

6,5  
          

37,7  
          

51,6  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

1,8  
             

4,5  
             

3,6  
          

43,7  
          

46,4  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

0,3  
             

1,7  
             

6,4  
          

39,2  
          

52,4  
           

100  

 Vang  
               

-    
               

-    
             

3,6  
          

40,1  
          

56,2  
           

100  
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Tabell 197: Bebyggelsen og type strøk. Kommunefordelt 

  Bebyggelsen og type strøk 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

0,7  
             

6,4  
          

13,3  
          

48,0  
          

31,6  
           

100  

 Øyer  
             

2,2  
             

6,2  
          

15,6  
          

51,6  
          

24,4  
           

100  

 Gausdal  
             

4,4  
             

6,3  
          

12,9  
          

42,3  
          

34,2  
           

100  

 Gjøvik  
             

6,2  
             

3,8  
          

12,7  
          

48,5  
          

28,8  
           

100  

 Østre Toten  
             

3,7  
             

5,5  
             

7,7  
          

48,0  
          

35,2  
           

100  

 Vestre Toten  
             

5,2  
             

4,3  
          

14,6  
          

46,8  
          

29,2  
           

100  

 Søndre Land  
             

3,3  
             

4,9  
          

11,4  
          

48,8  
          

31,7  
           

100  

 Nordre Land  
             

3,6  
             

4,0  
          

11,6  
          

48,4  
          

32,5  
           

100  

 Jevnaker  
             

0,7  
             

3,3  
          

14,4  
          

51,0  
          

30,7  
           

100  

 Gran  
             

1,0  
             

4,5  
             

9,4  
          

51,4  
          

33,6  
           

100  

 Nord-Fron  
             

1,4  
             

3,5  
          

16,9  
          

42,3  
          

35,9  
           

100  

 Sør-Fron  
             

4,9  
             

4,9  
          

26,2  
          

39,3  
          

24,6  
           

100  

 Ringebu  
             

3,8  
             

4,3  
          

14,6  
          

43,8  
          

33,5  
           

100  

 Dovre  
             

3,6  
             

9,6  
          

16,4  
          

42,0  
          

28,4  
           

100  

 Lesja  
             

9,1  
             

5,2  
          

18,2  
          

36,4  
          

31,2  
           

100  

 Skjåk  
             

4,8  
             

9,0  
          

18,6  
          

37,2  
          

30,3  
           

100  

 Lom  
             

2,3  
             

7,9  
          

15,8  
          

45,2  
          

28,8  
           

100  

 Vågå  
             

2,3  
             

4,0  
          

16,6  
          

51,4  
          

25,7  
           

100  

 Sel  
             

3,4  
             

5,4  
          

18,8  
          

40,9  
          

31,5  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

3,9  
             

9,4  
          

19,5  
          

39,1  
          

28,1  
           

100  

 Etnedal  
             

4,1  
             

7,5  
             

9,6  
          

39,0  
          

39,7  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

3,3  
             

4,2  
          

12,1  
          

46,5  
          

34,0  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

0,9  
          

12,1  
          

14,5  
          

44,4  
          

28,0  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

2,5  
             

5,0  
          

18,1  
          

40,8  
          

33,7  
           

100  

 Vang  
               

-    
             

7,1  
          

11,9  
          

38,1  
          

42,9  
           

100  
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Tabell 198: Lite støy, ingen forurensning eller andre fysiske ulemper. Kommunefordelt 

  
Lite støy, ingen forurensning eller andre fysiske 

ulemper 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

0,7  
             

3,3  
             

8,3  
          

44,4  
          

43,3  
           

100  

 Øyer  
             

3,0  
             

3,0  
          

10,3  
          

48,3  
          

35,3  
           

100  

 Gausdal  
             

2,5  
             

5,5  
          

10,5  
          

42,9  
          

38,5  
           

100  

 Gjøvik  
             

3,1  
             

5,0  
          

10,0  
          

50,6  
          

31,4  
           

100  

 Østre Toten  
             

2,9  
             

3,7  
             

5,5  
          

40,3  
          

47,6  
           

100  

 Vestre Toten  
             

1,7  
             

3,9  
          

17,7  
          

39,8  
          

36,8  
           

100  

 Søndre Land  
               

-    
             

4,1  
             

9,8  
          

39,3  
          

46,7  
           

100  

 Nordre Land  
             

0,4  
             

4,2  
          

11,7  
          

39,9  
          

43,8  
           

100  

 Jevnaker  
             

1,3  
             

6,5  
             

8,4  
          

39,6  
          

44,2  
           

100  

 Gran  
             

2,8  
             

3,1  
             

9,4  
          

42,7  
          

42,0  
           

100  

 Nord-Fron  
             

1,4  
             

8,3  
             

6,9  
          

33,1  
          

50,3  
           

100  

 Sør-Fron  
             

3,3  
             

1,7  
          

21,7  
          

46,7  
          

26,7  
           

100  

 Ringebu  
             

3,2  
             

2,7  
             

7,0  
          

42,7  
          

44,3  
           

100  

 Dovre  
             

2,7  
             

3,9  
          

13,1  
          

35,9  
          

44,4  
           

100  

 Lesja  
             

1,3  
             

5,5  
             

9,3  
          

43,0  
          

40,9  
           

100  

 Skjåk  
             

2,6  
             

8,6  
             

7,3  
          

43,7  
          

37,7  
           

100  

 Lom  
             

0,6  
             

3,9  
             

7,8  
          

43,3  
          

44,4  
           

100  

 Vågå  
             

1,7  
             

2,9  
             

9,1  
          

41,1  
          

45,1  
           

100  

 Sel  
             

1,3  
             

3,4  
             

7,4  
          

48,3  
          

39,6  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

1,1  
             

5,7  
          

13,7  
          

36,1  
          

43,3  
           

100  

 Etnedal  
             

1,3  
             

7,1  
             

3,9  
          

39,0  
          

48,7  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

1,4  
             

3,3  
             

8,5  
          

45,5  
          

41,3  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

1,4  
             

3,2  
             

9,5  
          

43,6  
          

42,3  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

1,4  
             

2,1  
             

9,7  
          

45,3  
          

41,5  
           

100  

 Vang  
               

-    
             

1,5  
          

10,5  
          

40,6  
          

47,4  
           

100  
 
  



 

308 
 

Tabell 199: Slippe innsyn, innblanding og sosial kontroll fra naboer. Kommunefordelt 

  
Slippe innsyn, innblanding og sosial kontroll fra 

naboer 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

3,1  
          

10,6  
          

20,6  
          

35,2  
          

30,5  
           

100  

 Øyer  
             

3,1  
          

11,4  
          

19,7  
          

35,8  
          

30,1  
           

100  

 Gausdal  
             

4,3  
             

5,0  
          

21,2  
          

37,1  
          

32,4  
           

100  

 Gjøvik  
             

5,0  
             

7,4  
          

19,8  
          

37,6  
          

30,2  
           

100  

 Østre Toten  
             

4,4  
             

3,3  
          

16,1  
          

41,4  
          

34,8  
           

100  

 Vestre Toten  
             

7,6  
             

5,9  
          

13,1  
          

40,5  
          

32,9  
           

100  

 Søndre Land  
             

2,4  
             

7,3  
          

16,9  
          

39,5  
          

33,9  
           

100  

 Nordre Land  
             

4,4  
             

5,8  
          

18,2  
          

35,0  
          

36,5  
           

100  

 Jevnaker  
             

2,0  
          

11,8  
          

16,3  
          

32,0  
          

37,9  
           

100  

 Gran  
             

4,6  
             

4,6  
          

15,8  
          

41,1  
          

34,0  
           

100  

 Nord-Fron  
             

1,4  
             

6,9  
          

18,1  
          

36,1  
          

37,5  
           

100  

 Sør-Fron  
             

1,8  
             

3,5  
          

28,1  
          

43,9  
          

22,8  
           

100  

 Ringebu  
             

3,8  
             

4,3  
          

14,6  
          

31,4  
          

45,9  
           

100  

 Dovre  
             

4,7  
             

5,5  
          

20,1  
          

37,0  
          

32,7  
           

100  

 Lesja  
             

4,6  
             

8,9  
          

18,6  
          

31,2  
          

36,7  
           

100  

 Skjåk  
             

3,3  
             

7,2  
          

21,1  
          

36,2  
          

32,2  
           

100  

 Lom  
             

4,4  
          

10,5  
          

17,1  
          

35,4  
          

32,6  
           

100  

 Vågå  
             

4,6  
             

4,0  
          

24,6  
          

31,4  
          

35,4  
           

100  

 Sel  
             

5,9  
             

5,3  
          

13,8  
          

37,5  
          

37,5  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

1,9  
             

6,8  
          

22,7  
          

34,8  
          

33,7  
           

100  

 Etnedal  
             

1,4  
             

4,1  
             

9,5  
          

39,5  
          

45,6  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

3,7  
             

5,6  
          

15,3  
          

40,3  
          

35,2  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

5,9  
             

7,8  
          

16,4  
          

38,8  
          

31,1  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

3,1  
             

5,2  
          

23,6  
          

37,8  
          

30,2  
           

100  

 Vang  
             

2,2  
             

3,7  
          

15,7  
          

32,1  
          

46,3  
           

100  
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Tabell 200: Liker den naturen som omgir stedet. Kommunefordelt 

  Liker den naturtypen som omgir stedet 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

1,5  
             

2,4  
             

6,4  
          

46,8  
          

42,9  
           

100  

 Øyer  
             

0,9  
             

3,0  
             

9,1  
          

43,3  
          

43,7  
           

100  

 Gausdal  
             

2,5  
             

6,8  
             

5,3  
          

38,4  
          

47,0  
           

100  

 Gjøvik  
             

2,7  
             

1,9  
          

14,1  
          

49,0  
          

32,3  
           

100  

 Østre Toten  
             

0,7  
             

5,8  
             

6,6  
          

38,0  
          

48,9  
           

100  

 Vestre Toten  
             

4,6  
             

3,8  
          

10,5  
          

47,9  
          

33,2  
           

100  

 Søndre Land  
             

0,8  
             

2,4  
             

4,8  
          

39,2  
          

52,8  
           

100  

 Nordre Land  
             

1,1  
             

1,4  
          

13,8  
          

40,8  
          

42,9  
           

100  

 Jevnaker  
             

1,3  
               

-    
             

7,1  
          

33,3  
          

58,3  
           

100  

 Gran  
             

1,4  
             

3,8  
             

6,6  
          

43,6  
          

44,6  
           

100  

 Nord-Fron  
             

0,7  
             

6,8  
             

7,5  
          

33,6  
          

51,4  
           

100  

 Sør-Fron  
               

-    
             

3,3  
             

8,2  
          

57,4  
          

31,1  
           

100  

 Ringebu  
             

1,1  
             

2,1  
             

7,4  
          

37,0  
          

52,4  
           

100  

 Dovre  
             

0,4  
             

2,3  
             

9,3  
          

35,4  
          

52,5  
           

100  

 Lesja  
             

0,4  
             

2,0  
             

5,7  
          

34,8  
          

57,0  
           

100  

 Skjåk  
             

1,3  
             

4,6  
          

11,8  
          

34,2  
          

48,0  
           

100  

 Lom  
               

-    
             

1,1  
             

6,1  
          

32,8  
          

60,0  
           

100  

 Vågå  
             

1,1  
             

2,8  
             

5,0  
          

41,1  
          

50,0  
           

100  

 Sel  
             

1,3  
             

2,6  
             

3,9  
          

34,8  
          

57,4  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

0,4  
             

3,7  
             

9,3  
          

41,6  
          

45,0  
           

100  

 Etnedal  
             

1,3  
             

4,6  
             

5,2  
          

37,3  
          

51,6  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

1,4  
             

1,8  
          

11,1  
          

41,0  
          

44,7  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

1,8  
             

3,2  
             

5,9  
          

37,0  
          

52,1  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

0,3  
             

1,7  
             

6,2  
          

40,4  
          

51,4  
           

100  

 Vang  
               

-    
             

2,2  
             

8,1  
          

33,1  
          

56,6  
           

100  
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Tabell 201: Bra tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv. Kommunefordelt 

  Bra tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

1,1  
             

2,3  
             

4,9  
          

37,9  
          

53,8  
           

100  

 Øyer  
             

0,9  
             

2,1  
             

6,4  
          

32,9  
          

57,7  
           

100  

 Gausdal  
             

2,5  
             

3,5  
             

5,3  
          

37,2  
          

51,6  
           

100  

 Gjøvik  
             

2,7  
             

2,3  
             

6,1  
          

51,0  
          

38,0  
           

100  

 Østre Toten  
             

2,5  
             

3,3  
             

5,1  
          

37,5  
          

51,6  
           

100  

 Vestre Toten  
             

2,9  
             

4,2  
          

10,0  
          

39,3  
          

43,5  
           

100  

 Søndre Land  
             

0,8  
             

4,1  
             

9,8  
          

35,8  
          

49,6  
           

100  

 Nordre Land  
             

0,7  
             

1,4  
             

8,4  
          

36,7  
          

52,8  
           

100  

 Jevnaker  
             

1,3  
             

0,6  
             

5,7  
          

31,6  
          

60,8  
           

100  

 Gran  
             

1,0  
             

3,5  
             

6,2  
          

35,6  
          

53,6  
           

100  

 Nord-Fron  
             

0,7  
             

6,8  
             

6,8  
          

30,4  
          

55,4  
           

100  

 Sør-Fron  
             

1,7  
               

-    
             

8,5  
          

54,2  
          

35,6  
           

100  

 Ringebu  
             

1,1  
             

1,1  
             

5,9  
          

31,2  
          

60,8  
           

100  

 Dovre  
             

0,4  
             

2,6  
             

6,4  
          

31,8  
          

58,8  
           

100  

 Lesja  
             

0,8  
             

1,2  
             

5,2  
          

32,3  
          

60,5  
           

100  

 Skjåk  
             

1,9  
             

2,5  
             

7,5  
          

35,8  
          

52,2  
           

100  

 Lom  
               

-    
             

2,7  
             

6,0  
          

28,6  
          

62,6  
           

100  

 Vågå  
             

1,6  
             

0,5  
             

6,0  
          

31,9  
          

59,9  
           

100  

 Sel  
             

0,6  
             

1,9  
             

5,2  
          

27,7  
          

64,5  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

0,7  
             

2,6  
             

6,6  
          

36,9  
          

53,1  
           

100  

 Etnedal  
             

2,6  
             

3,9  
             

3,2  
          

39,0  
          

51,3  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

1,4  
             

1,9  
             

8,8  
          

39,5  
          

48,4  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

2,7  
             

5,8  
             

4,9  
          

33,2  
          

53,4  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

1,3  
             

2,0  
             

3,7  
          

30,8  
          

62,2  
           

100  

 Vang  
               

-    
             

0,7  
             

4,4  
          

33,8  
          

61,0  
           

100  
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Tabell 202: Gode muligheter for å dyrke hobbyer eller fritidsinteresser. Kommunefordelt 

  
Gode mulighet for å dyrke hobbyer eller 

fritidsinteresser 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

0,7  
             

5,0  
             

9,8  
          

41,8  
          

42,7  
           

100  

 Øyer  
             

1,7  
             

2,6  
          

13,0  
          

42,4  
          

40,3  
           

100  

 Gausdal  
             

4,0  
             

5,5  
          

12,7  
          

37,8  
          

40,0  
           

100  

 Gjøvik  
             

3,8  
             

3,4  
          

12,3  
          

48,3  
          

32,2  
           

100  

 Østre Toten  
             

1,8  
             

4,8  
             

8,9  
          

48,0  
          

36,5  
           

100  

 Vestre Toten  
             

4,6  
             

4,6  
          

16,5  
          

45,1  
          

29,1  
           

100  

 Søndre Land  
             

4,0  
             

4,8  
          

16,9  
          

36,3  
          

37,9  
           

100  

 Nordre Land  
             

1,8  
             

4,7  
             

8,4  
          

40,7  
          

44,4  
           

100  

 Jevnaker  
             

0,6  
             

1,9  
          

16,9  
          

41,6  
          

39,0  
           

100  

 Gran  
             

1,8  
             

3,9  
          

10,2  
          

41,8  
          

42,5  
           

100  

 Nord-Fron  
             

3,4  
             

8,2  
             

9,6  
          

34,9  
          

43,8  
           

100  

 Sør-Fron  
               

-    
             

3,3  
          

13,3  
          

46,7  
          

36,7  
           

100  

 Ringebu  
             

2,1  
             

2,7  
          

12,3  
          

36,9  
          

46,0  
           

100  

 Dovre  
             

1,2  
             

3,5  
          

15,6  
          

35,4  
          

44,4  
           

100  

 Lesja  
             

2,9  
             

4,1  
          

12,0  
          

41,1  
          

39,8  
           

100  

 Skjåk  
             

1,9  
             

1,9  
          

16,1  
          

37,4  
          

42,6  
           

100  

 Lom  
             

2,2  
             

4,4  
          

10,4  
          

37,9  
          

45,1  
           

100  

 Vågå  
             

1,7  
             

1,7  
          

10,9  
          

37,7  
          

48,0  
           

100  

 Sel  
             

2,0  
             

2,6  
             

7,2  
          

41,4  
          

46,7  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

1,5  
             

6,0  
          

11,7  
          

35,8  
          

44,9  
           

100  

 Etnedal  
             

0,7  
             

6,7  
             

9,4  
          

40,9  
          

42,3  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

1,9  
             

7,0  
          

10,7  
          

42,8  
          

37,7  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

2,3  
             

5,5  
          

10,0  
          

37,9  
          

44,3  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

1,7  
             

3,4  
          

12,6  
          

38,9  
          

43,3  
           

100  

 Vang  
             

2,3  
             

1,5  
             

8,3  
          

34,8  
          

53,0  
           

100  
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Tabell 203: Variert og godt tilbud av butikker og forretninger. Kommunefordelt 

  Variert og godt tilbud av butikker og forretninger 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

1,5  
             

9,1  
          

15,3  
          

50,2  
          

23,8  
           

100  

 Øyer  
             

3,4  
          

17,7  
          

30,2  
          

38,8  
             

9,9  
           

100  

 Gausdal  
             

5,6  
          

16,2  
          

23,9  
          

41,2  
          

13,0  
           

100  

 Gjøvik  
             

6,1  
             

8,7  
          

18,6  
          

45,8  
          

20,8  
           

100  

 Østre Toten  
             

3,9  
          

14,3  
          

23,6  
          

40,7  
          

17,5  
           

100  

 Vestre Toten  
             

6,7  
          

14,7  
          

28,2  
          

37,0  
          

13,4  
           

100  

 Søndre Land  
             

7,3  
          

18,7  
          

35,0  
          

30,9  
             

8,1  
           

100  

 Nordre Land  
             

1,4  
             

7,7  
          

18,1  
          

47,4  
          

25,4  
           

100  

 Jevnaker  
             

6,6  
          

17,2  
          

23,2  
          

37,1  
          

15,9  
           

100  

 Gran  
             

2,8  
             

9,7  
          

14,5  
          

47,8  
          

25,3  
           

100  

 Nord-Fron  
             

2,7  
             

5,4  
          

20,9  
          

48,0  
          

23,0  
           

100  

 Sør-Fron  
             

5,2  
          

15,5  
          

37,9  
          

34,5  
             

6,9  
           

100  

 Ringebu  
             

4,1  
          

10,3  
          

20,1  
          

43,3  
          

22,2  
           

100  

 Dovre  
             

8,1  
          

13,5  
          

23,9  
          

38,2  
          

16,2  
           

100  

 Lesja  
          

14,0  
          

22,5  
          

33,9  
          

20,8  
             

8,9  
           

100  

 Skjåk  
          

12,2  
          

19,9  
          

32,1  
          

30,1  
             

5,8  
           

100  

 Lom  
             

7,1  
          

16,4  
          

26,2  
          

41,5  
             

8,7  
           

100  

 Vågå  
             

3,9  
          

15,6  
          

29,6  
          

36,3  
          

14,5  
           

100  

 Sel  
             

4,0  
          

17,2  
          

18,5  
          

42,4  
          

17,9  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

7,9  
          

16,2  
          

20,9  
          

38,6  
          

16,2  
           

100  

 Etnedal  
          

18,7  
          

19,3  
          

25,3  
          

26,0  
          

10,7  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

3,2  
          

11,1  
          

20,3  
          

47,5  
          

18,0  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

8,3  
          

21,2  
          

29,5  
          

34,6  
             

6,5  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

7,0  
          

16,1  
          

26,6  
          

37,4  
          

12,9  
           

100  

 Vang  
          

14,8  
          

19,3  
          

25,9  
          

27,4  
          

12,6  
           

100  
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Tabell 204: God tilgang til offentlige tjenester. Kommunefordelt 

  
God tilgang til offentlige tjenester (barnehage, skole, 

helse) 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

2,2  
             

3,9  
             

8,7  
          

39,3  
          

45,9  
           

100  

 Øyer  
             

2,2  
             

3,0  
          

13,0  
          

45,9  
          

35,9  
           

100  

 Gausdal  
             

3,2  
             

7,2  
          

10,1  
          

43,3  
          

36,1  
           

100  

 Gjøvik  
             

5,4  
             

3,1  
          

10,0  
          

43,7  
          

37,9  
           

100  

 Østre Toten  
             

2,6  
             

4,8  
          

13,7  
          

37,3  
          

41,7  
           

100  

 Vestre Toten  
          

10,3  
             

7,8  
          

11,6  
          

41,8  
          

28,4  
           

100  

 Søndre Land  
             

2,5  
             

8,3  
          

15,7  
          

41,3  
          

32,2  
           

100  

 Nordre Land  
             

1,4  
             

3,1  
             

5,6  
          

38,5  
          

51,4  
           

100  

 Jevnaker  
             

3,3  
             

5,2  
             

8,5  
          

41,8  
          

41,2  
           

100  

 Gran  
             

1,8  
             

4,2  
             

6,0  
          

38,0  
          

50,0  
           

100  

 Nord-Fron  
             

0,7  
             

3,4  
          

11,6  
          

42,9  
          

41,5  
           

100  

 Sør-Fron  
               

-    
             

8,3  
          

10,0  
          

46,7  
          

35,0  
           

100  

 Ringebu  
             

3,7  
             

5,8  
             

6,9  
          

32,8  
          

50,8  
           

100  

 Dovre  
             

3,8  
             

3,8  
             

9,5  
          

38,3  
          

44,7  
           

100  

 Lesja  
             

5,0  
             

5,0  
          

15,0  
          

36,3  
          

38,8  
           

100  

 Skjåk  
             

5,2  
             

4,5  
          

11,0  
          

48,1  
          

31,2  
           

100  

 Lom  
             

3,3  
             

3,8  
             

6,6  
          

41,0  
          

45,4  
           

100  

 Vågå  
             

2,2  
             

3,4  
             

7,3  
          

43,6  
          

43,6  
           

100  

 Sel  
             

1,3  
             

2,7  
             

8,1  
          

40,9  
          

47,0  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

7,5  
             

4,5  
             

8,6  
          

30,2  
          

49,3  
           

100  

 Etnedal  
             

2,7  
             

9,3  
          

11,3  
          

43,3  
          

33,3  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

4,2  
             

3,2  
             

6,5  
          

47,7  
          

38,4  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

4,5  
             

6,8  
          

10,5  
          

44,5  
          

33,6  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

2,0  
             

4,8  
          

12,6  
          

40,6  
          

39,9  
           

100  

 Vang  
             

2,3  
             

3,0  
          

14,3  
          

41,4  
          

39,1  
           

100  
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Tabell 205: Bra kulturtilbud. Kommunefordelt 

  Bra kulturtilbud (kino, revy, kafeer o.l.) 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

3,1  
             

9,5  
          

15,6  
          

46,6  
          

25,3  
           

100  

 Øyer  
          

14,7  
          

20,5  
          

43,3  
          

19,6  
             

1,8  
           

100  

 Gausdal  
          

14,4  
          

23,1  
          

30,0  
          

27,4  
             

5,1  
           

100  

 Gjøvik  
             

8,9  
             

7,0  
          

19,8  
          

46,5  
          

17,8  
           

100  

 Østre Toten  
             

8,0  
          

15,3  
          

24,8  
          

38,7  
          

13,1  
           

100  

 Vestre Toten  
          

12,7  
          

14,0  
          

32,9  
          

32,0  
             

8,3  
           

100  

 Søndre Land  
          

13,8  
          

17,9  
          

26,0  
          

32,5  
             

9,8  
           

100  

 Nordre Land  
             

3,2  
          

10,8  
          

20,4  
          

45,9  
          

19,7  
           

100  

 Jevnaker  
          

11,3  
          

18,5  
          

35,1  
          

23,2  
          

11,9  
           

100  

 Gran  
             

5,3  
          

13,0  
          

20,4  
          

43,2  
          

18,2  
           

100  

 Nord-Fron  
             

4,1  
          

10,9  
          

27,9  
          

34,0  
          

23,1  
           

100  

 Sør-Fron  
          

12,5  
          

10,7  
          

48,2  
          

23,2  
             

5,4  
           

100  

 Ringebu  
          

12,0  
          

17,9  
          

22,3  
          

37,0  
          

10,9  
           

100  

 Dovre  
             

7,0  
          

14,0  
          

28,8  
          

37,0  
          

13,2  
           

100  

 Lesja  
          

15,1  
          

17,6  
          

29,3  
          

27,6  
          

10,5  
           

100  

 Skjåk  
          

16,1  
          

23,5  
          

34,2  
          

21,5  
             

4,7  
           

100  

 Lom  
             

9,6  
          

19,2  
          

23,2  
          

40,7  
             

7,3  
           

100  

 Vågå  
             

5,1  
          

15,3  
          

24,4  
          

44,3  
          

10,8  
           

100  

 Sel  
             

6,6  
          

15,1  
          

18,4  
          

38,8  
          

21,1  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

15,0  
          

17,3  
          

31,5  
          

29,5  
             

6,7  
           

100  

 Etnedal  
          

19,9  
          

18,5  
          

34,2  
          

21,2  
             

6,2  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

4,2  
          

12,6  
          

22,8  
          

47,4  
          

13,0  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

15,3  
          

16,2  
          

31,5  
          

29,6  
             

7,4  
           

100  

 Øystre Slidre  
          

14,1  
          

19,1  
          

30,0  
          

24,4  
          

12,4  
           

100  

 Vang  
          

17,6  
          

14,5  
          

33,6  
          

26,7  
             

7,6  
           

100  
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Tabell 206: Boligpris. Kommunefordelt 

  Boligpris 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
             

3,4  
             

8,1  
          

24,9  
          

41,9  
          

21,7  
           

100  

 Øyer  
             

6,7  
          

10,3  
          

28,7  
          

38,1  
          

16,1  
           

100  

 Gausdal  
          

10,1  
          

11,2  
          

20,1  
          

36,3  
          

22,3  
           

100  

 Gjøvik  
             

5,2  
             

5,6  
          

22,2  
          

40,7  
          

26,2  
           

100  

 Østre Toten  
             

8,3  
             

6,0  
          

24,1  
          

38,0  
          

23,7  
           

100  

 Vestre Toten  
             

6,1  
             

6,6  
          

24,5  
          

36,2  
          

26,6  
           

100  

 Søndre Land  
             

6,7  
             

5,8  
          

22,5  
          

30,0  
          

35,0  
           

100  

 Nordre Land  
             

7,1  
             

4,5  
          

16,4  
          

48,0  
          

24,2  
           

100  

 Jevnaker  
             

3,4  
             

5,4  
          

24,5  
          

40,1  
          

26,5  
           

100  

 Gran  
             

7,5  
             

5,7  
          

18,3  
          

36,9  
          

31,5  
           

100  

 Nord-Fron  
             

2,9  
             

3,6  
          

27,1  
          

40,0  
          

26,4  
           

100  

 Sør-Fron  
          

15,8  
             

8,8  
          

21,1  
          

36,8  
          

17,5  
           

100  

 Ringebu  
             

9,0  
             

5,6  
          

24,7  
          

33,1  
          

27,5  
           

100  

 Dovre  
             

8,1  
             

7,3  
          

23,4  
          

33,1  
          

28,2  
           

100  

 Lesja  
          

14,0  
          

11,7  
          

27,9  
          

30,2  
          

16,2  
           

100  

 Skjåk  
          

15,2  
          

10,3  
          

22,1  
          

36,6  
          

15,9  
           

100  

 Lom  
             

9,7  
             

8,6  
          

29,1  
          

34,3  
          

18,3  
           

100  

 Vågå  
             

7,0  
             

5,8  
          

19,8  
          

42,4  
          

25,0  
           

100  

 Sel  
             

8,2  
             

3,4  
          

24,7  
          

39,7  
          

24,0  
           

100  

 Sør-Aurdal  
             

7,9  
          

10,3  
          

29,4  
          

29,8  
          

22,6  
           

100  

 Etnedal  
             

9,5  
             

6,8  
          

25,2  
          

35,4  
          

23,1  
           

100  

 Nord-Aurdal  
             

7,2  
             

8,7  
          

26,4  
          

38,5  
          

19,2  
           

100  

 Vestre Slidre  
          

13,4  
             

8,6  
          

23,4  
          

36,4  
          

18,2  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

7,3  
             

7,0  
          

31,9  
          

35,2  
          

18,7  
           

100  

 Vang  
          

13,3  
             

8,6  
          

28,1  
          

33,6  
          

16,4  
           

100  
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Tabell 207: Muligheter for å påvirke beslutninger i kommunen. Kommunefordelt 

  Mulighet for å påvirke beslutninger i kommunen 

Sum   Uviktig Litt viktig 
Verken 

eller 
Ganske 

viktig 
Svært 
viktig 

 Lillehammer  
          

11,2  
          

10,1  
          

39,1  
          

28,6  
          

11,0  
           

100  

 Øyer  
             

9,3  
          

13,3  
          

37,2  
          

31,0  
             

9,3  
           

100  

 Gausdal  
          

12,9  
          

11,0  
          

39,0  
          

27,9  
             

9,2  
           

100  

 Gjøvik  
             

9,6  
             

9,2  
          

45,4  
          

28,3  
             

7,6  
           

100  

 Østre Toten  
             

6,6  
             

8,5  
          

34,9  
          

31,6  
          

18,4  
           

100  

 Vestre Toten  
          

15,0  
          

10,7  
          

36,1  
          

25,3  
          

12,9  
           

100  

 Søndre Land  
             

9,0  
          

18,0  
          

32,8  
          

32,0  
             

8,2  
           

100  

 Nordre Land  
             

8,1  
          

10,7  
          

31,6  
          

37,9  
          

11,8  
           

100  

 Jevnaker  
          

10,7  
          

14,7  
          

39,3  
          

24,7  
          

10,7  
           

100  

 Gran  
          

10,6  
          

15,8  
          

37,0  
          

27,5  
             

9,2  
           

100  

 Nord-Fron  
             

7,7  
             

7,7  
          

30,1  
          

36,4  
          

18,2  
           

100  

 Sør-Fron  
             

8,6  
          

10,3  
          

39,7  
          

34,5  
             

6,9  
           

100  

 Ringebu  
             

7,0  
             

9,2  
          

32,4  
          

32,4  
          

18,9  
           

100  

 Dovre  
          

10,1  
             

9,7  
          

33,5  
          

30,2  
          

16,5  
           

100  

 Lesja  
          

11,7  
          

10,8  
          

32,5  
          

33,8  
          

11,3  
           

100  

 Skjåk  
          

11,4  
          

14,8  
          

34,9  
          

27,5  
          

11,4  
           

100  

 Lom  
             

8,3  
          

10,0  
          

33,9  
          

40,6  
             

7,2  
           

100  

 Vågå  
             

5,2  
          

16,3  
          

32,0  
          

35,5  
          

11,0  
           

100  

 Sel  
             

7,6  
             

8,3  
          

28,3  
          

38,6  
          

17,2  
           

100  

 Sør-Aurdal  
          

12,1  
             

8,3  
          

24,2  
          

36,7  
          

18,6  
           

100  

 Etnedal  
             

7,5  
          

18,4  
          

25,9  
          

38,1  
          

10,2  
           

100  

 Nord-Aurdal  
          

10,0  
          

11,9  
          

35,2  
          

31,0  
          

11,9  
           

100  

 Vestre Slidre  
             

9,5  
          

15,6  
          

29,9  
          

33,6  
          

11,4  
           

100  

 Øystre Slidre  
             

8,1  
          

13,3  
          

31,6  
          

33,3  
          

13,7  
           

100  

 Vang  
             

6,0  
             

9,8  
          

27,1  
          

42,1  
          

15,0  
           

100  
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Komponenter på regionnivå for å drøfte nærmere forskjeller i viktighet ut fra 
livsfase/-situasjon 

K1 = Arbeid/utdanning 
K2 = Barns oppvekstmiljø  
K3 = Sosialt miljø 
K4 = Familietilknytning og/eller stedstilknytning 
K5 = Fysisk miljø m klima, støy, bebyggelse, innsyn 
K6 = Tilgjengelighet til ulike typer goder 
K7 = Fysisk miljø m fokus på natur/friluftsliv 

Tabell 208: Hva er viktig for deg og ditt hushold for at du/dere velger å bo i din kommune? Fordelt ut fra 
kjønn, alder, utdanning, inntekt og sivilstatus. 1 = Uviktig og 5 = Svært viktig. Lillehammerregionen 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Lillehammerregionen 3,22 4,03 3,89 3,10 4,08 3,77 4,28 

Kjønn               

Kvinne 3,30 4,09 4,01 3,10 4,11 3,88 4,32 

Mann 3,14 3,97 3,76 3,10 4,03 3,65 4,24 

Alder               

18-34 år 3,57 4,28 4,02 3,22 3,93 3,90 4,22 

35-49 år 3,49 4,33 3,88 2,92 3,96 3,76 4,21 

50-66 år 3,27 3,92 3,85 3,01 4,16 3,69 4,30 

67-85 år 2,43 3,64 3,91 3,41 4,14 3,88 4,37 

Utdanningsnivå               

Grunnskole/realskole 2,76 3,61 3,77 3,38 3,96 3,60 4,15 

Videregående 3,32 4,18 4,00 3,25 4,16 3,87 4,37 

Bachelorgrad el. Høyere 3,33 4,07 3,86 2,84 4,04 3,74 4,26 

Inntektsnivå               

Inntil 199 000 3,17 3,92 3,83 3,44 3,97 3,61 4,22 

200 000-499 000 3,08 3,96 3,88 3,25 4,10 3,80 4,31 

500 000 eller mer 3,36 4,08 3,89 2,90 4,07 3,74 4,26 

Sivilstatus               

 I parforhold (samboer/gift) 3,28 4,12 3,90 3,04 4,08 3,73 4,29 

Enslig (singel/annet) 2,99 3,70 3,88 3,29 4,08 3,88 4,27 
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Tabell 209: Hva er viktig for deg og ditt hushold for at du/dere velger å bo i din kommune? Fordelt ut fra 
kjønn, alder, utdanning, inntekt og sivilstatus. 1 = Uviktig og 5 = Svært viktig. Gjøvikregionen 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Gjøvikregionen 3,16 3,90 3,87 3,18 4,03 3,68 4,14 

Kjønn               

Kvinne 3,22 4,03 3,96 3,19 4,14 3,83 4,19 

Mann 3,09 3,76 3,78 3,16 3,92 3,52 4,09 

Alder               

18-34 år 3,46 3,89 3,77 2,97 3,78 3,59 3,93 

35-49 år 3,38 4,25 3,83 3,05 4,08 3,67 4,15 

50-66 år 3,10 3,72 3,86 3,13 4,06 3,71 4,18 

67-85 år 2,48 3,75 4,01 3,60 4,12 3,78 4,24 

Utdanningsnivå               

Grunnskole/realskole 2,89 3,82 3,98 3,45 4,11 3,76 4,14 

Videregående 3,16 3,80 3,77 3,07 3,95 3,63 4,10 

Bachelorgrad el. Høyere 3,33 4,10 3,95 3,12 4,08 3,70 4,20 

Inntektsnivå               

Inntil 199 000 3,09 3,79 4,16 3,08 3,86 3,63 3,96 

200 000-499 000 2,99 3,83 3,87 3,21 4,11 3,69 4,21 

500 000 eller mer 3,43 4,05 3,85 3,07 3,97 3,64 4,08 

Sivilstatus               

 I parforhold (samboer/gift) 3,22 4,02 3,90 3,15 4,04 3,70 4,18 

Enslig (singel/annet) 2,92 3,47 3,79 3,25 4,00 3,61 4,02 
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Tabell 210: Hva er viktig for deg og ditt hushold for at du/dere velger å bo i din kommune? Fordelt ut fra 
kjønn, alder, utdanning, inntekt og sivilstatus. 1 = Uviktig og 5 = Svært viktig. Hadeland 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Hadeland 3,21 4,27 3,94 3,46 4,14 3,78 4,31 

Kjønn               

Kvinne 3,21 4,35 4,04 3,40 4,20 3,92 4,36 

Mann 3,20 4,17 3,83 3,52 4,08 3,64 4,26 

Alder               

18-34 år 3,55 4,76 3,96 3,53 4,19 4,05 4,35 

35-49 år 3,43 4,42 3,89 3,42 4,05 3,70 4,28 

50-66 år 3,14 4,10 4,01 3,30 4,14 3,72 4,37 

67-85 år 2,61 3,81 3,95 3,83 4,27 3,83 4,28 

Utdanningsnivå               

Grunnskole/realskole 3,12 4,20 3,97 3,62 4,25 3,97 4,30 

Videregående 3,27 4,33 3,93 3,44 4,04 3,75 4,30 

Bachelorgrad el. Høyere 3,19 4,25 3,91 3,35 4,16 3,67 4,35 

Inntektsnivå               

Inntil 199 000 3,12 4,09 3,90 3,84 4,10 4,01 4,16 

200 000-499 000 3,15 4,28 3,96 3,43 4,14 3,85 4,28 

500 000 eller mer 3,23 4,30 3,89 3,38 4,07 3,57 4,32 

Sivilstatus               

 I parforhold (samboer/gift) 3,21 4,34 3,98 3,46 4,17 3,79 4,36 

Enslig (singel/annet) 3,21 3,99 3,79 3,44 4,05 3,75 4,13 
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Tabell 211: Hva er viktig for deg og ditt hushold for at du/dere velger å bo i din kommune? Fordelt ut fra 
kjønn, alder, utdanning, inntekt og sivilstatus. 1 = Uviktig og 5 = Svært viktig. Midt-Gudbrandsdal 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Midt-Gudbrandsdal 3,14 4,04 3,96 3,51 4,07 3,70 4,25 

Kjønn               

Kvinne 3,26 4,10 4,05 3,59 4,19 3,85 4,35 

Mann 3,00 3,97 3,87 3,43 3,94 3,56 4,16 

Alder               

18-34 år 3,41 4,30 4,14 3,43 3,97 3,96 4,32 

35-49 år 3,47 4,39 3,91 3,53 4,08 3,68 4,33 

50-66 år 3,16 3,98 3,92 3,53 4,15 3,65 4,24 

67-85 år 2,27 3,37 3,83 3,49 4,08 3,59 4,16 

Utdanningsnivå               

Grunnskole/realskole 2,77 3,83 3,87 3,51 3,98 3,58 4,06 

Videregående 3,33 4,16 3,96 3,42 4,01 3,76 4,21 

Bachelorgrad el. Høyere 3,07 3,96 3,97 3,62 4,19 3,69 4,42 

Inntektsnivå               

Inntil 199 000 3,06 3,86 3,88 3,28 3,78 3,63 3,86 

200 000-499 000 3,07 4,04 3,97 3,59 4,15 3,72 4,32 

500 000 eller mer 3,26 4,21 4,05 3,46 4,18 3,73 4,41 

Sivilstatus               

 I parforhold (samboer/gift) 3,20 4,09 3,98 3,53 4,09 3,71 4,29 

Enslig (singel/annet) 2,94 3,85 3,91 3,47 3,99 3,67 4,10 
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Tabell 212: Hva er viktig for deg og ditt hushold for at du/dere velger å bo i din kommune? Fordelt ut fra 
kjønn, alder, utdanning, inntekt og sivilstatus. 1 = Uviktig og 5 = Svært viktig. Nord-Gudbrandsdal 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Nord-Gudbrandsdal 3,35 4,20 4,01 3,50 4,04 3,59 4,38 

Kjønn               

Kvinne 3,50 4,38 4,14 3,57 4,14 3,75 4,46 

Mann 3,19 4,02 3,86 3,41 3,94 3,42 4,29 

Alder               

18-34 år 3,61 4,32 3,89 3,42 4,07 3,65 4,37 

35-49 år 3,59 4,38 4,08 3,51 4,03 3,58 4,42 

50-66 år 3,40 4,21 3,95 3,38 4,03 3,59 4,43 

67-85 år 2,46 3,72 4,05 3,63 3,96 3,55 4,23 

Utdanningsnivå               

Grunnskole/realskole 3,02 4,15 4,03 3,57 4,06 3,72 4,25 

Videregående 3,43 4,23 4,00 3,55 4,05 3,63 4,39 

Bachelorgrad el. Høyere 3,47 4,21 3,99 3,35 4,00 3,44 4,47 

Inntektsnivå               

Inntil 199 000 3,24 4,19 3,90 3,64 4,02 3,50 4,18 

200 000-499 000 3,31 4,16 4,05 3,57 4,05 3,64 4,39 

500 000 eller mer 3,41 4,30 3,92 3,34 4,01 3,47 4,43 

Sivilstatus               

 I parforhold (samboer/gift) 3,37 4,25 4,02 3,48 4,04 3,57 4,41 

Enslig (singel/annet) 3,28 4,04 3,97 3,53 4,04 3,66 4,28 
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Tabell 213: Hva er viktig for deg og ditt hushold for at du/dere velger å bo i din kommune? Fordelt ut fra 
kjønn, alder, utdanning, inntekt og sivilstatus. 1 = Uviktig og 5 = Svært viktig. Valdres 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Valdres 3,18 4,12 4,00 3,52 4,13 3,53 4,28 

Kjønn               

Kvinne 3,25 4,28 4,16 3,62 4,24 3,69 4,38 

Mann 3,11 3,95 3,85 3,42 4,02 3,38 4,19 

Alder               

18-34 år 3,41 4,18 3,94 3,26 3,97 3,51 4,15 

35-49 år 3,36 4,40 3,99 3,44 4,14 3,57 4,28 

50-66 år 3,26 4,03 3,95 3,57 4,17 3,44 4,35 

67-85 år 2,49 3,77 4,13 3,79 4,20 3,63 4,32 

Utdanningsnivå               

Grunnskole/realskole 2,92 4,05 4,10 3,82 4,19 3,61 4,22 

Videregående 3,33 4,22 4,05 3,42 4,08 3,58 4,26 

Bachelorgrad el. Høyere 3,20 4,07 3,87 3,40 4,16 3,43 4,38 

Inntektsnivå               

Inntil 199 000 3,16 4,34 4,18 3,76 4,15 3,65 4,19 

200 000-499 000 3,11 4,13 4,06 3,50 4,15 3,57 4,32 

500 000 eller mer 3,31 4,07 3,84 3,41 4,07 3,40 4,23 

Sivilstatus               

 I parforhold (samboer/gift) 3,26 4,23 4,01 3,54 4,16 3,54 4,32 

Enslig (singel/annet) 2,93 3,76 3,99 3,46 4,05 3,51 4,18 
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Fysisk miljø – vurdering av nærmiljøet 
Tabell 214: Andel som svarer bekreftende ("ja") på følgende påstander: Når du tenker på ditt bosted og 
nærområde, har du: Region og kommune. 

  
Kollektiv-
transporttilbud 

Offentlige 
møteplass 

Idretts- og 
aktivitetstilbud 

Merkede 
stier/løyper 

Opplyste 
stier/veier 

Oppland 35,4 58,8 77,2 90,3 55,3 

Lillehammerregionen 61,2 57,7 82,7 95,0 66,2 

Gjøvikregionen 41,4 55,0 73,2 87,2 54,2 

Hadeland 28,8 67,2 84,0 91,0 47,6 

Midt-Gudbrandsdal 9,1 57,9 74,4 86,9 48,4 

Nord-Gudbrandsdal 11,0 68,5 76,8 92,6 60,3 

Valdres 17,7 58,7 75,5 90,7 46,6 

Lillehammer 75,1 66,2 83,8 95,3 73,9 

Øyer 31,2 31,2 81,0 94,9 50,4 

Gausdal 23,0 41,6 78,7 94,0 43,9 

Gjøvik 56,7 58,6 75,1 88,3 58,3 

Østre Toten 33,2 51,3 73,5 84,3 56,2 

Vestre Toten 37,5 36,8 66,4 82,8 48,3 

Søndre Land 11,5 56,6 66,4 91,8 42,3 

Nordre Land 25,1 81,1 84,2 93,2 54,3 

Jevnaker 21,3 57,5 80,0 91,4 49,7 

Gran 32,5 71,8 85,8 90,8 46,6 

Nord-Fron 9,0 73,4 78,9 88,8 65,7 

Sør-Fron 3,4 30,0 75,9 83,1 32,2 

Ringebu 13,1 58,4 67,6 86,6 37,2 

Dovre 12,5 70,8 68,4 90,6 66,7 

Lesja 16,5 57,2 79,5 94,7 75,5 

Skjåk 10,6 69,4 85,2 93,5 64,2 

Lom 2,7 77,1 76,1 89,2 53,8 

Vågå 6,7 75,0 76,8 94,4 49,5 

Sel 14,5 63,6 76,7 92,9 60,5 

Sør-Aurdal 12,8 49,8 61,0 85,2 27,9 

Etnedal 4,5 70,4 81,4 91,5 19,5 

Nord-Aurdal 25,7 65,4 77,1 92,3 57,2 

Vestre Slidre 10,7 45,7 70,2 84,8 28,6 

Øystre Slidre 19,4 59,6 83,5 91,4 58,9 

Vang 12,1 55,2 81,5 97,8 60,1 

Sosialt miljø – møteplasser 
Spørsmålsformuleringen om møteplasser var formulert slik: Hvor mange ganger har du i 
løpet av de siste 6 måneder vært på/i:  
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Tabell 215: Hyppighet av besøk på museum og kunstutstilling siste seks måneder. Region og kommune. 

  Månedlig 

Sjeldnere 
enn hver 
måned Aldri Sum 

Oppland 5,4 40,2 54,4 100 

Lillehammerregionen 9,8 42,0 48,2 100 

Gjøvikregionen 4,1 38,7 57,2 100 

Hadeland 7,0 40,6 52,4 100 

Midt-Gudbrandsdal 5,9 36,5 57,6 100 

Nord-Gudbrandsdal 2,7 36,0 61,3 100 

Valdres 5,0 41,5 53,5 100 

Lillehammer 12,0 45,0 43,0 100 

Øyer 6,6 45,6 47,8 100 

Gausdal 2,2 25,3 72,5 100 

Gjøvik 4,4 41,2 54,4 100 

Østre Toten 4,7 38,4 56,9 100 

Vestre Toten 2,1 37,6 60,3 100 

Søndre Land 9,8 28,7 61,5 100 

Nordre Land 1,8 38,8 59,3 100 

Jevnaker 5,2 45,1 49,7 100 

Gran 7,6 38,3 54,2 100 

Nord-Fron 7,9 41,7 50,4 100 

Sør-Fron 6,7 31,7 61,7 100 

Ringebu 3,1 33,5 63,4 100 

Dovre 2,0 26,9 71,1 100 

Lesja 5,7 37,7 56,7 100 

Skjåk 4,0 38,9 57,0 100 

Lom 2,7 36,8 60,5 100 

Vågå 4,5 38,0 57,5 100 

Sel 0,7 36,6 62,7 100 

Sør-Aurdal 3,2 32,9 64,0 100 

Etnedal 5,4 35,8 58,8 100 

Nord-Aurdal 6,7 49,0 44,3 100 

Vestre Slidre 1,8 33,8 64,4 100 

Øystre Slidre 5,6 37,9 56,5 100 

Vang 3,7 48,9 47,4 100 
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Tabell 216: Hyppighet av besøk på konsert, teater, kino siste seks måneder. Region og kommune. 

  Månedlig 

Sjeldnere 
enn hver 
måned Aldri Sum 

Oppland 13,9 63,0 23,1 100 

Lillehammerregionen 17,0 63,5 19,4 100 

Gjøvikregionen 15,2 64,5 20,3 100 

Hadeland 12,3 62,8 24,9 100 

Midt-Gudbrandsdal 10,3 62,1 27,6 100 

Nord-Gudbrandsdal 12,2 55,7 32,1 100 

Valdres 10,3 58,8 30,9 100 

Lillehammer 19,4 65,1 15,5 100 

Øyer 11,9 66,5 21,6 100 

Gausdal 11,0 53,5 35,5 100 

Gjøvik 17,9 64,5 17,5 100 

Østre Toten 13,1 68,4 18,5 100 

Vestre Toten 11,9 63,0 25,1 100 

Søndre Land 17,2 62,3 20,5 100 

Nordre Land 13,5 60,4 26,2 100 

Jevnaker 10,4 66,2 23,4 100 

Gran 13,1 61,5 25,5 100 

Nord-Fron 14,4 60,4 25,2 100 

Sør-Fron 5,0 70,0 25,0 100 

Ringebu 9,5 57,9 32,6 100 

Dovre 13,2 50,6 36,2 100 

Lesja 8,1 56,7 35,2 100 

Skjåk 8,8 48,6 42,6 100 

Lom 7,0 54,3 38,7 100 

Vågå 15,1 62,0 22,9 100 

Sel 14,8 56,8 28,4 100 

Sør-Aurdal 7,0 53,2 39,8 100 

Etnedal 9,0 57,2 33,8 100 

Nord-Aurdal 14,4 59,3 26,3 100 

Vestre Slidre 4,1 59,9 36,0 100 

Øystre Slidre 9,2 59,7 31,1 100 

Vang 11,6 64,5 23,9 100 
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Tabell 217: Hyppighet av besøk i kirke og bedehus siste seks måneder. Region og kommune.  

  Månedlig 

Sjeldnere 
enn hver 
måned Aldri Sum 

Oppland 6,2 42,1 51,7 100 

Lillehammerregionen 5,7 31,5 62,8 100 

Gjøvikregionen 7,6 41,4 51,0 100 

Hadeland 5,4 44,8 49,9 100 

Midt-Gudbrandsdal 3,3 52,2 44,5 100 

Nord-Gudbrandsdal 4,9 47,7 47,4 100 

Valdres 9,0 48,0 43,0 100 

Lillehammer 6,2 26,7 67,1 100 

Øyer 4,0 43,8 52,2 100 

Gausdal 4,4 43,0 52,6 100 

Gjøvik 9,1 36,9 54,0 100 

Østre Toten 5,5 39,4 55,1 100 

Vestre Toten 6,4 49,8 43,8 100 

Søndre Land 10,0 43,3 46,7 100 

Nordre Land 4,8 48,7 46,5 100 

Jevnaker 4,0 37,7 58,3 100 

Gran 5,8 48,2 46,0 100 

Nord-Fron 2,2 58,3 39,6 100 

Sør-Fron 4,9 45,9 49,2 100 

Ringebu 3,2 49,2 47,6 100 

Dovre 5,4 48,6 45,9 100 

Lesja 4,9 51,2 43,9 100 

Skjåk 4,0 55,7 40,3 100 

Lom 6,4 54,0 39,6 100 

Vågå 2,8 48,3 48,9 100 

Sel 5,8 40,3 53,9 100 

Sør-Aurdal 12,6 41,8 45,6 100 

Etnedal 13,2 45,7 41,1 100 

Nord-Aurdal 7,7 46,9 45,5 100 

Vestre Slidre 7,3 51,4 41,3 100 

Øystre Slidre 8,5 51,4 40,1 100 

Vang 7,3 54,0 38,7 100 
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Tabell 218: Hyppighet av besøk på idrettsarrangement siste seks måneder. Region og kommune. 

  Månedlig 

Sjeldnere 
enn hver 
måned Aldri Sum 

Oppland 22,6 31,3 46,1 100 

Lillehammerregionen 22,2 32,2 45,6 100 

Gjøvikregionen 23,8 30,7 45,5 100 

Hadeland 26,9 28,3 44,7 100 

Midt-Gudbrandsdal 18,0 30,2 51,8 100 

Nord-Gudbrandsdal 21,3 28,3 50,4 100 

Valdres 18,0 33,5 48,5 100 

Lillehammer 22,9 33,2 43,9 100 

Øyer 22,9 30,8 46,3 100 

Gausdal 18,0 29,4 52,6 100 

Gjøvik 19,7 33,1 47,2 100 

Østre Toten 33,0 25,6 41,4 100 

Vestre Toten 24,5 31,8 43,8 100 

Søndre Land 15,1 31,1 53,8 100 

Nordre Land 27,2 29,1 43,7 100 

Jevnaker 31,6 27,0 41,4 100 

Gran 24,6 29,0 46,4 100 

Nord-Fron 17,3 37,4 45,3 100 

Sør-Fron 25,4 16,9 57,6 100 

Ringebu 13,8 30,2 56,1 100 

Dovre 24,8 30,0 45,2 100 

Lesja 23,4 21,8 54,8 100 

Skjåk 9,7 35,2 55,2 100 

Lom 20,1 26,6 53,3 100 

Vågå 18,9 30,6 50,6 100 

Sel 24,8 26,8 48,4 100 

Sør-Aurdal 18,1 33,2 48,7 100 

Etnedal 22,8 33,6 43,6 100 

Nord-Aurdal 15,3 38,3 46,4 100 

Vestre Slidre 17,6 31,9 50,5 100 

Øystre Slidre 18,9 31,7 49,5 100 

Vang 23,9 20,3 55,8 100 
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Tabell 219: Hyppighet av besøk på bibliotek siste seks måneder. Region og kommune. 

  Månedlig 

Sjeldnere 
enn hver 
måned Aldri Sum 

Oppland 16,7 25,9 57,4 100 

Lillehammerregionen 16,7 24,8 58,5 100 

Gjøvikregionen 14,4 24,3 61,3 100 

Hadeland 18,1 26,8 55,1 100 

Midt-Gudbrandsdal 18,4 30,2 51,4 100 

Nord-Gudbrandsdal 21,8 26,2 52,0 100 

Valdres 14,9 26,4 58,7 100 

Lillehammer 19,6 26,9 53,4 100 

Øyer 12,8 21,7 65,5 100 

Gausdal 6,6 17,6 75,7 100 

Gjøvik 14,3 26,3 59,4 100 

Østre Toten 17,8 23,6 58,5 100 

Vestre Toten 11,5 19,7 68,8 100 

Søndre Land 15,8 22,5 61,7 100 

Nordre Land 11,9 26,7 61,5 100 

Jevnaker 20,8 29,2 50,0 100 

Gran 16,5 25,7 57,7 100 

Nord-Fron 17,7 34,0 48,2 100 

Sør-Fron 23,3 26,7 50,0 100 

Ringebu 15,3 28,4 56,3 100 

Dovre 18,8 23,6 57,6 100 

Lesja 20,3 19,0 60,8 100 

Skjåk 24,2 33,6 42,3 100 

Lom 29,0 25,3 45,7 100 

Vågå 15,1 25,1 59,8 100 

Sel 24,4 27,6 48,1 100 

Sør-Aurdal 16,8 25,4 57,9 100 

Etnedal 10,9 31,3 57,8 100 

Nord-Aurdal 11,4 24,8 63,8 100 

Vestre Slidre 15,5 26,0 58,4 100 

Øystre Slidre 17,0 26,1 56,9 100 

Vang 23,2 32,6 44,2 100 
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Tabell 220: Hyppighet av besøk på kafe siste seks måneder. Region og kommune. 

  Månedlig 

Sjeldnere 
enn hver 
måned Aldri Sum 

Oppland 44,3 42,6 13,1 100 

Lillehammerregionen 49,2 38,7 12,1 100 

Gjøvikregionen 40,6 44,4 15,0 100 

Hadeland 40,6 44,5 14,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 41,7 46,6 11,7 100 

Nord-Gudbrandsdal 56,0 36,0 8,0 100 

Valdres 43,2 41,8 15,1 100 

Lillehammer 54,0 36,3 9,7 100 

Øyer 34,9 48,0 17,0 100 

Gausdal 38,8 41,7 19,4 100 

Gjøvik 46,3 40,0 13,7 100 

Østre Toten 41,3 43,1 15,6 100 

Vestre Toten 32,4 51,9 15,8 100 

Søndre Land 27,0 55,7 17,2 100 

Nordre Land 40,9 43,1 16,0 100 

Jevnaker 39,6 43,5 16,9 100 

Gran 41,2 45,1 13,7 100 

Nord-Fron 39,6 53,2 7,2 100 

Sør-Fron 36,1 42,6 21,3 100 

Ringebu 48,5 41,8 9,8 100 

Dovre 66,9 26,2 6,8 100 

Lesja 55,7 37,4 6,9 100 

Skjåk 52,6 38,3 9,1 100 

Lom 54,5 41,3 4,2 100 

Vågå 55,6 35,3 9,1 100 

Sel 52,9 37,4 9,7 100 

Sør-Aurdal 32,7 48,6 18,7 100 

Etnedal 42,1 42,8 15,1 100 

Nord-Aurdal 50,7 36,2 13,1 100 

Vestre Slidre 34,1 51,6 14,3 100 

Øystre Slidre 41,7 40,6 17,7 100 

Vang 48,2 40,1 11,7 100 
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Tabell 221:Hyppighet av besøk på ungdomsklubb siste seks måneder. Region og kommune. 

  Månedlig 

Sjeldnere 
enn hver 
måned Aldri Sum 

Oppland 1,0 1,0 98,0 100 

Lillehammerregionen 0,1 0,7 99,2 100 

Gjøvikregionen 1,5 0,4 98,1 100 

Hadeland 0,2 2,9 96,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 1,9 1,1 97,0 100 

Nord-Gudbrandsdal 1,2 0,4 98,4 100 

Valdres 0,8 2,3 96,9 100 

Lillehammer 0,2 0,5 99,3 100 

Øyer 0,0 2,4 97,6 100 

Gausdal 0,0 0,0 100,0 100 

Gjøvik 1,6 0,0 98,4 100 

Østre Toten 1,1 1,1 97,7 100 

Vestre Toten 2,2 0,0 97,8 100 

Søndre Land 1,7 0,9 97,4 100 

Nordre Land 0,8 0,4 98,8 100 

Jevnaker 0,7 0,0 99,3 100 

Gran 0,0 4,1 95,9 100 

Nord-Fron 4,5 0,8 94,7 100 

Sør-Fron 0,0 1,7 98,3 100 

Ringebu 0,0 0,6 99,4 100 

Dovre 0,4 0,0 99,6 100 

Lesja 0,4 0,9 98,7 100 

Skjåk 0,0 0,0 100,0 100 

Lom 1,1 1,7 97,2 100 

Vågå 0,0 0,6 99,4 100 

Sel 2,7 0,0 97,3 100 

Sør-Aurdal 1,9 2,3 95,9 100 

Etnedal 2,1 0,0 97,9 100 

Nord-Aurdal 0,0 1,9 98,1 100 

Vestre Slidre 0,0 2,9 97,1 100 

Øystre Slidre 1,8 4,4 93,8 100 

Vang 0,8 0,0 99,2 100 
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Tabell 222: Hyppighet av besøk på andre sosiale møteplasser siste seks måneder. Region og kommune. 

  Månedlig 

Sjeldnere 
enn hver 
måned Aldri Sum 

Oppland 36,8 33,9 29,4 100 
Lillehammerregionen 39,5 31,7 28,8 100 
Gjøvikregionen 34,6 34,5 30,9 100 
Hadeland 36,9 33,3 29,8 100 
Midt-Gudbrandsdal 35,7 33,5 30,8 100 
Nord-Gudbrandsdal 39,3 30,0 30,7 100 
Valdres 36,7 32,7 30,6 100 
Lillehammer 41,4 30,6 27,9 100 

Øyer 36,2 35,3 28,4 100 

Gausdal 33,1 33,8 33,1 100 

Gjøvik 30,4 38,5 31,2 100 

Østre Toten 46,2 26,9 26,9 100 

Vestre Toten 32,7 33,6 33,6 100 

Søndre Land 28,2 33,3 38,5 100 

Nordre Land 37,7 35,5 26,7 100 

Jevnaker 33,8 30,5 35,8 100 

Gran 38,4 34,7 26,9 100 

Nord-Fron 41,9 32,6 25,6 100 

Sør-Fron 32,8 32,8 34,5 100 

Ringebu 30,0 35,6 34,4 100 

Dovre 42,3 24,0 33,7 100 

Lesja 36,1 33,6 30,3 100 

Skjåk 33,8 33,1 33,1 100 

Lom 36,1 27,2 36,7 100 

Vågå 40,3 36,4 23,3 100 

Sel 41,6 27,5 30,9 100 

Sør-Aurdal 35,3 32,4 32,4 100 

Etnedal 41,1 34,9 24,0 100 

Nord-Aurdal 39,1 33,3 27,5 100 

Vestre Slidre 27,4 32,4 40,2 100 

Øystre Slidre 38,0 33,0 29,0 100 

Vang 36,8 28,6 34,6 100 

Sosialt miljø – ulike aktiviteter 
Spørsmålsformuleringen var: «Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder 
selv drevet med:»  
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Tabell 223: Aktiv med musikk, sang og teater siste seks måneder. Region og kommune. 

  

2 
ganger 

eller 
oftere i 

uka 
1 gang 
i uka 

1-3 
ganger i 
måneden 

1-5 
ganger i 
løpet de 
siste 6 

måneder 
Ingen 
gang Sum 

Oppland 3,1 5,0 2,3 5,0 84,7 100 

Lillehammerregionen 3,5 6,8 1,5 4,9 83,3 100 

Gjøvikregionen 2,9 3,9 2,3 4,2 86,7 100 

Hadeland 3,1 5,9 1,4 7,3 82,3 100 

Midt-Gudbrandsdal 3,1 5,5 1,6 2,9 86,9 100 

Nord-Gudbrandsdal 2,1 4,8 2,8 6,0 84,2 100 

Valdres 2,7 5,1 3,3 6,3 82,6 100 

Lillehammer 3,6 7,8 1,1 5,2 82,3 100 

Øyer 2,7 4,5 1,8 4,5 86,5 100 

Gausdal 3,7 4,4 2,9 3,7 85,3 100 

Gjøvik 1,6 3,6 2,8 3,2 88,8 100 

Østre Toten 3,3 2,9 2,6 4,0 87,2 100 

Vestre Toten 4,3 4,3 2,2 5,6 83,5 100 

Søndre Land 3,5 5,2 0,9 2,6 87,8 100 

Nordre Land 3,0 4,8 2,2 7,1 82,9 100 

Jevnaker 5,3 4,7 2,0 2,0 86,0 100 

Gran 1,8 6,6 1,1 9,9 80,6 100 

Nord-Fron 2,2 7,3 1,5 4,4 84,7 100 

Sør-Fron 3,4 5,2 1,7 0,0 89,7 100 

Ringebu 3,8 3,8 0,5 3,3 88,5 100 

Dovre 1,2 4,5 2,9 4,5 86,9 100 

Lesja 1,3 9,1 0,9 3,0 85,8 100 

Skjåk 2,1 4,1 4,1 8,2 81,5 100 

Lom 1,7 6,1 1,7 6,1 84,4 100 

Vågå 4,0 2,3 3,4 5,1 85,1 100 

Sel 2,0 5,2 3,3 7,2 82,4 100 

Sør-Aurdal 3,2 2,2 5,4 4,3 84,8 100 

Etnedal 1,4 4,8 1,4 6,2 86,3 100 

Nord-Aurdal 2,4 3,9 3,9 6,3 83,6 100 

Vestre Slidre 2,3 10,4 2,7 4,1 80,5 100 

Øystre Slidre 3,6 5,1 1,8 8,7 80,9 100 

Vang 3,8 7,5 3,8 8,3 76,7 100 
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Tabell 224: Aktiv i menighetsarbeid siste seks måneder. Region og kommune. 

  

2 
ganger 

eller 
oftere i 

uka 
1 gang 
i uka 

1-3 
ganger i 
måneden 

1-5 
ganger i 
løpet de 
siste 6 

måneder 
Ingen 
gang Sum 

Oppland 0,7 0,6 2,3 3,0 93,4 100 

Lillehammerregionen 1,0 0,5 1,5 2,3 94,7 100 

Gjøvikregionen 1,0 0,7 3,2 3,3 91,8 100 

Hadeland 0,2 0,2 2,6 3,1 93,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 0,3 0,3 0,3 2,1 97,1 100 

Nord-Gudbrandsdal 0,2 0,3 1,3 2,9 95,3 100 

Valdres 1,1 1,4 2,4 4,3 90,8 100 

Lillehammer 1,4 0,7 1,4 2,0 94,6 100 

Øyer 0,5 0,5 1,4 2,7 95,0 100 

Gausdal 0,0 0,4 3,0 2,6 94,0 100 

Gjøvik 1,6 0,4 4,8 2,4 90,8 100 

Østre Toten 0,4 1,1 2,6 2,9 93,1 100 

Vestre Toten 1,3 0,4 2,2 4,7 91,4 100 

Søndre Land 0,9 0,9 0,9 7,8 89,7 100 

Nordre Land 0,0 0,4 1,5 2,2 95,9 100 

Jevnaker 0,7 0,0 3,4 1,4 94,6 100 

Gran 0,0 0,4 2,6 4,0 93,0 100 

Nord-Fron 0,7 0,7 0,7 1,4 96,4 100 

Sør-Fron 0,0 0,0 0,0 1,7 98,3 100 

Ringebu 0,0 0,5 0,0 3,3 96,2 100 

Dovre 0,0 0,0 2,4 2,0 95,6 100 

Lesja 0,4 0,4 1,7 3,9 93,5 100 

Skjåk 0,0 0,0 1,4 2,1 96,5 100 

Lom 1,1 0,0 0,6 5,6 92,8 100 

Vågå 0,0 0,6 0,6 1,8 97,1 100 

Sel 0,0 0,7 2,0 3,3 94,0 100 

Sør-Aurdal 1,9 1,9 3,7 3,0 89,6 100 

Etnedal 2,8 0,0 4,1 11,7 81,4 100 

Nord-Aurdal 1,5 1,5 1,5 3,4 92,2 100 

Vestre Slidre 0,0 0,9 2,3 4,6 92,2 100 

Øystre Slidre 0,0 2,2 2,2 3,3 92,2 100 

Vang 0,0 0,0 3,1 4,6 92,4 100 
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Tabell 225: Aktiv med friluftsliv siste 6 måneder. Region og kommune. 

  

2 
ganger 

eller 
oftere i 

uka 
1 gang 
i uka 

1-3 
ganger i 
måneden 

1-5 
ganger i 
løpet de 
siste 6 

måneder 
Ingen 
gang Sum 

Oppland 27,9 20,0 22,0 14,5 15,6 100 

Lillehammerregionen 30,2 23,2 21,7 11,5 13,5 100 

Gjøvikregionen 26,4 17,5 23,6 14,9 17,5 100 

Hadeland 26,2 17,2 22,3 17,4 16,9 100 

Midt-Gudbrandsdal 27,9 19,9 17,6 18,4 16,1 100 

Nord-Gudbrandsdal 37,5 20,4 18,0 12,6 11,3 100 

Valdres 25,0 23,8 21,0 15,6 14,7 100 

Lillehammer 33,0 21,9 21,2 10,2 13,7 100 

Øyer 22,0 30,9 24,7 11,7 10,8 100 

Gausdal 24,2 22,7 20,9 17,3 14,8 100 

Gjøvik 26,8 15,4 25,2 16,1 16,5 100 

Østre Toten 23,8 22,3 22,3 11,7 19,8 100 

Vestre Toten 25,8 16,1 27,1 14,8 16,1 100 

Søndre Land 29,2 14,2 20,0 15,0 21,7 100 

Nordre Land 28,9 21,6 16,1 16,5 16,8 100 

Jevnaker 27,5 16,3 26,8 14,4 15,0 100 

Gran 25,7 17,5 20,0 18,9 17,9 100 

Nord-Fron 26,6 19,4 20,9 16,5 16,5 100 

Sør-Fron 28,3 21,7 13,3 21,7 15,0 100 

Ringebu 29,0 18,8 17,7 17,7 16,7 100 

Dovre 36,0 19,0 18,2 12,6 14,2 100 

Lesja 40,0 23,3 15,0 10,4 11,3 100 

Skjåk 39,3 23,3 15,3 12,0 10,0 100 

Lom 34,4 19,7 20,2 14,2 11,5 100 

Vågå 36,2 21,5 18,1 11,9 12,4 100 

Sel 38,7 18,7 19,4 13,5 9,7 100 

Sør-Aurdal 21,7 17,8 20,6 20,6 19,2 100 

Etnedal 21,5 28,9 16,1 18,8 14,8 100 

Nord-Aurdal 22,4 28,6 21,4 16,2 11,4 100 

Vestre Slidre 25,1 20,5 21,0 15,1 18,3 100 

Øystre Slidre 32,5 21,2 21,9 11,3 13,1 100 

Vang 29,1 20,1 21,6 10,4 18,7 100 
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Tabell 226: Aktiv med trening/idrett/dans siste seks måneder. Region og kommune. 

  

2 
ganger 

eller 
oftere i 

uka 
1 gang 
i uka 

1-3 
ganger i 
måneden 

1-5 
ganger i 
løpet de 
siste 6 

måneder 
Ingen 
gang Sum 

Oppland 33,0 16,3 10,1 11,2 29,5 100 

Lillehammerregionen 36,7 17,8 10,9 8,7 25,9 100 

Gjøvikregionen 33,4 15,1 10,5 10,2 30,8 100 

Hadeland 34,8 16,2 8,0 14,1 26,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 27,8 18,4 7,3 9,9 36,6 100 

Nord-Gudbrandsdal 30,6 15,4 10,3 12,3 31,3 100 

Valdres 28,3 16,0 10,4 13,4 31,8 100 

Lillehammer 40,7 16,6 9,8 8,3 24,6 100 

Øyer 26,1 21,2 18,1 8,4 26,1 100 

Gausdal 27,8 21,5 9,3 10,4 31,1 100 

Gjøvik 37,2 15,8 8,3 12,6 26,1 100 

Østre Toten 39,4 13,7 11,9 6,5 28,5 100 

Vestre Toten 22,3 15,5 13,7 9,0 39,5 100 

Søndre Land 27,6 11,2 9,5 12,9 38,8 100 

Nordre Land 28,3 16,9 11,8 8,8 34,2 100 

Jevnaker 35,1 15,9 7,3 13,9 27,8 100 

Gran 34,7 16,4 8,4 14,2 26,3 100 

Nord-Fron 26,6 15,8 9,4 10,1 38,1 100 

Sør-Fron 31,7 21,7 5,0 5,0 36,7 100 

Ringebu 27,3 18,6 6,0 13,1 35,0 100 

Dovre 32,4 16,6 7,9 10,7 32,4 100 

Lesja 19,5 19,1 9,3 11,9 40,3 100 

Skjåk 33,8 12,8 14,2 15,5 23,6 100 

Lom 20,1 14,7 9,8 17,4 38,0 100 

Vågå 30,2 18,4 7,3 15,1 29,1 100 

Sel 36,7 13,3 12,7 8,0 29,3 100 

Sør-Aurdal 20,6 17,3 10,8 10,5 40,8 100 

Etnedal 23,1 12,9 13,6 16,3 34,0 100 

Nord-Aurdal 30,4 16,4 9,2 13,5 30,4 100 

Vestre Slidre 26,6 14,4 11,7 13,5 33,8 100 

Øystre Slidre 34,8 17,6 11,8 13,3 22,6 100 

Vang 27,1 13,6 9,3 15,7 34,3 100 

Sosialt miljø – organisasjonsvirksomhet 
Spørsmålsformuleringen var: «Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder 
selv drevet med:» 
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Tabell 227: Aktivitet i ulike foreninger (foreningsvirksomhet) de siste seks måneder. Region og kommune. 

  

2 
ganger 

eller 
oftere i 

uka 
1 gang 
i uka 

1-3 
ganger i 
måneden 

1-5 
ganger i 
løpet de 
siste 6 

måneder 
Ingen 
gang Sum 

Oppland 6,2 6,6 11,4 13,9 62,0 100 

Lillehammerregionen 5,4 8,3 11,0 14,1 61,2 100 

Gjøvikregionen 6,3 6,4 11,5 13,3 62,5 100 

Hadeland 8,4 6,0 11,0 14,1 60,6 100 

Midt-Gudbrandsdal 4,9 4,7 14,5 11,7 64,2 100 

Nord-Gudbrandsdal 6,3 5,4 10,4 16,6 61,3 100 

Valdres 5,6 7,3 13,5 15,5 58,1 100 

Lillehammer 5,8 8,2 11,8 13,1 61,0 100 

Øyer 4,9 6,7 8,5 22,0 57,8 100 

Gausdal 4,4 9,5 9,5 12,0 64,7 100 

Gjøvik 7,5 7,5 10,3 11,9 62,7 100 

Østre Toten 6,5 6,2 13,1 13,1 61,1 100 

Vestre Toten 3,4 4,7 14,1 12,8 65,0 100 

Søndre Land 5,1 6,0 8,5 17,9 62,4 100 

Nordre Land 7,4 5,5 10,3 17,3 59,6 100 

Jevnaker 9,3 10,0 6,7 15,3 58,7 100 

Gran 7,8 4,1 13,0 13,7 61,5 100 

Nord-Fron 4,3 4,3 17,1 10,0 64,3 100 

Sør-Fron 5,0 3,3 18,3 11,7 61,7 100 

Ringebu 5,4 6,5 8,2 13,6 66,3 100 

Dovre 6,4 2,8 11,6 13,5 65,7 100 

Lesja 7,5 7,1 16,7 20,5 48,1 100 

Skjåk 4,8 4,8 11,0 13,0 66,4 100 

Lom 5,5 2,7 7,1 20,2 64,5 100 

Vågå 5,6 6,7 15,0 15,0 57,8 100 

Sel 7,2 6,5 5,9 17,6 62,7 100 

Sør-Aurdal 9,0 6,1 14,0 8,2 62,7 100 

Etnedal 8,3 5,5 22,1 21,4 42,8 100 

Nord-Aurdal 2,9 7,3 13,6 17,0 59,2 100 

Vestre Slidre 2,8 6,4 11,9 13,3 65,6 100 

Øystre Slidre 5,8 6,9 13,0 18,1 56,3 100 

Vang 12,7 12,7 9,0 15,7 50,0 100 
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Tabell 228: Aktiv med i politisk arbeid siste seks måneder. Region og kommune. 

  

2 
ganger 

eller 
oftere i 

uka 
1 gang 
i uka 

1-3 
ganger i 
måneden 

1-5 
ganger i 
løpet de 
siste 6 

måneder 
Ingen 
gang Sum 

Oppland 0,9 0,7 1,6 4,0 92,8 100 

Lillehammerregionen 0,9 0,4 0,4 3,1 95,2 100 

Gjøvikregionen 0,8 0,6 0,9 3,5 94,2 100 

Hadeland 1,4 0,7 1,7 3,3 92,9 100 

Midt-Gudbrandsdal 0,5 0,8 3,2 5,3 90,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 0,9 1,0 2,8 7,4 87,8 100 

Valdres 0,7 1,2 3,3 5,1 89,6 100 

Lillehammer 0,9 0,2 0,7 3,1 95,1 100 

Øyer 0,5 0,5 0,5 5,0 93,6 100 

Gausdal 0,7 1,8 0,0 0,7 96,7 100 

Gjøvik 1,2 0,4 0,8 4,4 93,3 100 

Østre Toten 1,1 0,4 1,1 2,6 94,8 100 

Vestre Toten 0,4 0,4 0,4 1,7 97,0 100 

Søndre Land 0,0 1,7 1,7 7,8 88,7 100 

Nordre Land 0,0 1,5 1,9 1,9 94,8 100 

Jevnaker 3,3 0,0 0,7 2,6 93,4 100 

Gran 0,7 1,1 2,2 3,3 92,6 100 

Nord-Fron 0,7 0,0 5,1 2,2 92,0 100 

Sør-Fron 0,0 1,7 0,0 13,3 85,0 100 

Ringebu 1,1 1,1 3,3 3,3 91,2 100 

Dovre 1,2 0,4 2,8 5,2 90,4 100 

Lesja 0,9 0,4 3,9 8,3 86,5 100 

Skjåk 1,4 0,7 1,4 4,2 92,4 100 

Lom 0,6 0,0 3,4 4,5 91,6 100 

Vågå 0,0 1,1 2,3 10,2 86,4 100 

Sel 1,3 2,0 3,3 8,6 84,9 100 

Sør-Aurdal 0,7 0,7 2,9 3,3 92,3 100 

Etnedal 2,0 0,7 4,1 13,6 79,6 100 

Nord-Aurdal 0,5 1,0 3,9 2,9 91,7 100 

Vestre Slidre 0,5 0,0 1,4 5,0 93,2 100 

Øystre Slidre 0,4 0,7 1,8 6,6 90,5 100 

Vang 2,3 5,3 6,8 8,3 77,4 100 
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Sosialt miljø – sosial støtte 
Tabell 229: Andel som opplever ensomhet. Region og kommune. 

  Aldri Sjelden 
Av og 

til Ofte Sum 
Oppland 35,6 36,0 22,5 5,9 100 

Lillehammerregionen 36,6 38,7 21,1 3,7 100 

Gjøvikregionen 36,1 33,9 22,7 7,3 100 

Hadeland 35,7 37,5 20,5 6,4 100 

Midt-Gudbrandsdal 36,9 32,2 24,9 6,0 100 

Nord-Gudbrandsdal 32,3 38,5 23,5 5,6 100 

Valdres 34,0 34,6 25,7 5,7 100 

Lillehammer 36,2 37,9 22,2 3,7 100 

Øyer 33,2 40,9 21,6 4,3 100 

Gausdal 40,6 39,9 15,7 3,9 100 

Gjøvik 35,9 34,0 21,9 8,2 100 

Østre Toten 39,1 33,8 21,7 5,3 100 

Vestre Toten 28,8 36,2 26,3 8,6 100 

Søndre Land 41,1 28,2 21,8 8,9 100 

Nordre Land 39,9 34,0 21,9 4,2 100 

Jevnaker 41,7 32,7 20,5 5,1 100 

Gran 32,5 40,3 20,1 7,1 100 

Nord-Fron 35,0 35,0 24,5 5,6 100 

Sør-Fron 42,4 25,4 23,7 8,5 100 

Ringebu 35,9 33,3 26,2 4,6 100 

Dovre 32,2 36,3 25,8 5,6 100 

Lesja 35,7 36,1 19,8 8,3 100 

Skjåk 34,8 34,2 25,3 5,7 100 

Lom 33,5 37,2 22,5 6,8 100 

Vågå 28,5 41,9 24,7 4,8 100 

Sel 32,3 40,0 23,2 4,5 100 

Sør-Aurdal 39,2 29,7 24,2 6,8 100 

Etnedal 37,9 38,6 20,3 3,3 100 

Nord-Aurdal 34,3 34,3 26,3 5,2 100 

Vestre Slidre 30,6 34,5 28,4 6,6 100 

Øystre Slidre 33,6 39,3 22,4 4,7 100 

Vang 26,2 32,6 33,3 7,8 100 
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Tabell 230: Å ha noen som er nær og som man kan snakke med. Region og kommune. 

  Ja 

Nei, 
men 

savner 
det ikke 

Nei, og 
savner 
dette 

Vet 
ikke Sum 

Oppland 89,7 3,4 4,6 2,3 100 

Lillehammerregionen 90,3 4,6 2,5 2,5 100 

Gjøvikregionen 89,5 3,4 5,6 1,6 100 

Hadeland 88,6 3,2 6,4 1,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 89,8 4,3 3,6 2,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 90,0 3,0 5,0 2,1 100 

Valdres 88,5 3,6 4,6 3,3 100 

Lillehammer 91,0 4,7 2,4 1,9 100 

Øyer 89,1 3,0 3,5 4,3 100 

Gausdal 89,1 4,6 2,8 3,5 100 

Gjøvik 91,8 3,1 4,7 0,4 100 

Østre Toten 91,8 2,8 3,2 2,1 100 

Vestre Toten 84,0 2,9 10,7 2,5 100 

Søndre Land 84,6 7,3 6,5 1,6 100 

Nordre Land 89,5 3,2 4,2 3,2 100 

Jevnaker 92,3 2,6 4,5 0,6 100 

Gran 87,0 3,2 7,4 2,5 100 

Nord-Fron 93,6 2,1 2,9 1,4 100 

Sør-Fron 86,7 6,7 1,7 5,0 100 

Ringebu 88,6 5,2 5,2 1,0 100 

Dovre 93,2 2,3 2,6 1,9 100 

Lesja 86,5 4,0 6,0 3,6 100 

Skjåk 87,3 5,1 5,7 1,9 100 

Lom 87,8 2,1 6,3 3,7 100 

Vågå 86,6 2,7 8,0 2,7 100 

Sel 94,3 2,5 2,5 0,6 100 

Sør-Aurdal 89,1 3,4 4,1 3,4 100 

Etnedal 88,1 4,6 4,6 2,6 100 

Nord-Aurdal 87,7 2,8 4,7 4,7 100 

Vestre Slidre 86,5 4,4 5,2 3,9 100 

Øystre Slidre 90,1 4,1 5,1 0,7 100 

Vang 90,1 3,5 4,3 2,1 100 
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Tabell 231: Venner som kan gi hjelp når man trenger det. Region og kommune. 

  Ja Nei 
Vet 
ikke Sum 

Oppland 92,8 1,9 5,3 100 

Lillehammerregionen 93,4 2,3 4,3 100 

Gjøvikregionen 92,1 2,3 5,6 100 

Hadeland 94,1 1,1 4,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 92,3 1,8 6,0 100 

Nord-Gudbrandsdal 92,5 1,8 5,7 100 

Valdres 91,4 2,6 6,0 100 

Lillehammer 93,6 2,4 4,1 100 

Øyer 92,6 2,6 4,8 100 

Gausdal 93,3 1,8 4,9 100 

Gjøvik 92,9 2,4 4,7 100 

Østre Toten 96,8 0,7 2,5 100 

Vestre Toten 86,8 2,9 10,3 100 

Søndre Land 89,5 2,4 8,1 100 

Nordre Land 92,0 3,1 4,9 100 

Jevnaker 95,5 0,6 3,8 100 

Gran 93,3 1,4 5,3 100 

Nord-Fron 94,4 1,4 4,2 100 

Sør-Fron 86,9 4,9 8,2 100 

Ringebu 92,8 0,5 6,7 100 

Dovre 92,5 2,2 5,2 100 

Lesja 93,7 3,6 2,8 100 

Skjåk 88,5 2,5 8,9 100 

Lom 89,4 4,2 6,3 100 

Vågå 91,5 1,1 7,4 100 

Sel 94,9 0,6 4,5 100 

Sør-Aurdal 91,2 2,0 6,8 100 

Etnedal 90,7 4,7 4,7 100 

Nord-Aurdal 92,5 2,8 4,7 100 

Vestre Slidre 88,3 3,0 8,7 100 

Øystre Slidre 93,2 1,4 5,5 100 

Vang 92,1 1,4 6,4 100 
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Sosialt miljø – opplevelse av nærmiljøet 
Vi satte frem sju påstander som skulle kunne beskrive «det sosiale miljøet i 
nabolaget/grenda». 

Tabell 232: Jeg føler et sterkt fellesskap med de som bor i mitt nabolag/grend. Region og kommune. 

  Helt uenig 
Ganske 
uenig 

Verken 
eller 

Ganske 
enig Helt enig Sum 

Oppland 4,0 7,3 25,1 44,5 19,0 100 

Lillehammerregionen 3,2 4,3 29,0 48,6 14,8 100 

Gjøvikregionen 4,1 9,8 26,0 41,7 18,3 100 

Hadeland 4,1 5,6 22,1 46,7 21,4 100 

Midt-Gudbrandsdal 7,5 5,8 24,3 41,0 21,5 100 

Nord-Gudbrandsdal 3,4 6,6 21,8 46,2 22,0 100 

Valdres 3,5 7,5 18,3 49,4 21,3 100 

Lillehammer 3,4 3,9 33,4 48,0 11,3 100 

Øyer 2,1 7,6 16,0 47,1 27,3 100 

Gausdal 3,2 3,9 20,0 53,0 20,0 100 

Gjøvik 5,9 12,9 29,7 37,5 14,1 100 

Østre Toten 1,4 6,7 19,8 51,2 20,8 100 

Vestre Toten 6,2 9,9 23,9 41,2 18,9 100 

Søndre Land 0,8 4,9 30,3 41,8 22,1 100 

Nordre Land 1,4 6,7 23,9 40,5 27,5 100 

Jevnaker 5,2 4,5 29,2 40,3 20,8 100 

Gran 3,5 6,2 18,7 49,8 21,8 100 

Nord-Fron 11,0 2,1 17,8 47,3 21,9 100 

Sør-Fron 6,5 12,9 30,6 27,4 22,6 100 

Ringebu 3,6 5,7 28,1 42,2 20,3 100 

Dovre 2,7 6,1 21,7 45,6 24,0 100 

Lesja 5,6 6,5 16,1 45,2 26,6 100 

Skjåk 3,3 3,3 26,1 46,4 20,9 100 

Lom 2,1 6,4 17,6 46,5 27,3 100 

Vågå 3,3 6,5 21,7 49,5 19,0 100 

Sel 3,2 8,4 23,9 44,5 20,0 100 

Sør-Aurdal 4,2 6,0 18,6 47,0 24,2 100 

Etnedal 3,8 5,1 12,7 44,6 33,8 100 

Nord-Aurdal 2,3 8,5 17,8 55,9 15,5 100 

Vestre Slidre 2,7 9,0 22,4 45,3 20,6 100 

Øystre Slidre 3,4 7,1 17,8 46,8 24,9 100 

Vang 7,9 7,9 20,1 41,7 22,3 100 

 
 
 
  



 

342 
 

Tabell 233: Hvis jeg flytter vil jeg lengte tilbake til mitt nabolag/grend. Region og kommune. 

  Helt uenig 
Ganske 
uenig 

Verken 
eller 

Ganske 
enig Helt enig Sum 

Oppland 4,8 6,3 25,4 35,1 28,3 100 

Lillehammerregionen 3,8 5,3 30,6 35,1 25,2 100 

Gjøvikregionen 5,9 6,0 29,3 32,9 25,8 100 

Hadeland 4,8 4,8 19,2 36,5 34,7 100 

Midt-Gudbrandsdal 7,3 8,8 21,8 33,4 28,8 100 

Nord-Gudbrandsdal 4,8 4,9 21,3 33,6 35,4 100 

Valdres 3,2 7,2 21,8 36,1 31,7 100 

Lillehammer 3,7 5,4 33,4 34,5 23,0 100 

Øyer 6,5 7,8 19,4 37,1 29,3 100 

Gausdal 2,2 2,9 27,1 36,1 31,8 100 

Gjøvik 5,9 6,6 31,6 35,5 20,3 100 

Østre Toten 3,7 5,5 26,4 27,8 36,6 100 

Vestre Toten 10,1 5,9 32,5 27,8 23,6 100 

Søndre Land 5,8 8,3 24,8 39,7 21,5 100 

Nordre Land 3,3 2,9 23,3 35,6 34,9 100 

Jevnaker 2,6 3,9 23,5 38,6 31,4 100 

Gran 5,6 4,9 17,3 35,9 36,3 100 

Nord-Fron 5,7 5,0 22,1 40,0 27,1 100 

Sør-Fron 12,3 14,0 22,8 22,8 28,1 100 

Ringebu 4,8 10,2 20,4 32,8 31,7 100 

Dovre 5,5 10,2 22,4 38,4 23,5 100 

Lesja 6,2 3,3 16,1 36,0 38,4 100 

Skjåk 2,6 3,3 27,0 35,5 31,6 100 

Lom 5,9 5,4 14,5 26,9 47,3 100 

Vågå 2,2 5,5 19,9 37,6 34,8 100 

Sel 5,9 3,3 24,2 30,1 36,6 100 

Sør-Aurdal 4,3 7,2 20,6 34,7 33,2 100 

Etnedal 4,2 4,2 21,7 25,2 44,8 100 

Nord-Aurdal 3,8 9,9 23,6 36,3 26,4 100 

Vestre Slidre 5,1 8,8 21,2 36,4 28,6 100 

Øystre Slidre 0,7 2,8 21,7 39,3 35,5 100 

Vang 1,5 6,0 17,3 39,1 36,1 100 
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Tabell 234: Når noe skal gjøres er det lett å få med folk i mitt nabolag/grend. Region og kommune. 

  Helt uenig 
Ganske 
uenig 

Verken 
eller 

Ganske 
enig Helt enig Sum 

Oppland 4,3 9,4 40,0 35,7 10,6 100 

Lillehammerregionen 3,8 9,3 43,3 35,3 8,4 100 

Gjøvikregionen 4,4 9,9 42,2 34,3 9,2 100 

Hadeland 4,0 9,1 35,4 42,2 9,3 100 

Midt-Gudbrandsdal 5,4 6,2 38,4 35,8 14,2 100 

Nord-Gudbrandsdal 4,0 9,4 36,9 37,3 12,5 100 

Valdres 4,2 10,3 32,5 38,7 14,3 100 

Lillehammer 3,3 11,3 46,0 33,8 5,7 100 

Øyer 6,4 3,8 34,0 40,4 15,3 100 

Gausdal 3,9 4,7 39,4 37,6 14,3 100 

Gjøvik 3,6 10,0 46,0 33,2 7,2 100 

Østre Toten 2,2 7,8 41,9 38,9 9,3 100 

Vestre Toten 9,4 10,7 34,8 32,6 12,4 100 

Søndre Land 4,2 11,7 47,5 29,2 7,5 100 

Nordre Land 1,5 10,2 36,5 37,6 14,2 100 

Jevnaker 4,0 11,4 42,3 32,9 9,4 100 

Gran 3,9 7,9 32,5 46,4 9,3 100 

Nord-Fron 5,6 4,2 39,2 39,2 11,9 100 

Sør-Fron 6,9 5,2 37,9 36,2 13,8 100 

Ringebu 4,8 10,2 36,9 31,0 17,1 100 

Dovre 4,8 11,1 42,1 30,2 11,9 100 

Lesja 4,6 6,7 28,0 39,3 21,3 100 

Skjåk 4,7 7,3 36,7 36,0 15,3 100 

Lom 3,3 12,6 36,8 35,2 12,1 100 

Vågå 2,2 7,7 29,1 45,6 15,4 100 

Sel 4,0 9,9 43,0 35,8 7,3 100 

Sør-Aurdal 5,8 10,5 33,8 34,2 15,6 100 

Etnedal 6,1 10,2 16,3 44,2 23,1 100 

Nord-Aurdal 2,9 10,2 37,4 40,8 8,7 100 

Vestre Slidre 3,2 11,0 37,4 35,2 13,2 100 

Øystre Slidre 5,8 7,9 28,1 40,4 17,8 100 

Vang 3,6 14,4 24,5 36,0 21,6 100 
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Tabell 235: Det er ikke et godt samhold i mitt nabolag/grend. Region og kommune 

  Helt uenig 
Ganske 
uenig 

Verken 
eller 

Ganske 
enig Helt enig Sum 

Oppland 35,9 32,8 21,5 7,1 2,6 100 

Lillehammerregionen 35,1 34,1 21,8 7,3 1,7 100 

Gjøvikregionen 36,1 31,5 22,5 7,6 2,3 100 

Hadeland 37,5 34,0 20,1 6,1 2,3 100 

Midt-Gudbrandsdal 36,2 30,3 22,3 6,7 4,6 100 

Nord-Gudbrandsdal 36,9 32,0 20,9 6,8 3,4 100 

Valdres 36,1 34,3 18,8 7,4 3,4 100 

Lillehammer 32,7 34,1 23,0 8,6 1,5 100 

Øyer 43,0 33,6 17,4 4,3 1,7 100 

Gausdal 39,2 34,4 19,8 4,8 1,8 100 

Gjøvik 32,1 27,8 25,8 11,1 3,2 100 

Østre Toten 39,7 40,4 15,9 2,9 1,1 100 

Vestre Toten 37,9 28,9 22,6 7,2 3,4 100 

Søndre Land 35,8 33,3 25,0 5,0 0,8 100 

Nordre Land 42,1 30,9 19,1 6,5 1,4 100 

Jevnaker 29,5 30,1 30,1 7,5 2,7 100 

Gran 41,1 35,7 15,7 5,4 2,1 100 

Nord-Fron 36,8 28,5 24,3 8,3 2,1 100 

Sør-Fron 33,3 36,7 18,3 3,3 8,3 100 

Ringebu 37,2 27,3 22,4 7,1 6,0 100 

Dovre 34,3 33,1 21,1 8,8 2,8 100 

Lesja 44,4 25,1 21,3 5,9 3,3 100 

Skjåk 36,5 30,4 23,0 6,8 3,4 100 

Lom 43,4 30,8 17,6 7,1 1,1 100 

Vågå 38,8 30,1 20,2 6,6 4,4 100 

Sel 31,6 36,2 21,7 6,6 3,9 100 

Sør-Aurdal 36,2 28,0 22,8 7,8 5,2 100 

Etnedal 44,9 29,3 17,7 3,4 4,8 100 

Nord-Aurdal 34,7 38,6 18,8 5,4 2,5 100 

Vestre Slidre 30,5 36,2 18,8 8,9 5,6 100 

Øystre Slidre 40,1 32,7 17,6 7,0 2,5 100 

Vang 33,6 33,6 15,7 14,9 2,2 100 
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Tabell 236: Folk trives godt i mitt nabolag/grend. Region og kommune. 

  Helt uenig 
Ganske 
uenig 

Verken 
eller 

Ganske 
enig Helt enig Sum 

Oppland 0,7 1,3 11,9 58,9 27,2 100 

Lillehammerregionen 1,2 0,7 11,4 56,9 29,8 100 

Gjøvikregionen 0,8 1,5 12,2 60,5 25,0 100 

Hadeland 0,2 0,5 10,1 55,8 33,4 100 

Midt-Gudbrandsdal 0,3 2,3 14,2 54,9 28,4 100 

Nord-Gudbrandsdal 1,0 2,0 13,3 56,7 27,0 100 

Valdres 1,2 1,1 10,5 60,5 26,7 100 

Lillehammer 1,7 0,7 11,1 56,6 29,8 100 

Øyer 0,9 1,3 13,7 56,4 27,8 100 

Gausdal 0,0 0,7 11,1 57,7 30,5 100 

Gjøvik 1,2 1,6 15,3 63,1 18,8 100 

Østre Toten 0,4 2,5 6,2 60,5 30,4 100 

Vestre Toten 0,4 0,4 14,9 54,9 29,4 100 

Søndre Land 0,8 1,7 8,3 62,5 26,7 100 

Nordre Land 0,4 0,7 9,0 58,1 31,8 100 

Jevnaker 1,3 0,0 11,8 65,1 21,7 100 

Gran 0,0 0,7 9,5 50,9 38,9 100 

Nord-Fron 0,0 2,7 8,2 56,8 32,2 100 

Sør-Fron 0,0 1,7 24,1 55,2 19,0 100 

Ringebu 0,5 2,1 15,3 52,1 30,0 100 

Dovre 0,8 2,7 16,9 55,3 24,3 100 

Lesja 0,4 0,8 15,0 50,4 33,3 100 

Skjåk 0,7 0,0 13,8 56,6 28,9 100 

Lom 1,6 0,5 13,2 47,3 37,4 100 

Vågå 0,6 3,4 7,3 64,6 24,2 100 

Sel 1,4 2,0 14,9 58,8 23,0 100 

Sør-Aurdal 0,4 2,5 15,6 53,3 28,3 100 

Etnedal 0,7 0,7 7,2 61,2 30,3 100 

Nord-Aurdal 1,0 0,5 9,6 64,9 24,0 100 

Vestre Slidre 0,5 2,3 12,7 59,2 25,4 100 

Øystre Slidre 1,7 0,3 5,1 62,6 30,3 100 

Vang 3,0 1,5 17,9 50,7 26,9 100 
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Tabell 237: Det er alltid noen som tar initiativ til å løse nødvendige oppgaver i mitt nabolag/grend. Region 
og kommune 

  Helt uenig 
Ganske 
uenig 

Verken 
eller 

Ganske 
enig Helt enig Sum 

Oppland 3,6 9,2 44,0 33,9 9,3 100 

Lillehammerregionen 3,4 8,7 47,1 32,9 8,0 100 

Gjøvikregionen 4,3 9,6 46,4 30,2 9,5 100 

Hadeland 2,5 7,4 39,4 41,9 8,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 4,1 7,7 41,0 38,4 8,8 100 

Nord-Gudbrandsdal 3,5 10,1 39,0 37,3 10,1 100 

Valdres 3,1 9,7 38,5 37,4 11,3 100 

Lillehammer 3,1 9,8 47,9 32,2 7,0 100 

Øyer 5,6 8,5 40,2 36,3 9,4 100 

Gausdal 3,2 3,6 49,1 32,5 11,6 100 

Gjøvik 6,0 11,2 51,0 25,3 6,4 100 

Østre Toten 2,2 7,2 43,8 33,7 13,0 100 

Vestre Toten 3,8 10,3 42,3 30,8 12,8 100 

Søndre Land 4,1 8,2 45,9 33,6 8,2 100 

Nordre Land 2,5 7,3 39,6 40,0 10,5 100 

Jevnaker 2,6 11,9 42,4 35,1 7,9 100 

Gran 2,5 5,3 37,9 45,0 9,2 100 

Nord-Fron 3,5 7,6 33,3 46,5 9,0 100 

Sør-Fron 1,8 7,3 52,7 30,9 7,3 100 

Ringebu 5,9 8,0 43,6 33,0 9,6 100 

Dovre 5,2 9,2 44,2 31,5 10,0 100 

Lesja 4,6 10,0 30,4 40,8 14,2 100 

Skjåk 2,7 4,8 47,6 38,1 6,8 100 

Lom 2,2 11,4 42,4 35,9 8,2 100 

Vågå 1,7 10,0 36,7 36,7 15,0 100 

Sel 4,0 12,1 36,9 39,6 7,4 100 

Sør-Aurdal 2,6 7,7 36,9 38,0 14,8 100 

Etnedal 5,5 9,7 20,0 46,9 17,9 100 

Nord-Aurdal 2,9 12,1 39,8 35,9 9,2 100 

Vestre Slidre 3,2 9,3 47,2 32,4 7,9 100 

Øystre Slidre 3,4 7,6 41,4 35,2 12,4 100 

Vang 0,7 9,6 34,1 45,2 10,4 100 
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Tabell 238: Jeg føler meg trygg i nærmiljøet i mitt nabolag/grend. Region og kommune. 

  Helt uenig 
Ganske 
uenig 

Verken 
eller 

Ganske 
enig Helt enig Sum 

Oppland 0,6 1,3 4,1 33,3 60,7 100 

Lillehammerregionen 0,6 1,0 4,1 33,6 60,7 100 

Gjøvikregionen 0,5 1,3 5,0 37,0 56,1 100 

Hadeland 0,4 1,6 2,7 31,5 63,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 0,7 1,2 4,9 33,7 59,4 100 

Nord-Gudbrandsdal 0,9 0,5 4,7 25,7 68,2 100 

Valdres 1,3 1,1 2,9 33,5 61,2 100 

Lillehammer 0,4 1,1 4,2 33,8 60,5 100 

Øyer 1,7 2,1 4,2 34,3 57,7 100 

Gausdal 0,3 0,7 4,1 32,0 62,9 100 

Gjøvik 0,4 2,3 6,6 40,9 49,8 100 

Østre Toten 0,4 0,7 2,1 31,3 65,5 100 

Vestre Toten 0,8 1,2 7,3 36,8 53,8 100 

Søndre Land 0,0 0,0 2,4 39,0 58,5 100 

Nordre Land 0,7 1,1 3,2 30,2 64,9 100 

Jevnaker 0,6 1,9 2,6 34,6 60,3 100 

Gran 0,3 1,4 2,8 29,8 65,7 100 

Nord-Fron 0,0 0,0 6,1 33,8 60,1 100 

Sør-Fron 1,6 4,9 3,3 41,0 49,2 100 

Ringebu 0,5 0,0 4,6 28,7 66,2 100 

Dovre 0,4 1,1 7,4 25,6 65,6 100 

Lesja 0,4 1,2 6,8 25,3 66,3 100 

Skjåk 2,5 1,3 4,5 30,6 61,1 100 

Lom 1,6 0,0 2,1 17,9 78,4 100 

Vågå 0,0 0,5 4,3 26,2 69,0 100 

Sel 1,3 0,0 4,5 26,9 67,3 100 

Sør-Aurdal 1,7 2,4 4,5 32,8 58,5 100 

Etnedal 0,6 0,0 2,6 25,8 71,0 100 

Nord-Aurdal 0,9 0,0 2,3 35,2 61,6 100 

Vestre Slidre 0,9 2,6 3,9 31,1 61,4 100 

Øystre Slidre 2,0 1,3 2,0 32,5 62,3 100 

Vang 2,9 0,7 4,3 38,6 53,6 100 
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Sosialt miljø – opplevd kriminalitet 
Tabell 239: Har du personlig i løpet av de siste årene opplevd noe av det følgende i nabolaget/grenda. 
Andel som svarer bekreftende ("ja"). Region og kommune 

  Diskriminert Overfall/vold Innbrudd/hærverk 

Oppland 2,9 0,7 6,3 

Lillehammerregionen 2,2 0,4 5,4 

Gjøvikregionen 2,0 1,0 7,2 

Hadeland 2,9 0,4 9,2 

Midt-Gudbrandsdal 4,7 1,0 4,7 

Nord-Gudbrandsdal 3,5 1,0 3,7 

Valdres 3,8 0,4 4,8 

Lillehammer 1,9 0,4 7,0 

Øyer 2,9 0,0 2,5 

Gausdal 3,4 0,7 1,4 

Gjøvik 3,1 0,8 8,4 

Østre Toten 0,7 1,0 5,9 

Vestre Toten 0,8 0,8 8,0 

Søndre Land 2,5 0,8 4,2 

Nordre Land 2,8 1,0 4,1 

Jevnaker 2,6 0,6 10,1 

Gran 2,8 0,3 8,7 

Nord-Fron 5,5 0,7 2,8 

Sør-Fron 6,5 1,6 8,1 

Ringebu 3,1 0,5 4,6 

Dovre 3,3 2,2 3,0 

Lesja 2,4 0,0 4,8 

Skjåk 2,5 0,6 3,2 

Lom 3,7 1,6 3,2 

Vågå 2,7 1,1 2,7 

Sel 5,0 0,6 4,4 

Sør-Aurdal 5,1 0,3 5,5 

Etnedal 3,2 0,0 3,2 

Nord-Aurdal 3,7 0,5 7,4 

Vestre Slidre 2,6 1,3 3,5 

Øystre Slidre 3,0 0,3 2,3 

Vang 5,6 0,7 2,8 
 Diskriminert = Blitt diskriminert eller trakassert på grunn av din bakgrunn, hudfarge, seksuelle legning 
eller religion eller andre forhold? 
Overfall/vold = Vært offer for overfall eller vold? 
Innbrudd/hærverk =Vært offer for innbrudd eller hærverk? 
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VEDLEGG 7 HELSERELATERT ATFERD 
Bruk av tobakk og alkohol 
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Tabell 240: Røyking. Andeler. Region og kommune 

  
Nei, har aldri 

gjort det 
Nei, har 
sluttet 

Ja, av og 
til Ja, daglig 

Ja, men 
ønsker å 

slutte Sum 

Oppland 54,6 31,0 5,3 6,3 2,8 100 

Lillehammerregionen 55,8 32,7 5,4 4,9 1,2 100 

Gjøvikregionen 52,7 32,4 4,9 6,5 3,5 100 

Hadeland 54,3 32,4 4,1 6,2 3,0 100 

Midt-Gudbrandsdal 49,5 32,8 6,8 8,8 2,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 55,2 30,1 6,0 6,7 2,0 100 

Valdres 53,8 29,8 5,9 6,8 3,7 100 

Lillehammer 55,9 34,1 5,3 4,2 0,4 100 

Øyer 55,7 28,1 6,4 5,5 4,3 100 

Gausdal 55,0 30,5 5,3 7,1 2,1 100 

Gjøvik 59,4 28,7 5,1 4,7 2,0 100 

Østre Toten 51,7 33,5 5,9 5,9 3,0 100 

Vestre Toten 44,5 37,4 4,2 8,8 5,0 100 

Søndre Land 43,0 36,4 4,1 9,1 7,4 100 

Nordre Land 48,7 32,3 4,7 9,0 5,4 100 

Jevnaker 59,4 29,0 3,2 4,5 3,9 100 

Gran 51,9 33,9 4,6 7,1 2,5 100 

Nord-Fron 48,6 33,8 6,1 10,1 1,4 100 

Sør-Fron 42,6 37,7 8,2 8,2 3,3 100 

Ringebu 55,0 28,3 6,8 7,3 2,6 100 

Dovre 51,9 35,1 3,4 7,8 1,9 100 

Lesja 55,6 25,8 6,0 8,9 3,6 100 

Skjåk 49,7 34,8 4,5 7,7 3,2 100 

Lom 57,1 26,7 8,9 4,7 2,6 100 

Vågå 58,1 27,4 7,8 4,5 2,2 100 

Sel 56,6 30,3 5,3 7,2 0,7 100 

Sør-Aurdal 50,7 28,2 10,0 8,9 2,1 100 

Etnedal 57,9 26,2 3,4 9,7 2,8 100 

Nord-Aurdal 56,3 31,0 2,3 6,1 4,2 100 

Vestre Slidre 55,7 30,3 6,8 5,0 2,3 100 

Øystre Slidre 52,2 29,4 10,2 5,8 2,4 100 

Vang 47,1 30,4 5,8 8,0 8,7 100 
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Tabell 241: Snusing. Andeler Region og kommune 

  

Nei, har 
aldri gjort 

det 
Nei, har 
sluttet 

Ja, av og 
til Ja, daglig 

Ja, men 
ønsker å 

slutte Sum 

Oppland 79,9 7,4 3,2 7,1 2,4 100 

Lillehammerregionen 80,2 6,7 2,7 8,1 2,3 100 

Gjøvikregionen 80,1 7,3 3,2 6,4 3,0 100 

Hadeland 78,6 7,4 3,7 8,1 2,2 100 

Midt-Gudbrandsdal 79,5 9,3 5,7 3,6 1,9 100 

Nord-Gudbrandsdal 82,1 6,2 2,2 7,4 2,1 100 

Valdres 78,8 7,6 3,8 8,6 1,1 100 

Lillehammer 80,9 6,5 2,4 7,9 2,4 100 

Øyer 79,3 5,3 4,3 9,6 1,4 100 

Gausdal 78,4 9,6 2,4 7,2 2,4 100 

Gjøvik 86,4 4,7 1,3 5,5 2,1 100 

Østre Toten 73,1 8,8 6,4 7,6 4,0 100 

Vestre Toten 74,6 9,4 5,4 6,7 4,0 100 

Søndre Land 83,3 10,5 0,9 3,5 1,8 100 

Nordre Land 74,8 10,6 1,2 10,2 3,1 100 

Jevnaker 75,0 9,3 2,9 8,6 4,3 100 

Gran 80,5 6,4 4,1 7,9 1,1 100 

Nord-Fron 74,2 16,7 6,1 0,8 2,3 100 

Sør-Fron 86,0 0,0 7,0 3,5 3,5 100 

Ringebu 81,7 7,4 4,0 6,9 0,0 100 

Dovre 75,4 7,8 3,4 12,1 1,3 100 

Lesja 80,9 6,0 3,3 4,7 5,1 100 

Skjåk 81,8 6,1 1,5 10,6 0,0 100 

Lom 78,2 7,1 4,1 9,4 1,2 100 

Vågå 83,2 7,5 0,6 5,6 3,1 100 

Sel 86,6 4,2 2,1 5,6 1,4 100 

Sør-Aurdal 79,8 6,1 3,2 10,5 0,4 100 

Etnedal 73,5 9,6 0,7 14,7 1,5 100 

Nord-Aurdal 81,3 7,3 5,2 5,2 1,0 100 

Vestre Slidre 75,0 11,1 3,4 10,1 0,5 100 

Øystre Slidre 78,5 5,4 2,3 12,7 1,2 100 

Vang 74,6 11,1 6,3 5,6 2,4 100 
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Tabell 242: Antall alkoholenheter i uka. Andeler Region og kommune 

  
0 

enheter 
1-3 

enheter 
4-7 

enheter 
8-13 

enheter 
14 enheter 
eller mer Sum 

Oppland 29,4 48,5 16,6 4,2 1,3 100 

Lillehammerregionen 23,1 48,8 21,5 5,2 1,4 100 

Gjøvikregionen 29,3 49,8 15,1 4,2 1,5 100 

Hadeland 33,4 44,5 17,3 4,1 0,7 100 

Midt-Gudbrandsdal 35,9 44,3 13,4 3,0 3,5 100 

Nord-Gudbrandsdal 31,3 49,8 14,5 3,3 1,2 100 

Valdres 32,1 46,6 16,3 3,9 1,1 100 

Lillehammer 20,8 49,0 22,9 5,8 1,5 100 

Øyer 24,5 49,8 18,3 5,8 1,7 100 

Gausdal 33,0 46,5 17,0 2,8 0,7 100 

Gjøvik 29,2 47,9 16,7 5,1 1,2 100 

Østre Toten 28,9 51,1 16,2 3,9 0,0 100 

Vestre Toten 28,6 49,8 13,5 3,3 4,9 100 

Søndre Land 26,1 60,5 10,9 2,5 0,0 100 

Nordre Land 35,7 49,1 11,0 3,9 0,4 100 

Jevnaker 34,6 47,4 16,0 0,6 1,3 100 

Gran 33,0 43,2 17,9 5,6 0,4 100 

Nord-Fron 35,4 44,9 12,9 2,7 4,1 100 

Sør-Fron 33,9 40,3 16,1 4,8 4,8 100 

Ringebu 37,9 47,2 11,3 2,1 1,5 100 

Dovre 36,5 47,0 11,7 3,4 1,5 100 

Lesja 32,9 50,0 12,7 3,2 1,2 100 

Skjåk 29,5 50,0 16,0 3,8 0,6 100 

Lom 28,6 49,7 16,4 3,7 1,6 100 

Vågå 31,2 45,2 18,8 2,7 2,2 100 

Sel 29,9 53,5 12,1 3,8 0,6 100 

Sør-Aurdal 41,1 42,9 12,9 2,4 0,7 100 

Etnedal 36,0 47,3 12,0 4,7 0,0 100 

Nord-Aurdal 26,9 49,1 18,4 4,7 0,9 100 

Vestre Slidre 36,0 46,1 15,8 2,2 0,0 100 

Øystre Slidre 30,7 44,6 17,8 5,9 1,0 100 

Vang 31,0 47,9 14,1 1,4 5,6 100 
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Tabell 243: Andeler som røyker (av og til eller daglig), snuser (av og til eller daglig) og drikker 8 
alkoholenheter eller med. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Lillehammerregionen 

  Røyker Snuser 8 alkoholenheter eller mer 

Lillehammerregionen 11,5 13,1 6,7 

Kjønn       

Kvinne 11,7 6,5 4,5 

Mann 11,3 19,8 9,3 

Alder       

18-34 år 11,1 28,8 5,0 

35-49 år 10,9 13,9 5,0 

50-66 år 13,8 14,6 8,8 

67-85 år 8,1 1,1 6,3 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 18,2 9,2 4,1 

Videregående 11,7 15,2 7,1 

Bachelorgrad + 8,2 12,9 7,6 

Inntektsnivå       

Inntil 199 000 10,7 2,1 5,5 

200 000-499 000 14,5 13,2 6,8 

Over 500 000 7,9 15,9 8,3 

Tabell 244: Andeler som røyker (av og til eller daglig), snuser (av og til eller daglig) og drikker 8 
alkoholenheter eller med. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Gjøvikregionen 

  Røyker Snuser 8 alkoholenheter eller mer 

Gjøvikregionen 14,9 12,5 5,7 

Kjønn       

Kvinne 16,8 6,2 2,0 

Mann 12,8 18,8 9,7 

Alder       

18-34 år 16,7 28,8 8,2 

35-49 år 13,2 15,6 3,2 

50-66 år 20,3 7,9 5,9 

67-85 år 9,5 0,5 6,1 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 19,5 8,8 4,4 

Videregående 16,1 15,1 7,2 

Bachelorgrad + 8,8 12,3 4,7 

Inntektsnivå       

Inntil 199 000 30,6 25,3 5,8 

200 000-499 000 14,8 11,4 6,5 

Over 500 000 12,4 12,5 5,7 
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Tabell 245: Andeler som røyker (av og til eller daglig), snuser (av og til eller daglig) og drikker 8 
alkoholenheter eller med. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Hadeland 

  Røyker Snuser 8 alkoholenheter eller mer 

Hadeland 13,2 14,0 4,8 

Kjønn       

Kvinne 14,2 7,1 3,9 

Mann 12,2 21,5 5,2 

Alder       

18-34 år 3,1 24,6 10,1 

35-49 år 12,2 14,7 0,8 

50-66 år 21,5 15,0 6,8 

67-85 år 8,4 4,2 2,5 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 20,2 10,8 7,3 

Videregående 11,6 20,6 5,2 

Bachelorgrad + 8,8 8,9 2,1 

Inntektsnivå       

Inntil 199 000 16,1 3,8 20,7 

200 000-499 000 16,5 16,6 5,5 

Over 500 000 7,6 16,1 2,0 

Tabell 246: Andeler som røyker (av og til eller daglig), snuser (av og til eller daglig) og drikker 8 
alkoholenheter eller med. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Midt-Gudbrandsdal 

  Røyker Snuser 8 alkoholenheter eller mer 

Midt-Gudbrandsdal 17,8 11,2 6,4 

Kjønn       

Kvinne 20,3 2,2 1,5 

Mann 14,6 19,3 11,2 

Alder       

18-34 år 9,3 26,3 9,9 

35-49 år 21,6 8,2 1,1 

50-66 år 21,7 7,7 8,3 

67-85 år 14,9 4,9 6,5 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 25,5 11,4 3,4 

Videregående 19,8 14,0 7,9 

Bachelorgrad + 10,2 5,6 5,4 

Inntektsnivå       

Inntil 199 000 16,0 20,0 13,2 

200 000-499 000 19,7 10,3 3,4 

Over 500 000 12,2 10,3 6,9 
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Tabell 247: Andeler som røyker (av og til eller daglig), snuser (av og til eller daglig) og drikker 8 
alkoholenheter eller med. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Nord-Gudbrandsdal 

  Røyker Snuser 8 alkoholenheter eller mer 

Nord-Gudbrandsdal 14,7 11,7 4,5 

Kjønn       

Kvinne 14,7 5,3 3,1 

Mann 14,6 18,1 5,9 

Alder       

18-34 år 8,8 19,8 2,8 

35-49 år 15,3 15,4 3,1 

50-66 år 19,7 10,1 6,8 

67-85 år 12,2 2,5 4,9 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 17,9 9,6 2,2 

Videregående 17,5 15,1 4,3 

Bachelorgrad + 7,5 8,7 6,8 

Inntektsnivå       

Inntil 199 000 13,4 2,4 1,4 

200 000-499 000 14,7 11,8 4,1 

Over 500 000 13,9 15,9 5,6 

Tabell 248: Andeler som røyker (av og til eller daglig), snuser (av og til eller daglig) og drikker 8 
alkoholenheter eller med. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Valdres 

  Røyker Snuser 8 alkoholenheter eller mer 

Valdres 16,4 13,6 5,0 

Kjønn       

Kvinne 15,6 5,4 2,4 

Mann 17,1 21,5 7,5 

Alder       

18-34 år 15,2 23,8 4,5 

35-49 år 17,9 13,2 3,4 

50-66 år 18,1 12,3 5,1 

67-85 år 13,9 4,3 8,3 

Utdanningsnivå       

Grunnskole/realskole 22,1 12,6 3,0 

Videregående 20,1 15,3 3,4 

Bachelorgrad + 5,7 12,0 9,3 

Inntektsnivå       

Inntil 199 000 19,3 16,7 3,7 

200 000-499 000 18,5 12,7 3,8 

Over 500 000 11,8 13,5 7,2 
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KMI (BMI) og trivselsvekt  
Tabell 249: KMI (BMI). Andeler Region og kommune 

  -25 25-29 30+ Sum 
Oppland 43,6 39,5 16,9 100 

Lillehammerregionen 45,7 39,0 15,3 100 

Gjøvikregionen 36,8 41,2 22,0 100 

Hadeland 34,0 40,0 26,0 100 

Midt-Gudbrandsdal 37,1 38,0 24,9 100 

Nord-Gudbrandsdal 38,2 43,4 18,4 100 

Valdres 37,1 43,4 19,5 100 

Lillehammer 50,5 38,3 11,1 100 

Øyer 49,4 34,2 16,5 100 

Gausdal 42,2 39,8 18,0 100 

Gjøvik 39,8 42,9 17,3 100 

Østre Toten 47,9 37,9 14,2 100 

Vestre Toten 41,5 35,3 23,2 100 

Søndre Land 31,9 42,9 25,2 100 

Nordre Land 38,2 42,1 19,6 100 

Jevnaker 41,7 39,7 18,6 100 

Gran 39,4 36,5 24,1 100 

Nord-Fron 41,1 37,7 21,2 100 

Sør-Fron 37,9 34,5 27,6 100 

Ringebu 41,9 42,9 15,2 100 

Dovre 44,2 37,9 17,8 100 

Lesja 44,7 46,3 9,0 100 

Skjåk 44,9 39,1 16,0 100 

Lom 39,1 46,7 14,1 100 

Vågå 40,5 39,5 20,0 100 

Sel 40,4 44,9 14,7 100 

Sør-Aurdal 36,9 40,1 23,0 100 

Etnedal 34,6 44,4 20,9 100 

Nord-Aurdal 43,7 40,8 15,5 100 

Vestre Slidre 47,6 41,9 10,5 100 

Øystre Slidre 46,5 42,4 11,1 100 

Vang 44,8 38,5 16,8 100 
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Tabell 250: KMI. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Lillehammerregionen 

  -25 25-29 30+ Sum 
Lillehammerregionen 45,7 39,0 15,3 100 

Kjønn         

Kvinne 57,1 31,3 11,6 100 

Mann 40,2 45,7 14,1 100 

Alder         

18-34 år 57,6 28,0 14,4 100 

35-49 år 46,4 41,4 12,2 100 

50-66 år 45,4 39,9 14,7 100 

67-85 år 51,4 38,4 10,2 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 39,5 40,0 20,5 100 

Videregående 44,0 42,3 13,6 100 

Bachelorgrad + 56,8 34,1 9,1 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 56,4 34,5 9,1 100 

200 000-499 000 47,2 38,1 14,6 100 

Over 500 000 49,5 38,7 11,8 100 

Tabell 251: KMI. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Gjøvikregionen 

  -25 25-29 30+ Sum 
Gjøvikregionen 36,8 41,2 22,0 100 

Kjønn         

Kvinne 45,3 37,8 16,9 100 

Mann 37,1 42,6 20,3 100 

Alder         

18-34 år 51,2 36,7 12,1 100 

35-49 år 40,1 39,2 20,7 100 

50-66 år 36,9 37,7 25,3 100 

67-85 år 42,9 43,4 13,7 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 37,1 40,1 22,8 100 

Videregående 36,8 40,2 23,0 100 

Bachelorgrad + 51,0 40,5 8,5 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 36,9 40,8 22,3 100 

200 000-499 000 40,7 37,8 21,6 100 

Over 500 000 39,8 44,7 15,4 100 
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Tabell 252: KMI. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Hadeland 

  -25 25-29 30+ Sum 

Hadeland 34,0 40,0 26,0 100 

Kjønn         

Kvinne 51,8 29,0 19,2 100 

Mann 28,2 46,5 25,4 100 

Alder         

18-34 år 56,7 22,4 20,9 100 

35-49 år 43,2 28,0 28,8 100 

50-66 år 29,5 53,8 16,7 100 

67-85 år 38,8 41,3 20,0 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 38,2 35,0 26,8 100 

Videregående 35,6 41,4 23,0 100 

Bachelorgrad + 48,6 33,3 18,1 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 57,1 17,9 25,0 100 

200 000-499 000 41,6 33,7 24,8 100 

Over 500 000 34,2 43,6 22,1 100 

Tabell 253: KMI. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Midt-Gudbrandsdal 

  -25 25-29 30+ Sum 

Midt-Gudbrandsdal 37,1 38,0 24,9 100 

Kjønn         

Kvinne 50,2 27,9 21,9 100 

Mann 31,4 49,5 19,1 100 

Alder         

18-34 år 51,9 39,2 8,9 100 

35-49 år 31,5 27,0 41,6 100 

50-66 år 37,6 45,3 17,1 100 

67-85 år 46,2 40,7 13,2 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 34,8 44,9 20,2 100 

Videregående 32,6 39,0 28,5 100 

Bachelorgrad + 55,0 33,3 11,6 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 32,7 49,0 18,4 100 

200 000-499 000 37,5 42,0 20,5 100 

Over 500 000 48,5 28,2 23,3 100 
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Tabell 254: KMI. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Nord-Gudbrandsdal 

  -25 25-29 30+ Sum 
Nord-
Gudbrandsdal 38,2 43,4 18,4 100 

Kjønn         

Kvinne 47,5 35,1 17,4 100 

Mann 36,2 49,9 13,9 100 

Alder         

18-34 år 58,4 26,0 15,6 100 

35-49 år 40,4 41,3 18,3 100 

50-66 år 38,6 47,3 14,1 100 

67-85 år 35,9 49,4 14,7 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 35,5 44,7 19,8 100 

Videregående 36,1 48,3 15,6 100 

Bachelorgrad + 55,8 32,2 12,0 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 37,1 42,7 20,3 100 

200 000-499 000 45,0 39,3 15,7 100 

Over 500 000 39,0 48,1 12,9 100 

Tabell 255: KMI. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Valdres 

  -25 25-29 30+ Sum 

Valdres 37,1 43,4 19,5 100 

Kjønn         

Kvinne 47,7 35,6 16,7 100 

Mann 38,3 46,6 15,1 100 

Alder         

18-34 år 59,8 29,5 10,8 100 

35-49 år 42,2 41,6 16,1 100 

50-66 år 35,3 46,0 18,7 100 

67-85 år 40,0 44,2 15,8 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 31,3 47,7 21,0 100 

Videregående 44,0 40,3 15,7 100 

Bachelorgrad + 53,7 35,8 10,5 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 37,4 33,9 28,7 100 

200 000-499 000 43,8 40,3 15,9 100 

Over 500 000 43,4 43,1 13,5 100 
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Tabell 256: Trivselsvekt. Andeler Region og kommune 

  
Ja Nei Vet ikke Sum 

Oppland 47,9 40,1 12 100 

Lillehammerregionen 53,5 35,7 10,8 100 

Gjøvikregionen 45,9 42,4 11,7 100 

Hadeland 44,4 44,8 10,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 45,1 40,4 14,5 100 

Nord-Gudbrandsdal 49,7 38,6 11,8 100 

Valdres 48,6 37,9 13,5 100 

Lillehammer 53,9 35,0 11,0 100 

Øyer 50,2 41,2 8,6 100 

Gausdal 54,3 34,3 11,4 100 

Gjøvik 42,4 47,7 9,9 100 

Østre Toten 52,5 36,5 11,0 100 

Vestre Toten 47,0 38,5 14,6 100 

Søndre Land 43,1 41,5 15,4 100 

Nordre Land 47,9 39,6 12,5 100 

Jevnaker 44,3 45,6 10,1 100 

Gran 44,3 44,3 11,5 100 

Nord-Fron 48,3 38,9 12,8 100 

Sør-Fron 40,3 37,1 22,6 100 

Ringebu 43,9 44,4 11,7 100 

Dovre 49,3 39,3 11,4 100 

Lesja 52,2 30,0 17,8 100 

Skjåk 54,1 31,2 14,6 100 

Lom 50,8 35,6 13,6 100 

Vågå 47,3 39,4 13,3 100 

Sel 48,1 44,4 7,5 100 

Sør-Aurdal 44,7 38,0 17,3 100 

Etnedal 46,2 43,6 10,3 100 

Nord-Aurdal 46,0 39,0 15,0 100 

Vestre Slidre 49,1 39,7 11,2 100 

Øystre Slidre 58,1 31,8 10,1 100 

Vang 48,3 39,2 12,6 100 
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Tabell 257: Trivselsvekt. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Lillehammerregionen 
  Ja Nei Vet ikke Sum 
Lillehammerregionen 53,5 35,7 10,8 100 

Kjønn*         

Kvinne 44,3 43,4 12,3 100 

Mann 64,1 26,7 9,2 100 

Alder*         

18-34 år 47,9 35,5 16,5 100 

35-49 år 44,7 45,6 9,7 100 

50-66 år 51,9 37,4 10,7 100 

67-85 år 64,4 24,9 10,7 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 49,5 34,8 15,7 100 

Videregående 52,3 37,7 9,9 100 

Bachelorgrad + 55,7 34,9 9,4 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 50,9 36,4 12,7 100 

200 000-499 000 50,1 38,7 11,2 100 

Over 500 000 60,8 30,5 8,7 100 
p<0.01 = * 

Tabell 258: Trivselsvekt. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Gjøvikregionen 
  Ja Nei Vet ikke Sum 
Gjøvikregionen 45,9 42,4 11,7 100 

Kjønn*         

Kvinne 39,5 52,5 7,9 100 

Mann 52,4 31,8 15,8 100 

Alder*         

18-34 år 34,1 49,5 16,4 100 

35-49 år 37,9 53,5 8,6 100 

50-66 år 46,1 44,2 9,7 100 

67-85 år 63,2 21,1 15,7 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 50,3 37,7 12,0 100 

Videregående 42,0 43,7 14,3 100 

Bachelorgrad + 47,9 44,6 7,5 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 38,5 41,3 20,2 100 

200 000-499 000 45,4 43,4 11,3 100 

Over 500 000 47,4 42,0 10,5 100 
p<0.01 = * 
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Tabell 259: Trivselsvekt. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Hadeland 
  Ja Nei Vet ikke Sum 

Hadeland 44,4 44,8 10,8 100 

Kjønn**         

Kvinne 38,8 51,3 9,9 100 

Mann 50,0 37,7 12,3 100 

Alder         

18-34 år 40,6 46,4 13,0 100 

35-49 år 39,4 51,5 9,1 100 

50-66 år 41,8 46,3 11,9 100 

67-85 år 56,1 31,7 12,2 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 44,0 44,8 11,2 100 

Videregående 37,5 49,4 13,1 100 

Bachelorgrad + 53,2 38,3 8,5 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 46,7 36,7 16,7 100 

200 000-499 000 43,3 44,3 12,4 100 

Over 500 000 46,1 46,1 7,9 100 
**p=0.016  

Tabell 260: Trivselsvekt. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Midt-Gudbrandsdal 
  Ja Nei Vet ikke Sum 

Midt-Gudbrandsdal 45,1 40,4 14,5 100 

Kjønn         

Kvinne 40,6 48,3 11,1 100 

Mann 49,7 32,0 18,3 100 

Alder*         

18-34 år 45,7 49,4 4,9 100 

35-49 år 22,5 57,3 20,2 100 

50-66 år 47,1 36,4 16,5 100 

67-85 år 60,6 23,4 16,0 100 

Utdanningsnivå         

Grunnskole/realskole 44,7 40,4 14,9 100 

Videregående 39,5 41,8 18,6 100 

Bachelorgrad + 50,4 41,1 8,5 100 

Inntektsnivå*         

Inntil 199 000 25,0 55,8 19,2 100 

200 000-499 000 41,5 42,9 15,6 100 

Over 500 000 58,8 28,4 12,7 100 
p<0.01 = * 
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Tabell 261: Trivselsvekt. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Nord-Gudbrandsdal 
  Ja Nei Vet ikke Sum 

Nord-Gudbrandsdal 49,7 38,6 11,8 100 

Kjønn*         

Kvinne 42,0 48,9 9,2 100 

Mann 57,6 28,0 14,5 100 

Alder*         

18-34 år 41,5 47,5 10,9 100 

35-49 år 40,7 52,0 7,3 100 

50-66 år 52,1 35,3 12,6 100 

67-85 år 59,6 23,1 17,3 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 51,8 31,2 17,0 100 

Videregående 48,4 40,2 11,4 100 

Bachelorgrad + 49,4 43,2 7,3 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 39,3 47,6 13,1 100 

200 000-499 000 52,2 37,2 10,7 100 

Over 500 000 52,7 36,7 10,6 100 
p<0.01 = * 

Tabell 262: Trivselsvekt. Fordelt ut fra kjønn, alder, utdanning og inntekt. Valdres 
  Ja Nei Vet ikke Sum 

Valdres 48,6 37,9 13,5 100 

Kjønn         

Kvinne 40,8 46,6 12,6 100 

Mann 56,4 29,1 14,5 100 

Alder*         

18-34 år 44,4 43,5 12,1 100 

35-49 år 36,7 47,0 16,4 100 

50-66 år 49,7 39,6 10,7 100 

67-85 år 62,1 23,1 14,8 100 

Utdanningsnivå*         

Grunnskole/realskole 47,7 33,6 18,7 100 

Videregående 49,6 38,3 12,1 100 

Bachelorgrad + 49,8 40,5 9,8 100 

Inntektsnivå         

Inntil 199 000 50,9 36,0 13,2 100 

200 000-499 000 46,5 41,1 12,5 100 

Over 500 000 53,7 35,6 10,6 100 
p<0.01 = * 
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Kosthold 
Tabell 263: Frukt og bær (ikke juice eller fruktsaft). Andeler Region og kommune 

  Daglig Ukentlig Sjeldnere/aldri Sum 

Oppland 48,2 40,9 10,9 100 

Lillehammerregionen 55,0 37,3 7,7 100 

Gjøvikregionen 46,7 42,3 11,0 100 

Hadeland 48,4 42,5 9,1 100 

Midt-Gudbrandsdal 44,8 38,5 16,6 100 

Nord-Gudbrandsdal 48,5 39,6 11,9 100 

Valdres 48,1 40,7 11,2 100 

Lillehammer 58,7 35,5 5,8 100 

Øyer 51,5 34,5 14,0 100 

Gausdal 41,3 47,7 11,0 100 

Gjøvik 47,6 41,3 11,0 100 

Østre Toten 46,1 44,0 9,9 100 

Vestre Toten 43,4 44,3 12,3 100 

Søndre Land 50,4 39,0 10,6 100 

Nordre Land 47,1 41,4 11,4 100 

Jevnaker 54,8 36,1 9,0 100 

Gran 45,1 45,8 9,1 100 

Nord-Fron 36,6 46,5 16,9 100 

Sør-Fron 45,9 32,8 21,3 100 

Ringebu 54,6 33,0 12,4 100 

Dovre 46,6 39,5 13,9 100 

Lesja 48,2 41,8 10,0 100 

Skjåk 52,3 34,6 13,1 100 

Lom 41,0 42,0 17,0 100 

Vågå 55,4 34,4 10,2 100 

Sel 46,5 43,3 10,2 100 

Sør-Aurdal 46,7 40,8 12,5 100 

Etnedal 40,4 49,0 10,6 100 

Nord-Aurdal 48,4 40,4 11,3 100 

Vestre Slidre 48,2 38,5 13,3 100 

Øystre Slidre 49,3 42,4 8,3 100 

Vang 52,5 35,3 12,2 100 
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Tabell 264: Grønnsaker eller salat. Andeler Region og kommune 

  Daglig Ukentlig Sjeldnere/aldri Sum 

Oppland 58,8 37,6 3,6 100 

Lillehammerregionen 67,0 30,1 3,0 100 

Gjøvikregionen 56,8 39,7 3,6 100 

Hadeland 60,0 36,8 3,2 100 

Midt-Gudbrandsdal 47,5 49,2 3,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 56,9 37,3 5,8 100 

Valdres 58,2 37,3 4,6 100 

Lillehammer 71,0 26,7 2,4 100 

Øyer 69,1 26,5 4,3 100 

Gausdal 47,3 48,4 4,2 100 

Gjøvik 58,0 39,6 2,4 100 

Østre Toten 61,9 34,2 3,9 100 

Vestre Toten 48,7 45,4 5,9 100 

Søndre Land 58,5 36,6 4,9 100 

Nordre Land 54,0 43,5 2,5 100 

Jevnaker 59,4 37,4 3,2 100 

Gran 60,4 36,5 3,2 100 

Nord-Fron 44,4 52,8 2,8 100 

Sør-Fron 47,5 47,5 4,9 100 

Ringebu 51,0 45,8 3,1 100 

Dovre 54,7 37,8 7,5 100 

Lesja 57,0 41,8 1,2 100 

Skjåk 64,9 26,6 8,4 100 

Lom 55,8 38,4 5,8 100 

Vågå 57,0 38,2 4,8 100 

Sel 55,1 38,5 6,4 100 

Sør-Aurdal 55,0 41,2 3,8 100 

Etnedal 59,0 39,7 1,3 100 

Nord-Aurdal 58,7 35,7 5,6 100 

Vestre Slidre 58,6 39,2 2,2 100 

Øystre Slidre 61,2 33,0 5,8 100 

Vang 55,4 40,3 4,3 100 
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Tabell 265: Fisk og sjømat. Andeler Region og kommune 

  Daglig Ukentlig Sjeldnere/aldri Sum 

Oppland 2,1 77,4 20,4 100 

Lillehammerregionen 3,2 80,7 16,1 100 

Gjøvikregionen 1,9 76,6 21,5 100 

Hadeland 3,0 76,9 20,1 100 

Midt-Gudbrandsdal 1,0 71,0 28,0 100 

Nord-Gudbrandsdal 3,2 76,4 20,3 100 

Valdres 2,0 78,2 19,8 100 

Lillehammer 4,1 81,4 14,5 100 

Øyer 1,3 82,3 16,4 100 

Gausdal 0,7 75,9 23,4 100 

Gjøvik 2,4 76,1 21,6 100 

Østre Toten 1,1 76,2 22,8 100 

Vestre Toten 1,3 76,2 22,6 100 

Søndre Land 0,8 77,9 21,3 100 

Nordre Land 2,8 79,4 17,8 100 

Jevnaker 2,6 78,1 19,4 100 

Gran 2,8 76,5 20,6 100 

Nord-Fron 0,7 71,8 27,5 100 

Sør-Fron 0,0 70,5 29,5 100 

Ringebu 2,1 70,3 27,6 100 

Dovre 3,8 76,9 19,3 100 

Lesja 1,2 78,2 20,6 100 

Skjåk 2,5 75,8 21,7 100 

Lom 2,6 77,2 20,1 100 

Vågå 1,6 75,8 22,6 100 

Sel 5,1 75,8 19,1 100 

Sør-Aurdal 3,1 72,7 24,2 100 

Etnedal 4,6 73,7 21,7 100 

Nord-Aurdal 1,4 80,4 18,2 100 

Vestre Slidre 2,2 78,9 18,9 100 

Øystre Slidre 2,4 79,9 17,6 100 

Vang 0,0 79,4 20,6 100 
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Tabell 266: Frukt-/ grønnsaksjuice. Andeler Region og kommune 

  Daglig Ukentlig Sjeldnere/aldri Sum 

Oppland 17,1 35,5 47,3 100 

Lillehammerregionen 20,9 32,0 47,1 100 

Gjøvikregionen 16,7 35,9 47,4 100 

Hadeland 15,7 35,8 48,5 100 

Midt-Gudbrandsdal 13,2 32,6 54,1 100 

Nord-Gudbrandsdal 14,8 36,8 48,4 100 

Valdres 18,4 38,2 43,5 100 

Lillehammer 23,1 31,0 45,8 100 

Øyer 20,5 31,7 47,8 100 

Gausdal 12,0 36,2 51,8 100 

Gjøvik 16,7 37,1 46,2 100 

Østre Toten 20,6 32,4 47,1 100 

Vestre Toten 11,9 35,3 52,8 100 

Søndre Land 19,7 38,5 41,8 100 

Nordre Land 15,1 37,9 47,1 100 

Jevnaker 13,4 40,3 46,3 100 

Gran 16,8 33,7 49,5 100 

Nord-Fron 15,2 31,9 52,9 100 

Sør-Fron 13,3 38,3 48,3 100 

Ringebu 10,3 29,7 60,0 100 

Dovre 13,8 34,6 51,6 100 

Lesja 16,7 34,3 49,0 100 

Skjåk 11,3 32,0 56,7 100 

Lom 14,8 35,7 49,5 100 

Vågå 17,1 39,2 43,6 100 

Sel 14,1 39,1 46,8 100 

Sør-Aurdal 13,9 37,7 48,4 100 

Etnedal 18,9 42,6 38,5 100 

Nord-Aurdal 18,6 40,5 41,0 100 

Vestre Slidre 19,5 32,6 47,9 100 

Øystre Slidre 19,4 39,4 41,2 100 

Vang 22,4 30,6 47,0 100 
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Tabell 267:Brus/saft. Andeler Region og kommune 

  Daglig Ukentlig Sjeldnere/aldri Sum 

Oppland 15,4 38,6 46,1 100 

Lillehammerregionen 10,8 36,8 52,4 100 

Gjøvikregionen 18,0 37,7 44,3 100 

Hadeland 19,2 38,8 42,0 100 

Midt-Gudbrandsdal 16,1 38,7 45,2 100 

Nord-Gudbrandsdal 12,5 39,3 48,2 100 

Valdres 13,8 42,5 43,7 100 

Lillehammer 9,6 34,6 55,8 100 

Øyer 10,2 45,1 44,7 100 

Gausdal 16,7 39,9 43,4 100 

Gjøvik 17,3 34,6 48,0 100 

Østre Toten 18,7 39,2 42,1 100 

Vestre Toten 20,6 35,7 43,7 100 

Søndre Land 16,3 43,9 39,8 100 

Nordre Land 16,0 45,2 38,8 100 

Jevnaker 16,3 40,5 43,1 100 

Gran 20,4 38,0 41,5 100 

Nord-Fron 16,4 42,1 41,4 100 

Sør-Fron 22,0 37,3 40,7 100 

Ringebu 10,9 35,5 53,6 100 

Dovre 16,8 34,8 48,4 100 

Lesja 13,9 38,1 48,0 100 

Skjåk 10,9 38,1 51,0 100 

Lom 7,0 42,2 50,8 100 

Vågå 8,7 36,6 54,6 100 

Sel 15,2 42,4 42,4 100 

Sør-Aurdal 16,3 46,2 37,5 100 

Etnedal 12,8 39,2 48,0 100 

Nord-Aurdal 13,3 39,8 46,9 100 

Vestre Slidre 12,7 46,2 41,2 100 

Øystre Slidre 13,3 42,0 44,8 100 

Vang 14,6 45,3 40,1 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

369 
 

Tabell 268: Søtsaker/kaker. Andeler Region og kommune 

  Daglig Ukentlig Sjeldnere/aldri Sum 

Oppland 8,2 57,0 34,8 100 

Lillehammerregionen 8,0 55,0 36,9 100 

Gjøvikregionen 8,8 57,8 33,4 100 

Hadeland 5,7 58,2 36,1 100 

Midt-Gudbrandsdal 8,7 58,0 33,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 9,0 57,8 33,2 100 

Valdres 7,2 57,2 35,6 100 

Lillehammer 8,3 52,1 39,7 100 

Øyer 8,8 64,5 26,8 100 

Gausdal 6,4 60,9 32,7 100 

Gjøvik 7,9 59,8 32,3 100 

Østre Toten 12,5 53,6 33,9 100 

Vestre Toten 7,6 55,7 36,7 100 

Søndre Land 5,7 60,2 34,1 100 

Nordre Land 9,6 60,0 30,4 100 

Jevnaker 7,7 58,1 34,2 100 

Gran 4,7 58,4 36,9 100 

Nord-Fron 6,4 57,9 35,7 100 

Sør-Fron 11,5 62,3 26,2 100 

Ringebu 9,5 55,3 35,3 100 

Dovre 11,2 59,5 29,3 100 

Lesja 7,7 63,7 28,6 100 

Skjåk 10,7 50,3 38,9 100 

Lom 5,9 55,9 38,2 100 

Vågå 7,1 61,2 31,7 100 

Sel 10,3 56,1 33,5 100 

Sør-Aurdal 6,9 61,1 31,9 100 

Etnedal 9,2 55,9 34,9 100 

Nord-Aurdal 8,0 55,2 36,8 100 

Vestre Slidre 5,4 61,5 33,0 100 

Øystre Slidre 6,3 57,6 36,1 100 

Vang 6,5 53,6 39,9 100 
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Tabell 269: Snacks. Andeler Region og kommune 

  Daglig Ukentlig Sjeldnere/aldri Sum 

Oppland 3,1 60,4 36,5 100 

Lillehammerregionen 1,0 59,8 39,2 100 

Gjøvikregionen 3,9 61,7 34,5 100 

Hadeland 4,8 56,7 38,5 100 

Midt-Gudbrandsdal 2,6 58,2 39,2 100 

Nord-Gudbrandsdal 2,7 58,1 39,2 100 

Valdres 3,2 57,6 39,1 100 

Lillehammer 1,1 58,6 40,3 100 

Øyer 1,3 65,5 33,2 100 

Gausdal 0,7 60,6 38,7 100 

Gjøvik 3,2 60,5 36,4 100 

Østre Toten 2,9 65,0 32,1 100 

Vestre Toten 4,6 61,1 34,3 100 

Søndre Land 4,1 63,4 32,5 100 

Nordre Land 6,2 60,1 33,7 100 

Jevnaker 5,2 55,2 39,6 100 

Gran 4,3 57,7 38,0 100 

Nord-Fron 0,7 64,7 34,5 100 

Sør-Fron 6,7 55,0 38,3 100 

Ringebu 1,1 53,0 45,9 100 

Dovre 4,3 52,9 42,7 100 

Lesja 2,9 55,1 42,0 100 

Skjåk 5,4 50,7 43,9 100 

Lom 2,1 56,7 41,2 100 

Vågå 1,6 62,3 36,1 100 

Sel 1,9 61,7 36,4 100 

Sør-Aurdal 2,1 56,6 41,3 100 

Etnedal 3,3 59,3 37,3 100 

Nord-Aurdal 3,8 54,5 41,8 100 

Vestre Slidre 1,8 64,0 34,2 100 

Øystre Slidre 3,9 60,7 35,4 100 

Vang 5,1 56,6 38,2 100 
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Fysisk aktivitet 
Tabell 270: Ukentlig gjennomsnitt for lett fysisk aktivitet (Ikke svett/andpusten). Andeler Region og 
kommune 

  Ingen 

Under 1  
time pr. 
uke 

1-2 timer 
pr. uke 

3 eller 
flere 
timer pr. 
uke Sum 

Oppland 3,4 9,1 29,3 58,3 100 

Lillehammerregionen 1,4 9,2 28,0 61,4 100 

Gjøvikregionen 4,1 9,8 29,0 57,0 100 

Hadeland 3,9 7,8 30,5 57,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 3,8 11,4 34,9 49,9 100 

Nord-Gudbrandsdal 3,2 8,6 26,5 61,7 100 

Valdres 4,8 9,6 30,7 55,0 100 

Lillehammer 1,0 9,2 26,0 63,8 100 

Øyer 3,4 5,4 34,5 56,7 100 

Gausdal 1,7 11,8 31,2 55,3 100 

Gjøvik 4,1 10,1 30,9 54,8 100 

Østre Toten 2,1 12,7 25,3 59,9 100 

Vestre Toten 5,4 8,6 28,5 57,5 100 

Søndre Land 2,8 4,7 28,3 64,2 100 

Nordre Land 5,9 10,5 31,0 52,7 100 

Jevnaker 3,7 9,7 31,3 55,2 100 

Gran 4,4 6,7 30,2 58,7 100 

Nord-Fron 1,6 11,2 37,6 49,6 100 

Sør-Fron 3,8 13,2 35,8 47,2 100 

Ringebu 6,3 11,3 30,0 52,5 100 

Dovre 4,9 11,2 25,9 58,0 100 

Lesja 1,5 6,5 22,4 69,7 100 

Skjåk 1,6 10,3 23,8 64,3 100 

Lom 5,2 7,1 29,2 58,4 100 

Vågå 2,7 10,7 28,0 58,7 100 

Sel 3,1 6,9 26,9 63,1 100 

Sør-Aurdal 8,9 10,6 31,4 49,2 100 

Etnedal 6,9 6,1 37,4 49,6 100 

Nord-Aurdal 3,6 8,8 32,1 55,4 100 

Vestre Slidre 6,1 13,3 26,5 54,1 100 

Øystre Slidre 2,0 7,2 29,6 61,2 100 

Vang 4,7 14,2 23,6 57,5 100 
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Tabell 271: Ukentlig gjennomsnitt for hard fysisk aktivitet (svett/andpusten). Andeler Region og kommune 

  Ingen 

Under 1  
time pr. 
uke 

1-2 timer 
pr. uke 

3 eller 
flere timer 
pr. uke Sum 

Oppland 12,3 23,8 34,2 29,7 100 

Lillehammerregionen 8,8 24,5 34,4 32,3 100 

Gjøvikregionen 15,1 25,1 33,7 26,0 100 

Hadeland 12,3 21,1 36,4 30,1 100 

Midt-Gudbrandsdal 12,1 21,5 38,6 27,7 100 

Nord-Gudbrandsdal 10,0 21,6 33,5 35,0 100 

Valdres 12,5 24,4 30,9 32,2 100 

Lillehammer 7,9 24,3 34,4 33,4 100 

Øyer 10,7 30,5 32,0 26,9 100 

Gausdal 11,2 21,1 35,8 31,9 100 

Gjøvik 14,2 24,2 38,8 22,8 100 

Østre Toten 14,0 23,4 26,8 35,7 100 

Vestre Toten 18,8 31,9 26,7 22,5 100 

Søndre Land 13,0 27,0 35,0 25,0 100 

Nordre Land 17,2 19,5 36,7 26,7 100 

Jevnaker 11,7 23,4 32,8 32,0 100 

Gran 12,6 19,7 38,2 29,4 100 

Nord-Fron 11,1 20,5 41,9 26,5 100 

Sør-Fron 10,0 30,0 34,0 26,0 100 

Ringebu 15,7 17,0 37,3 30,1 100 

Dovre 8,1 22,6 33,5 35,7 100 

Lesja 10,9 15,6 34,1 39,3 100 

Skjåk 11,8 23,6 26,8 37,8 100 

Lom 7,1 25,3 31,2 36,4 100 

Vågå 11,3 25,2 30,2 33,3 100 

Sel 9,7 18,7 38,8 32,8 100 

Sør-Aurdal 13,6 21,7 32,1 32,6 100 

Etnedal 17,4 23,1 30,6 28,9 100 

Nord-Aurdal 13,3 26,7 27,2 32,8 100 

Vestre Slidre 10,9 29,9 29,9 29,3 100 

Øystre Slidre 8,4 18,9 37,8 34,9 100 

Vang 14,0 22,3 33,1 30,6 100 
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Tabell 272: Andeler som er fornøyd og misfornøyd med fysisk aktivitet i hverdagen. Andeler Region og 
kommune 

  Fornøyd Ikke fornøyd 
Ønsker å bli 

mer aktiv Sum 

Oppland 51,7 7,5 40,8 100 

Lillehammerregionen 55,2 7,6 37,2 100 

Gjøvikregionen 51,3 7,3 41,4 100 

Hadeland 49,1 7,9 43,0 100 

Midt-Gudbrandsdal 49,5 7,7 42,8 100 

Nord-Gudbrandsdal 54,2 7,2 38,7 100 

Valdres 51,8 8,2 40,0 100 

Lillehammer 57,2 7,1 35,8 100 

Øyer 43,8 9,5 46,7 100 

Gausdal 56,7 8,0 35,3 100 

Gjøvik 52,3 6,9 40,8 100 

Østre Toten 53,3 4,6 42,1 100 

Vestre Toten 46,7 9,4 43,9 100 

Søndre Land 52,8 11,4 35,8 100 

Nordre Land 49,5 8,0 42,5 100 

Jevnaker 49,7 7,7 42,6 100 

Gran 48,8 8,0 43,2 100 

Nord-Fron 49,7 3,4 47,0 100 

Sør-Fron 42,4 18,6 39,0 100 

Ringebu 53,6 6,1 40,3 100 

Dovre 53,7 8,5 37,9 100 

Lesja 56,5 6,5 37,0 100 

Skjåk 56,1 5,8 38,1 100 

Lom 56,7 8,0 35,3 100 

Vågå 51,6 5,5 42,9 100 

Sel 53,5 7,6 38,9 100 

Sør-Aurdal 58,5 8,0 33,6 100 

Etnedal 50,6 5,8 43,6 100 

Nord-Aurdal 46,3 8,4 45,3 100 

Vestre Slidre 50,9 8,3 40,9 100 

Øystre Slidre 58,3 6,2 35,5 100 

Vang 51,1 13,5 35,5 100 
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VEDLEGG 8 HELSETILSTAND 
Vurdering av helse og tannhelse generelt 
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Tabell 273: Hvordan vurderer du helsen din sånn i alminnelighet? Andeler Region og kommune 

  
Meget 
dårlig Dårlig 

Verken 
god eller 

dårlig God 
Meget 
god Sum 

Oppland 0,9 6,0 20,6 52,1 20,5 100 

Lillehammerregionen 0,8 4,6 17,7 52,2 24,7 100 

Gjøvikregionen 1,2 6,3 21,4 52,5 18,6 100 

Hadeland 0,7 8,4 20,0 53,8 17,2 100 

Midt-Gudbrandsdal 1,3 7,1 25,1 45,7 20,8 100 

Nord-Gudbrandsdal 0,8 6,5 21,3 50,1 21,2 100 

Valdres 0,8 6,4 22,3 51,6 18,9 100 

Lillehammer 0,9 3,9 17,0 51,5 26,6 100 

Øyer 0,8 6,8 21,6 52,5 18,2 100 

Gausdal 0,7 5,8 17,3 54,5 21,7 100 

Gjøvik 1,2 3,6 16,6 58,1 20,6 100 

Østre Toten 0,4 5,2 25,1 51,7 17,7 100 

Vestre Toten 2,1 10,4 26,1 43,6 17,8 100 

Søndre Land 2,5 12,4 21,5 43,8 19,8 100 

Nordre Land 0,7 7,1 25,5 54,6 12,1 100 

Jevnaker 0,6 5,1 22,8 50,0 21,5 100 

Gran 0,7 10,2 18,6 55,5 15,0 100 

Nord-Fron 0,7 7,6 23,6 44,4 23,6 100 

Sør-Fron 1,7 8,5 25,4 45,8 18,6 100 

Ringebu 1,1 5,3 26,8 47,4 19,5 100 

Dovre 0,4 4,5 24,8 51,5 18,8 100 

Lesja 0,0 6,1 21,9 51,4 20,6 100 

Skjåk 0,0 4,5 28,7 47,8 19,1 100 

Lom 0,5 5,9 18,3 50,0 25,3 100 

Vågå 1,1 9,3 24,6 46,4 18,6 100 

Sel 1,9 7,1 15,6 52,6 22,7 100 

Sør-Aurdal 0,7 7,3 30,3 47,0 14,6 100 

Etnedal 0,7 3,9 28,8 44,4 22,2 100 

Nord-Aurdal 0,5 6,7 20,6 53,6 18,7 100 

Vestre Slidre 1,8 6,2 23,0 50,9 18,1 100 

Øystre Slidre 1,4 3,4 16,9 55,5 22,8 100 

Vang 0,0 11,4 19,3 50,7 18,6 100 
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Tabell 274: Hvordan vurderer du din tannhelse? Andeler Region og kommune 

  
Meget 
dårlig Dårlig 

Verken 
god eller 

dårlig God 
Meget 
god Sum 

Oppland 1,0 5,1 17,7 48,5 27,7 100 

Lillehammerregionen 0,2 4,6 16,9 50,2 28,2 100 

Gjøvikregionen 1,0 5,7 17,4 47,5 28,3 100 

Hadeland 2,3 7,2 17,7 49,8 23,0 100 

Midt-Gudbrandsdal 1,0 4,6 18,8 45,0 30,5 100 

Nord-Gudbrandsdal 1,2 5,2 18,9 49,8 24,8 100 

Valdres 1,6 5,1 18,6 50,4 24,3 100 

Lillehammer 0,2 4,6 15,4 50,0 29,8 100 

Øyer 0,4 4,7 20,8 51,3 22,9 100 

Gausdal 0,4 4,7 20,3 49,3 25,4 100 

Gjøvik 0,0 4,0 16,7 46,8 32,5 100 

Østre Toten 0,4 5,2 16,8 47,8 29,9 100 

Vestre Toten 1,7 10,4 18,3 49,2 20,4 100 

Søndre Land 4,1 8,3 15,7 38,8 33,1 100 

Nordre Land 2,8 3,5 21,6 53,7 18,4 100 

Jevnaker 1,9 7,6 15,2 53,8 21,5 100 

Gran 2,6 7,0 19,0 47,6 23,8 100 

Nord-Fron 1,4 2,1 23,6 41,0 31,9 100 

Sør-Fron 0,0 8,2 14,8 44,3 32,8 100 

Ringebu 1,6 5,3 16,3 50,0 26,8 100 

Dovre 0,8 6,0 16,2 57,7 19,2 100 

Lesja 1,6 4,1 19,6 51,8 22,9 100 

Skjåk 0,6 4,5 17,8 53,5 23,6 100 

Lom 0,5 3,8 13,0 50,8 31,9 100 

Vågå 0,0 4,4 23,6 46,2 25,8 100 

Sel 2,6 6,6 19,7 46,1 25,0 100 

Sør-Aurdal 2,8 8,0 23,3 48,4 17,4 100 

Etnedal 1,3 10,0 20,7 46,0 22,0 100 

Nord-Aurdal 1,4 1,9 15,9 54,1 26,6 100 

Vestre Slidre 0,9 4,8 18,9 52,4 22,9 100 

Øystre Slidre 0,3 3,8 19,9 47,8 28,2 100 

Vang 2,9 10,7 15,7 46,4 24,3 100 
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Tabell 275: Har din fysiske helse eller følelsesmessige problemer begrenset deg i din vanlig sosiale 
omgang med familie eller venner i løpet av de 4 siste uker?  Andeler Region og kommune 

  
Ikke i det 
hele tatt Litt Mye 

Kunne 
ikke ha 
sosial 

omgang Sum 
Oppland 71,5 20,8 7,2 0,5 100 

Lillehammerregionen 74,2 21,0 4,8 0,1 100 

Gjøvikregionen 70,0 20,4 8,8 0,8 100 

Hadeland 72,4 19,7 7,5 0,5 100 

Midt-Gudbrandsdal 71,7 20,4 7,7 0,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 71,8 20,8 6,9 0,4 100 

Valdres 72,6 20,0 7,1 0,3 100 

Lillehammer 74,4 20,4 5,0 0,2 100 

Øyer 72,5 23,3 4,2 0,0 100 

Gausdal 74,9 21,4 3,7 0,0 100 

Gjøvik 72,1 18,7 8,8 0,4 100 

Østre Toten 68,4 24,2 6,7 0,7 100 

Vestre Toten 64,7 21,8 12,2 1,3 100 

Søndre Land 71,9 15,7 9,9 2,5 100 

Nordre Land 73,2 20,4 6,4 0,0 100 

Jevnaker 75,5 17,4 5,8 1,3 100 

Gran 70,7 20,5 8,4 0,4 100 

Nord-Fron 74,1 18,2 7,7 0,0 100 

Sør-Fron 68,3 21,7 10,0 0,0 100 

Ringebu 69,7 22,9 6,9 0,5 100 

Dovre 71,9 20,2 7,6 0,4 100 

Lesja 74,4 19,5 4,9 1,2 100 

Skjåk 62,7 32,0 5,2 0,0 100 

Lom 68,3 23,7 7,0 1,1 100 

Vågå 71,4 19,8 8,2 0,5 100 

Sel 76,0 16,9 7,1 0,0 100 

Sør-Aurdal 72,3 18,4 8,2 1,1 100 

Etnedal 68,0 28,0 4,0 0,0 100 

Nord-Aurdal 72,9 19,3 7,7 0,0 100 

Vestre Slidre 69,2 25,1 4,8 0,9 100 

Øystre Slidre 77,2 16,6 6,2 0,0 100 

Vang 70,7 19,3 9,3 0,7 100 

 

  



 

378 
 

Weel-being (velvære) 

Tabell 276: Jeg er fornøyd med hvordan jeg har det for tiden. Andeler Region og kommune 

  Aldri Av og til Ofte 
Nesten 

alltid Sum 
Oppland 2,1 13,9 32,7 51,3 100 

Lillehammerregionen 0,9 11,8 32,7 54,6 100 

Gjøvikregionen 2,5 14,4 33,7 49,5 100 

Hadeland 2,1 16,1 27,5 54,4 100 

Midt-Gudbrandsdal 3,3 12,8 30,7 53,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 1,5 15,4 29,8 53,3 100 

Valdres 1,5 15,3 33,6 49,6 100 

Lillehammer 0,4 12,7 31,4 55,5 100 

Øyer 4,7 11,5 32,5 51,3 100 

Gausdal 0,4 8,1 38,4 53,2 100 

Gjøvik 2,3 10,9 35,2 51,6 100 

Østre Toten 1,8 12,4 35,3 50,5 100 

Vestre Toten 1,3 24,8 30,3 43,7 100 

Søndre Land 7,4 14,0 33,9 44,6 100 

Nordre Land 1,1 13,8 31,1 54,1 100 

Jevnaker 3,9 14,2 21,3 60,6 100 

Gran 1,1 17,1 30,4 51,4 100 

Nord-Fron 4,2 11,8 24,3 59,7 100 

Sør-Fron 0,0 18,6 44,1 37,3 100 

Ringebu 3,6 10,4 29,5 56,5 100 

Dovre 1,5 17,9 30,0 50,6 100 

Lesja 1,6 13,9 26,9 57,6 100 

Skjåk 3,2 15,5 22,6 58,7 100 

Lom 1,6 20,1 25,4 52,9 100 

Vågå 1,1 14,0 38,2 46,8 100 

Sel 1,3 13,6 29,9 55,2 100 

Sør-Aurdal 4,1 14,8 32,1 49,0 100 

Etnedal 0,0 17,1 30,9 52,0 100 

Nord-Aurdal 1,0 13,4 34,9 50,7 100 

Vestre Slidre 0,4 22,4 32,3 44,8 100 

Øystre Slidre 2,0 12,5 34,0 51,5 100 

Vang 1,5 18,4 33,8 46,3 100 
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Tabell 277: Livet mitt går bra. Andeler Region og kommune 

  Aldri Av og til Ofte 
Nesten 

alltid Sum 
Oppland 1,6 13,0 32,2 53,2 100 

Lillehammerregionen 0,7 10,2 33,7 55,4 100 

Gjøvikregionen 1,9 14,7 32,1 51,3 100 

Hadeland 2,8 11,5 28,0 57,7 100 

Midt-Gudbrandsdal 1,5 14,5 30,4 53,6 100 

Nord-Gudbrandsdal 1,2 13,2 32,3 53,3 100 

Valdres 1,5 15,4 30,8 52,4 100 

Lillehammer 0,4 10,9 33,7 54,9 100 

Øyer 2,6 11,5 29,5 56,4 100 

Gausdal 0,7 6,4 36,7 56,2 100 

Gjøvik 1,6 12,2 33,1 53,1 100 

Østre Toten 0,4 14,5 33,3 51,8 100 

Vestre Toten 3,9 19,3 28,3 48,5 100 

Søndre Land 5,0 20,0 30,8 44,2 100 

Nordre Land 1,1 12,4 33,7 52,8 100 

Jevnaker 2,5 13,4 24,8 59,2 100 

Gran 3,2 10,4 29,7 56,6 100 

Nord-Fron 0,7 16,8 27,3 55,2 100 

Sør-Fron 1,7 16,7 35,0 46,7 100 

Ringebu 2,7 10,6 30,3 56,4 100 

Dovre 1,1 14,9 34,1 49,8 100 

Lesja 0,8 17,5 29,3 52,4 100 

Skjåk 2,0 9,8 35,9 52,3 100 

Lom 2,2 14,0 30,1 53,8 100 

Vågå 1,1 11,5 37,7 49,7 100 

Sel 0,6 12,8 28,8 57,7 100 

Sør-Aurdal 3,5 13,0 33,3 50,2 100 

Etnedal 0,0 15,6 34,7 49,7 100 

Nord-Aurdal 1,0 17,0 26,2 55,8 100 

Vestre Slidre 0,5 19,6 32,0 47,9 100 

Øystre Slidre 2,7 9,5 34,0 53,7 100 

Vang 0,0 18,4 32,4 49,3 100 
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Tabell 278: Livet mitt er akkurat slik det skal være. Andeler Region og kommune 

  Aldri Av og til Ofte 
Nesten 

alltid Sum 
Oppland 6,5 21,1 36,7 35,8 100 

Lillehammerregionen 4,3 19,3 42,6 33,8 100 

Gjøvikregionen 7,1 21,5 36,3 35,1 100 

Hadeland 6,7 19,7 33,4 40,1 100 

Midt-Gudbrandsdal 7,5 18,3 30,5 43,7 100 

Nord-Gudbrandsdal 7,2 20,1 34,4 38,3 100 

Valdres 6,1 21,8 37,8 34,2 100 

Lillehammer 3,8 20,1 44,5 31,6 100 

Øyer 6,1 19,1 36,1 38,7 100 

Gausdal 5,0 16,0 39,5 39,5 100 

Gjøvik 6,4 19,5 39,0 35,1 100 

Østre Toten 4,9 20,9 37,7 36,6 100 

Vestre Toten 11,6 24,1 31,9 32,3 100 

Søndre Land 9,4 30,8 25,6 34,2 100 

Nordre Land 3,7 19,2 38,7 38,4 100 

Jevnaker 4,5 22,6 25,2 47,7 100 

Gran 7,6 18,5 37,7 36,2 100 

Nord-Fron 9,2 20,6 21,3 48,9 100 

Sør-Fron 6,8 15,3 44,1 33,9 100 

Ringebu 6,0 17,9 32,6 43,5 100 

Dovre 6,3 19,5 37,9 36,3 100 

Lesja 8,3 15,7 38,4 37,6 100 

Skjåk 7,9 20,5 31,1 40,4 100 

Lom 9,2 21,1 31,9 37,8 100 

Vågå 5,5 24,3 41,4 28,7 100 

Sel 7,2 18,4 29,6 44,7 100 

Sør-Aurdal 6,5 19,7 39,4 34,4 100 

Etnedal 6,1 18,4 41,5 34,0 100 

Nord-Aurdal 5,9 22,4 37,1 34,6 100 

Vestre Slidre 5,6 30,5 34,7 29,1 100 

Øystre Slidre 7,2 15,4 42,0 35,5 100 

Vang 6,0 27,1 29,3 37,6 100 
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Tabell 279: Jeg kunne tenke meg å forandre mange ting i livet mitt. Andeler Region og kommune 

  Aldri Av og til Ofte 
Nesten 

alltid Sum 
Oppland 24,9 54,2 13,7 7,2 100 

Lillehammerregionen 24,8 59,0 11,7 4,5 100 

Gjøvikregionen 25,7 51,3 13,9 9,2 100 

Hadeland 25,0 53,5 13,4 8,0 100 

Midt-Gudbrandsdal 25,7 54,8 12,7 6,8 100 

Nord-Gudbrandsdal 23,6 54,7 15,9 5,8 100 

Valdres 23,0 55,2 16,1 5,7 100 

Lillehammer 23,8 60,4 11,8 4,0 100 

Øyer 25,0 52,6 16,4 6,0 100 

Gausdal 28,6 58,2 7,3 5,9 100 

Gjøvik 25,8 53,2 13,5 7,5 100 

Østre Toten 26,3 57,1 8,6 7,9 100 

Vestre Toten 23,2 44,6 19,7 12,4 100 

Søndre Land 27,5 42,5 15,0 15,0 100 

Nordre Land 27,7 49,3 14,7 8,3 100 

Jevnaker 27,5 49,0 16,8 6,7 100 

Gran 23,9 55,8 12,0 8,3 100 

Nord-Fron 30,5 48,9 13,5 7,1 100 

Sør-Fron 25,0 61,7 11,7 1,7 100 

Ringebu 19,9 57,5 12,7 9,9 100 

Dovre 27,6 48,4 16,5 7,5 100 

Lesja 27,3 47,1 16,5 9,1 100 

Skjåk 21,5 56,9 13,9 7,6 100 

Lom 31,4 49,7 16,2 2,7 100 

Vågå 16,8 62,6 16,2 4,5 100 

Sel 22,8 56,4 15,4 5,4 100 

Sør-Aurdal 24,3 56,5 12,7 6,5 100 

Etnedal 27,9 55,8 15,0 1,4 100 

Nord-Aurdal 20,6 55,4 18,6 5,4 100 

Vestre Slidre 20,0 58,1 16,7 5,2 100 

Øystre Slidre 28,7 52,9 13,1 5,2 100 

Vang 18,0 51,9 18,0 12,0 100 
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Tabell 280: Jeg skulle ønske livet var annerledes. Andeler Region og kommune 

  Aldri Av og til Ofte 
Nesten 

alltid Sum 
Oppland 37,8 44,1 10,2 7,9 100 

Lillehammerregionen 39,1 47,4 7,2 6,3 100 

Gjøvikregionen 36,0 44,2 10,1 9,8 100 

Hadeland 40,0 41,6 9,3 9,1 100 

Midt-Gudbrandsdal 43,7 38,6 11,8 5,9 100 

Nord-Gudbrandsdal 39,6 42,1 11,5 6,9 100 

Valdres 38,0 43,3 12,4 6,3 100 

Lillehammer 38,9 48,6 6,0 6,6 100 

Øyer 37,6 44,1 13,5 4,8 100 

Gausdal 41,6 44,5 7,7 6,2 100 

Gjøvik 33,2 48,2 9,5 9,1 100 

Østre Toten 39,0 45,0 9,3 6,7 100 

Vestre Toten 37,2 35,5 14,3 13,0 100 

Søndre Land 36,7 41,7 6,7 15,0 100 

Nordre Land 38,7 42,3 10,6 8,4 100 

Jevnaker 42,1 39,5 9,2 9,2 100 

Gran 38,7 42,7 9,7 9,0 100 

Nord-Fron 46,8 34,8 11,3 7,1 100 

Sør-Fron 47,5 37,3 13,6 1,7 100 

Ringebu 36,5 45,0 11,1 7,4 100 

Dovre 40,3 39,1 11,9 8,7 100 

Lesja 40,2 40,7 11,2 7,9 100 

Skjåk 35,9 48,3 7,6 8,3 100 

Lom 39,3 40,4 15,3 4,9 100 

Vågå 35,0 47,8 11,7 5,6 100 

Sel 43,1 38,6 11,1 7,2 100 

Sør-Aurdal 38,5 45,5 9,5 6,5 100 

Etnedal 41,2 42,6 10,8 5,4 100 

Nord-Aurdal 38,5 41,0 14,1 6,3 100 

Vestre Slidre 36,6 41,8 16,0 5,6 100 

Øystre Slidre 39,1 46,0 8,0 6,9 100 

Vang 31,3 44,8 16,4 7,5 100 
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Tabell 281: Jeg har et godt liv. Andeler Region og kommune 

  Aldri Av og til Ofte 
Nesten 

alltid Sum 
Oppland 1,3 11,7 29,0 58,0 100 

Lillehammerregionen 1,0 9,6 28,1 61,3 100 

Gjøvikregionen 1,6 13,4 28,7 56,3 100 

Hadeland 1,6 9,4 28,1 60,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 1,8 12,3 26,6 59,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 0,8 11,3 29,5 58,4 100 

Valdres 1,2 13,6 28,0 57,2 100 

Lillehammer 1,1 9,1 27,4 62,4 100 

Øyer 1,3 13,4 29,3 56,0 100 

Gausdal 0,7 8,2 30,2 60,9 100 

Gjøvik 0,8 14,5 26,2 58,6 100 

Østre Toten 0,4 10,3 33,9 55,4 100 

Vestre Toten 4,2 16,9 26,7 52,1 100 

Søndre Land 3,3 13,3 26,7 56,7 100 

Nordre Land 2,2 9,0 32,7 56,1 100 

Jevnaker 0,7 7,2 30,3 61,8 100 

Gran 1,8 10,4 27,1 60,7 100 

Nord-Fron 0,7 14,2 22,0 63,1 100 

Sør-Fron 1,7 13,3 36,7 48,3 100 

Ringebu 2,7 10,1 24,5 62,8 100 

Dovre 0,8 12,9 29,4 56,9 100 

Lesja 0,4 12,3 31,6 55,7 100 

Skjåk 2,0 13,3 26,0 58,7 100 

Lom 1,1 16,1 24,2 58,6 100 

Vågå 1,1 9,3 36,8 52,7 100 

Sel 0,0 9,2 27,5 63,4 100 

Sør-Aurdal 2,2 12,5 34,4 50,9 100 

Etnedal 0,0 14,8 24,8 60,4 100 

Nord-Aurdal 0,5 13,0 28,4 58,2 100 

Vestre Slidre 0,9 18,7 26,2 54,2 100 

Øystre Slidre 2,7 9,5 26,5 61,2 100 

Vang 0,0 18,8 22,7 58,6 100 
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Tabell 282: Jeg trives med hva som skjer i livet mitt. Andeler Region og kommune 

  Aldri Av og til Ofte 
Nesten 

alltid Sum 
Oppland 2,4 15,3 35,1 47,2 100 

Lillehammerregionen 0,9 14,0 38,1 46,9 100 

Gjøvikregionen 3,0 15,6 35,6 45,8 100 

Hadeland 1,6 13,4 32,8 52,2 100 

Midt-Gudbrandsdal 5,4 13,9 34,0 46,6 100 

Nord-Gudbrandsdal 2,4 15,2 34,5 47,9 100 

Valdres 1,7 19,0 33,9 45,3 100 

Lillehammer 0,7 13,9 39,1 46,4 100 

Øyer 3,1 18,4 31,6 46,9 100 

Gausdal 0,7 11,2 39,2 48,9 100 

Gjøvik 2,4 15,4 33,6 48,6 100 

Østre Toten 2,2 14,1 40,0 43,7 100 

Vestre Toten 6,4 15,7 34,7 43,2 100 

Søndre Land 3,4 18,5 35,3 42,9 100 

Nordre Land 1,5 16,4 36,9 45,3 100 

Jevnaker 2,6 11,7 33,8 51,9 100 

Gran 1,1 14,3 32,3 52,3 100 

Nord-Fron 8,5 9,9 29,6 52,1 100 

Sør-Fron 0,0 19,0 44,8 36,2 100 

Ringebu 4,3 15,1 33,3 47,3 100 

Dovre 2,0 16,2 33,2 48,6 100 

Lesja 2,1 16,6 34,0 47,3 100 

Skjåk 4,1 17,0 27,2 51,7 100 

Lom 2,7 17,8 30,8 48,6 100 

Vågå 3,3 11,6 39,2 45,9 100 

Sel 1,3 14,9 36,4 47,4 100 

Sør-Aurdal 4,7 18,8 35,7 40,8 100 

Etnedal 0,0 17,7 36,1 46,3 100 

Nord-Aurdal 1,5 18,4 33,0 47,1 100 

Vestre Slidre 0,0 27,3 31,9 40,7 100 

Øystre Slidre 2,1 13,5 36,1 48,3 100 

Vang 0,0 22,7 30,3 47,0 100 
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Tabell 283: Jeg har det jeg ønsker meg i livet. Andeler Region og kommune 

  Aldri Av og til Ofte 
Nesten 

alltid Sum 
Oppland 3,1 16,0 33,7 47,3 100 

Lillehammerregionen 2,0 14,5 34,2 49,3 100 

Gjøvikregionen 3,7 16,4 32,9 47,0 100 

Hadeland 1,8 14,9 34,4 48,9 100 

Midt-Gudbrandsdal 3,3 14,8 30,7 51,2 100 

Nord-Gudbrandsdal 3,8 17,7 29,5 49,1 100 

Valdres 2,6 17,4 34,5 45,5 100 

Lillehammer 2,0 14,6 35,4 48,0 100 

Øyer 3,0 14,3 30,0 52,6 100 

Gausdal 1,8 14,7 32,0 51,4 100 

Gjøvik 3,5 14,8 32,0 49,6 100 

Østre Toten 2,6 16,2 37,3 43,9 100 

Vestre Toten 5,1 22,6 26,9 45,3 100 

Søndre Land 5,2 14,7 39,7 40,5 100 

Nordre Land 2,9 13,6 32,2 51,3 100 

Jevnaker 0,7 15,7 30,7 52,9 100 

Gran 2,1 14,5 36,2 47,2 100 

Nord-Fron 2,8 15,4 22,4 59,4 100 

Sør-Fron 3,3 15,0 45,0 36,7 100 

Ringebu 4,8 14,4 30,9 50,0 100 

Dovre 6,3 15,7 25,5 52,5 100 

Lesja 4,6 14,5 32,0 49,0 100 

Skjåk 2,7 15,4 29,5 52,3 100 

Lom 2,2 16,7 29,0 52,2 100 

Vågå 3,9 19,6 34,6 41,9 100 

Sel 3,3 19,7 27,6 49,3 100 

Sør-Aurdal 3,6 18,9 33,8 43,8 100 

Etnedal 1,4 20,4 30,6 47,6 100 

Nord-Aurdal 2,9 15,6 37,1 44,4 100 

Vestre Slidre 0,9 22,3 34,4 42,3 100 

Øystre Slidre 3,5 14,6 34,0 47,9 100 

Vang 1,5 18,7 29,9 50,0 100 
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Tabell 284: Jeg har det bedre enn de fleste andre på min alder. Andeler Region og kommune 

  Aldri Av og til Ofte 
Nesten 

alltid Sum 
Oppland 10,2 26,3 33,7 29,8 100 

Lillehammerregionen 8,7 28,1 35,3 27,9 100 

Gjøvikregionen 11,9 25,2 32,4 30,6 100 

Hadeland 7,6 28,5 34,7 29,2 100 

Midt-Gudbrandsdal 11,3 21,8 36,7 30,2 100 

Nord-Gudbrandsdal 9,8 27,1 31,4 31,8 100 

Valdres 8,5 26,4 35,8 29,3 100 

Lillehammer 7,6 28,7 36,3 27,3 100 

Øyer 13,0 25,6 28,7 32,7 100 

Gausdal 10,3 27,5 36,3 26,0 100 

Gjøvik 12,9 21,3 32,1 33,7 100 

Østre Toten 8,2 33,5 32,7 25,7 100 

Vestre Toten 13,5 26,1 33,0 27,4 100 

Søndre Land 16,8 18,5 33,6 31,1 100 

Nordre Land 7,3 29,2 31,4 32,1 100 

Jevnaker 7,2 24,2 34,0 34,6 100 

Gran 8,1 30,7 34,8 26,3 100 

Nord-Fron 17,1 13,6 29,3 40,0 100 

Sør-Fron 3,4 31,0 53,4 12,1 100 

Ringebu 9,4 25,4 35,4 29,8 100 

Dovre 8,6 28,6 28,6 34,3 100 

Lesja 8,9 32,1 30,8 28,3 100 

Skjåk 10,1 27,0 25,7 37,2 100 

Lom 7,7 27,1 29,3 35,9 100 

Vågå 10,2 28,4 35,2 26,1 100 

Sel 10,7 24,0 33,3 32,0 100 

Sør-Aurdal 8,2 28,5 37,1 26,2 100 

Etnedal 6,1 26,5 32,7 34,7 100 

Nord-Aurdal 8,3 24,0 38,7 28,9 100 

Vestre Slidre 7,7 31,6 33,0 27,8 100 

Øystre Slidre 8,7 26,5 32,4 32,4 100 

Vang 12,7 25,4 35,1 26,9 100 
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Helseproblemer over lengre tid 

Tabell 285: Er bevegelseshemmet (Begrensninger til daglige aktiviteter grunnet sykdom eller 
helseproblemer i lengre tid, dvs. siste 6 måneder eller lengre). Andeler Region og kommune 

  
Nei, ikke 

begrenset 

Ja, men 
ikke 

alvorlig 
begrenset 

Ja,  
alvorlig 

begrenset Vet ikke Sum 
Oppland 88,2 9,0 1,8 1,0 100 

Lillehammerregionen 89,2 7,9 1,0 1,8 100 

Gjøvikregionen 87,4 10,1 1,8 0,7 100 

Hadeland 86,3 9,8 2,1 1,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 86,6 10,5 2,6 0,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 87,9 8,5 2,7 0,9 100 

Valdres 86,2 11,2 1,6 0,9 100 

Lillehammer 89,0 7,9 0,8 2,4 100 

Øyer 88,6 9,4 1,5 0,5 100 

Gausdal 90,7 7,7 0,8 0,8 100 

Gjøvik 88,9 8,1 2,1 0,9 100 

Østre Toten 88,1 11,0 0,8 0,0 100 

Vestre Toten 82,5 14,1 2,9 0,5 100 

Søndre Land 89,4 7,7 1,0 1,9 100 

Nordre Land 88,0 9,9 1,7 0,4 100 

Jevnaker 85,6 12,2 1,4 0,7 100 

Gran 86,7 8,4 2,4 2,4 100 

Nord-Fron 85,7 11,9 2,4 0,0 100 

Sør-Fron 88,2 7,8 3,9 0,0 100 

Ringebu 85,8 11,2 1,8 1,2 100 

Dovre 82,5 12,0 3,7 1,8 100 

Lesja 88,2 8,3 2,5 1,0 100 

Skjåk 89,0 9,4 0,8 0,8 100 

Lom 90,9 7,3 1,2 0,6 100 

Vågå 86,3 11,2 1,9 0,6 100 

Sel 89,6 5,6 4,0 0,8 100 

Sør-Aurdal 82,3 14,5 2,0 1,2 100 

Etnedal 84,3 12,6 3,1 0,0 100 

Nord-Aurdal 88,3 9,5 1,1 1,1 100 

Vestre Slidre 86,6 10,8 1,6 1,1 100 

Øystre Slidre 85,2 12,9 1,2 0,8 100 

Vang 89,0 7,6 2,5 0,8 100 
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Tabell 286: Nedsatt syn (Begrensninger til daglige aktiviteter grunnet sykdom eller helseproblemer i lengre 
tid, dvs. siste 6 måneder eller lengre) . Andeler Region og kommune 

  
Nei, ikke 

begrenset 

Ja, men 
ikke 

alvorlig 
begrenset 

Ja,  
alvorlig 

begrenset Vet ikke Sum 
Oppland 83,6 15,0 0,6 0,9 100 

Lillehammerregionen 84,0 13,5 0,6 1,9 100 

Gjøvikregionen 83,7 15,1 0,7 0,6 100 

Hadeland 82,4 15,5 0,3 1,8 100 

Midt-Gudbrandsdal 82,6 16,6 0,3 0,6 100 

Nord-Gudbrandsdal 83,2 15,2 0,4 1,2 100 

Valdres 83,5 15,7 0,2 0,6 100 

Lillehammer 84,3 13,1 0,5 2,1 100 

Øyer 87,4 11,6 0,5 0,5 100 

Gausdal 79,1 17,6 1,2 2,0 100 

Gjøvik 86,5 12,2 0,4 0,9 100 

Østre Toten 85,2 13,9 0,8 0,0 100 

Vestre Toten 76,5 22,5 0,5 0,5 100 

Søndre Land 81,4 16,7 0,0 2,0 100 

Nordre Land 84,1 14,2 1,3 0,4 100 

Jevnaker 83,9 14,6 0,0 1,5 100 

Gran 81,6 16,0 0,4 2,0 100 

Nord-Fron 80,2 19,8 0,0 0,0 100 

Sør-Fron 92,2 7,8 0,0 0,0 100 

Ringebu 78,4 18,6 1,2 1,8 100 

Dovre 84,7 13,5 1,4 0,5 100 

Lesja 92,3 6,7 0,5 0,5 100 

Skjåk 88,5 10,8 0,0 0,8 100 

Lom 86,3 11,3 1,3 1,3 100 

Vågå 77,5 20,6 0,0 1,9 100 

Sel 79,5 18,9 0,0 1,6 100 

Sør-Aurdal 81,0 17,7 0,4 0,8 100 

Etnedal 83,6 14,8 0,8 0,8 100 

Nord-Aurdal 83,5 16,5 0,0 0,0 100 

Vestre Slidre 84,0 14,4 0,6 1,1 100 

Øystre Slidre 83,9 15,3 0,0 0,8 100 

Vang 86,0 12,3 0,0 1,8 100 
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Tabell 287: Nedsatt hørsel (Begrensninger til daglige aktiviteter grunnet sykdom eller helseproblemer i 
lengre tid, dvs. siste 6 måneder eller lengre). Andeler Region og kommune  

  
Nei, ikke 

begrenset 

Ja, men 
ikke 

alvorlig 
begrenset 

Ja,  
alvorlig 

begrenset Vet ikke Sum 
Oppland 84,5 13,7 1,0 0,8 100 

Lillehammerregionen 82,1 15,4 1,0 1,6 100 

Gjøvikregionen 83,8 14,1 1,4 0,8 100 

Hadeland 86,4 11,8 0,8 1,0 100 

Midt-Gudbrandsdal 82,5 16,0 0,6 0,9 100 

Nord-Gudbrandsdal 83,4 13,4 2,0 1,2 100 

Valdres 83,6 14,9 0,9 0,5 100 

Lillehammer 82,1 15,0 1,1 1,8 100 

Øyer 81,8 16,7 1,0 0,5 100 

Gausdal 82,7 15,3 0,8 1,2 100 

Gjøvik 85,5 12,4 1,3 0,9 100 

Østre Toten 85,2 12,7 1,3 0,8 100 

Vestre Toten 79,2 18,3 2,0 0,5 100 

Søndre Land 79,6 18,4 0,0 1,9 100 

Nordre Land 85,0 12,9 1,3 0,8 100 

Jevnaker 86,0 11,8 1,5 0,7 100 

Gran 86,5 11,9 0,4 1,2 100 

Nord-Fron 82,3 16,9 0,0 0,8 100 

Sør-Fron 84,0 16,0 0,0 0,0 100 

Ringebu 82,6 14,4 1,8 1,2 100 

Dovre 83,3 12,2 2,7 1,8 100 

Lesja 87,1 10,0 2,5 0,5 100 

Skjåk 82,3 14,6 2,3 0,8 100 

Lom 81,6 14,1 1,8 2,5 100 

Vågå 79,9 18,2 1,3 0,6 100 

Sel 84,8 11,2 2,4 1,6 100 

Sør-Aurdal 79,2 18,6 0,8 1,3 100 

Etnedal 83,5 16,5 0,0 0,0 100 

Nord-Aurdal 84,7 14,8 0,6 0,0 100 

Vestre Slidre 83,2 13,0 2,7 1,1 100 

Øystre Slidre 84,6 14,2 0,8 0,4 100 

Vang 85,8 11,7 0,8 1,7 100 
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Tabell 288: Hemmet pga. kroppslig sykdom, skade eller lidelse (Begrensninger til daglige aktiviteter 
grunnet sykdom eller helseproblemer i lengre tid, dvs. siste 6 måneder eller lengre). Andeler Region og 
kommune 

  
Nei, ikke 

begrenset 

Ja, men 
ikke 

alvorlig 
begrenset 

Ja,  
alvorlig 

begrenset Vet ikke Sum 
Oppland 69,1 25,2 5,1 0,6 100 

Lillehammerregionen 68,9 25,9 3,6 1,6 100 

Gjøvikregionen 69,5 24,9 5,1 0,5 100 

Hadeland 64,6 29,1 6,3 0,0 100 

Midt-Gudbrandsdal 66,1 28,0 5,6 0,3 100 

Nord-Gudbrandsdal 66,8 24,9 7,5 0,8 100 

Valdres 69,3 24,9 5,5 0,3 100 

Lillehammer 67,2 26,7 3,9 2,2 100 

Øyer 72,1 24,7 3,3 0,0 100 

Gausdal 72,9 23,6 3,1 0,4 100 

Gjøvik 71,4 24,2 3,6 0,8 100 

Østre Toten 70,3 24,6 4,7 0,4 100 

Vestre Toten 63,3 28,5 8,1 0,0 100 

Søndre Land 75,0 15,7 7,4 1,9 100 

Nordre Land 65,0 28,1 6,1 0,8 100 

Jevnaker 61,1 33,6 5,4 0,0 100 

Gran 66,0 27,2 6,8 0,0 100 

Nord-Fron 66,2 28,7 5,1 0,0 100 

Sør-Fron 67,8 23,7 8,5 0,0 100 

Ringebu 63,5 30,3 5,1 1,1 100 

Dovre 68,2 23,7 6,9 1,2 100 

Lesja 66,5 26,0 6,6 0,9 100 

Skjåk 63,4 29,6 6,3 0,7 100 

Lom 65,4 29,6 3,4 1,7 100 

Vågå 66,5 25,4 7,5 0,6 100 

Sel 67,8 21,0 10,5 0,7 100 

Sør-Aurdal 65,4 26,6 7,2 0,8 100 

Etnedal 62,9 32,1 5,0 0,0 100 

Nord-Aurdal 71,1 23,2 5,8 0,0 100 

Vestre Slidre 69,2 25,8 4,5 0,5 100 

Øystre Slidre 71,6 24,1 3,9 0,4 100 

Vang 70,0 23,1 6,2 0,8 100 
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Tabell 289: Hemmet pga. psykisk sykdom, skade eller lidelse (Begrensninger til daglige aktiviteter grunnet 
sykdom eller helseproblemer i lengre tid, dvs. siste 6 måneder eller lengre). Andeler Region og kommune  

  
Nei, ikke 

begrenset 

Ja, men 
ikke 

alvorlig 
begrenset 

Ja,  
alvorlig 

begrenset Vet ikke Sum 
Oppland 87,7 8,5 2,7 1,1 100 

Lillehammerregionen 89,9 6,6 1,7 1,9 100 

Gjøvikregionen 86,9 9,0 3,4 0,7 100 

Hadeland 86,4 10,5 0,8 2,4 100 

Midt-Gudbrandsdal 88,1 7,6 3,5 0,9 100 

Nord-Gudbrandsdal 87,4 8,9 2,2 1,4 100 

Valdres 86,8 9,2 2,9 1,1 100 

Lillehammer 89,6 6,1 1,9 2,4 100 

Øyer 89,6 7,9 2,0 0,5 100 

Gausdal 90,5 7,0 1,2 1,2 100 

Gjøvik 92,5 7,0 0,0 0,4 100 

Østre Toten 82,8 10,9 5,9 0,4 100 

Vestre Toten 81,8 10,5 7,2 0,5 100 

Søndre Land 76,4 12,3 8,5 2,8 100 

Nordre Land 89,1 7,9 2,1 0,8 100 

Jevnaker 88,3 8,8 0,7 2,2 100 

Gran 85,3 11,4 0,8 2,4 100 

Nord-Fron 88,2 6,3 4,7 0,8 100 

Sør-Fron 88,2 9,8 2,0 0,0 100 

Ringebu 88,0 7,2 3,0 1,8 100 

Dovre 87,8 8,0 1,4 2,8 100 

Lesja 89,5 5,5 3,5 1,5 100 

Skjåk 84,7 13,7 0,8 0,8 100 

Lom 86,4 9,3 2,5 1,9 100 

Vågå 90,6 5,7 1,9 1,9 100 

Sel 85,3 10,9 3,1 0,8 100 

Sør-Aurdal 84,3 10,3 3,7 1,7 100 

Etnedal 91,3 7,1 0,0 1,6 100 

Nord-Aurdal 86,1 10,0 3,3 0,6 100 

Vestre Slidre 84,3 13,0 1,6 1,1 100 

Øystre Slidre 92,0 5,6 2,0 0,4 100 

Vang 84,9 8,4 5,0 1,7 100 
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Søvnproblemer 

Tabell 290: Har vanskelig for å sovne om kvelden. Andeler Region og kommune 

  
Aldri/ 

sjelden Av og til 

Flere 
ganger i 

uken Sum 
Oppland 49,3 38,4 12,3 100 

Lillehammerregionen 51,7 40,6 7,7 100 

Gjøvikregionen 47,2 38,5 14,3 100 

Hadeland 50,7 38,0 11,4 100 

Midt-Gudbrandsdal 48,9 38,1 13,0 100 

Nord-Gudbrandsdal 51,6 35,4 13,0 100 

Valdres 48,6 38,3 13,1 100 

Lillehammer 51,3 41,5 7,2 100 

Øyer 54,3 35,9 9,8 100 

Gausdal 51,7 40,6 7,7 100 

Gjøvik 46,9 39,5 13,6 100 

Østre Toten 49,8 38,6 11,6 100 

Vestre Toten 43,3 35,0 21,7 100 

Søndre Land 47,2 39,8 13,0 100 

Nordre Land 51,2 39,1 9,6 100 

Jevnaker 46,8 40,4 12,8 100 

Gran 52,8 36,6 10,6 100 

Nord-Fron 52,4 33,8 13,8 100 

Sør-Fron 48,3 43,3 8,3 100 

Ringebu 44,3 40,2 15,5 100 

Dovre 51,9 35,1 13,0 100 

Lesja 52,0 36,2 11,8 100 

Skjåk 44,4 41,8 13,7 100 

Lom 54,3 34,9 10,8 100 

Vågå 44,9 42,2 12,8 100 

Sel 56,8 29,0 14,2 100 

Sør-Aurdal 49,7 37,8 12,6 100 

Etnedal 47,4 38,3 14,3 100 

Nord-Aurdal 47,7 37,5 14,8 100 

Vestre Slidre 50,9 37,1 12,1 100 

Øystre Slidre 50,2 39,4 10,4 100 

Vang 45,4 41,8 12,8 100 
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Tabell 291: Våkner gjentatte ganger om natta. Andeler Region og kommune 

  
Aldri/ 

sjelden Av og til 

Flere 
ganger i 

uken Sum 
Oppland 34,5 41,3 24,1 100 

Lillehammerregionen 36,5 42,8 20,8 100 

Gjøvikregionen 32,3 41,1 26,6 100 

Hadeland 34,6 39,1 26,3 100 

Midt-Gudbrandsdal 33,6 43,5 22,9 100 

Nord-Gudbrandsdal 36,5 41,1 22,4 100 

Valdres 31,1 42,9 26,0 100 

Lillehammer 37,2 41,8 21,0 100 

Øyer 34,2 44,6 21,2 100 

Gausdal 34,5 45,9 19,6 100 

Gjøvik 29,8 39,7 30,6 100 

Østre Toten 34,9 43,3 21,8 100 

Vestre Toten 28,1 43,4 28,5 100 

Søndre Land 47,5 30,8 21,7 100 

Nordre Land 33,0 47,8 19,2 100 

Jevnaker 26,6 48,7 24,7 100 

Gran 38,4 34,5 27,0 100 

Nord-Fron 35,9 37,9 26,2 100 

Sør-Fron 27,1 54,2 18,6 100 

Ringebu 35,3 43,9 20,9 100 

Dovre 37,3 43,5 19,2 100 

Lesja 40,1 38,9 21,1 100 

Skjåk 33,6 38,3 28,2 100 

Lom 33,3 40,3 26,3 100 

Vågå 39,6 35,7 24,7 100 

Sel 35,3 45,5 19,2 100 

Sør-Aurdal 33,8 42,3 23,8 100 

Etnedal 30,5 42,4 27,2 100 

Nord-Aurdal 28,0 45,0 27,0 100 

Vestre Slidre 29,0 44,6 26,3 100 

Øystre Slidre 36,6 38,3 25,2 100 

Vang 30,5 42,6 27,0 100 
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Tabell 292: Våkner for tidlig og får ikke sove igjen. Andeler Region og kommune 

  
Aldri/ 

sjelden Av og til 

Flere 
ganger i 

uken Sum 
Oppland 51,2 36,3 12,5 100 

Lillehammerregionen 49,7 39,7 10,6 100 

Gjøvikregionen 49,7 35,8 14,5 100 

Hadeland 55,2 34,1 10,7 100 

Midt-Gudbrandsdal 47,0 38,8 14,1 100 

Nord-Gudbrandsdal 53,5 34,8 11,7 100 

Valdres 49,7 35,6 14,7 100 

Lillehammer 48,8 41,4 9,8 100 

Øyer 52,2 35,5 12,3 100 

Gausdal 51,6 35,5 12,9 100 

Gjøvik 51,6 33,9 14,5 100 

Østre Toten 52,9 34,9 12,1 100 

Vestre Toten 44,1 38,6 17,4 100 

Søndre Land 51,2 36,4 12,4 100 

Nordre Land 44,2 39,9 15,8 100 

Jevnaker 49,4 40,9 9,7 100 

Gran 58,3 30,9 10,8 100 

Nord-Fron 46,1 36,2 17,7 100 

Sør-Fron 58,6 37,9 3,4 100 

Ringebu 40,3 43,5 16,2 100 

Dovre 47,5 41,7 10,8 100 

Lesja 48,5 38,2 13,3 100 

Skjåk 50,0 34,2 15,8 100 

Lom 55,2 32,8 12,0 100 

Vågå 46,4 41,3 12,3 100 

Sel 62,9 27,8 9,3 100 

Sør-Aurdal 48,0 37,8 14,2 100 

Etnedal 45,5 33,8 20,7 100 

Nord-Aurdal 51,2 32,9 15,9 100 

Vestre Slidre 44,7 41,0 14,3 100 

Øystre Slidre 51,4 37,1 11,5 100 

Vang 54,0 33,1 12,9 100 
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Tabell 293: Kjenner deg søvnig om dagen. Andeler Region og kommune 

  
Aldri/ 

sjelden Av og til 

Flere 
ganger i 

uken Sum 
Oppland 25,0 53,3 21,7 100 

Lillehammerregionen 28,7 54,5 16,8 100 

Gjøvikregionen 22,5 52,2 25,3 100 

Hadeland 24,4 55,2 20,4 100 

Midt-Gudbrandsdal 29,3 51,7 19,0 100 

Nord-Gudbrandsdal 28,8 53,6 17,5 100 

Valdres 24,2 53,4 22,3 100 

Lillehammer 29,3 55,6 15,1 100 

Øyer 22,5 54,6 22,9 100 

Gausdal 30,8 49,6 19,6 100 

Gjøvik 23,5 52,2 24,3 100 

Østre Toten 20,1 55,7 24,2 100 

Vestre Toten 18,7 49,8 31,5 100 

Søndre Land 26,7 48,3 25,0 100 

Nordre Land 26,7 52,0 21,2 100 

Jevnaker 27,5 56,9 15,7 100 

Gran 23,0 54,3 22,7 100 

Nord-Fron 33,6 51,0 15,4 100 

Sør-Fron 28,8 52,5 18,6 100 

Ringebu 24,2 51,6 24,2 100 

Dovre 24,1 57,6 18,3 100 

Lesja 25,0 57,4 17,6 100 

Skjåk 28,1 54,1 17,8 100 

Lom 28,6 54,6 16,8 100 

Vågå 29,1 52,2 18,7 100 

Sel 32,5 51,0 16,6 100 

Sør-Aurdal 18,5 62,9 18,5 100 

Etnedal 27,5 47,0 25,5 100 

Nord-Aurdal 24,9 51,2 23,9 100 

Vestre Slidre 26,6 50,5 23,0 100 

Øystre Slidre 24,5 53,8 21,7 100 

Vang 25,0 53,6 21,4 100 
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Tabell 294: Våkner med hodepine. Andeler Region og kommune 

  
Aldri/ 

sjelden Av og til 
Flere ganger i 

uken Sum 
Oppland 72,2 23,3 4,5 100 

Lillehammerregionen 72,8 24,3 2,9 100 

Gjøvikregionen 71,3 22,8 5,9 100 

Hadeland 70,7 25,8 3,5 100 

Midt-Gudbrandsdal 77,3 18,5 4,2 100 

Nord-Gudbrandsdal 75,2 20,3 4,5 100 

Valdres 69,8 24,3 5,9 100 

Lillehammer 75,2 21,9 2,9 100 

Øyer 63,6 32,9 3,5 100 

Gausdal 70,4 28,1 1,5 100 

Gjøvik 74,2 21,0 4,8 100 

Østre Toten 70,5 24,4 5,2 100 

Vestre Toten 63,3 27,5 9,2 100 

Søndre Land 76,0 16,5 7,4 100 

Nordre Land 71,4 23,8 4,8 100 

Jevnaker 68,0 28,0 4,0 100 

Gran 72,1 24,6 3,3 100 

Nord-Fron 81,3 15,8 2,9 100 

Sør-Fron 81,4 15,3 3,4 100 

Ringebu 70,1 23,4 6,5 100 

Dovre 73,1 23,3 3,6 100 

Lesja 77,7 17,8 4,5 100 

Skjåk 72,5 23,9 3,5 100 

Lom 79,9 17,9 2,2 100 

Vågå 69,3 25,1 5,6 100 

Sel 78,1 16,6 5,3 100 

Sør-Aurdal 67,2 27,0 5,8 100 

Etnedal 72,1 23,1 4,8 100 

Nord-Aurdal 71,1 22,3 6,6 100 

Vestre Slidre 65,8 31,1 3,2 100 

Øystre Slidre 71,5 23,2 5,3 100 

Vang 70,3 21,0 8,7 100 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 





På vegne av Oppland fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en spørre-
undersøkelse om folkehelse og levekår i Oppland. Bakgrunnen for undersøkelsen er
at Oppland fylkeskommune ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo
i Oppland. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold,
livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og
fritidsmuligheter er viktige faktorer for folkehelsa, og alle disse temaene er tatt opp i
undersøkelsen. Ca. 24000 opplendinger ble invitert til å bidra i undersøkelsen, og ca.
6000 besvarte et omfattende spørreskjema. Undersøkelsen ble gjennomført i 25 av
26 kommuner i Oppland. Denne rapporten presenterer resultatene på fylkesnivå. En
tilsvarende undersøkelse er gjort i 2014.
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Å bygge Innlandet med kunnskap 
Sammen skal vi bygge et nytt fylke, større enn 
mange europeiske land, med eventyrlige mulig-
heter. Innlandet skal være noe mer enn summen 
av Oppland og Hedmark. Det skal bli et attraktivt 
sted der mennesker opplever at det er godt å bo, 
arbeide og leve livet.

Innlandsstrategien blir vår nye regionale plan-
strategi, som vedtas sommeren 2020. Regional 
planstrategi er et viktig utviklingsverktøy for å 
bestemme regionale satsninger, og skal lede fram 
til hvilke regionale planer som skal utarbeides.

Skal vi bygge, må vi vite hvilket fundament vi byg-
ger på. Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Disse 
tre spørsmålene er helt sentrale. Kunnskapsgrunn-
laget er derfor den første delen av Innlandsstrate-
gien. Vi må vite hvor vi står, før vi sier noe om hva 
vi vil, og så til slutt hva vi skal gjøre. Dersom vi har 
felles virkelighetsforståelse, så kan vi også enes 
om hvilke prioriteringer som er riktige for framtida.

Vi er opptatt av å se muligheter og utfordringer i 
fylket på tvers av kommunegrenser, sektorer og 
forvaltningsnivåer. I dette kunnskapsgrunnlaget 
har vi laget tematikker, som alle har en tverrfaglig 
tilnærming. I det videre arbeidet blir bred involve-
ring og innspill viktig. Fundamentene for det nye 
Innlandet finnes også gjerne der, hvor vi sammen 
søker mer kunnskap om det som var, det som er 
og det som skal bli.

Høsten 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål. De er 
verdens felles arbeidsplan for lokalsamfunn i alle 
land for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. Det nye 
Innlandet har store muligheter, men også store 
utfordringer i tida framover. Skal vi lykkes må vi 
klare å se det store bildet og at våre utfordringer i 
Innlandet har en internasjonal kontekst.

Gode løsninger ligger og venter i en god virkelig-
hetsforståelse. Vår felles historie er full av viktige 
vegvalg og dyrekjøpte erfaringer som er våre verk-
tøy i dag. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for 
kunnskapsgrunnlaget og er forankret i Innlandets 
kulturarv som gjennomgående tema.

Vi mener at Innlandet har svar på mange av fram- 
tidas utfordringer. Hvis vi jobber sammen og mål-
retta basert på den kunnskapen vi allerede sitter 
på, så ligger det godt til rette for at Innlandet skal 
ta nye posisjoner nasjonalt og internasjonalt.

God leselyst!

Even Aleksander Hagen
Leder i fellesnemnda for Innlandet fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget kommer i en kortversjon (dette dokumentet) og en langversjon. I kortversjonen har vi samlet 
det, som alle bør vite om vår region. Hvis man er sulten på mer, utdypes tematikkene i langversjonen. Både kort- 
versjon og langversjon kan leses på innlandetfylke.no

Foto: Leila Øvreseth, Oppland fylkeskommune
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Eventyrlige muligheter
I Innlandet er Norges høyeste fjell, Norges største innsjø, Norges lengste vassdrag og 11 nasjonal- 
parker. Med dette som scene rommer vårt fylke mytiske fortellinger om konger, helter, foreningen av 
det norrøne og det samiske og opphavsmyter om det norske folk på Dovrefjell. Som et historisk og 
symbolsk tyngdepunkt går Innlandet som en rød tråd gjennom landets historie fra vikingtid og middel- 
alder og fram til i dag. Historisk har skogen, fjellet, jorda, vann og vassdrag hatt stor betydning for 
hvem vi er, og hva vi betyr. 

Naturlig skaperkraft
Vil man forstå Innlandet, må man derfor forstå 
det grønne. Vi som bor her, har alltid levd av det 
som vokser og gror. På et areal som er større 
enn Danmark rommer Innlandet naturressurser i 
skogen, fruktbar jord og store beiteressurser. Det 
gjør også bioøkonomien til vår nye mulighet. Ute i 
Innlandet finnes den natur som gir oss enorme mulig- 
heter i form av opplevelser, alle typer friluftsliv og 
reiseliv. Med tre millioner årlige gjestedøgn og flere 
av landets beste vinterdestinasjoner samt Norges 
beste løypenett sommer og vinter, finnes et mang-
fold av naturbaserte aktiviteter og rike kulturopp-
levelser. Naturen har samtidig en stor betydning i 
hverdagen, ofte i et samspill mellom opplevelser, 
rekreasjon og fysisk aktivitet. Balansen mellom be-
varing og tilrettelegging av naturområder er viktig, 
og de klima- og miljøutfordringene samfunnet står 
overfor nå krever fornyet fokus på et bærekraftig 
Innland. Selv om vårt innlandsklima er stabilt og 
mindre utsatt for ekstremvær, vil endringer i klimaet 
kunne resultere i høyere temperaturer, lengre 
vekstsesong, mer nedbør og mindre snø. Utfordrin-
gene må løses av oss, og i Innlandet er det energi-
forsyning, jordbruk og veitrafikk som er de største 
utslippskildene til klimagasser. Skogen er en viktig 
ressurs, og representerer flere løsninger i energi- og 
klimasammenheng, når den binder CO2, øker det 
biologiske mangfoldet og renser vann og luft. 

Hjertet i midten
Mennesker har vært i Innlandet i 10 000 år. Den 
eldste kjente boplassen i Innlandet er ved vannet 
Olstappen ved Skåbu. Folkene som bor her, og 
hvor de bor, former også i dag vår region. Med 
dagens 370 000 innbyggere har Innlandet de siste 
årtiene opplevd en folketilvekst, hvor innvandring 
fra utlandet har vært avgjørende. Lave fødselstall, 
minkende innvandring og sentralisering krever at vi 
nå tenker annerledes i planleggingen. For vi er og 
skal være et Innland på reise inn i framtida. Noen 
av de viktigste transportrutene har i over 1 000 
år gått gjennom Innlandet. De gamle rideveiene, 
vannveiene, pilegrimsled, post- og kongevegene, 
og senere jernbane, er konkrete manifestasjoner 

av eldgamle forbindelseslinjer. Innlandet har store 
arealer, hvor både fysisk og digital infrastruktur 
skal binde oss sammen. Bredbåndsdekningen 
er lav, og vi har betydelig veiarealer, som krever 
vedlikehold. Årlig foretas det nesten ti millioner 
skolereiser, som sikrer barn og unge tilgang til 
utdanning, liksom også kollektiv transport og 
pendling gir innbyggere veien til et jobb. Infrastruk-
turen former Livet i Innlandet, og sammen med be-
folkningens helse og livskvalitet utgjør det sentrale 
faktorer i den sosiale dimensjonen av bære- 
kraft. Helsetilstanden er i all hovedsak god med 
økende levealder, flere friske leveår og høy trivsel. 
Hjerte- og karsykdommer, kreft, lungesykdommer 
og diabetes forårsaker tapte leveår, og det er en 
utfordring å nå målsettingene knyttet til daglig 
fysisk aktivitet. Kunst, kultur og frivillighet er sen-
trale for å skape levende byer og bygdesamfunn. 
Med 1,7 millioner besøkende på bibliotekene i fjor, 
og nesten 9 000 frivillige lag og foreninger er disse 
og våre øvrige folkehelse- og demokratibærende 
institusjoner ikke til å overse. 

Kunnskap for fremtiden
Sagaen sier at det var i Innlandet Harald Hårfagre 
fikk den kunnskapen og visdommen han trengte 
for å utføre den krevende oppgaven det var å samle 
landet til ett rike. Kunnskap, lærdom, utfordringer 
og prøvelser har vært og er viktige drivkrefter for 
vår levevei. Å få flest mulig gjennom utdanning og i 
jobb bidrar ikke bare til økonomisk bærekraft, men 
er viktig for enkeltindividers helse og muligheter i 
livet. 47 000 virksomheter og 175 000 sysselsatte 
er grunnlaget for hva vi lever av. Offentlig sektor 
sysselsetter flest, men varehandel samt bygg og 
anlegg er også store arbeidsgivere. Selv om ledig-
hetsnivået er lavt, er 31 000 av våre innbyggere 
utenfor arbeidslivet som uføre. En annen utfor-
dring er at vi har få vekstnæringer. FoU-nivået er 
lavt, og befolkningen har et lavt, men dog økende, 
utdanningsnivå. Vår politikk for verdiskaping kan 
derfor ikke bare handle om antall arbeidsplasser, 
men må også handle om hvilke arbeidsplasser, hva 
slags yrker, kompetanse, arbeidsforhold og lønns-
nivå som politikken tilrettelegger for. 

Sammendrag
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Innlandet er en del av en større verden og en 
rekke globale trender påvirker oss. Innlandet og 
utlandet opererer side om side. Vi har en 400 km 
lang grense mot Sverige, som også er EUs ytter-
grense. Innlandet er en av regionene i Norge med 
minst vareeksport. Likevel er flere av våre vikti-
ge næringer, som reiseliv og industri, knyttet til 
internasjonale markeder og etterspørselsmønstre. 
Mange av rammevilkårene for vårt nærings- og 
arbeidsliv blir besluttet utenfor vår region. Det 
gjør det internasjonale engasjement viktig, særlig 
knyttet til satsinger på grønne næringer, regional 
utvikling, klima og infrastruktur. 

Trygghet gir muligheter
Modige strategier for å satse på noe nytt, må 
bygge på et fundament basert på trygghet og 
like muligheter. Tradisjonelt har det vært et stort 
økonomisk og sosialt spenn innenfor befolkningen 
i Innlandet. I Vikingtiden var samfunnet sterkt lag-
delt med enorme forskjeller på fattig og rik. Senere 

preget husmannsvesenet Innlandet, med stor kon-
trast mellom store og rike gårder til de mange små 
husmannsplassene og primitive skogshusvær. I dag 
øker de økonomiske ulikhetene. Nesten 8 000 barn 
i Innlandet lever i husholdninger med vedvarende 
lav inntekt. Sosiale helseforskjeller øker også. 
Dette er en utvikling som bekymrer mange, og 
som vi må ta på alvor. Vi trenger et solid Innland 
hvor folk har det godt. Da må vi bygge solide sam-
funn. På mange måter er vi i dag mer sårbare enn 
før, gjennom vår avhengighet av forskjellige typer 
infrastruktur, slik som strøm, vann og IKT. Andre 
risikoer som ras, flom, større ulykker, epidemier, 
klimaendringer må vi også planlegge for å kunne 
håndtere.

Framtida byr på store utfordringer, men også store 
muligheter. Det er helt avgjørende at vi sammen 
ser sammenhenger, samarbeider og åpner opp for 
å tenke nye tanker. Sammen skal vi bygge det nye 
Innlandet.

Sammen om Innlandet
Vi skal styre samfunnsutviklingen sammen. For å lykkes må vi samarbeide. Det trengs 
sterke partnerskap og felles treffpunkt mellom myndigheter, næringslivet, sivilsamfunnet 
og enkeltpersoner for å oppnå en bærekraftig utvikling. Mange interesser må bli hørt og 
mange komplekse sammenhenger må bli forstått, hvis vi skal utvikle oss i en mer solid 
sosial, økonomisk og miljømessig retning. Demokratiske prosesser forutsetter bred og 
god involvering fra mange aktører for å få riktig kunnskap, legge til rette for felles virke-
lighetsforståelse og synliggjøre viktige fellesinteresser for vår region. For å komme i mål 
med dette må vi lage arenaer for å utvikle Innlandet sammen på nye måter. Sammen er vi 
flere om Innlandet.
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Hvem er vi, hva betyr vi? 
Innlandet fylke er i areal større enn Danmark, og 
rommer et stort mangfold. I tillegg til at mennesker 
og kultur er preget av ulik geografisk og land-
skapsmessig tilknytning, har vi i Innlandet også 
et etnisk mangfold med både urbefolkning og 
minoriteter, og en riksgrense som både har delt og 
knyttet sammen. I dag er også mange innbyggere 
med innvandrer- og flyktningebakgrunn.

Vi og våre omgivelser er et resultat av tusenårig 
utvikling, blant annet basert på naturgitte forutset-
ninger, kulturutvikling og fortellinger, infrastruktur, 
påvirkning utenifra, innflytting, språk, innovasjon 
og import, varebytte og militær og politisk makt.

Mangfold er en felles ressurs
Noe av mangfoldet har sammenheng med stor 
variasjon i landskap og geografi. Her er fjellom- 
råder, skogområder, daler, jordbruksbygder, tett-
steder, byer, vann og vassdrag. Noen kjenner seg 
som skogsfolk, andre som fjellfolk eller bygde-
menneske. For mange er det byen eller industri-
stedet som gir tilhørighet. Oftest har man flere og 
skiftende identiteter. Samtidig har man til alle tider 
vært avhengig av et samspill der man har utvekslet 
ressurser og produkter, fortellinger og holdninger.  
Mangfoldet er i seg selv en felles ressurs som bi- 
drar til en felles identitet. Et landskapsovergripende 
nett av infrastruktur, vareutveksling, interesse- 
fellesskap, slektsbånd og felles kultur og historie 
knytter Innlandet sammen. 

Våre administrative enheter er ikke knyttet til 
kultur eller etnisitet, men tvert imot til et felles-
skap som binder sammen på tvers av mangfoldet. 
Innlandet fylke skal gi innbyggerne mulighet til en 
historisk forankring og forståelse for de prosessene 
og hendelsene som har formet området. 

Med fortiden inn i fremtiden
Innlandets historie og kulturarv er en kilde til kunn-
skap, tilhørighet, undring og refleksjon over hvem 
vi er og har vært og ikke minst hvem vi ønsker å 
være i framtida. For den eldste historien er fortids-
minnene vår eneste kilde. Kulturarven fra historisk 
tid vet vi mer om. Den gir nærere tilknytning til våre 
liv i dag - som felles minne og referanse. Kultur-
arven forbinder oss med fortida, og synliggjør de 
historiske sammenhengene og fellesskapene vi 
inngår i, og noen ganger bruddene og konflikt- 
linjene som har oppstått. Samlet er dette umistelige 

ressurser, som gir forankring og inspirasjon for 
den nye regionen. 

Når vi nå utvider vårt kulturelle og administrative 
fellesskap, starter vi ikke på bar bakke i å bygge et 
nytt vi. Innlandet har tidligere vært en enhet – i det 
historiske Opplandene/Opplanda.

For mens kapital og handelsvare er av 
internasjonal og global interesse og kan 
flyte og flyttes over landegrenser, så er det 
grunnleggende viktig for mennesker å høre 
til. Mennesker må ha en historie og identitet, 
gjerne kryssende identiteter og historier, men 
må alltid høre til, ha steder, lokalhistorie og 
fellesskapshistorie å forholde seg til. I frem- 
tiden vil det internasjonale fellesmenneskelige 
samkvemmet bli stadig viktigere. Da kreves 
det desto sterkere at mennesker ikke er 
historieløse. Vi trenger kulturelt og historiske 
minne for ikke å bli nåtidsblinde. 

Sitat: Gro Steinsland (Dovre i tusen år) 

Det historiske Opplandene 
Historieverket «Historia Norvegia» som er 
skrevet på 1100-tallet, betegnes som den 
først Norgeshistorien. Der deles landet inn 
i tre belter på langs: Kystlandet ytterst mot 
havet, skoglandet innerst mot svenskegren-
sen med de udyrkete ødemarkene i nord der 
samene lever. Den midtre sonen er karak-
terisert av fjell, den er svær i utstrekning og 
omfatter alt landet opp og nord for Viken: 
Ringerike, Hadeland, Toten, Romerike, Hed-
mark med Alvdalene, Mjøsa og landskapet 
rundt, Gudbrandsdalen med Lom og endelig 
det digre Dovrefjellsområdet som grenser til 
Trøndelag. Dette er kjerneområdet i landet og 
kalles Opplandene. 

Også under Dansketida var «Opplandene» 
(dagens Oppland og Hedmark) et felles amt. 
I 1781 ble Opplandene amt delt i henholdsvis 
Hedemarken og Kristians amt. I 1919 skif-
tet disse navn til Hedmark og Opland fylker. 
Opplandene betyr landet som er OPP for sjøen.
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Danseglede – Lillehammer. Foto: Jørgen Skaug

Prosent-tallene viser andel av tallene for hele landet.

Antall freda bygninger: 
930 (15 %)

Antall registrerte  
bygninger bygd før 
1900: 93 000 (18 %) 

Antall registrerte arkeo-
logiske kulturminner: 
35 270 (13 % )

Middelalderbyen  
Hamar 1 av 8 i Norge

Godkjent Pilegrimsled: 
900 km (45 %)

Fortidsminne- 
foreningen, 8 lokallag

6 konsoliderte museer, 
46 museumsenheter 

Bygdeborger fra jernal-
der: 16 stk

Bautastein-lokaliteter 
12 (2 %)

1 Freda fartøy (7 %) 

45 historielag

Museumsbesøk i 2017: 
675 000 (6 %). Herav 
barn og unge 22 % (23 
% på landsbasis)

Verneverdige bymiljø
– NB-registeret:  
Kongsvinger 2, Elverum 1, 
Hamar 7, Gjøvik 4,  
Lillehammer 5

Freda Stavkirker: 
9 (32 %)

Bergkunst-lokaliteter: 
111 stk

Registrerte jernvinne-
anlegg: 1864 (49 %)

3 verna fartøy (1 %)

38 spel- og danselag 

320 årsverk i lønna 
stillinger i museene  
(8 %), 31 årsverk frivilli-
ge (15 %)

Freda jernbane- 
anlegg: 68

Andre freda kirker –  
før 1650: 27 (13 %)

Mer enn 1 400  
lokalhistoriske bøker

955 kulturhistoriske 
bygninger på museene 
(19 %) 

Gravfelt fra forhistorisk 
tid: 968 stk

3 000 brearkeologiske 
gjenstandsfunn fordelt 
på 52 lokaliteter (mer 
enn 50 % av registrerte 
funn i verden) 

700 verna eller verne-
verdige veganlegg – 
herav 310 automatisk 
freda

Listeførte kirker 
1650 – 1850: 53 (17 %) 
Yngre enn 1850: 48 (11 %)

Noen nøkkeltall
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Hva har definert Innlandets identiteter

Et symbolsk tyngdepunkt i Norge

Innlandet går som en rød tråd gjennom landets 
historie fra vikingtid og middelalder og fram til i 
dag. Den røde tråden gir oss anledning til å snakke 
om Innlandet som Norges symbolske sentrum. 
Det spenner fra riksdannelse for 1000 år siden, 
til grunnlovssamlingen på Eidsvoll i 1814 med 
ny statsdannelse, «nyoppdagelsen» av fjellet og 
Innlandet, til dagens fortolkninger av historien. 
Den rommer store mytiske fortellinger om konger, 
helter, foreningen av det norrøne og det samiske 
og opphavsmyter om det norske folk på Dovrefjell. 

Den handler også om et historisk maktsentrum 
ved Mjøsa, fra Åker til det førreformatoriske 
bispesetet, med et omland som omfattet dagens 
Innlandet, og mere til. Innlandet ble symbolet på 
det norske, og gjennom 1800-tallet fikk det stor 
betydning innen kunst og litteratur i løsrivingspro-
sessen mot Sverige. I dag er gjenåpnete pilegrims-
veier og Birken eksempler på hvordan de mytiske 
fortellingene og historiene om Norge fortsatt er 
levende.

Vinternatt i Rondane. Foto Nasjonalmuseet, Høstland Børre
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Et grenseområde og mangfold 
Innlandet er og har vært et grenseområde og 
mangfoldsamfunn. Her har norrøn og samisk be-
folkning levd side om side fra jernalderen, og vi har 
en lang grense mot Sverige. Vi har både sørsamisk 

urbefolkning og skogfinner, romani/tatere og jøder 
som tre av fem nasjonale minoriteter. Det er også 
mange innbyggere med innvandrer- og flyktninge-
bakgrunn. 

Et ressurs- og mulighetsområde
Innlandet har gjennom mange tusen år vært et  
viktig ressurs- og mulighetsområde – også i nasjonal  
sammenheng. Skogene, fjellet, jorda, vann og 
vassdrag har vært avgjørende for bosetting,  
næring og utviklingen, både lokalt og nasjonalt. 

Her finnes et mangfold av stedegen kunnskap som 
gjennom årtusener er opparbeidet for å «male 
muld til mat». Fortsatt er naturressursene viktige, 
men nå også til andre formål, som bokvalitet,  
rekreasjon, læring, turisme og høyteknologi. 

Taterfølge

Rein i Jotunheimen. Foto Erlend Fjell
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Et område med store spenninger
Tradisjonelt har det et vært et stort økonomisk 
og sosialt spenn innad i befolkningen i Innlandet. 
Motsetningene førte blant annet til framvekst av 

en aktiv arbeiderbevegelse. Dette har vært med på 
å legge grunnlaget for velferdsstat og fellesskap 
som viktige verdier og drivkrefter.  

Et knutepunkt i landet
Helt fra sagatiden, for over 1000 år siden og frem 
til i dag har noen av viktigste transportrutene i 
landet gått gjennom Innlandet. En hadde de lange 
linjene med Pilegrimsled, kongeveier, jernbane og  

 
vannveier og fikk sentrumsdannelser, handel og 
møteplasser ved strategiske knutepunkter tilknyt-
ning til disse. Det har gitt grunnlag for utvikling, 
impulser og kulturutveksling. 

Husmannsplassen Prøysen. Foto Tore Lahn

Kvamskleiva, Kongeveien Vang i Valdres. Foto Sverre Hjornevik
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Et område med rik kulturarv
Innlandet har en sterk og stolt kulturarv. Mange 
eiere av kulturminner gjør en uvurderlig innsats. 
Folkekulturen står sterkt med musikk, dans og 
håndverkstradisjoner. Det er stor frivillighet, med 
mange lag og foreninger. Både den materielle og 
den immaterielle kulturarven har fått sin form og 
sitt særpreg gjennom århundrers veksling mellom 
impulser utenfra, og lokale forhold. Klima, materialtil-
gang og lokale tradisjoner har formet byggeskikken, 
men ikke uten påvirkning fra internasjonale ideer 
og stilimpulser. Det er en rekke museer i Innlandet,  

 
flere med nasjonalt ansvar. Alle er viktige møte-
plasser og bidrar til ivaretagelse, formidling og 
utviding av vårt historiske minne. 

De rike felleskapshistoriene knyttet til Innlandet 
er et skattekammer for det nye storfylket. En kan 
utnytte dette vidstrakte områdets særegenheter 
hva gjelder naturressurser, næringsveier og kultur- 
utvikling, og bruke det inn i «den nye fortellingen 
om Innlandet», som grunnmur og inspirasjon for 
visjons- og målarbeid.

Valdresmusea. Foto Anne Marte Foer
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Det grønne Innlandet
I Innlandet finnes et mangfold av kunnskap som gjennom årtusener er opparbeidet for å utnytte de 
stedegne ressursene, med løsninger som har vist seg å være bærekraftig og bestandige over tid. At 
900 år gamle stavkirker fortsatt står, er et godt eksempel på den kunnskapen vår region besitter om 
materialer, natur, konstruksjoner og bærekraft.

Innlandet dekker et areal på over 52 000 km2, og 
blir dermed Norges nest største fylke i areal etter 
Troms og Finnmark. Topografien er variert med 
alt fra fjell og varig snø og isdekt areal til frodige 
dalfører, store skogområder og intense landbruks-
områder. Norges høyeste fjell Galdhøpiggen (2 469 
moh), Norges største innsjø Mjøsa (365 km2, 449 m 
dyp) og Norges lengste vassdrag Glomma med 
Gudbrandsdalslågen setter sitt preg på landskapet 
og er i stor grad med på å forme regionen. Natur- 
ressursene og utvikling av de bioøkonomiske  
miljøene gir store muligheter for vekst i regionen. 
Ved å sikre bærekraftig bruk av naturressursene vil 
de også ivaretas for framtidige generasjoner.

Innlandets naturressurser
Innlandets naturressurser er skogen, jordbruks- 
arealet, beiteressursene og vannet. Selv om jord-
bruksarealet dekker bare 4 % av fylkets areal utgjør 
dette 21 % av landets produktive jordbruksareal. 
Innlandet har 34 % av landets produktive skogareal 
og 41 % av den årlige avvirkningen av skog i Norge 
gjøres her. Dette gjør Innlandet til Norges desidert 
største landbruksregion. Jord- og skogbruket i 
Innlandet gir grunnlag for ti milliarder kroner i årlig 
verdiskaping i nær komplette verdikjeder, noe som 
tilsvarer cirka 8 % av samlet verdiskaping i regionen. 
Landbruket gir grunnlag for 23 000 arbeidsplasser, 
tilsvarende 13 % av samlet sysselsetting.

Beiteressursene er en viktig del av jordbruket i Inn-
landet. Beitekapasiteten er vurdert å være 22 473 
km2, og beregninger viser at kun 50 % av potensielt 
utnyttbart beite er utnyttet i dag. Jakt og fiskeres-
sursene utgjør også store verdier, og er i tillegg 
viktige friluftsaktiviteter for befolkningen. En god 
og samordnet forvaltning er viktig for en bærekraftig 
bruk av ressursene. Vilt og fisk er vesentlige res-
surser for utmarksbasert næringsvirksomhet, og 
det er et lite utnyttet potensiale tilknyttet dette. 

Fritidsfiskeressursene i Innlandet er betydelige, og 
det er i de senere årene bygd opp et godt apparat 
for forvaltning, markedsføring og salg. Undersøk- 
elser viser et høyere forbruk av varer og tjenester i 

forbindelse med innlandsfiske enn med jakt. Dags-
forbruket til innlandsfiskeren er beregnet til 832 
kroner, og innenfor for fritidsfisking er det flere 
ressurser til rådighet for stor verdiskapning. 

Innlandet har et totalt vannareal på 2 728 km2 og 
totalt 69 408 km elv. Det er svært mange interesser 
knyttet til bruken av vannet, blant annet til drikke- 
vann, energiforsyning, næringsformål, fritid og re- 
kreasjon. Mange av elvene i Innlandet er regulert 
til vannkraftproduksjon, allikevel genereres kun 
7 % av Norges årlige produksjon av vannkraft i 
Innlandet. Reguleringsmagasinene med Mjøsa 
som det største har også en viktig verdi ved at de 
reduserer de naturlige flommene i vassdragene 
vesentlig.

Vernet natur
Innlandet har store naturområder og størst andel 
vernet natur i landet. 11 nasjonalparker ligger helt 
eller delvis i Innlandet. Hovedmålet med å verne 
natur er å ta vare på hele variasjonen av naturtyper 
og landskap i Norge. 

Foto: Knut Bry
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Skog 50 % 

Ferskvann 5 %

Åpen fastmark 26 % 

Jordbruksareal 4 %

Våtmark 7 % 

Bebygde områder 2 %

Bart fjell, grus- og blokkmark 5 % 

Varig snø, is og bre 1 %

Innlandets areal og arealressurser

Naturen som ressurs i Innlandet

16 % av Norges fastlandsareal
323 807 km2

21 %
av Norges produktive 
jordbruksareal.  
Vi har 9 868 km2

34 % 
av Norges produktive skogareal.
Vi har 70 mill. dekar

41 %
av Norges årlige avvirking av 
skog med 11 mill. m3

7 %
av Norges årlige produksjon av 
vannkraft med 135 TWh

86 % 
har tilfredstillende kvalitet på 
drikkevannet. Gjelder ikke  
private brønner

21 % 
av innlandsarealet er vernet natur.
13 % er nasjonalpark

50 % 
av beite-ressursene er utnyttet.
Vi har 22 437 km2

7 422
jordbruksbedrifter.  
Reduksjon på 21 % siste 10 år

27 % 
av Norges felte elgbestand med 
8 119 stk. i jaktåret 2018/19

Nasjonalparker i Innlandet 

Jotunheimen, Rondane, Dovre, Langsua,  Dovrefjell-Sunndalsfjella, Reinheimen, Breheimen,  
Fulufjellet, Gutulia, Femundsmarka og Forollhogna

Kilder: SSB, NVE, Vannverksregisteret, Folkehelseinstituttet
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Bioøkonomi – eventyrlig mulighet
Vi som lever og bor i Innlandet har altid levd av det 
som lever, vokser og gror. Bioøkonomiske ressur-
ser er grunnlaget for livet i Innlandet, og har en 
viktig posisjon i FN sine bærekraftmål. Derfor må 
Innlandet være en sentral pådriver for bioøkonomi-
en i Norge.

Tre som materiale, i ulike former, har et mye 
større potensial enn det som utnyttes i dag. For 
det  finnes uendelige mange muligheter. Flere hus 
– store, små, brede og høye – kan bygges i tre. 
Dyrefôr, emballasje, byggematerialer, smørings-
oljer, bruer og mye mer kan og bør bygges i tre. I 
tillegg er avfall fra trevirke en ressurs som kan og 
skal utnyttes.

Trygg og god mat er fundamentet for enhver 
nasjon. Innlandet kan ha det fremste kunnskaps- 
miljøet for framtidens matproduksjon. Det stedet 
der forskning drives fram, og kunnskap utvikles 
om bærekraftig matproduksjon, i et tett samarbeid 
mellom kunnskapsmiljøene, bøndene, nærings-
middelindustrien og forbrukerne. Kunnskapen vi 
har om avl kan også tas i bruk på nye områder.

Hvordan skal vi gjøre det?
Innlandet kan vise vei, men det forutsetter et tettere 
samarbeid mellom næringslivet, kunnskaps- og 
forskningsmiljøene, innbyggere, kommuner og  
fylkeskommunen. Der vi utfordrer oss selv, sammen 
med andre. Der de som jobber med trefiber kan 
lære av de som driver genarbeid i avl. Der de som 
lever av å levere varer og tjenester til våre nærings-
livslokomotiv også trekkes med. Innlandet kan 
lage verdens beste bioøkonomiske klynge.

Vi skal gjøre det meste selv. Men vi trenger også 
hjelp. Det trengs et betydelig større løft for å snu 
Norge i en mer bærekraftig retning. Da er det 
nødvendig at satsingen på bioøkonomi i Innlandet, 
tar utgangspunkt i en helhetlig politikk som sikrer 
lønnsomhet langs hele verdikjeden. Vi må samle 
oss om offensive virkemidler for å øke lønnsom- 
heten i bruken av jord og skog. Vi må styrke kunn-
skapsmiljøene i Innlandet og trenger mer forskning 
og innovasjon. Vi trenger politisk støtte til å bygge 
den ledende bioøkonomiske klyngen.

Verdiskaping:
• ca. 8 % av samlet verdis- 

kaping i regionen

• ca. 23 000 arbeidsplasser  
(13 % av samlet sysselsetting)

• 10 mrd. kr i årlig verdiskaping. 
Komplette verdikjeder for 
jord- og skog

• Norges ledende bioøkonomi-
klynge

Jordbruk:
• Landets største jordbruksfylke

• 7 750 sysselsatte i primær-
jordbruket

• Grunnlag for totalt 15 500 
arbeidsplasser

• Norges kjerneområde for 
dyreavl og planteforedling

• Stor på mjølkeproduksjon 

• Størst på storfekjøttproduksjon

• Landets nest største kornfylke

• Landets største potetfylke 

Skogbruk:
• Norges største skogbruksfylke

• Årlig planting og gjødsling 
binder CO2-utslipp fra over 
31 000 biler

• 25 % av landets verdiskaping 
fra trelast og trevareindustrien

• 2 030 sysselsatte i primær-
skogbruket 

• Gir grunnlag for i alt 6 300 
arbeidsplasser

Er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal 
utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, 
bærekraftig trebyggeri. NWC representerer en omsetning på over  
14 milliarder årlig, og har 4 500 ansatte.

Skal bidra til mer trygg og bærekraftig matproduksjon gjennom inn-
ovasjon, kunnskapsheving og samarbeid. NCE Heidner Bioclusters 
medlemmer omsetter for 66 milliarder årlig, og har 16 000 ansatte.

Bioøkonomiens betydning
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Foto: Spermvital

Foto: Bernt M. Tordhol

Foto: Erik Jørgensen
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Ute i Innlandet 
Fjellet som utmarksressurs med næring knyttet til jakt, fangst og setring ble fra midten av 1800-tallet 
gradvis også et populært turistmål. Vitenskapsfolk, kunstnere og noen norske og engelske turister var 
de første som fikk øynene opp for fjellet. DNT ble stiftet i 1868, og Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell 
ble viktige områder for dem. Bevaring og vern av norsk natur har lange tradisjoner i Innlandet. Bota-
niker og forsker Hanna Resvoll-Holmen (1873–1943) fra Vågå har tilnavnet «den første naturverner», 
særlig for hennes kamp for å verne Gjende og Sjoa mot vassdragsutbygging. I Atnadalen fikk Aasmund 
Olavsson Vinje i 1860 sterke inntrykk som ga inspirasjon til diktet «Ved Rondane», som starter slik: No 
ser eg atter slike fjell og dalar som dei eg i min fyrste ungdom såg.

Naturen i Innlandet gir opplevelser for alle typer fri-
luftsliv og reiseliv. Dette legger grunnlaget for mye 
av dagens sysselsetting og gir et enormt potensial 
for vekst i regionen framover. Balansen mellom 
bevaring og tilrettelegging av naturområder og 
arealer er viktig for en bærekraftig forvaltning av 
de tilgjengelige naturressursene, bærekraftige 
lokalsamfunn og et bærekraftig reiseliv.

Reiselivet i Innlandet
Innlandet er attraktivt som reisemål hele året. Vi 
har flere av landets beste vinterdestinasjoner som 
Hafjell, Kvitfjell, Trysil, Sjusjøen og Beitostølen, 
samt Norges beste løypenett sommer og vinter.

Vi har store sommerattraksjoner som nasjonal- 
parkene Jotunheimen og Rondane, Hunderfossen, 
Maihaugen, Domkirkeodden, Norsk jernbane- 
museum, rafting i Sjoa, stisykling i Trysil,  
Mjøsgårdene og Skibladner. 

I 2018 hadde Innlandet om lag tre millioner kom-
mersielle gjestedøgn fordelt på hotell, fjellstuer, 
camping og hyttegrender. Dette representerer en 
samlet verdiskaping på rundt fire milliarder kroner. 
Reiselivet i Innlandet sysselsetter over 9 500 personer. 

Bakgrunnen for at reiseliv er et anbefalt satsings- 
område, er det store potensialet for videre verdi- 
skaping innen naturbasert turisme og betydningen 
som distriktsnæring. Dette krever oppfølging og 
endring i måten reiselivet tilrettelegges for i dag. 
For Innlandet er det naturbaserte reiselivet av- 
gjørende. Dette innebærer å flytte fokus bort fra 
antall turister, og å se nærmere på opplevelser, 
lokal verdiskaping og reell bærekraft. Slik kan det 
naturbaserte reiselivet bli en del av det grønne 
skiftet. Reiselivet må derfor utvikles mer i tråd 
med kunnskap om ressursene som utgjør hoved-
delen av reiselivsproduktet, altså naturen, land- 
skapet og kulturhistorien. 

Natur for folket
Innlandet har en unik og mangfoldig natur som gir 
både oss som bor her og tilreisende gode mulighe- 
ter for fritidsaktiviteter, rekreasjon, idrett, friluftsliv, 
jakt og fiske. Verdien av natur for folket ligger i sam- 
spillet mellom naturopplevelser og fysisk ak- tivi-
tet. Bevaring og tilrettelegging av naturområder og 
arealer, samt opplæring og stimulering til friluftsliv 
er sentralt for at naturen i Innlandet fortsatt kan 
være vår viktigste ressurs for god helse, trivsel og 
livskvalitet.

Store folkeaktiviteter i Norge er fotturer i skog  og 
mark, der 2/3 av befolkningen er involvert. Videre 
kommer skiturer i skog og fjell, styrketrening, 
sykling til jobb og på tur, fotturer på fjell og vidde, 
jogging og langrenn. Samlet sett har disse aktivi- 
tetene en oppslutning fra 1/3 av befolkningen over 
15 år i hele landet. Det antas at disse tallene også 
er representative for befolkningen i Innlandet. 
Naturen i Innlandet skal være regionens fremste 
folkehelsearena, sosiale møteplass og turist- 
magnet. Disse interessene må ses i sammenheng.

Vår natur har stor verdi
Klimaendringer og endret menneskelig aktivitet 
endrer sammensetningen av arter i naturen, og 
mange arter er i ferd med å bli utrydda. Alle arter 
har en rolle å spille i naturen. Når enkelte arter 
forsvinner, forstyrres samspillet og stabiliteten i 
økosystemene.  Innlandet har et særlig ansvar for 
å ivareta sjeldne naturtyper og arter som er spe-
sifikke for vår region. Villreinstammen i Rondane 
er eksempel på en helt unik art som vi har et stort 
ansvar for å forvalte for framtida. På rødlista over 
truede arter finner vi i Innlandet fulgearter, rovdyr, 
amfibier, fisk, biller, karplanter, lav og sopp. Om lag 
halvparten av alle truede arter i Norge er knyttet til 
skog, mens 1/4 finnes i kulturmark. Berg og grunn-
lendt mark, kyst og våtmarksområder er også 
viktige naturtyper for mange av de truede artene.
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Reiselivet i Innlandet 

Natur for folket

3 mill.
kommersielle gjestedøgn

78 %
av innbyggerne foretrekker turer 
i skogen eller på fjellet som 
friluftsaktivitet

1 518 
friluftslivsanlegg i Innlandet

39 %
av innbyggerne har vært på bær- 
eller sopptur i løpet av et år

69 %
av  innbyggerne har badet i salt- 
eller ferskvann i løpet av et år

85 000
fritidsboliger

6 %
av innbyggerne i Innlandet  
betalte jegeravgift siste år.
Menn utgjør 14 %, kvinner 2 %

4 mrd.
i årlig verdiskaping. 5,5 % av verdi- 
skapingen i reiselivet i Norge

8 635 km
turstier i Innlandet ble skiltet og 
merket i perioden 2014–2017 
som resultat av Turskiltprosjektet

Kilder: SSB, Menon ecoinomics (reiselivsnæringens verdi), Statistikknett

Foto: Mette Skofteby
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Et bærekraftig innland 
Mennesket har til alle tider hatt sine tanker om verden, hvordan alt henger sammen mellom mennesker, 
natur, og ulike krefter i tilværelsen. Vil sommer følge vinter, vil viltet komme tilbake, vil avlingene slå 
til? Uvettig fremtreden, grådighet og kortsiktighet kunne føre til kriser og uår. 

Klimaendringene er dramatiske. Omstilling er 
nødvendig. Tiden er knapp. Innlandssamfunnet 
må endre forbruk, infrastruktur, materialbruk, 
produksjonsmåter, avfallshåndtering og levemåte 
i en grønnere og mer bærekraftig retning. Svarte, 
fossile karbon må erstattes av fornybare, grønne 
karbon på alle områder. I et klima- og miljøper-
spektiv krever det omstilling innen mange områder 
og forutsetter nedtrapping i oljevirksomhet og 
bruk, erstatning av olje med andre kilder, reduksjon 
av forbruk generelt og minimering av avfall.
For å begrense oppvarmingen til 1,5 °C, må klima- 
gassutslippene reduseres med 40–50 % innen 
2030 sammenlignet med 2010-nivå, og være  
«netto-null» innen 2050, altså at det fjernes like 
mye CO2 fra atmosfæren som det slippes ut. Opp- 
gaven vi står ovenfor er stor, det kreves mye av oss.

I Innlandet er det energiforsyning, jordbruk, reiseliv 
og veitrafikk som er de største utslippskildene til 
klimagasser. De høyeste utslippene pr. innbygger 
finner vi der hvor det er høye utslipp fra veitrafikken 
kombinert med utslipp fra landbruk, f.eks. i Dovre, 
Stor-Elvdal og Tynset. Hvis man ser på utslippene 
fra veitrafikk pr. person har Innlandet de høyeste 
utslippene i Norge. Dette er knyttet til vår geografi, 
med spredt bosetting, mindre kollektivtilbud og 
dermed økt behov for bil. 

Skogen er en viktig ressurs i Innlandet, og re-
presenterer flere perspektiver i energi- og klima-
sammenheng. Skogen binder store mengder CO2 
(drivhusgass), påvirker vårt miljøansvar gjennom 
det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet, er 
helsefremmende og bidrar til rensing av vann og luft. 

Innlandet har 85 000 hytter og tre millioner over-
nattingsdøgn i året. Turister spiser, drikker, over-
natter, reiser rundt og handler mer på sine turer. 
Bygging av hytter og tilhørende infrastruktur gir 
økte klimautslipp. 8 % av de globale klimagassut-
slippene skyldes turisme. Turismen forventes å 
øke i volum i tida framover. som betyr enda mer 
klimautslipp. Samtidig må utslippene av klima-
gasser reduseres dramatisk. Situasjonen krever 
omfattende omlegging av framtidas reiseliv i 
Innlandet. 

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer av-
fall. Nordmenn kaster mer avfall enn en gjennom- 
snittlig europeer, og avfallsmengdene har aldri 
vært høyere. Innlandet ligger over landsgjennom-
snitt i mengde avfall pr innbygger. 

Vårt innlandsklima er stabilt og mindre utsatt for 
ekstremvær, men likevel vil endringer i klimaet 
kunne resultere i en rekke utfordringer i Innlandet 
fram mot 2100:
• Årstemperaturen vil øke, med størst økning 

vinterstid. Vekstsesongen vil øke med 1–2 
mnd. Årsnedbøren vil øke med inntil 20 % – 
med størst økning vinter og vår. Episoder med 
kraftig nedbør vil øke både i intensitet og hyp-
pighet. Utfordringer med overvann blir større.

• Det beregnes en betydelig reduksjon i snø-
mengder og antall dager med snødekke, men 
det vil fortsatt være enkelte år med betydelig 
snøfall, selv i lavlandsområder. 

• Det forventes flere og større regnflommer, og 
økt flomvannføring i mindre bekker og elver.

• Høyere temperaturer og økt fordampning vil 
føre til lengre perioder med liten vannføring i 
elvene om sommeren, og lengre perioder med 
lav grunnvannstand og større markvanns- 
underskudd. Dette medfører økt sannsynlighet 
for tørke og skogbrann og kan også gi et økt 
behov for jordbruksvanning og utfordringer for 
settefiskanlegg.

• Klimaendringene gir kortere isleggingssesong 
og tidligere isgang. Isganger vil kunne skje i 
andre vassdrag og høyere opp i vassdragene.

• Faren for jord-, flom- og sørpeskred øker. Med 
et varmere og våtere klima vil det oftere falle 
regn på snødekket underlag. Dette kan øke 
faren for våtsnøskred i skredutsatte områder 
samtidig som faren for tørrsnøskred reduseres. 
Økt erosjon som følge av flom i elver og bekker  
kan utløse flere kvikkleireskred (gjelder lengst  
sør og sørvest i dagens Hedmark, mot 
Akershus fylke). Det er ikke forventet økt fare 
for fjellskred. 
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Mindre klimagassutslipp over tid

Mer avfall fra husholdningene

Energiforsyning, jordbruk og veitrafikk gir klimagassutslipp

Hedmark

1 044 900  
Reduksjon på 4 % over en 3 års periode  
(2015–2017)

Avfall pr. innbygger 2017

520 kg   
+4,5 % over 3 år. 
Snittet for Norge: 426 kg. -3 % 

Oppland

1 178 615
Reduksjon på 6 % over en 3 års periode  
(2015–2017)

Herav blir ca.

50 %  
levert til materialgjenvinning inkl. biologisk  
behandling

Direkte klimagassutslipp i 2017 i tonn Co2-evivalenter:

Kilder: Klimatilpasning (klimatilpasning.no), Norsk klimaservicesenter (klimaservecesenter.no), Miljødirektoratet, SSB

Det euro-asiatiske barskog-beltet, jordklodens grønne 
skjerf rundt halsen.  
Som ikke ender før i Stillehavets bølger, ved Vladivostok. 

Fra «Tanker ved Ånestadkrysset», av Rolf Jakobsen
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Folk i Innlandet
Mennesker har vært i Innlandet i 10 000 år. Den eldste kjente boplassen i Innlandet er ved vannet 
Olstappen ved Skåbu. I den eldgamle Nor-myten, står det at nordmennene stammer fra slektene etter 
de mytiske skikkelsene Nor og hans søster Goe, som slo seg ned på Dovrefjell og giftet seg med jotner. 

I Innlandet vil det bo om lag 370 000 mennesker. 
Gjennom en årrekke er vi blitt stadig flere innbygg- 
ere, og vi kan i tida framover også forvente å bli
flere, samtidig som sammensetningen og den
geografiske fordelingen av befolkningen trolig vil
endres.

Befolkningen endres av tre forhold: Forholdet 
mellom antall fødte og døde (fødselsoverskudd), 
forholdet mellom antallet som flytter inn og ut 
(nettoflytting), og forholdet mellom innvandringen 
til og utvandringen fra utlandet (nettoinnvandring). 

Vedvarende fødselsunderskudd 
Folketallsveksten i Innlandet er på et lavt nivå. 
Norge har hatt en befolkningsvekst på 11 % de 
siste ti år, mens Innlandsbefolkningen vokste 
med 3–4 %. Det skyldes først og fremst at det i 
Innlandet fødes færre enn det dør. Vi skiller oss 
ut ved å være de eneste fylkene med flere døde 
enn fødte hvert år de siste ti årene. Hos oss har 
selv de mest sentrale kommunene fødselsunder-
skudd.

Fødselsunderskuddet skyldes at kvinnene hos 
oss føder færre barn enn den gjennomsnittlige 
norske kvinne, og at gjennomsnittsalderen for 
førstegangsfødende nå er 30,4 år i 2018. Det er 
færre som får mer enn to barn og antall tvillinger 
og trillinger er også blitt redusert. Samtidig har 
de fleste kommuner i vår region hatt en betydelig 
reduksjon i antallet kvinner 20–39 år. Summen av 
disse faktorene er et betydelig fødselsunderskudd 
for Innlandet. 

Innvandring og tilflytting
Ulike individer, grupperinger og samfunn har lenge 
bidratt til å sette sitt preg på Innlandet. Fra jern-
alder har det vært både en norrøn og sørsamisk 
befolkning og Innlandet har vært og er et grense-
område med mangfold. Også i dag har Innlandet 
en sørsamisk urbefolkning og skogfinner, romani/
tater og jøder som tre av fem nasjonale minorite-
ter. Etter hvert har det også kommet mange inn-
byggere med innvandrer- og flyktningebakgrunn. 

Innvandringen er de seneste årene vært en stor 
bidragsyter til befolkningsveksten i Innlandet. 
Uten innvandring fra utlandet ville det ha vært en 
betydelig befolkningsnedgang i nesten samtlige 
av kommunene i vår region. Innlandet som helhet 
ville hatt en befolkningsnedgang på nesten 10 000 
personer fra 2000–2019 hvis det ikke hadde vært 
innvandring. 

Innenlandsk tilflytting varierer en del fra år til år.  
I fjor var det samlet sett en innenlandsk netto- 
fraflytting fra Innlandet på 131 personer, mens 
det i 2017 var en innenlandsk nettotilflytting på 
448 personer. Hedmark har de siste tre årene hatt 
innenlandsk tilflytting, mens Oppland har vedva-
rende nettofraflytting. Med minkende innvandring 
er innenlandsk flytting en viktig parameter for 
fortsatt befolkningsvekst.  

Mange av våre utflyttere er også innvandrere. Og 
flytteatferden er i høy grad knyttet til alder. Flytt- 
ingen er desidert høyest for aldersgruppen 20–29 
år og nest høyest for de i alderen 30–39 år. Ut- 
dannings- og jobbmuligheter er viktige parametere 
for om man flytter til eller fra et sted, og derfor 
er utdanning og arbeid avgjørende fokusområder 
med tanke på befolkningsutvikling. 
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Folketall i Innlandet

Få fødte i Innlandet

Innvandring og tilflytting

Folketall og innvandring

Innbyggere i Innlandet

370 000
pr. 1. jan 2020 

Antall barn pr kvinne

1,51
Norge: 1,56

Nettoinnvandring 

+24 721
Til Innlandet siste ti år

Folketallsvekst siste ti år

3,4 %
Norge: 11 %

Reduksjon i barn pr kvinne 

-20 %
Norge: -20 %. Over ti år

Nettoinnenlandsk flytting 

-3 463
fraflyttet Innlandet siste ti år

Forventet folketallsvekst neste ti år

2,1 %
Norge: 4,4 %. Framskrevet  
i SSBs lavalternativ

Endring i antall kvinner 20–39 år

-0,2 %
Norge: +9,3 %. Over ti år

Nettoinnenlandsk flytting i fjor

-131
Personer tilflyttet Innlandet 



Flere eldre og færre ungdommer
Innlandet har en eldre befolkning enn Norge for  
øvrig. Blant de eldre er den største aldersgrupper- 
ing de fra 67 til 79 år, som vi forventer vil inkludere 
60 000 personer om ti år, mot 51 000 i dag. Den 
økende andel eldre skyldes at de store barnekullene 
født etter 2. verdenskrig kommer opp i disse alders- 
grupper og at de eldre lever lengere. Levealderen 
i Norge har steget tilnærmet uavbrutt siden 
1960-tallet, og forventet levealder ved fødselen var 
i 2017 den høyeste i Norge noen gang, både for 
menn (80,9 år) og kvinner (84,3 år). 

Aldringen forventes fremover å bli mye sterkere i 
distriktene enn i byene. Det skyldes både at unge 
mennesker ofte flytter til sentrale strøk, at inn- 
vandrere ofte bosetter seg i byer og at disse tilflytt- 
erne ofte også får barn i sentrale strøk. Når yngre 
voksne fraflytter, vil også antall barn i distriktene 
gå ned. 

I dag er omsorgsomfanget for barn dominerende,  
men fremover vil det bli stadig flere eldre pr. per-
son i yrkesaktiv alder. Omkring år 2035 vil barn og 
eldre bidra nesten like mye til omsorgsomfanget. 
Det har betydning for behovet for offentlige og  
private servicetilbud. For eksempel vil antallet i mål- 
gruppen for de videregående skoler bli redusert og 
omfanget av tjenestetilbudet må innrettes deret-
ter. 

Forskjeller mellom by og land
Befolkningen sentraliseres.I Innlandet er det vekst 
i den sørlige del av fylkene samt i de større byene, 
mens mange av distriktskommunene har be-
folkningsnedgang. Mens de mest sentrale kom-
munene i Innlandet siden år 2000 har hatt en 
folketilvekst på over 10 %, har de mest desentrale 
kommunene hatt en folketallsnedgang på mer enn 
10 %. Denne utviklingen ventes å vedvare frem-
over. Det betyr at de folkerike kommunene vokser, 
mens de små kommuner blir stadig mindre. Når 
flere flytter til byene kan det medføre økt kulturtil-

bud, flere jobbmuligheter osv. i de sentrale strø-
kene, mens distriktene blir mindre attraktive i takt 
med fraflyttingen. Fordelingen av befolkningen har 
derfor betydning for hvilke lokalsamfunn Innlandet 
vil få, og det vil også påvirke kommunenes økonomi 
i ulik grad. Det å snu utfordringene i distriktene til 
nye muligheter er viktig. Gode levevilkår, attraktive 
boligpriser og rikelig tilgang på plass kan blant  
annet fremheves. I Innlandet bor ni av ti romslig 
med mange rom/kvm. Her er vi blant de med de 
beste vilkår i landet.

Muligheter omkring oss
Hvordan befolkningstallet og sammensetningen 
utvikler seg i framtida, er uvisst. Men noen 
utviklingstrekk er særlig framtredende: Innvan- 
dringen fra utlandet forventes å bli redusert. Dette 
kombinert med vedvarende fødselsunderskudd i 
vår region, betyr at innbyggerrekruttering fra andre 
deler av Norge blir stadig viktigere. Innlandet har 
en unik plassering med nærhet til landets største 
vekstregioner i Oslo og Viken. Velfungerende infra-
struktur og bomiljøer kan da også bli viktige 
forutsetninger for å tiltrekke seg innbyggere. 

Internasjonalt perspektiv
Innlandet har folketilvekst. Selv om den har vært 
på et lavere nivå her enn i øvrige deler av Norge, 
har vi uansett vekst. Våre utfordringer knyttet til 
den demografiske utvikling er derfor små, hvis 
man ser dem i en internasjonal sammenheng. 
Noen europeiske land, særlig i Øst-Europa, har i 
flere år hatt en negativ befolkningsutvikling, og for 
Europa som helhet forventer FN en nedgang i folke- 
tallet allerede om tre år. Den framskrevne eldre- 
bølgen vil bli langt svakere i Norge, enn det som 
forventes i flere sammenlignbare land. Årsaken 
er at Norge har hatt et mindre fall i fruktbarheten 
og en relativ høy innvandring av yngre personer. 
Det er et viktig perspektiv å ta med seg inn i en tid, 
hvor vi forventer lavere vekst, flere eldre i befolk-
ningen og hvor det til stadighet fødes færre barn.  
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Færre unge, flere eldre i befolkningen

Økende omsorgsomfang

Sentrale strøk vokser, distriktene reduseres

Andel barn og unge i befolkningen

22 %
Norge 24 % 

Andel 20-64 år i befolkningen

57 %
Norge 59 %

Andel 65 år+ i befolkningen

22 %
Norge 17 %

Mest sentrale kommuner: Gran, Lunner, Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Løten, Stange, Ringsaker, Kongsvinger N Aurdal, 
N Land, S Land, Jevnaker, V Toten, Ø Toten, Gausdal, Øyer, Tynset, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, S Odal, N 
Odal,Ø Slidre, V Slidre, Etnedal, S Aurdal, Ringebu, S Fron, Sel, N Fron, Vågå, Lom, Dovre, Os, Tolga, Alvdal, Åmot, Trysil
Minst sentrale kommuner: Vang, Skjåk, Lesja, Folldal, Engerdal, Rendalen, St Elvdal

Kilder: SSB
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Et innland på reise
Noen av de viktigste transportrutene i landet har i over 1 000 år gått gjennom Innlandet. De gamle 
rideveiene, vannveiene, pilegrimsled, post- og kongevegene, og senere jernbane, er konkrete mani-
festasjoner av eldgamle forbindelseslinjer. Veier fra Viken, gjennom Innlandet, til Bergen og Nidaros, 
og veier til Sverige. Det har gitt grunnlag for utvikling, impulser, kulturutveksling, møteplasser. En 
reise i Innlandet beskrives i en eldgammel kilde som et farlig og fjernt område hvor alt kan skje, der 
jotner har sitt hjemsted. 

Innlandet er avhengig av en velfungerende infra-
struktur. Den dag i dag går fortsatt hovedforbindel-
sene nord-sør og øst-vest, både på veg og jern-
bane, gjennom Innlandet. Hovedvegene har også 
en regional funksjon, og mange lokalsamfunn har 
fortsatt en riks- eller Europaveg som den lokale 
ferdselsåren til skole, barnehage og nærbutikk, 
med de utfordringer det innebærer. Mange inn-
byggere er helt avhengige av et fylkesvegnett med 
et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Spredt 
bosetting, store avstander og store demografiske 
variasjoner, gjør det utfordrende å sikre velferd og 
utvikling for befolkning og næringsliv i fylket.

Gjennom samferdselstiltak skal også transportbe-
hovet for befolkningen og næringslivet løses med 
gode løsninger både på veg og på bane. I framtida 
må kollektive trafikkløsninger få en mer sentral 
plass også i Innlandet. Gode kollektive tilbud skal 
utvikles og det skal legges til rette for gående og 
syklende, slik at fremtidig transportvekst i person-
trafikken kan tas med kollektivtrafikk, gange og 
sykkel.  Muligheten for å ferdes trygt og effektivt 
til fots og på sykkel, for mennesker med ulike funk-
sjons- og ferdighetsnivå, er avgjørende for at flere 
skal prioritere bort bilen på de korteste turene. Et 
lønnsomt og bærekraftig næringsliv i Innlandet vil 
samtidig være avhengig av gode vegforbindelser 
for å sikre tilgang til markeder, råvarer og arbeidskraft. 

Det er sammenhenger mellom pendlemuligheter 
og regional utvikling. For å være et attraktivt 
fylke, er det viktig å tilrettelegge for større bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. Dette innebærer økt 
transportbehov og pendling. Og gode kollektive 
transportløsninger. Næringslivet er avhengig av 
kompetent arbeidskraft og i fremtidens Innlandet 
er det viktig å tilrettelegge for gode pendlings- 
muligheter med tanke på effektive transportårer, et 
godt og bærekraftig kollektivtilbud og knutepunkter 
med effektive overgangsløsninger. I Innlandet 
finnes det færre arbeidsplasser enn sysselsatte, 
og det er derfor større utpendling enn innpendling. 
Flere menn enn kvinner pendler.

Digital infrastruktur og innovativ bruk av IKT er en 
stadig viktigere faktor for den enkelte kommune, 
bedrift og innbygger. Å sikre bedre dekning og 
hastighet på bredbånd i hele Innlandet er avgjøren-
de. Med gode digitale forbindelser blir det enklere 
for bedrifter å fortsatt være lokalisert der de er i 
dag, og samtidig benytte seg av og ansette nøkkel-
kompetanse som bor andre steder. Samtidig er det 
mulig for arbeidstakere å bosette seg lenger unna 
arbeidsstedet enn hva som er akseptabelt for dag-
lig pendling. Det er viktig å se legging av trekkrør 
for digital infrastruktur i sammenheng med gjen-
nom-føring av vedlikeholds- og investeringstiltak 
på og langs fylkesveg. 

Folk i Innlandet bor i stor grad spredt, og mange 
skoleelever er avhengig av busstransport til skolen.  
Det har vært utfordrende å gi et tilbud som er så 
attraktivt at folk fortsetter å reise kollektivt når de 
blir voksne. Personbil blir det foretrukne transport-
middelet for mange, og fylket er i stor grad blitt ut-
viklet med dette som utgangspunkt. Med økende  
klimaproblemer og behov for nye løsninger, må 
andre tanker nå tenkes. Det ligger et stort potens- 
iale i å utvikle særlig togtilbudet i vår region.

En videre utvikling der folk bosetter seg i og rundt 
lokale og regionale sentra er positivt for å redusere 
transportbehovet, og legger til rette for at mange 
kan gå eller sykle til  skole, barnehage, nærbutikk 
og fritidsaktiviteter. Dette fordrer god kommunal 
planlegging, og prioritering av infrastruktur for 
gående og syklende – snarveger, fortau, gang- og 
sykkelveger og sykkelparkering. For å behjelpe 
oppnåelsen av lokale, nasjonale og internasjonale 
klimamål er det viktig at man har en bærekraftig 
infrastruktur og mobilitet. Derfor er det viktig at 
fremkommelighet for kollektivtrafikken vektlegges  
i all areal- og transportplanlegging. I noen tilfeller 
må dette gå på bekostning av tilrettelegging for 
privatbilisme. Jernbanen bør videreutvikles som 
ryggraden i det kollektive transportsystemet. 
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Reiser sikrer tilgang til utdanning og jobb

Flere elbiler, men under landsgjennomsnittet

Flere får bredbånd, men fortsatt lavest andel i Norge

Flere reiser med kollektiv transport, men færre enn landsgjennomsnittet

Antall skolereiser i 2018

9 286 801
+2,5 % siste 3 år

Antall reisende med kollektiv 
transport i Innlandet

5 928 336
+11 % over 3 år

Andel el-biler i bilparken

2,5 %
+ 1,7 prosentpoeng siste 3 år 
Norge: 7,1 % 

Andel husstander med tilbud om 
100mbit bredbånd

63 %
Laveste andel i Norge

Andel sysselsatte som  
utpendler fra Innlandet

15 %
+0,4 pp siste 3 år

Andel sysselsatte som  
innpendler til Innlandet

8,5 %
+0,4 pp siste 3 år 

Kollektivreiser  pr 1 000  
innbygger i Innlandet 

39 077
Norge: 116 779

Av våre samlede klimagassut-
slipp står veitrafikken for 

39 %
Personbiler og tung varetrans-
port er største utslippskilden

Det har vært en stor økning i salg av nullutslippsbiler og det gjør 
at flere og flere av bilturene, både lokalt og regionalt, foretas 
med f.eks. el-biler. For å nå nasjonale og regionale klima- og 
miljømål må det tilrettelegges for lading/påfyll til slike kjøretøy. 
Gjerne i tilknytning til kollektivknutepunkter. I tillegg til å legge 
til rette for bruk av ny teknologi må man endre befolkningens 
reisemiddelvalg. Der det er mulig bør flere benytte seg av  
sykkel/gange eller kollektivtransport i stedet for bil.

I 2018 hadde 63 % av husstandene i Innlandet tilgang til 100 
Mbit/s høyhastighetsbredbånd, men med store regionale for-
skjeller. Regjeringens mål er på 90 % for 2020.
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Livet i Innlandet
Innlandet - med fjellene, skogene og åkerviddene er landets grønne og friske lunger. Fra fjellene 
renner friskt og rent vann - grunnlag for liv til planter, skog, dyr og mennesker. Tradisjonelt var folk 
knyttet til et liv i dette landskapet gjennom hardt fysisk arbeid med jakt, fiske, husdyrhold, jordbruk 
og skogbruk. Dette gav grunnlag for sterke prestasjoner innen blant annet skiløping, hopp og skøyter, 
samt inspirasjon til litteratur og annet kunstneriske utrykk forankret i lokale tradisjoner og særpreg. 
Innlandet er gjennom året vertskap for et stort antall idretts- og kulturarrangement, flere med nasjo-
nalt og internasjonalt nedslagsfelt.

Trivsel, men utenforskap en utfordring
Helsetilstanden i Norge er i all hovedsak god, leve- 
alderen øker, og siden 2010 er dødsfall av ikke- 
smittsomme sykdommer før fylte 70 år redusert. 
Ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og 
karsykdommer, kreft, kroniske  lungesykdommer 
og diabetes er viktigste årsaker til tapte leveår i be-
folkingen. Andel dagligrøykere i Innlandet har gått 
ned fra 33 % i 1999 til 12 % i 2018. Samtidig har 
snusbruken økt noe, men totalt har tobakksbruken 
blitt redusert. De som røyker har kortere utdanning 
og lavere inntekt enn de som ikke røyker. 

I Innlandet opplever størstedelen av befolkningen 
høy grad av trivsel. Sosial og økonomisk ulikhet 
er en betydelig faktor for helse, framtidsutsikter, 
utdanning, deltakelse i fritidsaktivitet, ensomhet 
og matvaner. Utenforskap er derfor en utfordring.

Fysisk aktivitet er en god kilde til bedre livskvalitet. 
Det er en nasjonal målsetting at voksne er i  
moderat aktivitet i minst 2,5 timer hver uke, og barn 
minst 1 time hver dag. Vi når ikke disse målene 
i dag. De yngste guttene er mest aktive, mens 
15-åringene, særlig jentene, beveger seg minst.
Overvekt og øvrige konsekvenser av dårlig kost-
hold er et betydelig problem i vårt samfunn. 
Matvarevalgene vi tar som voksne gjenspeiler ofte 
vaner som er lagt tidlig i livet. Å sikre at barn og 
unge kan ta de gode valgene for et riktig og sunt 
kosthold er derfor viktig.

Det er historisk god tannhelse i hele Innlandet. Den 
sosiale ulikheten i tannhelse blant barn og unge 
er lavere enn snittet for landet, og tannhelsen hos 
den voksne befolkningen er tilsvarende bra. Dette 
skyldes til dels innsatsen fra den offentlig tannhelse- 
tjenesten, men bedret tannhelse har også blitt skapt 
som en følge av at vi spiser sunnere, vi trimmer 
mer og bruker vann som tørstedrikk. Tannlegene 
ser størstedelen av befolkningen på jevnlig basis. 
Tannlegene sitter derfor i en unik posisjon for å 
bidra i førstelinjen i folkehelsearbeidet, og kan spille 
en rolle i tidlig diagnostisering av sykdommer.

Gode steder må skapes
Gode oppvekstmiljø er viktig for å styrke folkehel-
sen og for  å oppfylle den sosiale dimensjonen av 
FNs bærekraftsmål. Tilgang til fritidstilbud og møte- 
plasser for barn og unge fremmer gode relasjoner 
mellom ungdommene og hindrer utenforskap.

Å arbeide med stedsutvikling handler om å skape 
steder og møteplasser som er attraktive og bære-
kraftige; der folk har lyst og muligheter til å bo,  
arbeide, delta og etablere arbeids- og næringsliv. 
Det handler om å utvikle et samfunn som fungerer i 
tiden, og som kan tilby mennesker det de søker for 
å leve et godt liv. Attraktivitet er ikke noe statisk, 
men i stadig utvikling i tråd med trender og folks 
preferanser for det gode liv. 

Innlandet er både by og land, men er preget av  
sentralisering, noe som gir mange kommuner 
utfordringer innen befolknings- utvikling og demo- 
grafi. Stedsutvikling må derfor ha et helhetlig ut-
gangspunkt. Ved å legge til rette for handel, gode 
møteplasser, kulturaktiviteter, arkitektur av høy 
kvalitet og blå- grønne strukturer vil gode lokal-
samfunn hvor folk ønsker å bo skapes.

Bibliotekene er viktige for sine lokalsamfunn og 
har gode forutsetninger som aktører for steds-
utvikling og lokal identitet. Verdier som kulturelt 
mangfold og inkludering bidrar til å utjevne for-
skjeller, og har stor betydning for folkehelse og 
livskvalitet i alle livsfaser. Lokal tilgjengelighet og 
kvalitet er viktig i et stort fylke. Bibliotekene stimu-
lerer til leseglede og leselyst. Styrking av skole- og 
folkebibliotek kan ha avgjørende betydning for 
skoleresultater og videre utdanning. I 2018 deltok 
6 849 barn i Innlandet i den nasjonale leselyst- 
kampanjen Sommerles, og 75 % av alle skolestartere 
var på på Boklekturneen. Bibliotekene brukes også 
som arena for integrering og språkopplæring. 
Mange av aktivitetene arrangeres i samarbeid med 
frivillige organisasjoner og frivilligsentraler.

26  |  Livet i Innlandet



Hverdagen i Innlandet

1,7 mill. 
årlig besøk fordelt på  
48 folkebibliotek i Innlandet

27
frisklivssentraler i Innlandet. 
Dekker 31 kommuner

40 %
har medlemsskap i en  
idrettsforening

2 300 kr
utgifter til kultur pr innbygger.
Norge: 2 400 kr

12 %
daglige røykere i Innlandet 2018.
33 % i 1999

19 %
av våre ungdommer plages av 
ensomhet

ca. 8 000
elever deltok på kulturskole 2018 

4 600
arrangementer på bibliotekene i 
Innlandet årlig.  

8 724 
lag og foreninger i Innlandet. 
Norge 102 509 (8,5 %)

Norge – Menn: 80,1 Kvinner: 83,9

Forventet levealder ved fødsel Innlandet

79,6

83,4

Menn

Kvinner

Kilde: HUNT
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Kunst og kultur
Et kulturliv med bredde og mangfold skapes i 
samspillet mellom kulturinstitusjoner, kunstnere, 
arrangement, frivillig arbeid, utdanningsmiljø og 
forvaltning. De ulike regionene har ulike kulturelle 
særpreg som bidrar til at mangfoldet av kulturtil-
bud i fylket er stort og variert.

Kunst og kultur er sentralt for å skape levende byer 
og bygdesentre. Noen kulturområder som særlig 
utpeker seg i Innlandet – også i internasjonal  
sammenheng – er audiovisuelle uttrykk, arrange- 
ment, kulturarv, litteratur og musikk. Disse om- 
rådene kjennetegnes av kompetanse og god 
aktivitet i alle ledd, fra rekruttering, via utdanning, 
til et mangfold av aktivt skapende miljøer og ulike 
former for infrastruktur for formidling og nettverk.

På Telemarksforsknings kulturindeks for 2018 
lå Hedmark og Oppland på henholdsvis 13. og 8. 
plass. Kommuner i Innlandet som rangerer høyt på 
listen er Lillehammer (3), Nord-Aurdal (9), Hamar 
(11) og Tynset (14).

En aktiv kunstnerbefolkning er en viktig ressurs i 
et demokratiperspektiv, fordi meningsutveksling, 
debatt og stillingstakning krever «ytrere» som løf-
ter fram tematikker og skaper innhold å diskutere. 
Tilveksten av nye kunstnere innen alle sjangere har 
over tid vært lav i Innlandet.

Det ventes en betydelig vekst- og utviklingspotensial 
innen kultur- og opplevelsesnæringene. Utforming 
av strategier for satsing på kulturnæringene kan 
ha mye å hente fra innovasjonsforskningen. Det er 
potensial for tettere samarbeid mellom reiselivs- 
aktører og aktører innen eksempelvis idretts-,  
museums- og arrangements-næringene. Det 
finnes også potensial for nytenkning gjennom 
kobling av kompetanse innen reiseliv, profesjonelle 
kunstuttrykk, idretts-, kunst- og kulturarenaene.

Det er behov for økt forskning på kulturfeltet, også 
der kulturområdet tangerer mot næring, utdanning 
og andre fagområder. Digitale opplevelser og 

digital kreativitet skal inkluderes i kultursektorens 
arbeidsfelt, sammen med økt fokus på digital 
utvikling og aktiv formidling i bibliotekene. 

Å stimulere de unges muligheter til å utvikle egne 
ressurser og kreativitet er med på å forme dem til 
hele og engasjerte mennesker. Gode arenaer for 
utvikling og skaperkraft er avgjørende for en posi-
tiv samfunnsutvikling.

Frivillighet
63 % på landsbasis har gjort en frivillig innsats det 
siste året. Den ulønnede innsatsen kan omregnes 
til 148 000 årsverk. I Innlandet er det 8 724 fri- 
villige lag og foreninger, tilsvarende 8,5 % av hele 
landet. Innlandet har flest lag/ foreninger/ innret-
ninger innenfor kategorien idrett, kunst og kultur, 
rekreasjon og sosiale foreninger.

Idrett og fysisk aktivitet
Idretten representerer landets største frivillige 
organisasjoner med 1,9 millioner medlemskap.  
I 2018 var det 151 840 aktive medlemmer innenfor 
ulike idretter i Innlandet, fordelt på 944 klubber og 
lag. Dette utgjør 40 % av befolkningen i Innlandet. 
Fotball, håndball, ski, gym og turn er de største 
idrettene, mens motorsport er den idretten som 
har hatt størst vekst de siste årene. I 2018 ble det 
totalt fordelt 1,4 milliarder kroner til idrettsanlegg 
i Norge fra Norsk Tipping. Av dette gikk ca. 113 
millioner kroner til Innlandet. I fylket bygges det 
anlegg for ca. 850 millioner kroner hvert år, fordelt 
på drøyt 140 anlegg.

Kulturnæringens betydning
• Sysselsettingen i kultur- og opplevelses- 

næringene utgjør ca. 7 % av det totale antallet 
arbeidsplasser i Innlandet (2012).

• Halvparten av de sysselsatte er kvinner. 

• Hoveddelen av de ansatte i kulturnæringene 
befinner seg i Oslo (6,5 % av de sysselsatte). 

• For Innlandet ligger andelen på like under 2 %

Kilder: Telemarksforskning 2018, Statistisk Sentralbyrå, 2018 - Kulturstatistikk 2017, Statistisk Sentralbyrå, 
Brønnøysundregistrene
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Ung i Innlandet
Det er de unge som skal skape fremtiden og 
gjøre verden til et bedre sted å leve i

Fridtjof Nansen
 
Framtida i Innlandet handler om dagens ungdom. 
Derfor skal Innlandet være et godt sted å vokse 
opp for våre 80 000 barn og unge. Barn og unges 
helse er helt sentralt for å motvirke sosiale helse- 
forskjeller, og for å fremme god læring, gode bo- 
miljøer og gode oppvekst- og levekår. De fleste 
barn og unge i Innlandet får oppfylt grunnleggende 
behov for mat, drikke, hvile/søvn, bevegelse, sosial 
støtte og nettverk. 

Sosial og økonomisk ulikhet en betydelig ut- 
fordring. Familieøkonomi påvirker ungdommens 
helse, framtidsutsikter, utdanning, ensomhet og 
matvaner. I dag har 15-20 % av våre barn og unge 
nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske plager. 
Personer som har opplevd psykiske plager i ung-
domsårene har større risiko for psykiske plager og 
lidelser senere i livet. 

Trender i ungdomskulturen 
Ungdom er opptatt av å ha kontroll over livet sitt 
og redusere risiko. De er vel-organisert og de for-
holder seg til regler. De er opptatt av gode karak-
terer, trening og de er ansvarsfulle. Samtidig er de 
mindre opptatt av å skille seg ut og være unike. De 
er opptatt av det som er ekte og de påvirkes i stor 
grad visuelt, av hvordan ting ser ut og føles. 

Trenden viser også at de unge er omsorgsfulle, 
tolerante og inkluderende, men også selvopptatte 
individualister, som kommuniserer mer enn noen 
gang før. Det har nesten blitt en selvfølge å dele og 
å by på seg selv. Dette gjør at grenser for privat og 
offentlig flyttes. 

Foreldre, venner og lokalsamfunn 
Foreldre betyr mye for de unge, de er viktige støtte-
spillere og rollemodeller. Mange av ungdommene 
oppgir at de er fornøyd med foreldrene sine, og 
de aller fleste sier at de har fortrolige venner. For 
unge er det å være til å stole på svært viktig. Gode 
relasjoner er også av stor betydning. Få unge opp-
gir at de føler seg ensomme. 

De fleste av ungdommene er fornøyd med sitt 
lokalmiljø og de fleste trives med å bo og leve i sin 
kommune. Tilgjengelighet til grøntområder og møte- 
plasser i bo- og nærmiljø påvirker barn og unges 
muligheter for utfoldelse, og er et viktig perspektiv 
i stedsutviklingen.

Skole og utdanning 
Det er generelt høy trivsel og trygt miljø på skolene. 
Men noen opplever mobbing, og det må jobbes ak-
tivt for å forhindre mobbing. Å ha det trygt og godt 
på skolen og ha høy trivsel henger tett sammen 
med læring og gjennomføring. 

Kilde: Folkehelseinstituttet, ungdataundersøkelsen.  

67 % 
av ungdommene i Innlandet er 
fornøyd med egen helse

20 500 
småbarn (0–5 år)

28 400
barn (6–12 år)

30 700
ungdom (13–19 år)

9 % 
av ungdomsskoleelvene  
opplever mobbing. Norge: 8 %

66 % 
av ungdommene i Innlandet er 
fornøyd med lokalmiljøet der de bor

80 000 barn og unge i Innlandet
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Virksomheter – Innlandet 2019

Antall virksomheter

47 317
+11,8 % siden 2012
Norge: +19,5 % siden 2012

Andelen virksomheter uten ansatte

68 %
+9,4 pp  siden 2012
Norge 65 %, +5,5 pp siden 2012

Hva lever vi av i Innlandet?
I sagalitteraturen står det at flere av de norske kongene ble sendt til Innlandet for læring, prøvelser 
og modning. Harald Hårfagre ble som 5-åring bortført av jotnen Dovre for å bo sammen med han 
i 10 år. Det var i Innlandet Harald fikk den kunnskapen og visdommen han trengte for å utføre den 
krevende oppgaven det var å samle landet til ett rike. Med impulser fra sagatiden fikk Innlandet som 
læringsarena fornyet kraft på 1800-tallet. Folkeskolebevegelsen startet med Sagatun folkehøyskolen 
på Hamar i 1864, med helt nye tanker om kunnskapstilegnelse. 

En positiv arbeidsplassutvikling er viktig for  
regional og lokal utvikling. Bortfall av arbeids- 
plasser vil over tid medføre fraflytting og redusere 
muligheten for innflytting. Dette vil igjen redusere 
mulighetene for å utnytte ressursene i Innlandet. 
Verdiskaping og utvikling av næringslivet i 
Innlandet handler ikke bare om antall arbeids- 
plasser. Like viktig er hvilke arbeidsplasser, hva 
slags yrker, kompetanse, arbeidsforhold og lønns-
nivå. Hovedutfordringen for Innlandet med hensyn 
til arbeidsplassutvikling er en næringsstruktur 
bestående av en stor andel næringer som enten gir 
lav verdiskping eller som er i tilbakegang. Det er få 
næringer I Innlandet som er i nasjonal vekst. 

Offentlig sektor størst
Det er 173 698 sysselsatte personer med arbeids-
ted i Innlandet. Offentlig sektor er klart den sektor 
som sysselsetter flest med 35 % av arbeidsplassene. 
Herav er kommunal tjenesteyting den største næ-
ringen med i overkant av 40 000 ansatte. Offentlig 
forvalting inkludert annen tjenesteyting utgjør hele 
44 % av de sysselsatte. Næringer i privat sektor 
som er viktige for sysselsetting er henholdsvis  
varehandel, hotel og resturantvirksomhet(16 %),  
bygg og  anleggsvirksomhet (9 %), finans og  
forretningsmessige tjenesteyting (9 %) og industri 
og bergverksdrift (9 %).

Jordbruk og skogbruk er større næringer i 
Innlandet enn på landsplan, men samlet sett 
utgjør disse næringene allikevel en liten andel 
av alle ansatte. Litt under 5 % av de sysselsatte 
med arbeidssted i Innlandet jobber innen jord- og 
skogbruk

6 % av landets verdiskaping
Verdiskapingen i Innlandet var på omtrent 140 
milliarder i 2017 som tilsvarer 6 % av den totale 
verdiskapingen i Fastlands-Norge. De største 
næringene med tanke på verdiskaping er offentlig 
administrasjon, undervisning og helse som står 
for 35 % av den totale verdiskapingen i Innlandet. 
Deretter kommer tjenesteyting (27 %) og bygg, an-
legg, varehandel og transport (22 %). Totalt utgjør 
nevnte næringsgrupper langt over 80 % av den 
totale verdiskapingen I Innlandet.

I forhold til landet for øvrig er regionen overre- 
presentert i primærnæringene (jord-og skogbruk) 
som står for rundt 4 % av den totale verdiskapin- 
gen i Innlandet. Verdiskapingen innenfor skogbruk 
er årlig litt over 2 milliarder, noe som utgjorde 
omtrent 40 % av landets totale verdiskaping innen 
skogbruk.
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Kilder: Arbeidsplasser: Sysselsatte etter arbeidsted. SSB/PANDA. Tallene fra og med 2015 er ikke sammenlignbare 
med tidligere årganger. Verdiskaping: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter region, næring, statistikkvariabel og år. 
SSB tabell 11713. Virksomheter:Virksomheter, etter region, eiersektor, antall ansatte, statistikkvariabel og år. SSB 
tabell 10308 

Arbeidsplasser – Innlandet 2017                                                               

Verdiskaping i mill. kroner – Innlandet 2017

Andelen offentlig ansatte

35 %
+46 siden 2015

Andelen ansatte varehandel

11 %
-96 siden 2015

Andelen ansatte i forretnings-
messige tjenester

7 %
+486 siden 2015

Totalt antall sysselsatte 

173 698
+749 siden 2015

Andelen kommunale tjenester

24 %
+34 siden 2015

Andelen ansatte i bygg og anlegg

9 %
+901 siden 2015

Andelen ansatte i jordbruk

4 %
-549 siden 2015

Andelen statlige tjenester

11 %
+12 siden 2015

Andelen ansatte i private tjenester

9 %
-89 siden 2015

Andelen ansatte i skogbruk

1 %
-132 siden 2015

5 190
4 849

6 477

49 123

37 397

30 457

6 136
Primærnæringene

Bioøkonominæringene

Potensielt biobaserte næringer

Offentlig administrasjon,
undervisning,helse

Tjenesteyting

Bygg, anlegg, varehandel,
transport

Annen industri
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Arbeidsliv
Arbeid er et grunnleggende element i velferds- 
staten. Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy 
sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i 
arbeidslivet er høyt. Det er særlig sysselsetting av 
kvinner og eldre som bidrar til høy sysselsetting i 
Norge, sammenliknet med andre land i Europa.

En høy og stabil yrkesaktivitet har både stor betyd-
ning for enkeltindividet og for samfunnsøkonomien. 
En av løsningene på endringene i befolknings- 
sammensetningen med en økende eldreandel, er å 
øke sysselsettingsgraden, og det er derfor noe vi 
fortsatt må tilrettelegge for.

Lavt lønnsnivå
Næringsstruktur og lønnsnivå henger tett 
sammen. Gjennomsnittlig månedslønn for alle  
yrker i Norge er 45 380 kr. Innlandet har en gjen-
nomsnittlig månedslønn på 41 405 kr., dvs. om-
trent 4 000 kr lavere enn landsgjennomsnittet.

Det er stor forskjell på gjennomsnittlig månedslønn 
mellom de ulike næringene. Overnatting og serverings- 
virksomhet har lavest lønn med en gjennomsnittlig 
månedslønn på 30 360 kr i Innlandet (Norge= 
31 580 kr), etterfulgt av primærnæringene jord-
bruk, skogbruk og fiske med en månedslønn på 34 
005 kr (Norge=38 200 kr). Årsken til at lønnsivået i 
Innlandet er lavere enn ellers i Norge, er at de næ-
ringene som gir lavere verdiskaping og lavere lønn, 
er overrepresentert i vår region. 

VI skal ha flere i arbeid
Sykdom eller skade gjør at noen personer ikke  
lenger er i stand til å arbeide. Pr desember 2018  
var det totalt 31 059 personer i Innlandet med uføre- 
trygd. Mange av disse personene har ikke arbeid, 
men noen jobber i redusert stilling. Videre er det 
totalt 13 599 personer med nedsatt arbeidsevne 
pga. sykdom, skade eller lyte. Dette er personer 
som trenger tiltak, behandling  eller  oppfølging 
med en viss varighet for å komme tilbake til arbeid. 
Av disse er det 8 567 personer som har arbeidsav- 
klaringspenger (AAP). En del av disse ender opp 
med uføretrygd etter tre år på AAP.

Gjennomsnittlig antall personer i 2017 med fravær 
fra arbeid og som mottok sykepenger fra NAV var 
10 570 personer. De fleste av disse kommer tilbake 
til arbeid, noen ender på arbeidsavklaringspenger 
(AAP) og noen på uføretrygd.

Videre var det 3 474 helt arbeidsledige personer pr 
desember 2018 som er registrert som arbeids- 
sø- kere hos NAV. Dette er aktive arbeidssøkere 
og kan ta arbeid på kort varsel. I tillegg er det 763 
arbeids- søkere som deltar på tiltak i regi av NAV 
for å øke mulighetene til å komme tilbake til jobb 
og 1 731 delvis ledige arbeidssøkere som har noe 
arbeid. 

Lavt ledighetsnivå, men mange uføre

Andel helt ledige i befolkningen

1,9 %
Norge 2,3 %

Andel uføre i befolkningen

13 %
Norge 9,8 %

Andel ledige blant unge (15–29 år)

2,7 %
Norge 2,7 %

Andel ledige 30–74 år

1,7 %
Norge 2,1 %

I Innlandet har vi flere uføre i befolkningen enn snittet for 
Norge, og selv om nivået har vært relativt stabilt den siste år-
rekken, er det bekymrende. Nivået er også høyt i et nordisk per-
spektiv. Kvinner er mer uføre enn menn, og de uten utdanning 
er overrepresentert. Andelen unge uføre øker. Det å redusere 
andelen unge AAP- og uføretrygdmottakere er viktig for å gi 
våre unge fremtidige muligheter i arbeids- og samfunnslivet. 
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Borna mine skal vekse opp utan å vere reiva i odelsplikt
Om det gjer dei i villreie om vegval i livet
Finn dei hesjetråd og staur under låvegolvet.

«Odel» av Sigmund Løvåsen

Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid

Ledige på tiltak: 763
Arbeidssøkere som deltar på 
tiltaki regi av NAV for å øke  
mulighetene for å komme i 
arbeid.

Delvis ledige: 1 731
Arbeidssøkere registrert hos 
NAV som har noe arbeid. 45 % 
mottar dagpenger.

Helt ledige: 3 474
Arbeidssøkere registrert hos NAV og 
som er aktive arbeidssøkere og kan ta  
arbeid på kort varsel. 47 % av de helt 
ledige mottar dagpenger.

Sykefravær: 10 570
Gjennomsnittlig antall personer med fravær 
fra arbeid og som mottar sykepenger fra 
NAV. Mange kommer tilbake i arbeid, 
en del ender på arbeidsavklaringspenger 
(AAP), noen på uføretrygd.

Uføre: 31 059
Personer med sykdom eller  
skade som i hovedsak ikke lenger 
er i stand til å arbeide.

Nedsatt arbeidsevne: 13 599  
Personer med nedsatt arbeidsevne pga. 
sykdom, skade eller lyte. Trenger tiltak, 
behandling eller oppfølging med en viss 
varighet for å komme tilbake i arbeid. 
8 567 av disse har arbeidsavklaringspen-
ger (AAP). En del ender opp med uføre-
trygd etter 3 år på AAP.
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Forskning og utvikling
Forskning og utvikling (FoU) er viktig for innova-
sjon og verdiskaping. De vanligste indikatorene for 
forskningsaktivitet er basert på utgifter knyttet til 
FoU eller antall personer som arbeider med FoU.  
Det er naturlig nok de store universitetsbyene som 
topper de fleste målingene av FoU-aktivitet. Nær-
mest uavhengig av målemetode, ligger Innlandet 
betydelig under landsgjennomsnittet for FoU-virk-
somhet. Innlandet er den regionen i Norge med 
lavest FoU-utgifter både i 2005 og 2016. Kun 2 % 
av landets samlede utgifter til FoU i 2016 gikk til 
Innlandet. 

10 % av virksomhetene i Hedmark og 17 % i 
Oppland stod oppført med FoU-virksomhet i 2017. 
Ser vi på forholdet mellom FoU-utgifter, FoU-ut-
gifter pr. innbygger og utførte FoU-årsverk i fylker 
uten hovedsete for et universitet i 2016, ser vi at 
både Hedmark og Oppland kommer dårlig ut.

Virkemidler for å oppnå innovasjon
Det er ikke et mål i seg selv å øke forskningsinn- 
satsen i Innlandet. Forskning er et av flere virke- 
midler for å oppnå innovasjon og utvikling, og 
forskningsinstitusjonene er viktige aktører i inno- 
vasjonssystemet. Forskning kan både bidra til å 
løse samfunnsutfordringer knyttet til eksempelvis 
eldrebølge og utvikling av offentlig sektor, og bidra 
til direkte verdiskaping i næringslivet. Forsknings- 
basert innovasjon er viktig for bedrifter i en stadig 
mer konkurranseutsatt og globalisert verden.

De viktigste virkemidlene for å stimulere til økt 
forskningsbasert innovasjon ligger hos Norges 
forskningsråd, Regionale forskningsråd, Innova- 
sjon Norge og hos fylkeskommunene.

Fordeling av FoU etter fylke 2016
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Tildelinger til Innlandet fra Norges forskningsråd 2017

Kostnader egenutført FoU  
Innlandet 2017

774 mill. kr
+118 % siden 2010 
2,4 % av andelen i Norge

Universiteter og høgskoler

NTNU Gjøvik, 
Høgskolen i Innlandet  
og LIMPI

Kostnader innkjøpt FoU 
Innlandet 2017

122 mill. kr
+63 % siden 2010
1,6 % av andelen i Norge

4 forskningsinstitutter

NINA, NIVA, SINTEF 
og NIBIO
med avdelinger flere steder i 
Innlandet

FoU-årsverk i Innlandet 2017

617
3 % av FoU i Norge

Klynger

NCE Raufoss og NCE 
Heidner Biocluster
+ flere sterke klynger og  
kompetansemiljøer

Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

Næringsliv

75 mill. 47 mill. 37 mill.

Universiteter 
og høgskoler

Institutt- 
sektoren
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Utdanning for Innlandet
Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert 
enkelt menneske og for samfunnet som helhet. 
På individnivå viser forskning at utdanning bidrar 
til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. 
Lavt utdanningsnivå er relatert til lavere deltakelse 
i arbeidslivet og større risiko for svekket helse, 
arbeidsuførhet og uføretrygd. Det er derfor viktig 
å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i 
videregående opplæring. Det er mange og kom-
plekse sammenhenger til frafall og manglende 
gjennomføring av videregående opplæring. Unge 
som ikke fullfører videregående opplæring er en 
heterogen gruppe, og det er mange ulike historier 
og forløp bak tallene i gjennomføringsstatistikken. 

Utdanning gir muligheter for alle
26 % prosent av Innlandets befolkning over 16 år 
har høyere utdanning (Norge 33 %). Det er store 
variasjoner mellom kommunene i fylket. Da målet 
på utdanningsnivået er basert på andelen av 
befolkningen over 16 år, vil det kunne innebære at 
kommuner (og regioner) med høy andel eldre vil få 
en lav andel med høyere utdanning (det er færre 
eldre som har høyere utdanning). Over tid har ut-
danningsnivået i Innlandet sakte, men sikkert økt 
og andelen med høyere utdanning har siden 1988 
økt fra 10 % til 26 % i 2017. Andelen av befolkningen 
med videregående utdanningsnivå er i samme  
periode stabilt, mens det er andelen med grunn-
skole som høyeste utdanningsnivå som minsker. 

Barnehage
Det er 406 barnehager i Innlandet fylke, 183 av 
disse er private. Andel barn mellom 1 og 5 år med 
barnehageplass er 92 %. Dette har vært stabilt 
siden 2010. I 2004 var imidlertid denne andelen 
kun 76 %. 

Grunnskolepoeng
Svake prestasjoner i grunnskolen er den klart  
viktigste enkeltforklaringen på manglende  
gjennomføring av videregående opplæring. Grunn-
skolepoeng er beregnet som gjennomsnittet av 
elevenes avsluttende karakterer fra grunnskolen 
multiplisert med 10. Det er et mål for det samlede 
læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer, og benyttes som kriterium for opptak til 
videregående skole. Gjennomsnittlig grunnskole-
poeng i Innlandet er økende og for elever som gikk 

ut av 10. trinn våren 2018 var gjennomsnittet 41,6 
grunnskolepoeng. Dette er 0,2 under landsgjennom- 
snittet, men med en økning på 2,1 siden 2014.

Elevers fagvalg er relativt stabilt fra år til år, men 
noen endringer er å se både i søkemønster og i 
antall elever på de ulike utdanningsprogrammene. 
Det er en svak økning av elever som søker seg til 
yrkesfaglige utdanningsprogram.  

Gjennomføring i videregående opplæring 
Betydningen av å gjennomføre videregående skole 
og forhindre frafall blir stadig større. Frafall fra 
utdanning og arbeidsliv blir forbundet med en økt 
risiko for dårlige levekår og helseplager. Annen-
hver elev som ikke fullfører og består videregående 
opplæring blir avhengig av langvarige offentlige 
ytelser. Det koster NAV 12–13 millioner kroner hvis 
en skoleungdom ikke fullfører og består skolen og 
blir gående på trygd hele livet. Dersom frafallet i 
videregående reduseres med en tredjedel vil sam-
funnet kunne spare 5,4 milliarder kroner i året. Vi 
vet videre at svakt læringsutbytte i skolen får store 
konsekvenser for videre utdanningsmuligheter og 
yrkesliv. Det betyr at kunnskap og evne til omstil-
ling blir stadig viktigere, både for arbeidslivet som 
helhet og for den enkelte.  

En konkret målsetting er at flest mulig skal fullføre 
og bestå videregående opplæring etter fem år. Av 
de som startet i videregående opplæring i 2012 
hadde 75 % fullført fem år senere. Til sammenlig-
ning var det kun 67,6 % av elevene i Innlandet som 
hadde gjennomført videregående utdanning etter 
fem år av 2001-kullet. Jenter har gjennomgående 
høyere gjennomføring etter fem år enn gutter. Dette 
gjelder nasjonalt og i Innlandet. Flere jenter enn 
gutter tar også høyere utdanning.

Gjennomføring pr. skoleår for Innlandet for skole-
året 2017/2018 er på 86,6 %. Dette er en økning på 
0,7 prosentpoeng fra skoleåret 2016/2017, og er 
det beste årsresultatet for denne indikatoren som 
er målt. Innlandet ligger 1,0 % over landsgjennom-
snittet på denne indikatoren. 

Ungdom i Innlandet tar høyere utdanning i om 
lag samme utstrekning som ungdom i resten av 
landet. Dette gir muligheter for framtidens arbeids-
marked og regionens verdiskaping.

Kilde: Ipsos MMI
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Gjennomføring 5 år

Sluttere i videregående skole

3,9 %
+0,2 pp siden forrige år

♂♂: 3,8 % ♀♀: 4.0 %
Norge: 3,8 %

Andel barn mellom 1 og 5 år 
med barnehageplass

92,4 %
-0,5 pp siden forrige år

Fordeling yrkesfag og  
studieforberedende

Yrkesfag: 51 %
+0,6 pp siden forrige år

Studieforb.: 49 %
-0,6 pp siden forrige år

Grunnskolepoeng

41,6
+0,6 poeng siden forrige år

♂♂: 39,1 ♀♀: 44,1
Norge: 41,8

Andel elever i Innlandet som har gjennomført fem år etter de startet utdanningen.

Voksne (25 år og eldre) i videre-
gående opplæring 2017/2018

2090
+38 siden forrige år

Praksiskandidater (25 år og 
eldre) i 2017/2018

778
-4 siden forrige år

Kilde: SSB
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2090 voksne i videregående opplæring
Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende 
krav til kompetanse. For å dekke arbeidslivets 
behov må flere stå lengre i jobb, og flere av oss 
må ta mer utdanning og opplæring. Uten fullført 
videregående opplæring vil det bli vanskelig å få 
en stabil tilknytning til arbeidslivet.

Nesten 600 000 voksne i Norge i alderen 25–66 
år mangler fullført videregående opplæring, og 
denne situasjonen vil vedvare i mange år framover. 
Innlandet hadde 2090 voksne (25 år og eldre) i 

videregående opplæring og 778 praksiskandidater 
i 2018. 496 voksne ble realkompetansevurdert, 
og av disse ble 284 realkompetansevurdert på 
yrkesfag. 

For å motivere voksne til å ta mer utdanning må 
det legges vekt på at opplæringstilbudene er  
fleksible og tilrettelagt for voksne.

Voksne vil kunne utgjøre en større andel av den 
framtidige elevmassen i videregående opplæring i 
årene framover og det må planlegges for dette.

Hva solskinn er for den sorte muld, er sann opplysning 
for muldens frende.

Høyskolesangen, Grundtvig

Befolkningens utdanningsnivå i Innlandet

Grunnskolenivå

Videregående skole-nivå

Universitets- og høgskolenivå
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Internasjonalt samarbeid 
Eksportbedriftene i Innlandet sysselsetter om lag 19 000 arbeidstakere og eksporterer for vel 27 mil-
liarder kroner i året. Over 70 prosent av eksporten går til andre EØS-land. Innlandet har et omfattende 
engasjement i nordiske, europeiske og internasjonale organisasjoner og nettverk. Et europeisk in-
teresse- og verdifellesskap er grunnlaget for samarbeidet med EUs institusjoner og regioner. Samar-
beidet skal bidra til et trygt, fritt, bærekraftig og økonomisk sterkt Europa der land, byer og regioner 
tar felles ansvar for felles utfordringer. Deltakelse i europeiske programmer og prosjekter bidrar til 
samfunns- og tjenesteutviklingen lokalt og regionalt. Innlandet har også samarbeid med land utenfor 
Europa, inkludert Kina og andre framvoksende økonomier og land i Sør.

EØS-avtalen 
Norge har en åpen økonomi der eksport utgjør 
vel 40% av brutto nasjonalprodukt. Vi er dermed 
avhengige av forutsigbare rammer for internasjonal 
handel og spesielt av tilgang til det europeiske indre 
markedet. EØS-avtalen gjør Innlandet til en del av 
dette markedet med over 530 millioner innbygge-
re. EØS-avtalen medfører også at lover og regule-
ringer som er drøftet og vedtatt av EU-institu- 
sjonene løpende tas inn i norsk lovverk og for-
valtning. EU-politikk gjør seg gjeldende i om lag 
halvparten av kommunestyre- og fylkestingsakene.  
Kommunesektoren har derfor sterke legitime 
interesser i utviklingen av EUs politikk gjennom 
deltakelse i europeiske organisasjoner og nettverk.

Europeisk samarbeid
Mange samfunnsutfordringer er grenseover- 
skridende og krever felles innsats for å utvikle  
løsninger. Internasjonalt samarbeid gjennom blant 
annet Interreg bidrar til tilgang til kompetanse, bedre 
tilgang til tjenester og større markeder for lokale 
bedrifter. Regjeringen forutsetter at fylkeskommunene 
opprettholder kunnskap og innsikt i de mulighetene 
som norsk deltakelse i EU-programmer gir.  Dette 
gjelder så vel for Innlandets bedrifter, klynger og 
forskningsmiljøer, som ungdom og studenter som 
på utveksling får ny kunnskap om verden, språk-
kunnskaper og nye nettverk og kulturaktører som 
samarbeider om oppsetninger og produksjoner. 
Deltakelse i europeiske programmer gir også en 
god mulighet til å veksle opp egne midler med 
ekstern finansiering, ut fra erfaring opp mot et 
1:10-forhold.

Globale utviklingstrekk
Innlandet påvirkes også av internasjonale 
utviklingstrekk. En analyse fra ESPON viser at Norge 
og Innlandet vil bli hardere rammet økonomisk enn 
resten av Europa, viss utviklingen skulle gå i ret-
ning av mindre integrasjon i Europa som følge av 
sosial uro og endringer i det politiske landskapet. Be-
folkningen i Schengen-landenes nærområder i sør 

øker raskt noe som fører til behov for en koordinert 
migrasjons- og sikkerhetspolitikk. Samtidig er ur-
banisering, klimaendringer og tap av artsmangfold 
globale trender som kaller på felles løsninger.

Grense med Sverige
Innlandet har en 400 kilometer lang grense mot 
Sverige. De fleste grensekommunene er også  
distriktskommuner. Interreg-programmene bidrar 
til å redusere grensebarrierer og fremmer sam-
arbeid innen områder som arbeidsmarked, infra-
struktur, kompetanse, næringsliv, kulturminner 
og forvaltning av grensekryssende naturområder. 
Det er viktig for hele Norge at Innlandet håndterer 
utfordringer som grensen skaper og utvikler sam-
arbeidet mellom norske og svenske myndigheter, 
bedrifter og utdanningsinstitusjoner. 

Global dialog
Selv om Innlandet fylkeskommunes internasjonale 
hovedfokus naturlig vil være Europa, har Innlandet 
også samarbeid med framvoksende markeder 
som for eksempel Kina, og Innlandet deltar også i 
hva vi kan kalle en «global dialog» som blant annet 
omfatter et samarbeid med Namibia i det sørlige 
Afrika. 

Internasjonalt samarbeid krever nå som før dris-
tighet, kompetanse og ressurser. Ved å føre en 
politikk tilpasset fylkets behov og muligheter, kan 
Innlandet ta nye posisjoner også internasjonalt.

Morokulien tollstasjon.  
Foto: Erik Johnsen/Hedmark fylkeskommune

40  |  Internasjonalt samarbeid 



Internasjonalt samarbeid   |  41

På grensa

Grenseoverskridende regionale samarbeidsorgan Norge-Sverige 

27 mrd kr 
i vare- og tjenesteeksportverdi 
utenom olje og gass.
70% til EØS-land.
Snitt pr. fylke i Norge (1.1.2020): 
63 mrd kr

60 lærlinger
fra Innlandet tar hvert år deler av 
læretida i utlandet.

975 bedrifter
fra Innlandet har siden 2014
deltatt i FoU i Interreg
Sverige-Norge

5,9 mrd kr
Sälen-Idre-Trysil-Engerdal 
samlet omsetning i reiselivet
og tilgrensende næringer

90,7 mill. kr
fra det europeiske forsknings-
programmet tildelt Innlandet 
2014-2018.
Snitt pr fylke i Norge: 342,3 mill kr

 3  tollstasjoner  

 1  europavei    

 2  riksveier      

14 fylkesveier

 3  nasjonalparker  

 1  grensekryssende vassdrag 

 1  flyplass

 1  grensekryssende jernbane

• Interreg Sverige-Norge – 7-årig utviklingsprogram mellom Norge, Sverige og EU med 
146,4 millioner euro som finansiell ramme 2014-2020

• Grensekomiteen Hedmark-Dalarna – delfinansiert av Nordisk ministerråd 

• Grensekomiteen Arvika-Kongsvinger (ARKO) - delfinansiert av Nordisk ministerråd 

• Grensetjenesten Morokulien – hjelper innbyggere og bedrifter med små og store problemer 
som oppstår som følge av nasjonsgrensen 

• Grenseredningsrådet – samarbeid om redningstjeneste, samfunnssikkerhet og beredskap

Kilder: SSB, NVE, ESPON, Menon Economics, Norges forskningsråd



Trygghet og like muligheter    
Tradisjonelt har det et vært et stort økonomisk og sosialt spenn innenfor befolkningen i Innlandet.
Husmannsvesenet har preget Innlandet med stor kontrast mellom store og rike gårder til de mange 
små husmannsplassene og de primitive skogshusvær. Samtidig fantes det rike og mektige miljøer 
innen industri og handel, mens arbeidsfolk, og særlig kvinner, hadde små økonomiske og sosiale  
muligheter. Urfolk og minoriteter i Innlandet har en lang historie med kamp for aksept og rettigheter, 
og sterke kvinneskikkelser har reist kravet om likestilling i arbeids- og samfunnsliv

Inntekt og sosiale forskjeller
De økonomiske ulikhetene i Norge øker. Både an-
del og antall barn i husholdninger med vedvarende 
lav inntekt har økt de siste 10 årene, og nå lever 7 
900 barn i Innlandet i husholdninger med ved- 
varende lavinntekt. Barn med innvandringsbak-
grunn er i flertall, men de siste årene har det også 
blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinn-
tektsgruppen.

Gjeldsgraden blant norske husholdninger er høy, 
og har tiltatt de senere årene. 13 % av Innlandets 
husholdninger hadde i 2017 gjeld tre ganger 
høyere enn samlet inntekt. Innlandet er dog den 
regionen i landet med lavest gjeldsgrad. Selv om 
de fleste grupper i samfunnet har fått bedre helse 
i løpet av de siste 30 årene, har helsegevinsten 
vært størst for de som allerede hadde den beste 
helsen – de med lang utdanning, god inntekt og 
som levde i parforhold. Dette gir store forskjeller 
når vi ser på forventet levealder og utdanningsnivå. 
Og forskjellene i forventet levealder øker over tid 
i Innlandet. Menn med videregående skole eller 
høyere utdanning, forventes å leve nesten seks 
år lenger enn menn med grunnskole som høyeste 
utdanning. 

Like muligheter
Trygghet og rettferdighet handler om en bære-
kraftig utvikling som sikrer at alle mennesker får 
et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. 
Demokratisk og sosial deltakelse gir anledning til 
å ytre seg og påvirke. Det styrker innflytelsen over 
eget liv og tilhørigheten til samfunnet. Likestilling 
betyr at alle personer skal ha like rettigheter og 
muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet 
kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, 
etnisitet og religion.

Det er utfordringer knyttet til likestilling både i 
arbeidsliv, i skole og barnehage, i planlegging og 
politikk og i samfunnet for øvrig. Det er en ut- 
fordring med det kjønnsdelte arbeidslivet både  
horisontalt (kvinner og menn i ulike yrker) og verti-
kalt (få kvinner i ledelsen). Nasjonalt er det 46 % av 
de funksjons- hemmede som mener transport er 
en utfordring i hverdagslivet. Personer med ulike 
minoritetskjennetegn blir langt oftere blir utsatt for 
hatytringer enn den øvrige befolkningen.

Demokratisk deltakelse
Innlandet har hatt en økning i kvinneandelen 
blant ordførere, som etter valget i 2015  ble på 
33 % mot 28 % i landet for øvrig. Kvinneandelen 
blant kommunestyremedlemmer har vært relativt 
stabil (ca. 40 %) etter kommunevalgene i 2011 og 
2015. Aldersgruppen 40–59 år utgjør hele 56 % 
etter kommunevalget i 2015. Det tegner seg videre 
et bilde av at de valgte til kommunestyrene ikke 
representerer et mangfold med ulik landbakgrunn. 
Andelen kommunestyrerepresentanter med annen 
landbakgrunn enn Norge var under 3 % etter valget  
i 2015. Valgdeltakelsen i Innlandet er litt lavere enn 
landsgjennomsnittet på alle de tre politiske nivåene. 
De viktigste utfordringene for et likestilt Innland- 
samfunn med tanke på demokratisk deltakelse 
er å stimulere til økt deltakelse fortrinnsvis for de 
uten norsk landbakgrunn, men også å stimulere til 
økt deltakelse for de under 40 år. Det sees også at 
færre kvinner enn menn blir ordførere.

Ei morken, lita brakke, bare et fattig minne
om ukjent livsens lagnad og slit i lange år.
I vindens sus rundt lafta lever den håplause 
lengsel de nærte i bønn og bannskap 0m 
bedre tider og kår.

Fra «Brakka» av Hans Børli
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Demokrati og likestilling

Andel kvinnelige ordførere – Kommunevalget 2015

Representasjon i kommunestyrer – Kommunevalget 2015

Andelen kvinnelige ordførere

33 %
+14,6 pp siden 2011
Norge 28,3 %, +5,6 pp siden 2011

Andelen kvinner

40 %
-0,7 pp siden 2011
Norge 39,0 %, +0,9 pp siden 2011

Kr 550 250
Gjennomsnittlig inntekt etter 
skatt for husholdninger i  
Innlandet 2017

Andelen kvinnelige varaordførere

50 %
+2,1 pp siden 2011
Norge 42,8 %, +7,3 pp siden 2011

Andelen under 40 år

23 %
-2,3 pp siden 2011
Norge 24,9 %, -1,1 pp siden 2011

13,5 % 
andel av husholdninger med 
gjeld større enn tre ganger sam-
let inntekt. +3 pp siden 2007

Andelen uten Norsk landbakgrunn

2,5 %
+0,3 pp siden 2011
Norge 2,7 %, +0,3 pp siden 2011

7 900 
barn i Innlandet 0–17 år bor i 
husholdninger med vedvarende 
lavinntekt (2017)

Kjønnslikestilling i Innlandet 2017

Inntekt og ulikhet

Andel sysselsatte som 
jobber deltid

Gjennomsnittlig  
bruttoinntekt

Andel kvinner og menn 
med høyere utdanning

Kvinner 42,8 % Kr 343 100 30,3 %
Menn 13,1 % Kr 463 600 21,2 %

Videregående +Grunnskole

70
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85
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Forventet levealder og utdanningsnivå Innlandet

Menn Kvinner
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Ulykker
Et flertall av innbyggerne i Innlandet sier de opp- 
lever høy grad av trygghet i nærmiljøet, slik som 
ikke trafikkfarlig, lite kriminalitet, lite støy og foru- 
rensing. Dette er kvaliteter innbyggerne setter høyt.

Skader er fortsatt en stor utfordring for folke- 
helsen, og det fører til store samfunnsøkonomiske 
kostnader. Det er en høyere andel som årlig tar sitt 
eget liv i Innlandet enn i landet som helhet. Vold- 
somme dødsfall, og selvmord spesielt, rammer 
menn i større grad enn kvinner. Det har vært en 
betydelig nedgang i dødsfall som følge av ulykker 
de siste tiårene i Norge. Den vanligste hjemme- 
ulykken er fall, og fire av ti personer over 75 år har 
ett eller flere fall per år. I Norge registreres det et 
nytt hoftebrudd hver time, ca. 9.000 i året.

Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikker-
hetsarbeid i Norge. Det var 114 hardt skadde og 
drepte i trafikken i Innlandet i 2018. I 2017 var 
tallet 90. Men siden år 2000 har den prosentvise 
reduksjonen i trafikkulykker vært betydelig større 
i Innlandet enn for landet. Unge bilførere er over-
representert i ulykker, og det er  flest mannlige 
sjåfører. Antall barn som omkommer i trafikken 
har gått sterkt ned, bl.a. takket være bedre sikring 
i bil, med seter og belter. Innlandet er den regionen 
i landet som har flest ulykker med vilt involvert. 
Antall elgpåkjørsler har gått ned de senere årene, 
men en økende rådyrstamme og hjort på veg inn i 
fylket, gjør at ulykkestallet øker.

Reisetid til nærmeste sykehus
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Trygghet og kriminalitet

Ulykker

Anmeldte lovbrudd pr. 1000 
innbygger

48 
60 i Norge

80 % 
er trygg på at de ikke blir utsatt 
for kriminalitet der man bor. 
(Hedmark 2014)

114 
drepte og hardt skadde i trafikk-
ulykker Innlandet (153 i 2004)

80 % 
opplever at de trygt kan ferdes 
utendørs på kvelder og netter 
der man bor (Hedmark 2014)

3 279 
påkjørte og drepte hjortevilt i 
Innlandet 

17,9
hoftebrudd pr. 1 000 innbyggere 
75 år +, -2,5 pp siden 2010.
Norge 17,1. -2,2 pp siden 2010 

Vardebrenning og klokkekiming har i århundrer vært brukt til å varsle om ufred 
og ulykker, og fortsatt står mange brannvakttårn som har bidratt til å avverge 
katastrofer. Ved kirkebrannen i Grue pinsedag 1822 omkom mellom 113 og 117 
mennesker. Kirkedørene slo innover, mens folkemengden presset på utover. 
Etter den tragiske brannen ble det innført en ny lov som krevde at dørene i alle 
offentlige bygg skulle slå utover. 

Trafikkovertredelser og eiendomstyveri utgjør størsteparten av 
de anmeldte lovbruddene. Innlandet har færre anmeldte lov-
brudd enn i Norge for øvrig, med unntak av vinningslovbrudd og 
trafikkovertredelser. Antall anmeldte lovbrudd har blitt redusert 
over en årrekke, særlig pga. færre tyverier. Antall rusmiddel- 
lovbrudd har dog økt til om lag 8 pr. 1 000 innbyggere i fjor.  
Anmeldelser av rusmiddellovbrudd avhenger i stor grad av 
politiets og tolletatens kontrollvirksomhet. Det ble registrert 5 
anmeldelser om vold og mishandling pr. 1 000 innbyggere i fjor.
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Et solid Innland 
Storofsen sommeren 1789 er den verste flomkatastrofen vi kjenner i Norge. I Glommas nedslags- 
felt omkom 61 mennesker. Etter ofsen ble mange gårder flyttet fra dalbunnen og høyere opp i lia, og 
nesten 20 000 mennesker som ble rammet i Gudbrandsdalen og Østerdalen ble med i en organisert 
utvandring til Nord-Norge.

En rekke samfunnsfunksjoner er helt sentrale i vårt 
daglige liv. Bortfall av for eksempel energi- eller 
vannforsyning har umiddelbare virkninger. Vi er 
også avhengige av leveringssikkerhet i elektronisk 
kommunikasjon og at informasjonen som 
systemene inneholder er godt sikret.

Det er viktig å bygge robuste steder og regioner. 
På mange måter er vi i dag mer sårbare enn før, 
gjennom vår avhengighet av forskjellige typer 
infrastruktur, slik som strøm, vann og IKT. Andre 
risikoer som ras, flom, større ulykker og epidemier 
må vi også planlegge for å kunne håndtere.

Samfunnets sårbarhet har vokst i takt med den 
moderne utviklingen av IKT-systemer og teknologi. 
Digital sikkerhet gjelder alle i samfunnet. Norge 
er et av de mest digitaliserte landene i verden, og 
digitale trusler kjenner ingen landegrenser. Sam-
menkobling av teknologi og stadig lengre verdi- 
kjeder med ulik teknologi og flere aktører involvert, 
utgjør en stor trussel for samfunnets verdier og 
interesser. Cybersikkerhet handler derfor om et 
veldig bredt område; 

Et digitalt angrep kan sette hele samfunn ut av 
spill, gjennom at sentrale funksjoner blir rammet. 
Her kan det nevnes kraftforsyning, infrastruktur, 
banker, sykehus, flyplasser med mer. Andre aktuelle 
trusler er svindel, utpressing, spionasje, krenkelser, 
ID-tyveri. På landsbasis anslås det at kostander ved 
cyberkriminalitet utgjør 19 milliarder kroner pr. år.

For å ivareta sikkerhet på alle nivå i samfunnet er 
det viktig å ha kompetanse og bevissthet rundt 
digitale trusler og sikring mot disse. En helhetlig 
tilnærming er nødvendig, dvs fra brukeratferd til 
sikring og oppdatering av tekniske systemer og 
hjelpemidler.I Innlandet har vi Norges tyngste 
kompetansemiljø innen hele verdikjeden, gjennom 
NTNU Gjøvik og Cyberforsvaret på Jørstadmoen, 
Sivilforsvaret, NorSIS og CCIS.

Med Cyberland-prosjektet kan Innlandet ta posi-
sjonen som nasjonalt ledende på et område av 
stor samfunnsmessig betydning – og hvor det er 
mulig å skape vekst i verdiskaping og arbeidsplasser.

Alle kommuner er lovpålagt å gjennomføre risiko- 
og sårbarhetsanalyser og på bakgrunn av disse 
utarbeide beredskapsplaner. Tilsynsansvar for 
dette ligger hos fylkesmannen, som også påser at 
det jevnlig gjennomføres øvelser i kommunene.

Fylkesmannen skal utarbeide en fylkes-ROS  
(ROS= risiko- og sårbarhetsanalyse) minimum 
hvert fjerde år eller når situasjonen tilsier det.  
Instruksen spesifiserer videre fylkesmannens 
ansvar for å samordne, holde oversikt over og 
informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap i fylket.

I Norge skal vi i planleggingen ta hensyn til flere 
faktorer som har med samfunnets robusthet å 
gjøre: 
• Begrensning av energiforbruk og klimagassut-

slipp

• Bygge inn robusthet gjennom samfunnsplan-
leggingen

• Robusthet for naturhendelser

• Regionale risiko- og sårbarhetsanalyser

Samfunnskritiske funksjoner 
• Helse- og omsorgstjenester

• Kraftforsyning

• Elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester

• Tele- og kommunikasjonsinstallasjoner

• Alarmsentraler 110, 112, 113

• Media

• Drikkevannsforsyning

• Matforsyning

• Drivstofforsyning

• Togtrafikkstyring

• Veg- og jernbanestasjoner

• Administrasjonsbygg
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Storstabburet ved Lom bygdamuseum er et staselig tømmerhus i tre høgder bygd i 1613 eller kort tid etter.  
Det er i dag en del av museet og inneholder en utstilling om «Vatn og korn» - de spesielle vanningsteknikkene  
Nord-Gudbrandsdalen er kjent for og hva korndyrkingen har hatt å si opp igjennom tidene. Foto: Arnfinn Kjelland

Matproduksjon
Innlandet er blant de største fylkene målt I volum,  
men en sikker matproduksjon handler ikke bare 
om hvor mye mat som produseres. Det avgjørende 
er måten maten produseres på, hvilket ressurs-
grunnlag den baseres på. Mengden husdyr og 
produksjonen av kjøtt og mjølk har økt i Innlandet, 
mens dyrket kornareal, og beite går nedover. Årlig 
brukes det 355 000 tonn kraftfôr til husdyra i 
Innlandet. Innlandet har hatt en særlig sterk vekst 
i kraftfôrforbruket til drøvtyggere (storfe, sau, geit) 
mellom 2005-2018. 

Dette betyr at matproduksjon i Innlandet i mindre 
grad foregår på  vårt eget ressursgrunnlag: hus- 
dyra fôres med mer importert korn og soya, og 
mindre lokalt gras og beite. Denne utviklingen 
svekker vår sjølforsyning og gjør vår matproduksjon 
vår mindre solid. Samtidig med at det var tørke- 
krise og fôrmangel sommeren 2018, sto 10 % av 
jordbruksarealet i Innlandet ubrukt. Dette arealet 
utgjør nesten 25 000 fotballbaner.

Dyrka og dyrkbar jord er nødvendig for å sikre mat- 
forsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig 
grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg 
på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at 
den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og 
ikke blir omdisponert til andre formål. Presset på 
matjordarealer varierer mye fra region til region, 
med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig 
vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, ned-
bygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel 
og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som 
vokser mest, har også de mest produktive jord- 
bruksområdene. De siste 50 årene er det omdis- 
ponert mer enn en million dekar jordbruksareal til 
andre formål i Norge. I arealplanleggingen må ut- 
byggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, 
friluftsinteresser, biologisk mangfold og kultur- 
min- nevern vurderes samlet.

De siste tiårene har kornarealet I Innlandet blitt redusert med  
76 000 dekar. Dette tilsvarer 10 000 fotballbaner.
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Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Disse tre spørsmålene 
danner grunnlaget for arbeidet med Innlandsstrategien. 
Dette er kunnskapsgrunnlaget, som er første del av 
Innlandsstrategien. Her beskriver vi «Hvor vi står i 
Innlandet». Formålet er å gi en faktaorientert oversikt 
over status, utviklingstrekk og utfordringer i Innlandet,  
og med dette legge til rette for en videre diskusjon av hva  
vi vil med Innlandet inn i framtida.
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1. Om planlegging 
 
Vestre Toten kommune skal ha et velfungerende og effektivt kommunalt plansystem 
– rettet mot oppfølging og utøvelse av kommunens lokale rolle som demokratisk 
arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. 
 
Vestre Toten kommune skal være bevisst handlingsrommet i forhold til statlige 
forventinger til den kommunale planlegging – muligheten for prioritering av lokale 
oppgaver og planbehov. 
 
Med et oppdatert planverk skal Vestre Toten kommune drive en offensiv 
samfunnsplanlegging - der kommunen selv setter dagsordenen, med tydelig politisk 
engasjement. 
 
Det kommunale plansystemet skal være enkelt og forståelig, med et avklart forhold 
mellom kommunens ulike planer - og rettet mot gjennomføring. 
 
Kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunns- og handlingsdel, koblet 
sammen med økonomiplanen i styringsdokumentet, skal legges til grunn for 
planleggingen. 
 
Gjennom arbeidet med kommunal planstrategi skal kommunen vurdere hvilke 
planarbeid som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Strategien skal ha god 
politisk forankring. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal tillegges stor vekt som styringsverktøy for 
kommunal virksomhet og planlegging. Kommunestyret prioriterer selv 
satsingsområder og mål for kommunens utvikling. Planleggingen skal legge til rette 
for prioriteringer - og ikke bare vektlegge prosess og medvirkning. 
Revisjonsprosessen bør foregå tidlig i valgperioden, slik at kommunestyret kan få 
gjennomført sin politikk. 
 
Kommunens tjenesteområder forutsettes å synliggjøre hvordan satsingsområder og 
mål i kommuneplanens samfunnsdel - som angår tjenesteområdet - følges opp. 
 
Kommuneplanens arealdel skal ha forankring i den helhetlige 
samfunnsplanleggingen – legge til rette for, og medvirke til, gjennomføring av målsatt 
utvikling for kommunen. 
 
Omfang og utforming av planer - kommunedelplaner, sektor- eller temaplaner – skal 
være tilpasset kommunens behov. Slike planer er underordnet samfunnsdelen og 
skal ikke være i konflikt. Behov for kommunedelplaner, med krav om prosess og 
handlingsplaner, må vurderes nøye – da plantypen kan utfordre samfunnsdelen og 
er krevende å følge opp. 
 
Antallet planer må ligge på et realistisk nivå og de må være oppdaterte. Det bør 
vurderes om en utfordring eller hendelse i stedet for utarbeiding av en egen plan i 
stedet kan håndteres gjennom tiltaksrettede utredninger eller prosjekter. 

 
Vestre Toten kommune legger vekt på korte og tidseffektive planprosesser. For lange 
prosesser kan undergrave planleggingens legitimitet. Planer skal kunne leveres med 
nødvendig tidseffektivitet når et planbehov oppstår. Prosesstiden må generelt 



  
 

 

reduseres. Det bør i større grad settes frister for når egne planer skal til politisk 
behandling. 
 
Planarbeidet skal prioritere tema og spørsmål som er viktig for gjennomføring av 
planen. Folkehelseperspektivet skal inngå i all planlegging. 
 
Regionale og nasjonale hensyn skal ivaretas gjennom samhandling med 
nabokommuner, fylkeskommunen og regional stat. Samhandlingen forutsettes å 
understøtte effektiv og gjennomføringsrettet kommunal planlegging. 
 

 

 



  
 

 

2. Utviklingstrekk og utfordringer 
 

Samfunnet er under stadig endring. Og kommunene må forholde seg til den utvikling 
som skjer og de utfordringer lokalsamfunnet stilles over for – samt de forventninger 
som stilles til kommunenes evne til å håndtere disse. 

 
 

2.1 Nasjonale forventninger 
 
På nasjonalt nivå bidrar befolkningsvekst til utvikling av samfunnet – og gir 
muligheter til å finne nye løsninger for tettstedsutvikling, næringsutvikling og 
transport. Veksten skaper samtidig press på arealer og infrastruktur – og gir 
utfordringer for klima, miljø og helse. Gjennom samordning av arealbruk og 
transportløsninger kan en sikre bedre ressursutnyttelse. 

 
Kommunene må sørge for tilstrekkelig boligbygging og gode levekår for alle, med et 
særlig ansvar for barn og unges oppvekstforhold. 

 
Gjennom tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser bidrar kommunene til 
å sikre grunnlag for bosetting og vekst. I årene framover blir det viktig å legge til rette 
for flere arbeidsplasser - med økt verdiskaping, innovasjon og vekst i nye grønne 
næringer. 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble i 2015 konsentrert 
rundt temaene: Gode og effektive planprosesser, Bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling og Attraktive og klima-vennlige by- og tettstedsområder. 

 
 

2.2 Sentrale utviklingstrekk og utfordringer 
 
Her følger en kort oppsummering av de mest sentrale utviklingstrekk og utfordringer 
som er påpekt i drøftingene i forkant av fremlegging av forslaget til ny kommunal 
planstrategi for Vestre Toten kommune. Det understrekes at de utviklingstrekk og 
utfordringer som er beskrevet til dels er overlappende, og vanskelig lar seg definere 
under en samlende overskrift. 
 
Folkehelseoversikten konkluderer med følgende hovedutfordringer: Kosthold, fysisk 

aktivitet, mental helse og foreldrekompetanse. Mange av disse utfordringspunktene 
blir omtalt under de øvrige avsnitt nedenfor. 
 
Klima- og energiutfordringer er i økende grad med på å forme rammebetingelsene 

og poltikken for samfunnsutviklingen, både nasjonalt og lokalt. Gjennom «det grønne 
skiftet» blir det stilt nye krav og forventinger til politikk, planlegging, utbygging og drift 
som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Utvikling mot et 0-utslipp samfunnet 
er et eksempel. 

 
Tilstrømningen av flyktninger har økt. Dette gir utfordringer i kommunen rundt 
mottak, bosetting, tjenester, kvalifisering og integrering med inkludering i 
lokalsamfunnet. Krav og forventninger til kommunal tilrettelegging av tjenester og 
muligheter må håndteres. I denne sammenheng er det viktig at flyktningene også 
sees på som en ressurs. Situasjonen gir kommunene et mer kulturelt mangfold, 
samtidig som den kan skape grobunn for fremmedfrykt, radikalisering og voldelig 
ekstremisme. Kommunen utfordres også til å løse medfølgende tjenesteutfordringer 
tverrsektorielt. 



  
 

 

 
Befolkningsutvikling og demografi. Vestre Toten har en befolkningsvekst som 

over år har ligget under landssnittet. Veksten skyldes hovedsakelig innvandring fra 
utlandet. Størstedelen av kommunens befolkning er bosatt i tettstedene våre. Det er i 
ferd med å bli en større andel eldre i befolkningen, hvorav flere ensomme og flere 
med demens. Andel pensjonister i forhold til andel sysselsatte øker – og etter 2020 
kommer den såkalte «eldrebølgen» for alvor til å gjøre seg gjeldende. Antall enslige 
og aleneboende øker. Kommunen har et høyt antall yngre brukere under 67 år, som 
gjerne har et livslangt behov for omfattende og tilpassede tjenester. 

 
Tettstedsutvikling for trivsel og vekst. Kommunen skal imøtekomme store 
internasjonale utfordringer som klimakrise, flykningestrømmer og kommende 
eldrebølge. Samtidig har vi store utfordringer med knapphet på areal og økonomiske 
resursser. Det må derfor tenkes samlokalisering av tjenester og funksjonsblanding 
for å gi livskraftige byer og tettsteder. 80 % bor i byer eller tettsteder. Altså må vi 
planlegge for kvalitet i sentrumsnære områder. Tilgjengelighet og brukervennlighet 
for alle typer brukergrupper er en forutsetning. Kommunen må legge til rette for 
videreutvikling av de kommunale tjenestene, sikre gode offentlige arealer og tilby 
moderne og fleksible boliger for folk i ulike livsfaser, gjerne i samarbeid med private 
aktøer. Her, og ellers i samfunnet vil samarbeidet/samhandlingen med frivilligheten 
måtte styrkes. 

 
Utfordringene og potensialet ligger i å utnytte fordelene med å tenke at folk kan leve 
og bo sammen i litt andre former enn det er gjort de seineste ti-år. Sentralisering av 
boliger for folk i alle livsfaser og situasjoner gjør at en og kan sentralisere 
tjenestetilbud slik at disse er innafor rekkevidde uten å måtte være avhengig av 
transport. Et godt tettsted skal være motor i utviklingen og vil tiltrekke seg mennesker 
og aktivitet.  

 
Utdanning og kompetanse. En av våre store utfordringer er å dreie fokuset over på 

tidlig innsats, eller forebyggende arbeid fremfor sykdomsbekjempelse / reperasjon, 
enten det er snakk om mennesker eller tjenester/ting. Med henblikk på mennesker og 
kompetanse, er foreldrekompetanse et sentralt stikkord her. Frafallet etter 
overgangen til den videregående opplæringen er høy – noe som gir utfordringer når 
en skal inn i arbeidslivet, hvor det er et økende krav til utdanning og kompetanse på 
de fleste arbeidsplasser. Det er mangel på lærlingeplasser. Næringslivet trenger å 
rekruttere kompetansearbeidskraft. For de unge er kvaliteten på opplæringstilbudene 
viktig – med lesing, skriving og realfag som grunnleggende ferdighetsområder. 

 
Økt fokus på næringsutvikling. Økt bosetting og befolkningsvekst i Vestre 

Toten/Gjøvikregionen forutsetter at det er tilgang på arbeidsplasser. Det er nå lagt 
nytt engasjement inn i den regionale og kommunale organisering og oppfølging av 
arbeidet med næringsutvikling. Det pekes nasjonalt på bioøkonomi, industri, reiseliv, 
informasjonssikkerhet og innovasjon som mulige strategiske satsingsområder i 
Innlandet. I Gjøvikregionen konkretiseres satsingen gjennom Byregionprosjektet til 
industri, IKT og mat. I tillegg er det satt fokus på bioenergi. 

 
Mellommenneskelige forhold. Som ellers i landet går summen av lovbrudd ned i 
Vestre Toten, særlig blant ungdom og unge voksne. Samtidig er det en økning i 
registrerte tilfeller av vold i nære relasjoner og forskjellige former for seksuelle 
overgrep. Særlig overgrep og trakasering knyttet til internett og sosiale medier har 
økt. Mental helse, rus og / eller manglende fullføring av videregående skole gir 
utfordringer for en utsatt gruppe av ungdom og unge voksne.  
 



  
 

 

Digitaliseringen av samfunnet. Det pågår en rask utvikling av digitalisering av en 
rekke tjenester i samfunnet. Dette stiller kommunesektoren og kommunenes 
innbyggere overfor nye utfordringer og muligheter. Utviklingen av det digitale 
samfunnet gjør det nødvendig å få gjennomført bredbåndsutbygging i hele 
kommunen. Kommunen må møte de digitale utfordringene på strategisk riktig måte. 

 
Helse og omsorg. Presset på helse- og omsorgstjenester er stort, bl.a. som følge av 
den demografiske utvikling, økte forventninger og krav til tjenester. Stadig flere 
oppgaver blitt lagt til kommunene. Samhandlingsreformen medfører at 
spesialisthelsetjenesten i stadig større grad avgrenser sin aktivitet inn mot 
spesialiserte og tidsavgrensede behandlingsforløp. Kommunene får i større grad 
ansvaret for kronisk syke og behandlingsforløp som spesialisthelsetjenesten 
definerer som et kommunalt ansvar. Fra 2017 skal psykiatri og rus innlemmes i 
samhandlingsreformen på samme måte som for somatikken. De siste årene har de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene brukt en økende andel av sine ressurser 
på resurskrevende enkeltbrukere. Andre tjenester som institusjonsplasser og praktisk 
bistand har blitt bygd ned. Utvikling og bruk av ny velferdsteknologi åpner samtidig 
for nye muligheter. De kommunale helse- og omsorgstjenestene vil i årene fremover 
ta i bruk stadig nye elementer av teknologiske løsninger i sine tjenester. Dette 
forutsetter behov for en ny type kompetanse hos kommunens ansatte. Kommunen vil 
de nærmeste årene få flere eldre, kronisk syke og nye oppgaver vil bli tillagt 
kommunene. Kommunen vil bli utfordret på å tenke nytt når det gjelder måten 
innbyggere med sykdom og funksjonsnedsettelse blir møtt på. Økt fokus på kosthold, 
fysisk aktivitet, mestring og mobilisering av egne ressurser vil bli sentrale 
satsingsområder. 

 
Samferdsel og transport. Det er i gang en omfattende utbygging av det 

overordnede veg- og jernbanenettet i og rundt Vestre Toten kommune. Utbyggingen 
har i flere år blitt påpekt som et problem – ved at østsiden av Mjøsa (Lillehammer og 
Hamar) er i ferd med å få raske og gode forbindelser mot Oslo – langt bedre enn 
vestsiden av Mjøsa. Dette, samtidig som en opplever at modernisering/utbygging av 
Gjøvikbanen tar tid, medfører at vi taper mht. attraktivitet som bosettingsområde og i 
forhold til næringslivets transportbehov. Internt i Vestre Toten er det lokale utforinger 
knyttet til vegstandard ute i distriktene og innenfor det kollektive transporttilbudet, 
særlig på kveldstid. 

 
 Kommuneøkonomi 

 For å sikre kommunens attraktivitet og vekstkraft er det viktig å skape en bærekraftig 
og solid kommuneøkonomi. Vestre Toten kommune sin største og viktigste utfordring 
er å skape en bærekraftig balanse i den økonomiske driften og over tid bygge seg 
opp til en tilfredsstillende finansiell stilling. Dette er vi nå i ferd med å lykkes med. Det 
vil gi rom for å prioritere langsiktig for å sikre best mulig tjenester til kommunenes 
innbyggere. Ønsket utvikling ut i fra politiske mål kan da i større grad oppnås. Det er 
gjort en betydelig omstilling de siste årene og videre forbedring av kommunale 
tjenester vil sikre at utviklingen fortsetter i samme retning. 

 
Regionalisering og kommunereform. Det har gjennom flere år utviklet seg en 

regional tilnærming i utgangspunktet for arbeid med samfunnsutvikling og 
planlegging. Oppland fylkeskommune legger regionale perspektiver til grunn for 
samhandling med kommunene, og mellom kommuner drives ulike former for 
regionalt samarbeid – også når det gjeldet planlegging. Kommunereformprosessen 
konkluderte med at det ikke blir endringer i kommunestrukturen i regionen de 
nærmeste årene. 

  



  
 

 

 

3. Prioriteringer 2016-2019 
Utarbeidelse og revisjon av planer er i stor grad knyttet til videreforedling av 

overordnede og langsiktige nasjonale, regionale og kommunale føringer, satsinger 

og mål. Med en rullering av de kommunale planstrategiene hvert 4 år, vil det derfor 

være naturlig at de førende utfordrings- eller politikområdene for kommunenes 

prioritering av planoppgaver ikke endres mye mellom hver valgperiode.  

 

Følgende utfordrings- eller politikkområder ble vurdert som førende for Vestre Toten 

kommunes prioritering av planoppgaver i kommunestyreperioden 2016-2019: 

(underbygget gjennom sentrale stikkord) 

 

1. Bærekraftig kommuneøkonomi 

- økt økonomisk handlefrihet 

- fokus på vekst og utvikling 

- sikre vekst gjennom aktivt samfunnsengasjement 

- være i front på fornying- og forbedringsarbeid 

 

2. Kommunens attraktivitet og vekstkraft 

- kommunesenterets vekstkraft må utnyttes 

- tettstedsutvikling i hele kommunen 

- samfunnsutvikling i fokus  

- handel og service i vekst 

- kommunikasjoner – veg og bane  

- boligutvikling  

- kultur og fritid  

- næringsliv 

- levende bygdesamfunn i utvikling 

- regional rolle 

- grønnstruktur 

 

3. Styrke samhandlingen med, og legge til rette for omstilling og utvikling i 

næringslivet 

- utvikling av kompetansearbeidsplasser  

- kommunalt engasjement i omstilling og nyetablering 

- nettverksbygging – også offentlig og privat 

- stabile og styrkede rammebetingelser for næringslivet 

 

4. Folkehelse 

- samhandlingsreformen 

- trygghet og omsorg 

- universell utforming 

- mangfold og inkludering 

- forebygging / aktivisering 

- samfunnssikkerhet 

- oppvekstsvilkår 

- Integrering 

 



  
 

 

5. En bærekraftig og fremtidsrettet skole 

- kvalitet 

- struktur 

- lokaler 

 

6. Miljø, klima og energi 

- utslipp 

- energikilder / energibruk 

- forebygging 

- samordnet areal og transportplanlegging 

- kunnskap 

 

7. Samferdsel og trafikksikkerhet 

- vegforbindelser 

- jernbaneutbygging 

- myke trafikanter 

- infrastruktur 

- redusert transportbehov 

 

Det skal presiseres at ovenfornevnte utfordrings- eller politikkområder også legges til grunn 
ved prioritering og utarbeidelse av kommunens strategidokument (Kommuneplanens 
kortsiktige del - den løpende planleggngen), og ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Altså 
planer som ikke omtales spesifikt i planstrategien, eller er nevnt i planoversikten kapitel 4.3.  



  
 

 

4. Vurdering av planbehov 
 

4.1 Kommuneplan  

Planstatus og kommuneplanvurderinger 

 

Generelt 

Vestre Toten kommune har hatt fullstendig revisjon av både kommuneplanens 

samfunns- og arealdel i de 4 siste valgperiodene. Siste revisjon startet i 2012, og 

fulgte opp føringene som ble gitt i planstrategien for 2012-2015. Ny plan ble etter en 

lang og meget ressurkrevende prosess sluttført først i april 2015 (KST 27.11.2014, 

sak 95/14 – ikrafttredelse 20.4.2015). Dvs. at vi pr. dato har en relativt fersk og 

oppdatert kommuneplan.  

 

Med et tydelig overordnet fokus i planens samfunnsdel, har vi siden 2012 hatt jevnt 

fokus på utvikling/vitalisering av den løpende (4-årige) delen av planen. Som et 

resultat av dette er denne delen nå en integrert del av kommunens budsjett og 

økonnomiplan, synliggjort gjennom et eget styringsdokument.  

 

Erfaringer fra tidligere revisjonsprosesser er at de er veldig ressurskrevende. 

Begrensede planleggingsressurser gjør at revisjonsambisjonene må begrenses. Dvs. 

at behovet/fordelene/gevinsten med en revisjon må veie klart opp for de ressurser 

som legges ned i en revisjonsprosess. 

 

 

Rådmannens erfaringer med bruk av Kommuneplanen 

Alle tjenesteområdene bruker kommuneplanen (i hovedsak samfunnsdelen) som 

overordnet styringsdokument i økende grad. De fleste oppgir at mål og strategier 

brukes som grunnlag for den løpende (4-årige) planlegginegen, budsjett- og 

rapporteringsarbeid. Den brukes videre som rettesnor for øvrig planarbeid.  

 

Alle tjenesteområdene bruker kommuneplanen i forhold til det som er relevant for 

«sitt» område. Det er en felles erkjennelse av at de fortsatt har mye å gå på mht. 

kobling/rød tråd mellom langsiktig plan, styringsdokument (4-årig) og daglig virke. 

Rådmannen mener likevel vi gjennom, og etter, siste kommuneplanrevisjon har tatt et 

langt steg i forhold til det å jobbe etter felles strategier mot samme målsettinger. 

 

Arealdelen er selvsagt sterkt knyttet til planavdelingens lovpålagte oppgaver, men 

også andre tjenesteområder ser nå at deres behov er knyttet opp mot denne. Basert 

på erfaringer som er gjort til nå, er det avdekket behov for en del mindre 

korrigeringer/rettinger i bestemmelser og arealformål. Tema støy, var noe vi ikke kom 

helt i mål med ved forrige planrevisjon. Da støy er førende for arealbruk og utvikling i 

en rekke områder, er det behov for utarbeidelse av et eget temakart om støy. Det er 

for øvrig ikke avdekket arealbehov som ikke lar seg realisere gjennom gjeldende 

plan. 

   



  
 

 

  

Revisjonsbehov kommuneplanen  

 

Samfunnsdelen 

Det er fra tjenesteområdene og rådmannens side bred enighet om at det ikke 

foreligger behov for revisjon av kommuneplanens sammfunnsdel. Inneværende 

planperiode bør brukes til ytterligere oppfølging av overordnede mål og strategier, 

kobling mellom langsiktig og løpende planlegging, samt oppfølging av den løpende 

planlegging. 

 

Arealdelen 

Arealbehov til bebyggelse for offentlig tjenesteyting er i stor grad knyttet til allerede 

regulerte områder, eller eksisterende byggeområder. Behovene kan da i stor grad la 

seg løse gjennom (om-) regulering. Det er imidlertid viktig at tjenesteområdenes 

langsiktige behov beskrives i «egne» temaplaner som grunnlag for øvrig planlegging. 

Behov for temakart støy og mindre korrigereinger i bestemmelser og arealformål 

ansees ikke nok til full revisjon av kommuneplanens arealdel. Arbeidet med 

temakart støy kan kjøres uavhengig av kommuneplanrevisjon og eventuelt 

innlemmes denne ved neste revisjon. 

 

 

4.2. Kommunedelplaner og temaplaner - revisjonsbehov og 

behov for nye planer 

 

Gjennomgangen tar utgangspunkt i planoversikt med reisjonstidspunkt fra 

planstrategien for 2012-2016 og tjenesteområdenes innspill. Prioriteringer er gjort 

bl.a. med bakgrunn i de førende utfordrings- eller politikkområder som er angitt 

ovenfor (kapitel 3). 

 

Vedlagte planoversikt viser eksisterende planer med vedtaksår og om/når 

utarbeiding eller vedtak av revidert plan vil skje i valgperioden. Når utarbeiding 

og/eller vedtak av revidert plan skal skje, skal for øvrig fremgå av handlingsdelen i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

I det følgende er prioritering/manglende prioritering av enkelte planer omtalt 

nærmere: 

 

Kommunedelplaner 
Kommunedelplaner skal normalt vurderes revidert i takt med kommuneplanen. Det 

hender imidlertid at revisjonstakten av ulike årsaker kommer litt på utur i forhold til 

dette. 

 

Revidering 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015 ble revidert i 

henhold til planstrategien for 2012-2016 i løpet av 2012, og vedtatt primo 

2013 (KST 20.3.2013, sak 8/13). Det legges opp til ny revisjon i løpet av 

2016, men det er ønskelig at planen endrer status fra kommunedelplan til 



  
 

 

temaplan. Det er ingen krav til at denne planen skal være kommunedelplan, 

og en prosess med revisjon av en temaplan vil være bedre tilpasset 

kuturavdelingens revisjonsressurser. 

 Kommunedelplan for Bradalsmyra ble innlemmet i kommuneplanen ved 

siste revisjon (KST 27.11.2014, sak 95/14).  

 Klima og energiplan 2008-2019 (KST 23.9.2010, sak 61/10) – Ble til tross for 

at det var innmeldt behov for revisjon ikke prioritert revidert i forrige 

valgperiode. Også i denne valgperioden er klima og energi en del av de 

nasjonale føringene og pekt på under kommunens egne vurderinger av 

utviklingstrekk og utfordringer. Rådmannen mener kommunen satser tungt på 

klima- og energivennlig utvikling, bl.a. innen utbyggingsstrategi og i egne 

bygg. Klima og energi er jfr. kommuneplanen felles planutfordringer og bør, i 

likhet f.eks. med folkehelse sees på som grunnleggende elementer for all 

virksomhet. Rådmannen er usikker på om virkningen/effekten/nytten av en 

revidert klima- og energiplan veier opp for de ressurser som evt. legges i en 

revisjonsprosess. En ser for seg en revisjon hvor planens status senkes til 

temaplan og at hovedfokus legges på kunnskaps- og faktagrunnlag. En 

revisjon i 2017 basert på innleid kompetanse kan være realistisk. 

 Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023 for Vestre Toten 

kommune skulle i hht. planstrategien for perioden 2012-2016 begge revideres 

i 2012. Ressurssituasjonen ved teknisk driftsavdeling gjorde imidlertid at disse 

først ble vedtatt i 2015 (KST 23.4.2015, sak 37/15). Det legges opp til ny 

revidering i 2019. Revidering baseres på innleid kompetanse.  

 

Nye planer 

 Kommundelplan for veg. Planen er planlagt utarbeidet 2017. Det er et 

vesentlig vedlikeholdsetterslep på kommunale veger i Vestre Toten kommune 

da tjenesten har vært underbudsjettert både på drift og investeringssiden i en 

årrekke (KOSTRA). Agenda Kaupang (2013) påpeker også at kommunen 

sannsynligvis bruker for lite penger på å forvalte vegkapitalen på en 

betryggende måte. Kommunedelplan for veg er nødvendig for å skaffe en 

oversikt over tilstanden på det kommunale vegnettet og belyse størrelse på 

økonomiske forhold rundt drift og investering på området. Ved å få 

veistandard og kostnadsbildet på bordet, vil politikerne få et godt 

beslutningsgrunnlag for hvilken vegstandard Vestre Toten kommune skal ha 

på sitt vegnett og vi kan gjøre gode prioriteringer på hvilke tiltak som må 

prioriteres først.  

 

 

  



  
 

 

Kommunale tema og sektorplaner 
 

Revidering 

 IKT-strategi Vestre Toten kommune 2010-2013 skulle i hht planstrategien 

for 2012-2016 revideres i 2013. Revisjonen ble utsatt, men arbeidet med en 

digitaliseringsplan er nå startet. Planen vil få nytt navn, «Digitaliseringsplan 

for Vestre Toten kommune» og revisjonen forventes sluttført i løpet av 2016. 

 Plan for helsefremmende og inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2011-

2013 skulle i hht planstrategien for 2012-2016 revideres i løpet av 2013, og 

ble vedatt av arbeidsmiljøutvalget ultimo 2014 (AMU 2.12.2014, sak 14/1964). 

Planen har endret navn til «Handlingsplan for helsefremmende arbeid 

2014-2018». Selv om sentraladministrasjonen har små ressurser til revisjon, 

legges det opp til revisjon i 2019. Handlingsprogrammet revideres årlig. 

 Kompetanseplan for barnehagetjenesten 2009-212 skal i hht 

planstrategien for 2012-2016 revideres årlig. Planen er knyttet spesifikt til drift 

av tjenesteområde barnehage. Rådmannen anser at planen er av en slik 

karakter at den ikke skal tas inn i planstrategien. 

 Barnehageplan i hht planstrategien for 2012-2016 skulle man i 2013 starte 

arbeidet med utarbeidelse av en egen banehageplan. Denne ble vedtatt av 

kommunestyret i 2014 (KST 12.6.2014, sak 61/14). Det er ikke meldt inn 

behov for revisjon av denne planen i planperioden 2016-2019. 

 Planverk for samfunnssikkerhet og sivilt beredskap i Vestre Toten var i 

planstrategien for 2012-2016 nedprioritert grunnet ressursmangel. Planen ble 

imidlertid revidert både i 2012, 2014 og 2015 (1.10.2015, ikke vedtatt av noe 

utvalg). Planen har skiftet navn til «Kommunal beredskapsplan Vestre 

Toten». Planverket må revideres årlig i samsvar med forskriftskrav. 

 ROS-analyse Vestre Toten ble i samsvar med planstrategien for 2012-2016 

utarbeidet og vedtatt i 2012 (KST 25.10.2012, sak 87/12). Analysen skal i 

utgangspunktet følge takten i revisjon av kommuneplanen. Det er ønskelig at 

revisjon prioriteres i 2016/2017. 

 Mål- og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 var 

ikke nevnt i planstrategien for 2012-2016. Planen ble vedtatt i 2014 (KST 

12.6.2014, sak 59/14) og skal etter planen revideres i 2018.  

 Rehabiliteringsplan 2010-2012 skulle i hht planstrategien for 2012-2016 

revideres i løpet av 2012. Av ressursmessige hensyn ble ny plan for 2016-

2019 vedtatt først i 2016 (KST 18.2.2016, sak 19/16). 

 Smittevernplan for Vestre Toten skulle i hht planstrategien for 2012-2016 

revideres i 2014. Av ressursmessige hensyn er denne revisjonen utsatt til 

2016. 

 Plan for helsemessig og sosial beredskap skulle i hht planstrategien for 

2012-2016 revideres i 2012, men også denne revisjonen er av 

ressursmessige hensyn utsatt til 2016. 

 Strategiplan for folkehelsearbeidet i Vestre Toten 2014-2017 (KST 

12.6.2014, sak 60/14). Tross sterkt fokus på folkehelse i forbindelse med 

forrige revisjon av kommuneplanen, er ikke denne planen nevnt i 

planstrategien for 2012-2016. Planen har tiltak som gjelder frem til 2020. 



  
 

 

Revisjonsbehovet er ikke beskrevet, men i henhold til virketid er revisjon i 

2017/2018 nærliggende. 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2012 ble ikke revidert som plnlagt i 

2012. Den er imidlertid under rullering og skal godkjennes i løpet av 2016. 

 Boligpolitisk plan. Det eksisterer en slags plan fra 2001 (KST 11.10.2001, 

sak 65/01). Denne er ikke god nok. Det er behov for en ny/revidert boligsosial 

handlingsplan basert på et tydelig mandat. Rådmannes intensjon er å ha 

dette klart slik at planen kan utarbeides i 2018. 

 Plan for omsorgsavdelingen ble i henhold planstrategien for 2012-2016 

revidert i 2014 (KST 20.2.2014, sak 17/14). Omsorgsplanen er selve 

grunnlaget for driften innen tjenesteområdet og har derfor høy prioritet. Ny 

revisjon er til planlagt i 2017.   

 Trafikksikkerhetsplan skulle i henhold til planstrategien for 2012-2016 

revideres i 2012. Planen er utløsende faktor for tilskuddsmidler. Vår plan var 

foreldet og oppfylte ikke kriteriene som grunnlag ffor tildeling av 

tilskuddsmidler. Revidert plan ble vedtatt ultimo 2013 (KST 12.12.2013, sak 

94/13). Det leggees opp til revidering i 2017. Det bør da kjøres prosess som 

endrer planens status til kommunedelplan. 

 Kompetansehevingsplan for Voksenopplæringen ble utarbeidet og vedtatt 

i mars 2016 (UVO 8.3.2016, sak 18/16). Planen skal rulleres årlig og er 

knyttet spesifikt til drift av tjenesteområdet. Rådmannen anser at planen er av 

en slik karakter at den ikke skal tas inn i planstrategien.  

 

Nye planer 

 Plan for brannforebygging. I samsvar med ny Forskrift om 

brannforebygging § 15, skal kommunen fastsette satsingsområder og 

planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte risikoen for brann 

på en effektiv måte. Satsingsområdene og tiltakene skal prioriteres og 

begrunnes. Det er ikke satt konkrete krav til hvor ofte planen skal revideres, 

men det vil være naturlig med en årlig rullering. Det legges opp til at planen 

ferdigstilles i løpet av 2017. 

 Lokal handlingsplan mot ekstremisme. Denne planen var ikke nevnt under 

planbehov i planstrategien for 2012-2016. Tema ble satt på dagsordenen i 

Vestre Toten kommunes Politiråd i mars 2015. Der ber politiet kommunene 

utarbeide lokale handlingsplaner på feltet. Rådmannen utnevnte derfor en 

tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra kultur, NAV, grunnskole, 

voksenopplæringen og helse. Planansvarlig ble kultur, og handlingsplan ble 

vedtatt i mars 2016 (KST 31.3.2016, sak 33/16). Revisjonsbehov ikke angitt. 

 Saneringsplan VA-nett – Planen er en konkretisering av et spesifikt område 

av Kommunedelplan for vann og avløp vedtatt i 2015. Plankostnadene kan 

dekkes inn via gebyrområdet, og planutarbeidelse er tenkt utarbeidet 2017. 

Det er nødvendig å ha en prioriteringsliste som er kjent i kommunen, slik at 

andre prosjekter i kommunal regi skal kunne samordnes på en god måte. 

 Plan for gatelysnett – Tenkt utarbeidet 2018. Vestre Toten kommune har et 

gammelt gatelysnett, uten sentral driftsstyring. Lov-/forskriftsendringer og ny 

teknologi gjør at det er nødvendig å gjøre en overordnet kost/nytte vurdering 



  
 

 

av ny teknologi (LED/driftsstyring) for å drive mer driftseffektivt, sikkert og 

driftseffektivt. 

 Hovedvegnett sykkel Raufoss er tenkt ferdigstilt i perioden 2016-2017.  

Planen utarbeides i samarbeid med Statens Vegvesen. Etter nasjonale 

føringer i nasjonal transportplan skal alle tettsteder med over 5000 

innbyggere ha en plan for hovednett for sykkeltrafikk. 

 Kommunal plan for inkludering og integrering. Dette er en tverrfaglig plan 

hvor så godt som alle tjenesteområder er involvert i større eller mindre grad. 

Voksenopplæringen er satt til å føre den i pennen. Planen var ikke nevt under 

planbehov i planstrategien for 2012-2016, men ved utarbeidelsen av denne 

var verdensbildet et helt annet. En plan på dette området er nå helt 

nødvendig for å kvalitetssikre arbeidet med flyktninger og innvandrere. Planen 

forventes vedtatt i løpet av 2016. Revisjonsbehov ikke angitt. 

 

 

Interkommunal og regional planlegging 
 
I samhandling med statlige og regionale aktører er det planbehov i forhold til 
følgende prosesser og samhandlingsarenaer: 

 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2012-2015. Denne er allerede revidert 
for perioden 2016-2019 (Regionrådet 17.6.2016, sak 14/16). 

 Strategisk næringsplan for Gjøvikregionen. Det regionale arbeidet med 
nærigsutvikling ble omorganisert fra 2016. I lys av dette pågår et omfattende 
arbeid med en ny og felles strategisk næringsplan for regionen. Planen 
forventes vedtatt i løpet av 2016. 

 Regional plan for IKT-strategi / Samordnet plan 2010-2013 skulle i hht 
planstrategien for 2012-2016 revideres i 2013. Ny/revidert plan er ikke lagd. 
Det regionale samarbeidet på området er tuftet på ny avtale kommunene 
imellom, og på det systemet vi allerede har. Planen utgår! 

 Plan for utredning av felles organisering av brannvesenet i to eller flere 
kommuner stod oppført, men var ikke prioritert i planstrategien for perioden 
2012-2016. Det ble gjort et innledende arbeid på dette feltet i 2013. Dette 
resulterte i skrinleggelse av prosjektet. 

 Plan for utredning av felles organisering av oppgaver knyttet til 
samfunnssikkerhet og sivilt beredskap for to eller flere kommuner stod 
oppført, men var ikke prioritert i planstrategien for perioden 2012-2016. 
Regionalt planverk for psykososial oppfølging av mennesker i kriser ogg 
katastrofer i Gjøvikregionen ble utviklet og ferdigstilt 1.6.2015 og deretter 
implementert i alle kommunene i regionen. Punktet anbefales tatt ut av 
planstrategien for 2016-2019. 

 Regional plan mot vold i nære relasjoner – Nødvendige opplysninger må 
innhentes. 

  



  
 

 

4.3. Planoversikt med revisjonstidspunkt 
 

PLANENS NAVN Vedtatt 
år 

Vedtak eller h.revisjon 
Planansvarlig  

2016 2017 2018 2019 

Sentraladministrasjonen 

 IKT-strategi Vestre Toten kommune 2010-

2013 (Digitaliseringsplan for…) 

2010 x    Adm.leder 

 Handlingsplan for helsefremmende arbeid 

2014-2018 

2014    x Adm.leder 

Tjenesteområde Barnehage 

 Barnehageplan 2014 - - - - Barnehagesjef 

Tjenesteområde Brannvern, samfunnssikkerhet og sivilt beredskap 

 Kommunal beredskapsplan Vestre Toten 2015 x x x x Brannsjef 

 ROS-analyse Vestre Toten 2012 x x   Brannsjef 

 Plan for brannforebygging Ny  x   Brannsjef 

Tjenesteområde Grunnskole 

 Mål- og satsingsområder for grunnskolen i 

Vestre Toten 2014-2018 

2014   x  Grunnskolesjef 

Tjenesteområde Helse 

 Rehabiliteringsplan 2016-2019 2016 - - - - Helsesjef 

 Smittevernplan for Vestre Toten kommune 2004 x    Helsesjef 

 Plan for helsemessig og sosial beredskap 2008 x    Helsesjef 

 Strategisk plan for folkehelsearbeid i 
Vestre Toten 2014-2017 

2004   x  Folkehelsestrateg 

Tjenesteområde Kultur 

 Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2013 x    Kultursjef 

 Lokal handlingsplan mot ekstremisme 2016 - - - - Kultursjef 

NAV Vestre Toten – kommunal del 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-
2012 

2008 x    NAV-leder 

 Boligsosial Handlingsplan 2001   x  NAV-leder 

Tjenesteområde Omsorg 

 Plan for omsorgsavdelingen 2014-2017 2014  x   Omsorgssjef 

Tjenesteområde Plan 

 Kommuneplanen 2008-2019 2015 - - - - Plansjef 

 Energi og klimaplan 2010  x   Plansjef 

Tjenesteområde Teknisk drift 

 Kommunedelplan vannforsyning og avløp 

2015-2023 

2015    x Driftssjef 

 Kommunedelplan for veg Ny  x   Driftssjef 

 Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 2013  x   Driftssjef 

 Saneringsplan VA-nett Ny  x   Driftssjef 

 Hovedvegnett sykkel Raufoss Ny x x   Driftssjef 

 Plan for gatelysnett Ny  x   Driftssjef 

Voksenopplæringen 

 Kommunal plan for inkludering og 
integrering 

NY x    Voksenopplæringssjef 

- Ikke prioritert / kapasitet 

x aktivitetstidspunkt oppstart/vedtak 

 
 
 
 
 



  
 

 

PLANENS NAVN Vedtatt 
år 

Vedtak eller h.revisjon 
Planansvarlig  

2016 2017 2018 2019 

Regionale planer 

 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-

2019 

2016 x    Rådmannen 

 Strategisk næringsplan for Gjøvikregionen Ny x    Rådmannen 

 Regional plan mot vold i nære relasjoner ? ? ? ? ? ? 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Anne Merethe Andresen Arkiv: PLN 0529156  
Arkivsaksnr.: 18/1315    
 
 
REGULERINGSPLAN FOR KNUT HAMSUNS VEG 6-8, SLUTTBEHANDLING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–2/3 og 12-12 godkjennes foreliggende 
forslag til detaljregulering for «Knut Hamsuns veg 6-8» med plan-ID 0529156, 
fremsatt på vedlagte reguleringskart og -bestemmelser datert 19.2.2020 med 
følgende endringer: 

a) I bestemmelsene § 4-4.3 skal begrepet «tilgjengelige for alle» skiftes ut 
med kun «tilgjengelige». 

b) I samme bestemmelse (§ 4-4.3) tas inn en setning: «Alle felles uteområder 
skal være universelt utformet.» 

 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan for området og arealbruk satt i 
kommuneplan. 
 
Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages.  
 
 
 
Vedlegg: 

 Planbeskrivelse som til høring datert 19.2.2020  
 Reguleringsplankart som til høring datert 19.2.2020  
 Reguleringsbestemmelser som til høring datert 19.2.2020  
 Illustrasjonsplan datert 9.10.2019  
 ROS-analyse datert 16.10.2019  
 Støyrapport datert 28.9.2019  
 Sol- og skyggeanalyse datert 28.2.2020  
 Skisseprosjekter for bebyggelsen, 2 stk.  
 Førstegangsbehandling PLU 14.1.2020 sak 5/20 

- Saksframlegg 
- Melding om vedtak 

 Høringsskriv datert 9.3.2020 
 Innspill til høringen, 5 stk.  

- Bane NOR 13.3.2020 
- Statens vegvesen 23.3.2020 
- NVE 23.3.2020 
- Teknisk drift notat 20.4.2020 
- Innlandet fylkeskommune 21.4.2020 

 Forslagstillers vurdering av merknadene 22.5.2020 
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Fakta: 
Det er Feste Kapp As som på vegne av grunneierne Tonga Eiendomsselskap AS og 
Knut Arild Bakke fremmer planforslaget. 
 
Planområdet ligger i et uregulert, eksisterende boligområde i kort avstand fra 
sentrum. Området omfatter to boligeiendommer samt en ønsket utvidelse/ 
grensejustering. På eiendommene er det en 4-mannsbolig og en enebolig som 
ønskes revet til fordel for en 8-mannsbolig og en 6-mannbolig – det vil si at 5 
boenheter ønskes erstattet med 14 boenheter 
 
Prosessen så langt: 

 Kommunen mottok et planinitiativ fra Feste Kapp AS den 25.4.2018 
 Det ble avholdt et oppstartsmøte den 15.5.2018 der grunneiere, 

plankonsulent, og deltagere fra kommunen ved Teknisk drift og Plan deltok. 
Rammene for planarbeidet ble lagt. 

 Oppstart av planarbeidet ble varslet i Totens blad, kommunens hjemmeside 
og med brev til offentlige instanser og naboer/ gjenboere den 21.6.2018. 

 Det kom inn 4 skriv til oppstartsvarselet. Disse ble behandlet i 
førstegangsbehandlingen i Planutvalget/ PLU 14.1.2020 sak 5/20 

 Plandokumenter ble revidert etter PLU 14.1.2020 og sendt på høring i 
perioden 9.3.2020 – 20.4.2020. 
 

 
Lovgrunnlag: 
Reguleringsplaner skal behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven 
kapittel 12. 

 
Figur 1: Den røde pila viser hvor saken er i prosessen. 
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Vurdering av innkomne merknader: 
Det er kommet inn 5 skriv i saken: 
 
 
Skriv fra Bane NOR datert 13.3.2020: 
De mener at de ikke er blitt varslet ved planoppstart. Planen vil ha påvirkning for 
planovergangen i Østvollvegen, og de mener risiko ved planovergangen må tas inn i 
ROS-analysen.  
Forslagstillers kommentar: 
Bane Nor ble ikke varslet ved oppstart, fordi det ble vurdert at dette ikke var relevant. 
Planforslaget legger til rette for ca. 14 enheter. Eksisterende bebyggelse som 
inneholder 5 boenheter skal rives. Netto ny trafikkgenererende trafikk er 9 enheter, 
som ved bruk av turproduksjonsfaktorene fra Statens vegvesen gir ca. 31 nye 
kjøreturer ÅDT, som vil fordele seg på både utkjøringer i Østvollvegen og 
Øverbyvegen. Det er da brukt en faktor på 3,5. Denne vurderes som å være med 
svært god sikkerhetsmargin, antagelig blir trafikkproduksjonen mindre, som følge av 
nærheten til sentrum. I følge vegkart.no har planovergangen ved Østvollvegen en 
ÅDT på 2756. Vurdert opp mot totalt ÅDT har ikke utbyggingen signifikant 
innvirkningen på trafikken over planovergangen. Vi mener problemstillingen omkring 
trafikksikker overgang i Østvollvegen må løftes opp på kommuneplan og ATP- nivå. 
Det blir ikke riktig å vurdere dette i ROS-analysen til planforslaget 
Kommunedirektørens kommentar: Trafikktallet på overgangen i Østvollvegen er ÅDT 
2756. Økningen av denne utbyggingen er marginal, og det vil være feil at akkurat 
denne utbyggeren skal måtte utrede faren ved overgangen. Kommunen er i gang 
med et ATP-arbeid for Raufoss der Bane NOR deltar, og der denne problemstillingen 
er stillet allerede. Kommunedirektøren ønsker at problemstillingen tas med inn i dette 
arbeidet. 
 
 
Skriv fra Statens vegvesen datert 23.3.2020: 
De mener at planen er i tråd med overordnede føringer, men for å oppnå økt gange/ 
sykling bør det legges til rette for at alle boenhetene har god og tilstrekkelig 
sykkelparkering innendørs enten i kjeller eller utebod. De etterlyser godkjenning av 
Plan for hovednett for sykkel på Raufoss, og ser positivt på at det reguleres inn 
fortau. Det er viktig at dette kommer på plass i takt med fortetting i området. De 
mener det er uklart om det skal etableres private terrasser ut mot Knut Hamsuns veg, 
og minner om at dette krever vurdering etter støyretningslinjene T-1442. 
Forslagstillers kommentar:  
Forslagsstiller ønsker ikke å gjøre endringer i bestemmelsene om sykkelparkering, 
fordi vi mener bestemmelsene slik de er fra før er tilstrekkelig.  Strømopplegg i 
carport for lading av el-bil vil på sin side være kurant å innarbeide. 
Kommunedirektørens kommentar: Det er positivt at de vurderer mulighet for lading 
av bil. Kommunedirektøren mener at sykkel har et enda større potensiale så 
sentrumsnært og håper at utbyggerne ser denne markedsfordelen, men vil ikke 
pålegge ytterligere krav i denne saken. Ved revisjon av kommuneplanen kan det bli 
aktuelt å sette strengere krav til sentrumsnær utbygging enn det vi gjør i dag. 
 
 
Skriv fra NVE datert 23.3.2020: 
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De gir sin generelle tilbakemelding i saken da det ikke er bedt om faglig bistand.  
Kommunedirektørens kommentar: Det er ingen vassdrag i eller ved planområdet. 
Krav til overvannshåndtering er gitt i bestemmelsene § 4-4.2. 
 
 
Skriv fra Innlandet fylkeskommune 21.4.2020: 
- Det må gå klart fram at T-1442 om støy skal gjelde.  
- Begrepet «tilgjengelig for alle» må defineres eller endres.  
- De foreslår et tillegg til bestemmelsene angående klimamål: «Energiforbruk og 

klimautslipp i forbindelse med anleggsaktiviteten skal begrenses mest mulig 
gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr som gir lavt 
energiforbruk og utslipp. Totalentreprenør skal før anleggsstart dokumentere 
hvordan prosjektet bidrar til å nå klimamålene. Dette skal gjøres gjennom et 
realistisk budsjett.» 

Kommunedirektørens kommentar:  
- T-1442 skal gjelde. Dette er gitt i bestemmelsene § 4-4.5. Der er det åpnet opp 

for at terrasser kan etableres i gul sone mot Knut Hamsuns veg under 
forutsetning av at de har tilgang til både privat og felles uteareal på stille side. 

- I bestemmelsene § 4-4.3 bør begrepet «tilgjengelige for alle» skifte ut med kun 
«tilgjengelige» - da dette er et entydig begrep i byggeforskriftene. 

- I samme bestemmelse (§ 4-4.3) kan det med fordel gå bedre fram at det er krav 
om at felles uteområder skal være universelt utformet. Vi foreslår at det tas inn 
en setning om dette: «Alle felles uteområder skal være universelt utformet.» 

- Når det gjelder klimamål har ikke kommunen vedtatt noen mål eller krav ved 
utbygging enda. Dette vil bli tema i revisjon av kommuneplanen, og vi vil da 
kunne få felles krav som tas inn i alle reguleringsplaner. 

 
Notat fra VTK, Teknisk drift, notat 20.4.2020: 
- De minner om at fast installert renovasjonsanlegg må plasseres 4 meter ifra VA-

anlegg. Er dette ivaretatt? 
- Det er også krav om at det leveres en renovasjonsteknisk plan som beskriver 

løsningen, og at denne skal til Horisont for høring. 
Forslagstillers kommentar: 
Det er ikke tenkt nedgravde avfallsløsninger, men to løse renovasjonsstativer. Dette 
har sammenheng med det lave antallet boenheter som det tilrettelegges for. 
Nedgravde beholdere er først aktuelt på større prosjekter. 
Kommunedirektørens kommentar:  
Kommunedirektøren ønsker ikke løse avfallsbeholdere i et slik boligområde. Det vil 
som regel virke svært rotete. Det må derfor forutsettes at beholdere må få et 
byggverk som gjør at dette framstår som ryddig og ordentlig. Utbygger må derfor 
løse dette, og detaljene avklares i byggesaken (planbestemmelsene § 4-1). Det 
forventes at avstand til kommunalt VA-anlegg overholdes og at renovasjonsselskapet 
høres i saken. 
 
 
 
Kommunedirektørens totalvurdering og konklusjon: 
Reguleringsplanen har i hovedsak løst de problemstillinger som det skal tas stilling 
til.  
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Samfunnet er i stor endring med hensyn til tiltak for å nå klimamålene. 
Kommuneplanen er foreldet og det er nye krav som må inn for at samfunnet skal 
utvikle seg i en mer klimavennlig retning. Kommunedirektøren håper at utbyggere 
likevel gjør de små tilpasningene som kan gjøres for å skape attraktive og 
framtidsrettede boliger inntil kommunen har fått nye kommuneplan på plass. Vi har 
grunn til å tro at slike tiltak vil være et salgsfortrinn, spesielt for den yngre 
befolkningen. 
 
Planen er i tråd med overordnede planer og kan vedtas. Det anbefales at det gjøres 
2 mindre justeringer av bestemmelsene slik som foreslått. Disse er ikke av en slik 
karakter at det er nødvendig med ny høring. 
 
Konklusjon: 
Planen legges fram for politisk behandling i PLU som gir sin innstilling til endelig 
vedtak i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Eirik Røstadsand 
 plansjef 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
Feste Kapp AS fremmer med dette på vegne Tonga Eiendomsselskap AS og Knut Arild Bakke forslag til 
detaljregulering for Knut Hamsuns veg 6 og 8, beliggende sentralt på Raufoss. 
 
Planens formål er å sanere eksisterende boligbebyggelse (en enebolig og en firemannsbolig) og 
oppføre ny bebyggelse med til sammen 14 boenheter, fordelt på to bygg. 
 

1.2 Planprosessen frem til nå  
Oppstartsmøte med representanter fra Vestre Toten kommune, plankonsulent Feste Kapp AS og 
forslagsstiller ble avholdt den 15.09.2017. Planoppstart ble varslet 21.07.2018.  
 

1.3 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 planen vil 
medføre vil skje på arealer avsatt til boligformål i kommuneplanen. Reguleringen faller ikke inn under 
kategorier nevnt i KU-forskriftens vedlegg I og II.  
 
 
 

2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 

2.1 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 planer. 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 retningslinjen 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 retningslinjen gi et grunnlag for å vurdere saker der 
barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn / interesser. 
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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. 
 

2.2 Regionale føringer: 
 
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. 
 
Connected living – fremtidsrettede bomiljø med fokus på møteplasser 
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. 
 
 
Øvrige regionale føringer med indirekte betydning: 
 

• Regionalt handlingsprogram 2016 

• Regional plan for klima og energi 2013-2024 

• Regional plan for folkehelse 2012-2016 
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2.3 Kommunale føringer: 

2.3.1 Kommuneplanens arealdel  

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

2.3.2 Eksisterende planer i området 

Planområdet er i hovedsak ikke tidligere regulert, og vil «fylle inn» eksisterende planer i området.  
 
 
 

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 

Planområdet ligger som en del av et sentralt og 
sammenhengende boligområde på Raufoss. Innenfor planområdet er det i dag en eldre enebolig, og 
en firemannsbolig, som er beskrevet i påfølgende avsnitt.  
Det er ca. 500 meter fra planområdet og til Raufoss sentrum. Planområdet er på 2,6 dekar.  
 

Figur 1, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel 

Figur 3, Skråfoto av planområdet (1881.no) 
Figur 4, Eiendomsforhold på planområdet (vestre-
toten.kommune.no) 

Figur 2, Planområdet vist i reguleringsplanbasen 
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3.2 Eiendom og eierforhold 
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 14/116 og 14/49, samt deler av tilstøtende vegareal i 
Knut Hamsuns veg. Begge eiendommene er i privat eie.  

 
 

3.3 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon 
Planområdet består i dag av to boliger med tilhørende hager. Det er noe opparbeidet vegetasjon og 
ellers plen, og grusede flater. Det ingen særegne kvaliteter som gammel eplehage el lign på tomta. 
Planområdet framstår i dag som noe ustelt.  
 

3.4 Trafikk/adkomst/parkering 
Knut Hamsuns veg er adkomstveg til planområdet, som igjen betjenes via Østvollvegen eller 
Øverbyvegen. Knut Hamsuns veg er kommunal, og betjener eneboliger på begge sider av vegen. 
Planområdet inngår i et område med hovedsakelig boligbebyggelse. På bakgrunn av at det er antatt 
noe gjennomkjøringstrafikk i området, gjennomførte Vestre Toten kommune selv fysisk telling av 
trafikken langs Knut Hamsuns veg. Denne er lagt til grunn ved beregning av støysoner.  
Knut Hamsuns veg har ikke fortau pr. dags dato.  
 

3.5 Vann- og avløpsnett  
Eiendommene er tilknyttet kommunalt vann og avløpsnett. Det er kapasitet til fortettingen 
reguleringsplanen foreslår.  
 
 
 

Knut Hamsuns veg 6 Knut Hamsuns veg 8 

   

14/49 14/116 

Eksisterende bebyggelse foreslås revet. 
Bebyggelsen ligger svært tett ut mot vegen. 
Huset antatt oppført ca. 1915-1920. Bakgrunnen 
for byggets plassering kan ha sammenheng med 
næringsvirksomhet i første etasje rundt 1920. 
Ikke SEFRAK-registrert. I dag er det en ulempe at 
huset ligger så tett ut mot vegen, på grunn av 
økt trafikk, hensyn til snøbrøyting og behov for 
fortau.  

Eksisterende bebyggelse foreslås revet. Antatt 
byggeår ca. 1946.  
Ikke SEFRAK-registrert. 
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3.6 Strøm, fjernvarmenett
Strømforsyning skjer via Eidsivas nett. Det er oppført en trafo langs jernbanen, sør-vest for

planområdet som skal benyttes
til påkobling. Trafoen ligger i
ca. 100 meters avstand fra
planområdet. Eksakt plassering
av ledningsnett er underlagt
restriksjoner og publiseres ikke
i planbeskrivelsen. Det er
gjennomført dialog med
nettselskap for å avklare behov
og premisser for tilkobling av
ny bebyggelse.

Det er ikke fjernvarmenett i
området ny bebyggelse vil ikke
bli basert på vannbåren varme.

3.7 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Det er gjennomført utsjekk mot databasen
kulturminnesok. Bebyggelse som foreslås revet er ikke SEFRAK-registrert.

3.8 Naturverdier / biologisk mangfold
Innenfor selve planområdet er det ikke registrerte truede eller sårbare arter, verken av flora eller
fauna, heller ikke sårbare naturtyper. Det er foretatt utsjekk på mot naturbase.no og artsdatabanken.

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 privat hageareal der det ikke kan påregnes å finne truede arter.

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.

3.9 Rekreasjons- og friluftsområder

Figur 5, Eksisterende strømteknisk infrastruktur samt trafo (markert med rød
prikk)
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Planområdet ligger som en del av et boligområde som er dannet rundt Raufoss sentrum. Store deler 
av boligbebyggelsen på Raufoss grenser mot riksveg 4, og denne vegen danne et markant skille mot 
spredte jordbruksarealer i øst.  
 

3.10  Gang- og sykkelstier  
Det er ikke etablert gang- og sykkelveg eller fortau langs Knut Hamsuns veg pr. dags dato. 
Planforslaget sikrer at detkan anlegges fortau langs vegen i fremtiden. Det er en styrke for 
trafikksikkerheten i området at eksisterende villa i 14/49 rives, da dette muliggjør fremføring av 
fortau langs vegen.  
 
Østvollvegen og Øverbyvegen har imidlertid sammenhengende fortau / gangveg ned til Raufoss 
sentrum.  
 

3.11  Støyforhold 
 
Planområdet ligger sentrumsnært, 
men samtidig skjermet fra støy fra 
omkringliggende veg og bane.  
  
Det foreligger en 
støysonekartlegging som er 
tilgjengelig som en del av 
kommunens planportal. Som figur 
6 illustrerer berøres ingen deler av 
planområdet av gul støysone. På 
grunn av forventet andel 
gjennomgangstrafikk i Knut 
Hamsuns veg gjennomførte Vestre 
Toten kommune som kjent egen 
trafikktelling. Støykartene 

tilgjengelig i planportalen er 
overordnede og veiledende. For å 
med sterkere grad av sikkerhet 
kjenne til de de reelle 
støyverdiene i området, har Feste 
NordØst AS gjennomført en egen 
støyberegning. Hovedtrekkene fra 
støyanalysen er at: 
 
 
 
 
 
 
 

• Planlagt bebyggelse får støybelastning over grenseverdien for GUL støysone på fasader mot 
Knut Hamsuns veg på grunn av vegtrafikk. Ingen deler av planområdet får støybelastning 
over grenseverdiene for RØD støysone. Det samme gjelder for støy i nattperioden. 

• Ingen planlagte områder for uteopphold, får støybelastning over grenseverdiene. 

Figur 6, Støyforhold innenfor planområdet (vestre-toten.kommune.no) 

Figur 7, Beregnede støyverdier, Feste NordØst AS 



Feste Kapp AS 

 

Detaljregulering for Knut Hamsuns veg 6 og 8  Side 10 av 27  
  

• Bebyggelsen er planlagt med gjennomgående leiligheter med «stille side» og tilgang på 
uteoppholdsområder med tilfredsstillende støyforhold. Kravene til byggeteknisk utførelse av 
nye bygninger er tilstrekkelig for at grenseverdiene for innendørs støynivå er oppfylt i GUL 
støysone. 
 

Planlagt bebyggelse og uteoppholdsområder tilfredsstiller kravene i «Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442/2016)» for bygging av boliger i GUL støysone. 
 
Dette forutsetter at utearealet mot øst defineres som felles, og at hver boenhet har et eget lite 
uteareal mot stille side. Utearealer mot Knut Hamsuns veg ligger i gul støysone og overstiger isolert 
grenseverdiene for støy.  
 
 

3.12  Grunnforhold og radon 

Figur 8 angir sammensetning av løsmasser i område rundt Raufoss. Planområdet ligger i 
overgangssonen mellom kalkstein og skiferholdige bergarter. Leirskiferen i området medfører en 
forhøyet sannsynlighet for alunskifer i grunn og radon i sammenheng med denne. Fare for radon og 
sammensetningen i berggrunnen henger nøye sammen. Sikkerhet mot radon ivaretas imidlertid på 
generelt grunnlag av gjeldene teknisk forskrift, og krever ingen ytterligere presiseringer i 
planbeskrivelsen for å ha gyldighet.  
 

3.13  Flomfare  
Området ligger høyt i terrenget og det er ikke fare for flom på planområdet. Det renner heller ingen 
bekker gjennom, eller i nær tilknytning til planområdet. 
 

3.14  Barn og unges interesser 
 

• Lokaliseringsfaktorer: Planområdet ligger svært nært Raufoss sentrum, slik ortofoto under 
viser. Området anses som et område med godt oppvekstmiljø for barn og unge. Kvaliteten 
ligger i at planområdet i seg selv ligger i et åpent, rolig og grønt felt, samtidig som man 
nesten er i sentrum med umiddelbar tilgang til de fleste fasiliteter. 

• Trafikksikkerhet: I dag er det ikke fortau langs Knut Hamsuns veg. Planen legger til rette for 
en etablering av fortau med 3 meters bredde. På grunn av at planområdet ligger tett på 

Figur 8, Løsmassekart, NGU.no Figur 9, Radonkart, NGU.no 
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sentrum vil et fortau i Knut Hamsunsveg kunne knyttes til flere eksisterende fortau eller 
gang- og sykkelstier. 

• Kollektivtransport: Nærmeste kollektivholdeplass er Raufoss skysstasjon (tog og buss), som 
er i kort gangavstand fra planområdet.   

• Rekreasjon- og aktivitet: Planområdet ligger tett på sentrum. Det er ingen større lekeplasser 
i umiddelbar nærhet, men på lengre sikt planlegges det en byutvikling i Raufoss sentrum. Det 
er gjennom vedtatt reguleringsplan for Rådhuskvartalet sikret gode og romslige områder for 
lek og rekreasjon midt i Raufoss sentrum.   
 

 
Figur 10, Ortofoto over Raufoss sentrum som viser planområdet i sin kontekst.  

3.15  Nærhet til skole og barnehage  
Knut Hamsuns veg 6 og 8 er i gangavstand til både Raufoss skole og Korta skole. Avstand til begge 
skoler er 1,4 kilometer.  
For de større ungene vil Raufoss ungdomsskole være nærmeste skoletilbud. Det er gang- og 
sykkelveg også til Raufoss ungdomsskole, som ligger på andre siden av Raufoss, på Prøven. 
 
Det er fortau eller gang- og sykkel veg til både Korta skole, Raufoss skole og Vestre Toten 
ungdomsskole, med unntak av strekningen langs Knut Hamsuns veg. Kommunen anser skolevegen 
som trygg. 
 

3.16  Landbruk 
Planforslaget berører 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.  
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3.17  Risiko- og sårbarhet 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Knut Hamsuns veg 6 og 8  er det utarbeidet en 
ROS-analyse. Hovedkonklusjonen fra denne er en videreutvikling av Knut Hamsuns veg 6 og 8 til 
konsentrert småhusbebyggelse ikke har mange risikoelementer knyttet til seg. 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. 
 
 

4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

4.1 Endringer i forhold til gjeldende planer  
Planområdet er ikke tidligere regulert. Området er avsatt til boligbebyggelse og inngår som en 
del av omkringliggende småhusbebyggelse.  

 

4.2 Arealregnskap 
 
 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (kvm) 

1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 9 

1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (2) 1281 

1550 - Renovasjonsanlegg (2) 13 

1600 - Uteoppholdsareal 187 

Sum areal denne kategori: 1462 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

2011 - Kjøreveg (2) 883 

2012 - Fortau (2) 183 

Sum areal denne kategori: 1079 

    

Totalt alle kategorier: 2526 

 

4.3 Plankart  
Plankartet er bygget opp for å sikre viktige forutsetninger for utbyggingsgrepet slik det er beskrevet i 
illustrasjonsplanen. Ny bebyggelse er gitt hvert sitt planformål, delt av ny felles innkjøring til 
planområdet. Felles uteareal er også skilt ut som eget formål og kartfestet. I areal for felles kjøreveg 
inngår area for felles parkering, eventuelt garasjeanlegg mot øst. Det legges opp til at renovasjonsbil 
står i kanten av Knut Hamsuns veg ved henting av renovasjon. Regulerte arealer for renovasjon sikrer 
at renovasjonsbil ikke behøver kjøre inn på selve planområdet.  
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Planforslaget innebærer i korte trekk: 

• Rive eksisterende bebyggelse (en enebolig og en firemannsbolig) innenfor planområdet.  

• Legge til rette for bygging av to bygningsvolumer, oppført i to etasjer med pulttak. Samlet vil 
bebyggelsen inneholde inntil 14 leiligheter. 

• Sanere eksisterende avkjørsel til Knut Hamsuns veg 6, og etablere ny felles innkjøring for hele 
planområdet, nær eksisterende avkjørsel til Knut Hamsuns veg 8. 

• Legge til rette for fortau langs Knut Hamsuns veg, med regulert bredde 3 meter. 

• Etablere felles nærlekeplass /uteoppholdsareal mot øst. Bestemmelsene sikrer at det 
etableres en lekeplass på minimum 150 kvadratmeter.  

• Etablere felles parkering enten i form overflateparkering eller carport mot eiendomsgrense i 
øst.  

• Legge til rette for fradeling av mindre areal fra eiendommen 14/77 (Granvegen 3). samt 
trekke ny eiendomsgrense mellom denne eiendommen 14/49 (Knut Hamsuns veg 6). 

• Det er inngått privatrettslig avtale om kjøp av en parsell på 1 meters-bredde langs grensen 
mellom 14/116 og 14/137 14/239, slik at parkeringsarealet mot BKS1 blir litt større enn det 
dagens eiendomsgrenser gir mulighet for.  
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Figur 11, Illustrasjonsplan som viser planlagt disponering av planområdet. 
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4.4   Planformål 
 
BKS1-2 

 

Figur 12, Fasadeoppriss som viser planlagt bebyggelse for Knut Hamsuns veg 6. (6 boliger) 

Figur 13, Lengdeoppriss som viser ny bebyggelse for Knut Hamsuns veg 6 
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Disse formålene hjemler den nye bebyggelsen det ønskes tilrettelagt for. Det er i bestemmelsene 
redegjort for at utarbeidet skisseforslag fra Haavi Arkitekt skal legges til grunn ved utbyggingen, form 
av at prinsippene om pulttak og trekledning skal være gjeldende. Skisseprosjektet som er utarbeidet 
baserer seg på til sammen to nye bygnings volumer, som hver inneholder henholdsvis 6 og 8 
leiligheter. Til sammen legges det gjennom dette til rette for 14 nye boenheter. 

Figur 15, Fasadeoppriss viser planlagt bebyggelse for Knut Hamsuns veg 8. (8 boliger) 

Figur 14 Fasadeoppriss som viser ny bebyggelse i Knut Hamsuns veg 8 
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Bestemmelsene sikrer at ny bebyggelse skal oppføres med saltak. Dette grepet bidrar til å sikre et 
småhuspreg på boligene.  
 
For ytterligere illustrasjoner av ny bebyggelse henvises det til skisseprosjektene slik de fremgår av 
vedlegg 5 og 6.  
 
Adkomst til den nye bebyggelsen vil skje fra én ny felles innkjøring mellom eiendommene.  Det 
innebærer en forbedring av eksisterende situasjon, da potensiell trafikkfarlig innkjøring til dagens 
Knut Hamsuns veg 6 saneres. Denne ligger tettere på kurvatur i vegen.  
 
f_BUT1 
Dette formålet regulerer felles uteområde og nærlekeplass for både BKS1 og BKS2. Arealet er på 159 
kvm. Innenfor dette arealet stilles det i bestemmelsene krav om at det skal opparbeides 150 kvm til 
lekeplass. Bestemmelse § 5.1.3 fastsetter nærmere krav til innholdet på lekeplassen. Dets tilles i 
bestemmelsene krav om at området minimum skal inneholde sandkasse, huske, sklie eller lignende 
og felles møteplass med bord og benker. Uteoppholdsarealet skal opparbeides med bruk av varige 
materialer og det skal benyttes variert vegetasjon og være universelt utformet.  
 
 
f_BG1-2 
Dette formålet regulerer felles garasjeanlegg for ny bebyggelse. Parkering for boenhetene skal løses i 
form av bakkeparkering, eventuelt med overbygd carport/ garasjeanlegg. Carporter/ garasjer 
anlegges evt. i rekke mot eiendomsgrense i øst på hver sin side av felles nærlekeplass, vist som 
henholdsvis f_BG1 og f_BG2.  Skisseprosjektet legger opp til én parkeringsplass per boenhet.  
 
Garasjeanlegget er trukket til ytterkanten av planområdet for å ikke oppta annet verdifullt areal. 
Boder for nye boenheter skal integreres i carportanlegget.  
 
o_SKV1 
Dette formålet regulerer den offentlige vegen Knut Hamsuns veg. Areal for nytt fortau langs Knut 
Hamsuns veg er avgitt i sin helhet fra eiendommene Knut Hamsuns veg 6 og 8. Vegen vil med nytt 
fortau med andre ord opprettholde den bredden den har i dag.  
 
f_SKV2 
Dette formålet regulerer både felles adkomstveg, nødvendige interne manøvreringsarealer, samt 
behov for supplerende parkeringsarealer.  
 
Hensynssone H210_1-2 
På bakgrunn av utarbeidet støyanalyse med tilhørende støysoner, er disse gjengitt i plankartet for å 
kunne knytte tilhørende bestemmelser til dem. Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T1442/2016, eller tilsvarende i senere vedtatte 
forskrifter/retningslinjer som erstatter T1442/2016, gjøres gjeldende for planen.  
 
Det er derfor gitt åpning for at det i gul støysone kan det etableres bebyggelse for støyfølsomt 
bruksformål dersom følgende oppfylles: 

• Alle boenheter skal være gjennomgående med tilgang til stille side. 

• Felles uteareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy i tabell 3. 

• Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer jf.§ 4.11 Uteoppholdsarealer, 
hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. 
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4.5 Planbestemmelser  
Planbestemmelsene er utformet i tråd med etablert praksis i Vestre Toten kommune. 
Bestemmelsene forsøker både å ivareta behovet for forutsigbar forvaltning, samtidig som de skal 
sikre en viss fleksibilitet i byggesaksfasen. Forutsigbarhet sikres gjennom et vedlagt skisseprosjekt til 
reguleringsplanen, hvor det stille krav om at hovedprinsippene skal følges.  
 
 

 

5 ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS  
 
Kapittelet oppdateres eventuelt i etterkant av offentlig ettersyn.  
 
 
 
 
 
 
 

6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

6.1 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. 
 

6.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget  
Det er foretatt en vurdering av konsekvenser planforslaget kan ha, basert på følgende tema: 
 
6.2.1 Folkehelse og universell utforming 
Planen har ingen negative effekter på folkehelsen. Fortettingen tett på servicetilbud og skoletilbud er 
på generelt grunnlag positivt, og bidrar til mindre bilavhengighet.  
 
50% av nye boenheter skal være tilgjengelige. Det vil ikke bli etablert heis i nye boligbygg, derfor vil 
det være boenheter på bakkeplan som vil være tilgjengelige. Det er ikke krav om heis for bebyggelse i 
2 etasjer. En eventuell heis ville ha krevd flere boenheter å fordele denne kostnaden på, og det ville 
innebære at bebyggelsen mistet sitt småskalapreg.  
 
Det fremkommer av Tek 17 § 12-10 at boenheter med krav om tilgjengelighet skal ha trinnfri atkomst 
til oppbevaringsplass eller bod. Dvs. at det ikke er krav om tilgjengelighet til bod, iht. defensjonen i 
Tek 17, for boenheter som ikke skal være tilgjengelige.  Situasjonsplanen, jf. figur 11, viser til sammen 
7 boder på terreng, dvs. det det samme antallet som boenheter som skal være tilgengelige.  
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6.2.2 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 eget felles uteareal, i tillegg til planområdets gunstige plassering i nærheten av 
sentrum, noe som gir god tilgang til servicetilbud, idrettsplasser mm. 
 
6.2.3 Støy, forurensning og sikkerhet 
Det foreligger egen trafikktelling for Knut Hamsuns veg gjennomført av Vestre Toten kommune, som 
av støykonsulent er brukt som utgangpunkt for beregning av støy. Bakgrunnen for gjennomført 
trafikktelling var at det var ønskelig å kartlegge hvor mange som bruker.   Vegnettet er sammensatt, 
med flere gjennomkjøringsmuligheter. Vurderinger av ÅDT langs Knut Hamsuns veg må derfor gjøres 
på bakgrunn av følgende forutsetninger: 
 
Støyutredningen vurderer framtidig støybelastningen for området fra jernbane og vegtrafikk. 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) for vegtrafikk er framskrevet til 2029.For lokale veger uten kjente trafikktall er 
det benyttet beregnet ÅDT. For Knut Hamsuns veg er benyttet utført trafikktelling ved beregning av 
ÅDT. 
 
Støybelastningen er vist som støysoner for planområdet og i beregningspunkt ved fasader på planlagt 
bebyggelse og planlagt uteoppholdsområde. 
Planlagt bebyggelse får støybelastning over grenseverdien for GUL støysone på fasader mot Knut 
Hamsuns veg på grunn av vegtrafikk. Ingen deler av planområdet får støybelastning over 
grenseverdiene for RØD støysone. Det samme gjelder for støy i nattperioden. 
Ingen deler av planområdet og planlagt bebyggelse får støybelastning over anbefalte grenseverdiene 
for GUL- eller RØD støysone på grunn av støy fra jernbane. Dette gjelder også grenseverdiene for 
utendørs støynivå i nattperioden. Jernbanestøy gir ikke signifikant bidrag til støybelastning i 
sumvirkning med vegtrafikkstøy. 
 
Ingen planlagte områder for uteopphold, får støybelastning over grenseverdiene. 
Det er ikke planlagt eller beregnet effekten av støyskjerming i området. 
 
Planlagt bebyggelse og uteoppholdsområder tilfredsstiller kravene i «Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442/2016)» for bygging av boliger i GUL støysone. 
 
Utforming av ny bebyggelse i Knut Hamsuns veg 6 og 8 har, uavhengig av forholdet til støy, blitt 
utformet på en slik måte at den i seg selv imøtekommer viktige forutsetninger ved etablering av 
bebyggelse i gul støysone. Bebyggelsen er planlagt med gjennomgående leiligheter med «stille side» 
og tilgang på uteoppholdsområder med tilfredsstillende støyforhold. Kravene til byggeteknisk 
utførelse av nye bygninger er tilstrekkelig for at grenseverdiene for innendørs støynivå er oppfylt i 
GUL støysone: 
 

• Alle boenheter er gjennomgående 

• Alle boenheter har soverom på stille side 

• Alle boenheter har tilgang til felles uteareal som er skjermet mot trafikkstøy 

• Alle boenheter har privat uteareal på stille side (overdekt inngangspartier som også vil 
fungere som en liten balkong), samt utearealer mot gul støysone. 

 
Det er nedfelt egne bestemmelser for støy, der disse forholdene er nedfelt, jf. § bestemmelse § 4-
4.5. 
 
Forholdet til støy som følge av vegtrafikk ansees derfor som godt ivaretatt. 
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Det er ikke kjente kilder for forurensing i grunn. Sikkerhet for øvrig er ivaretatt gjennom at det 
avsettes areal for fortau, og ivaretakelse av frisikt i forbindelse med adkomst.  

 
Radon: 
Forurensing i form av radongass er tidligere omtalt, både i planbeskrivelse og ROS-analyse, og 
ivaretas av generelle krav til bygninger i henhold til teknisk forskrift. Dette vil bli ivaretatt gjennom 
gjeldende teknisk forskrift.   
 
6.2.4 Natur og miljø 
Fortettingen som planforslaget innebærer går ikke på bekostning av viktige naturområder eller miljø. 
Størstedelen av nye utbyggingsområder er rett og slett privat hage og opparbeidet som plen.  
 
Utsjekk mot artskart.no avdekker ingen funn av truede eller nært truede arter innenfor planområdet. 
Det er heller ikke registrert sortelistede arter på eller nært planområdet som krever spesiell 
aktsomhet.  
 
6.2.5 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. 
 
6.2.6 Kulturminner og kulturmiljøer 
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Bebyggelse som forutsettes revet er ikke SEFRAK-registrert, eller har øvrig kulturhistorisk verdi.  
Samlet vil derfor planen ikke ha negative konsekvenser hverken for kulturminner eller kulturmiljøer.  
 
6.2.7 Landskap og estetikk 
Ny bebyggelse vil fortette eiendommen, men samtidig bidra til en opprusting/ fornyelse av et litt 
slitent område, noe som vil være positivt for nærområdet. Ny bebyggelse vil være lavere enn 
eksisterende bolighus i Knut Hamsuns veg 8, og vil på den måten ikke endre naboenes forhold i 
negativ grad. Planlagte volumer sikrer en del luft omkring, så ny bebyggelse vil ikke oppleves som 
«massiv». Gjennom planprosessen har også byggene blitt redusert noe i størrelse for å gi mere luft 
omkring. Dette er gjort i dialog med kommunen. 
Det stilles i bestemmelsene krav om ensartet utforming med trekledning og bruk av pulttak i tråd 
med vedlagt skisseprosjekt. Byggenes skala vil innpasses småhusstruktur, men en høyere utnyttelse 
kan likevel forsvares da området ligger svært sentrumsnært, og naboene ikke vil bli sjenert av en slik 
utbygging. 
 
6.2.8 Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder 
Eiendommene er privat og det er ingen deler av eiendommen som benyttes som offentlig ferdsel. 
Planområdet ligger som en del av et sammenhengende boligområde, og fremstår som tilbaketrukket. 
Det er ingen offentlig tilgjengelige eller viktige områder med grønnstruktur som går tapt som følge av 
reguleringen.  
 
6.2.9 Trafikk og parkering 
Bestemmelsene sikrer at det skal etableres 0,5-1 parkeringsplass per boenhet for bil. Det legges opp 
til bakkeparkering / carportanlegg mot naboer i øst. Det er innhentet privatrettslig avtale på at 
oppføring av eventuell carport i eiendomsgrense er greit for de respektive naboer.  
For boenheter under 60 kvadratmeter skal det avsettes 1 sykkelplass pr. boenhet. For boenheter 
over 60 kvadratmeter skal det etableres 2 sykkelplasser pr. boenhet. Bestemmelse § 4-5.2 fastslår at 
sykkelparkering på bakkeplan minimum blir anlagt med fastmonterte sykkelstativer. For sykkelplasser 
som plasseres i kjeller vil det bli etabler skinner i kjellertrapp, slik at frakting av sykkel inn/ut av kjeller 
skjer så enkelt som mulig.  
 
Vurderingene er gjort på grunnlag av at det er behov for noe parkering, samtidig området er så 
sentrumsnært at ikke alle nødvendigvis har behov for bil.  
 
6.2.10 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. 
 
Eidsiva er forespurt om kapasiteten på strøm i området. De skriver at selskapet må bytte 
transformator i nettstasjonen som forsyner området. Dette er ingen stor sak hvis stasjonen har 
kapasitet til en trafo som er stor nok for behovet. Uten at effektbehovet er oppgitt er det ikke mulig å 
gi et klart svar. Foruten at transformator må byttes må det antagelig legges en ny forsyningskabel fra 
nettstasjonen til eiendommene. Det går også lavspenningskabler mellom eiendommene som må 
flyttes hvis tanken er å bygge over dem. Hvis det kun skal bygges på hver side kan de antagelig ligge. 
Det er 230 V på lavspenningssiden på transformatoren som forsyner området. 
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6.2.11 Overvann
Det er en innarbeidet en forutsetning i planbestemmelsene om at overvannet skal håndteres lokalt,
og at kjøreareal skal bestå flater som ikke er tette. Overvannet må i størst mulig grad dreneres ut av
adkomst før det når Knut Hamsuns veg.

Det er knyttet rekkefølgekrav til byggesaksbehandlingen som krever at en teknisk detaljplan skal vise
hvordan dette konkret skal ivaretas.
Avrenningen fra området skal derfor bli den samme som i dag, og utbyggingen vil ikke medføre økt
konsentrasjon av overvann nedstrøms planområdet.

6.2.12 Connected Living
Det er lagt vekt på at utearealet skal være sentralt, og at alle boenheter har visuell kontakt til dette. I
tillegg skal det være støyfritt og tilbaketrukket. Samtidig er det lagt vekt på å få til så gode solforhold
som mulig. Området vil bli beplantetmed vegetasjon som kan fungere som nyttevekster. (frukt og
bær).

Det er et for lite utbyggingsprosjekt til at det ansees som aktuelt å avsette en egen enhet som
fellesareal. Utearealet er også for lite til at det vil la seg gjøre å lage et felles anneks /
sykkelbod/smørebod. For at slike funksjoner skal fungere optimalt, trengs det en større
brukergruppe enn det som er mulig å få til her.

6.3 Vurdering etter Naturmangfoldloven
Innenfor selve planområdet er det ikke registrert truede eller sårbare arter, verken av flora eller
fauna, heller ikke sårbare naturtyper. Det er foretatt utsjekk på mot naturbase.no og artsdatabanken.

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

Figur 16, Eksisterende strømnett i området.
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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 trevegetasjon 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. 
 
 
 

7 VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER 
 
 
Fylkesmannen i Oppland, brev datert 13.8.2018 
 
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 overdekning 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 denne kapittelet trekkes 

viktigheten av ROS- analyse frem. Resultat av ROS-analysen må påvirke planutforming slik at 
de juridiske delene av planmaterialet sikrer at samfunnsikkerheten blir ivaretatt.  
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5. Vurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8-12 skal innarbeides i planbeskrivelsen. 
 
 
Fylkesmannen mener at videre at trafikksikker adkomst til skole og fritidsaktiviteter bør være et tema 
i planarbeidet. Det er også viktig, dersom parkering og lekeplass må legges inntil hverandre, at det 
legges til rette for fysisk og visuell skjerming og trafikksikker adkomst for alle aldersgrupper. 
 
 
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 
Raufoss 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 det er sikret 
bestemmelser som bidrar til å binde illustrasjoner og konsept som fremkommer i planbeskrivelsen, 
også i bestemmelsene. Dette bidrar til gode og effektive planprosesser, både fordi det gjør 
saksbehandlingen i kommunen forutsigbar, og det gjør medvirkning fra berørte mer forutsigbar.  
 

1. Vi har vurdert planen opp mot gjeldene KU-forskrift. Som det fremkommer av 
oppstartsreferatet er det konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. 
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 angitt maksimum % -BYA som er påført på plankartet og omtalt i 
bestemmelsene. Krav til minimum utnytting er sikret gjennom at bestemmelse § 5.1.2. 
fastslår at det skal bygges minimum 10, maksimum 14 boenheter innenfor området. 

 
3. Felles lekeareal er definert som eget arealformål f_BUT1 med tilhørende bestemmelser.  

 
4. ROS-analyse er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldene mal fra DSB.  

 
5. Vurdering etter naturmangfoldsloven §§ 8-12 er gjennomført og fremkommer av kapittel 6.3 

i planbeskrivelsen. 
 
Oppland Fylkeskommune, brev datert, 09.07.2018 
 

1. Vestre Toten har i samarbeid med Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune igangsatt 
arbeidet med en areal- og transportstrategi for Raufoss. 
Fortetting med konsentrert boligbebyggelse nært sentrum er også i tråd med de føringer og 
målsettinger som ligger bak dette strategiarbeidet. 
 

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. Det er svært positivt at kommunen vektlegger implementering av den regionale strategien 

for Connected living, og ønsker å legge til rette for varierte boformer. 
 

4. Fortetting i eksisterende boligfelt kan være utfordrende, og fylkeskommunen forventer at 
kommunen har fokus på fortetting med kvalitet. Det må legges til rette for tilfredsstillende 
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uteoppholdsareal, og sol-/skyggeforhold må vektlegges når man tar stilling til plassering av 
nye bygg og alternativ bruk av ubebygd areal. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
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. Planforslaget 
bygger på en gjennomarbeidet detaljplan slik det er anbefalt. På bakgrunn av dette er det 
mulig å kartfeste felles uteareal, noe som bidrar til forutsigbarhet om endelig løsning. 
Løsningen vil videre bli god, og er ikke et «rest»areal, men et sentral del av planområdet som 
har gode muligheter for å fungere som et attraktivt samlingspunkt. 
 

3. Vår vurdering er at dette emnet er mer relevant i større reguleringsplaner. Det er et 
begrenset planområdet med få boenheter og det det gjør handlingsrommet mindre.  

 
4. Vi mener forholdet til barns interesser er godt ivaretatt i planforslaget. Det er kartfestet 

felles lekeareal, og det er knyttet innholdskrav til lekeplassen i bestemmelsene. Ved offentlig 
ettersyn vil barnerepresentanten i Vestre Toten kommune være velkommen til å fremme 
merknad eller kommentarer til planarbeidet.  
 

5. Det er vektlagt å legge felles uteareal der de både er skjermet og lett tilgjengelig for alle 
beboere. Lekeplassen i bakkant sentralt langs yttergrensen mot øst bidrar til en lekeplass 
som er egnet for de minste barna, da alle boenheter vil kunne ha oversikt over lekeplassen.  
 

6. Vedlagt planforslaget følger utarbeidet ROS-analyse. Denne er basert på nyeste mal fra DSB, 
og vi anser derfor merknaden som ivaretatt.  
 

 
Statens vegvesen, epost datert 6.8.2018 
 
Statens vegvesen har ikke merknader ut over følgende: 
4,5 meter kjøreveg frarådes og vil kunne bli imøtegått av trafikksikkerhetshensyn, jf. merknader til 
områderegulering «Rådhuskvartalet med nærområder» tidligere i år. Ellers ber vi om at frisiktkrav ut 
på Knut Hamsuns veg ivaretas, og at planen beskriver hvordan håndtering av snø skal løses.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
I dialogen som har vært med Vestre Toten kommune gjennom planprosessen er det blitt enighet om 
å anlegge fremtidig fortau på areal som i dag ikke utgjør kjøreveg. Fremtidig bredde på Knut 
Hamsuns veg vil derfor bli den samme som det en er i dag. Merknaden anses gjennom dette som 
imøtekommet.  
 
Frisiktkrav er ivaretatt gjennom inntegnede frisiktlinjer på 3 x 20 meter i plankravet.  
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Det er etablert en felles lekeplass sentralt på området, som også vil kunne bli benyttet til 
vinteropplag av snø. Gjennom dette oppnås det i tillegg gode muligheter for å bruke lekeplassen 
vinterstid til typiske vinteraktiviteter slik som snøhulebygging.  
 
 
Jan Jørgensen, Knut Hamsuns veg 10, brev datert 26.07.2018 
 

1.  Vi ser av referat fra oppstartsmøte med kommunen at reguleringssaken er gitt prioritet. 
Dette oppfattes som om kommunen har intensjon om å gå inn som leietaker i prosjektet, og 
vi ber derfor om at det orienteres om planlagt bruk. 

 
2. Som utgangspunkt er vi positive til fortetting i sentrumsnære områder og et blandet 

botilbud. Men illustrasjonsprosjektet viser en for hard utnytting av tomten. Ønsket om 
fortetting av sentrumsområdet i kommuneplanen må være mer styrt enn at man fortettet til 
blokkbebyggelse på «tilfeldige» eneboligtomter. Det er sympatisk med lav bebyggelse, men 
den harde bruken av tomtearealet man legger opp til, vil bety svært mye bilkjøring og hard 
utnytting av små uteområdene for øvrig. Plassering av boder i tomtegrensen viser at 
løsningen er presset. Vårt ønske er derfor å fortette til konsentrert boligbebyggelse, dvs med 
maksimum 2 firemannsboliger. 

 
3.  Knut Hamsuns vegs østside har i dag en gatekarakter med frittliggende hus godt 

tilbaketrukket fra veien. Denne plasseringen gir gode sikt og solforhold. Vi ber derfor om at 
dagens byggegrense mot vei opprettholdes for å unngå innbygging. 

 
 
Forslagsstillers kommentar: 
 
1. Selv om planarbeidet er gitt prioritet hos Vestre Toten kommune, er det ikke intensjonen at 

kommunen er part i utbyggingen. Dette må bygge på en feiltolkning. Vestre Toten kommune kan 
eventuelt i sitt saksfremlegg kommentere bakgrunnen for hvorfor planarbeidet er gitt den 
kategorien det er.  
 

2. Skissekonseptet er noe revidert i forhold til det som lå til grunn ved varsel om oppstart, og som 
Jørgensen baserte sin merknad til. Bodene er nå trukket inn i kjellere under bygget, samtidig som 
det åpnes for at de boder som ligger tilgjengelig boenhet kan etableres som en del av 
carportanlegget. Dette bidrar til et vesentlig færre boder utendørs enn tidligere.  

 
Vi er uenig i at planlagt bebyggelse defineres som blokkbebyggelse. Utbyggingen representerer 
konsentrert småhusbebyggelse.  
Vi mener området tåler den utbyggingen som presenteres, og noe utarbeidet illustrasjonsplan 
viser.  
 

3. Byggegrense på 10 meter er lagt til grunn for planarbeidet. Denne er fastsatt etter dialog med 
Vestre Toten kommune, og vil i praksis bedre situasjonen i forhold til dagens trafikkbilde. Dette 
på bakgrunn av at Knut Hamsuns veg 6 ligger tettere på vegen enn ny bebyggelse vil gjøre. 
Reguleringen tar også høyde for utbygging av sammenhengende fortau langs Knut Hamsuns veg. 
Dette vil både bidra til å beholde og bygge opp under gatebildet. 

 
 
 
 



Feste Kapp AS 

 

Detaljregulering for Knut Hamsuns veg 6 og 8  Side 27 av 27  
  

Planmaterialet består av: 
 
01 Plankart, datert 19.02.2020 
02 Planbestemmelser, datert 16.10.2019, sist revidert 19.02.2020 
03 Planbeskrivelse, datert 19.02.2020 
04 ROS-analyse, datert 16.10.2019 
05 Skisseprosjekt Knut Hamsuns veg 6, Haavi Arkitekt, datert 23.01.2019 
06 Skisseprosjekt Knut Hamsuns veg 8, Haavi Arkitekt, datert 22.01.2019 
07 Illustrasjonsplan, Feste Kapp AS, datert 28.01.2019 
08 Merknader ved varsel om oppstart i uavkortet form 
09 Støyrapport, Feste NordØst AS 
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BESTEMMELSER 
 DETALJREGULERING FOR  

KNUT HAMSUNS VEG 6 og 8 

 
 Plandato: 16.10.2019 

 Sist reviret: 19.02.2020 

 Godkjent:  

 Planid:  0529156 

 
 

§ 1 PLANENS FORMÅL 

 
Planens formål er å sanere eksisterende boligbebyggelse (en enebolig og en 
firemannsbolig) og oppføre ny bebyggelse med til sammen 14 boenheter, fordelt på 
to bygg. 
 

§ 2 AVGRENSNING 

Planområdet omfatter eiendommen med gnr/bnr 14/49 (Knut Hamsuns veg 6) og 
14/116 (Knut Hamsuns veg 8) samt deler av tilstøtende vegarealer. Det regulerte 
området er vist med plangrense på 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 

 
SOSI-kode 

 
§ 12-5 nr. 1 
 
 

 
Bebyggelse 
og anlegg 
 

 
Konsentrert 
småhusbebyggelse 
 
Garasjeanlegg for bolig-
/fritidsbebyggelse, felles 
 
Renovasjonsanlegg, felles 
 
Uteoppholdsareal, felles 
 

 
BKS 1-2 
 
 
f_BG1-2 
 
 
f_BRE1-2 
 
f_BUT1 

 
1112 
 
 
1119 
 
 
1550 
 
1600 

 
§ 12-5 nr. 2 

 
Samferdsels-
anlegg 
og 
teknisk 
infrastruktur 

 
Kjøreveg, offentlig og felles 
 
 
Fortau, offentlig 
 

 
o_SKV1,  
f_SKV 2 
 
O_SF1-2 

 
2011 
 
 
2019 
 

 
§ 12 - 6 

 
Hensynssoner 

 
Gul støysone 
 

 
H210_1-2 
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§ 4 FELLESBESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

§ 4-1 Krav til situasjonsplan  
 
Generelle krav til situasjonsplan 
Situasjonsplan skal vise eksisterende og planlagt bebyggelse, plassering og 
utforming av adkomst, brannoppstillingplasser, stigningsforhold, parkering- og 
biloppstillingsplasser, uteoppholdsarealer (inklusive lekearealer), sykkelparkering, 
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 Før igangsettingstillatelse  
 

a) Tekniske detaljplaner: 
Før det kan gis tillatelse for tiltak skal Teknisk detaljplan for vann- og avløp og plan 
for overvannshåndtering være godkjent av Vestre Toten kommune.  

 
b) Godkjent situasjonsplan: 

Før det kan gis tillatelse til nye bygge- og anleggstiltak for det enkelte delfelt skal 
det foreligge godkjent situasjonsplan.  Situasjonsplan skal være i samsvar med krav 
til innhold gitt i § 4.1.  
Ved trinnvis utbygging skal det samtidig med første delfelt foreligge en helhetlig 
situasjonsplan som omfatter f_SKV2 og f_BUT1 slik at fremtidig helhet 
fremkommer.  

 
c) Universell utforming og tilgjengelige boenheter: 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge en redegjørelse for hvordan 
universell utforming/ tilgjengelighet er ivaretatt for fremtidig bebyggelse med 
tilhørende uteoppholdsarealer, jf. § 4-4.3. 
 
 

 § 4-2.2 Før brukstillatelse/ferdigattest 
 

a) Ferdigstillelse av anlegg: 
Før det kan gis brukstillatelse skal nødvendig vann- og avløpsnett, 
overvannssystemer, parkeringsplasser (bil og sykkel), samt avfallsløsning være 
ferdig opparbeidet. 

 
b) Ferdigstillelse av privat: 

Privat uteoppholdsareal for den respektive boenhet skal være ferdig opparbeidet 
før det kan gis brukstillatelse.  
 

c) Ferdigstillelse av felles uteoppholdsareal: 
Før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest til første boenhet skal felles uteareal 
med lekeareal innenfor f_BUT1 være ferdig opparbeidet i samsvar med krav stilt i   
§ 5.1.4. 

 
Ved ferdigstilling i vinterhalvåret, kan kommunen gi utsettelse for ferdigstilling til 
påfølgende sommer, senest innen 1. juli. 
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d) Overdragelse av vann- og avløpsanlegg 
Før det kan gis brukstillatelse kan gis må nytt vann- og avløpsanlegg være formelt 
overtatt av Vestre Toten kommune.  

§ 4-3 Utforming av ny bebyggelse 
(PBL § 12-7 nr 1) 
 
Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse 
og utomhusanlegg. Ny bebyggelse skal fremstå med god sammenheng og høy 
estetisk verdi.   
 
Hovedprinsipper i skisseforslagene utarbeidet av Haavi Arkitekt, datert 27.01.2019 
skal legges til grunn ved utforming. Dette innebærer: 

• BKS1 og BKS 2 skal fremstå med et sammenhengende arkitektonisk uttrykk, 
som bidrar til god byggeskikk og godt samspill med omgivelsene.  

• Ny bebyggelse skal oppføres med pulttak.   

• Det skal benyttes trekledning som det dominerende fasadematerialet. 

• Det skal benyttes samme farge på fasader. 
 

§ 4-4  Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer 
(PBL § 12-7 nr 4) 
 
§ 4-4.1 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. 
 
§ 4-4.2 Overflatevann 
Alt overflatevann skal håndteres og infiltreres på egen grunn. 

 
Innenfor planområdet er det forbud mot tette flater på kjørearealer. Materialbruk 
på overflater skal fremgå av teknisk plan.  
 
§ 4-4.3 Universell utforming og tilgjengelighet 
Teknisk forskrift skal legges til grunn ved utforming av ny bebyggelse. 50 % av nye 
boenheter på hvert av delområdene skal være tilgjengelige for alle. 
 
Bruk av pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal 
unngås. 
 
§ 4-4.4 Utnyttelsesgrad og byggegrenser 
Tillatt BYA regnes i prosent av netto tomteareal. 
Der ikke annet er vist i plankartet er byggegrensen i formålsgrensen. 
Byggegrense fra senterlinje i Knut Hamsuns veg er 10 meter.  
Terrasser tillates etablert inntil 8,65 meter fra senterlinje i Knut Hamsuns veg.  
 
§ 4-4.5 Støy 
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje 
T1442/2016, eller tilsvarende i senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 
T1442/2016, gjøres gjeldende for planen. Unntak gis for fasader som vender mot 
Knut Hamsuns veg hvor det tillates overskridelse av grenseverdiene for gul støysone 
fra veitrafikkstøy. 
 
I gul støysone kan det etableres bebyggelse for støyfølsomt bruksformål dersom 
følgende oppfylles: 

• Alle boenheter skal være gjennomgående med tilgang til stille side. 
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• Felles uteareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy i tabell 3. 

• Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer jf.§ 4.11 
Uteoppholdsarealer, hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles 

 
 

 

§ 4-5 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser 
(PBL § 12-7 nr 7) 
 

§ 4-5.1 Bilparkering for ny bebyggelse 
 

Det skal etableres 0,5-1 parkeringsplass per boenhet. Minimum 5% av 
parkeringsplassene skal være tilpasset HC-transport.  

 
Parkering for bebyggelse skal løses innenfor f_SKV2. 
Det tillates etablert carportanlegg / garasjeanlegg inntil eiendomsgrense mot øst, 
der hvor parkeringsplasser er anvist i illustrasjonsplanen datert 29.01.2019.  
 
§ 4-5.2 Sykkelparkering for ny bebyggelse 
For boenheter under 60 kvadratmeter skal det avsettes 1 sykkelplass pr. boenhet. 
For boenheter over 60 kvadratmeter skal det etableres 2 sykkelplasser pr. boenhet. 
Sykkelparkering tillates etablert på bakkeplan innenfor BKS1-2 og f_SKV2, og /eller 
i kjeller.  
 
For parkering på bakkeplan skal det benyttes fastmonterte sykkelstativer. 
 

§ 5 REGULERINGSFORMÅL 

 
§ 5.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
§ 5.1.1 Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2 

 
Type bebyggelse:  
Innenfor områdene kan det oppføres flermannsboliger i to etasjer pluss eventuell 
kjeller.  
 
Ny bebyggelse skal etableres med pulttak. Taket skal være høyest i bakkant av 
bebyggelsen (mot f_BUT1). Det skal benyttes stående kledning (treverk), med et 
mørkt og dempet fasadeuttrykk. Det tillates benyttet ubehandlet treverk som 
patineres naturlig.  
 
Grad av utnytting og byggehøyder:  
Det tillates etablert minimum 10, maksimum 14 nye boenheter innenfor området, 
fordelt på to bygg (6+8 boenheter). Maksimal % BYA for BKS 1-2 = 60 %. Maksimal 
gesimshøyde er 7,5 meter målt fra bakkeplan rundt boligdelen.  
 
Boder tillates etablert i kjeller, som del av carportanlegg, eller som en del av 
boligformålene.  
 
Det tillates ikke etablert gjerder langs fortauet. Området mellom fortau og boliger 
holdes fritt for høy vegetasjon (som hindrer avlegging av snø), slik at dette kan 
benyttes som snølager.  
 
Private uteoppholdsareal: 
Alle boenheter skal sikres privat uteoppholdsareal på minimum 8 kvadratmeter 
gjennom terrasse eller balkonger, eller på bakkeplan i tilknytning til boenheter på 
bakkeplan.  
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§ 5.1.2 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse, felles, f_BG1-2 

Formålet reguleres til felles garasjeanlegg for BKS1-2. Innenfor f_BG1-2 kan det 
settes opp garasje- eller carportanlegg, samt p-plasser på bakkeplan. Det skal 
benyttes pulttak eller flatt tak. Maks gesimshøyde er 3,7 meter målt fra planert 
terreng til høyeste punkt og i gjennomsnitt rundt bygningen.  
Deler av garasjeanlegget tillates benyttet til boder.  
 
Dersom det er behov for mindre areal til parkering skal overflødig areal tillegges 
uteoppholdsareal og opparbeides med plen og annen vegetasjon.  
 

§ 5.1.3  Renovasjonsanlegg, felles, f_BRE1-2 
f_BRE1-2 er felles for BKS 1-2 og skal benyttes til felles plassering av helt eller 
delvis nedgravde avfallsløsninger. Områdets areal kan justeres noe i tråd med det 
faktiske behovet, gitt at nødvendig sikt og overvann ivaretas.  
 

§ 5.1.4  Uteareal, felles, f_BUT1 
f_BUT1 skal være felles for BKS 1-2. Det skal opparbeides en lekeplass på minimum 
150 kvadratmeter. Området skal minimum inneholde sandkasse, huske, sklie eller 
lignende og felles sittegruppe med bord og benker. Uteoppholdsarealet skal 
opparbeides med bruk av varige materialer og det skal benyttes variert vegetasjon 
og være universelt utformet.  
 
Det skal brukes vegetasjon hvor det kan høstes frukt og bær.  

 
 
§ 5.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
§ 5.2.1 Kjøreveg offentlig og felles, o_SKV1, f_SKV2 

• o_SKV1 er offentlig veg (Knut Hamsuns veg), planen stadfester dagens 
arealbruk. 

• f_SKV2 er felles adkomstveg for BKS1-2. Det skal benyttes grus / subus på 
alle kjørbare arealer som en del av overvannshåndteringen. Utforming må ta 
hensyn til bruk av rullestol. Deler av nødvendig boder tillates etablert 
innenfor formålet.  

 
§ 5.2.2 Fortau, offentlig, o_SF1-2 

Det skal avsettes areal for fortau med bredde 3 meter. Det tillates ikke gjerde eller 
høy vegetasjon langs fortauet.  

 
 
§ 6.0 HENSYNSSONER 
  
§ 6.1 Gul støysone, H210_1-2 

For sonen gjelder bestemmelser i § 4-4.5.  
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR

Knut Hamsuns veg 6 og 8

Plandato: 16.10.2019
Sist revidert:
Godkjent:
Planid: 0529156

Metode og forutsetninger

ROS-Analysen er utarbeidet Feste Kapp AS, på vegne av Knut Arild Bakkeog Tonga
Eiendomsselskap AS, som er oppdragsgiver for reguleringsplan for Knut Hamsuns veg 6og 8.

Til grunn for analysen er veileder fra DSB, Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging, utgitt april 2017. Analysen er basert på foreliggende planforslagder kun
forhold som er vurdert relevante er tatt med i analysen.

For å vurdere hvilke momenter som er relevante, er første trinn i ROS-analysen å beskrive
planområdet. Som utgangspunkt for denne vurderingen ligger overordnet analysetema om
samfunnssikkerhet, hentet fra Vestre Toten kommunes PlanDialog.
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Denne rapporten forklarer hvorfor foreliggende ROS-analyse er kompakt og lite 
omfattende:  

• Forholdet til trafikkstøy er utredet gjennom støyrapport. Støysoner er innarbeidet, 
og krav som sikrer at nasjonale støyretningslinjer ivaretas er innarbeidet i 
bestemmelsene. Rapporten konkluderer med at: Bebyggelsen er planlagt med 
gjennomgående leiligheter med «stille side» og tilgang på uteoppholdsområder 
med tilfredsstillende støyforhold. Kravene til byggeteknisk utførelse av nye 
bygninger er tilstrekkelig for at grenseverdiene for innendørs støynivå er oppfylt i 
GUL støysone. 

 

• Nytt utbyggingsområde har vært privat hage / med boligbygg. Fare for forurensing i 
grunn anses som svært liten. I planbeskrivelsen fremkommer oppsummering etter 
utsjekk i naturbase.no og artskart.no. Det er ingen rødliste eller svartelistede arter 
innenfor planområdet.  

• Planområdet ligger skjermet til langs Knut Hamsuns veg 6 og 8. Planområdet er 
utsatt for noe gjennomgangstrafikk. Det foreligger manuell trafikktelling av 
gjennomgangstrafikk i Knut Hamsuns veg. Disse tallene er vurdert opp mot 
støyverdier av biltrafikken. Det må som følge av dette påregnes at fasader mot 
Knut Hamsuns veg ligger på grense mot gul støysone. Som følge av dette er det 
innarbeidet krav om avbøtende tiltak som om tiltaksområdet lå i gul støysone. 
Dette innebærer gjennomgående leiligheter, med muligheter for privat og felles 
uteareal på motsatt side av støykilden.  



Knut Hamsuns veg 6 og 8                                                                                       Side 3 
av 3 

 

• Håndtering av overvann skal skje innenfor egen eiendom, i form av infiltrasjon. 
Samtidig skal kjørearealer opparbeides med grus /subus slik at de har 
infiltrasjonsevne. Det er stilt rekkefølgekrav om teknisk detaljplan som viser 
hvordan LOD-tiltak konkret skal ivaretas. Som følge av at tiltaket ikke påregnes å gi 
økt avrenning fra området enn i dagens situasjon, ansees tematikken for godt 
ivaretatt.  

Tatt disse forholdene i betraktning er det etter vår vurdering ingen analysetema som 
krever nærmere detaljert oppfølging i henhold til analyseskjema i veileder for 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging.  
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1 . Innledning
Feste NordØst as har foretatt beregninger av jernbane- og vegtrafikkstøy i forbindelse
med utarbeidelse av reguleringsplan for «Knut Hamsuns veg 6-8» på Raufoss i Vestre Toten kommune.
Reguleringsplanen utarbeides av Feste Kapp as.
Støyutredningen er utført av

2. Sammendrag
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. Det er planlagt
etablert 14 boenheter fordelt på 2 etasjer i to bygninger.

Støyutredningen vurderer framtidig støybelastningen for området fra jernbane og vegtrafikk.
Årsdøgntrafikk (ÅDT) for vegtrafikk er framskrevet til 2029.For lokale veger uten kjente trafikktall er det
benyttet beregnet ÅDT. For Knut Hamsuns veg er benyttet utført trafikktelling ved beregning av ÅDT.
Beregnet ÅDT er beheftet med en usikkerhet på ca. 26%.



 
Støyberegning Knut Hamsuns veg 6-8 - Raufoss, prosj.nr: 39792-20 

Side 3 av 8/ Dato 29.08.2019 
   

 

Jernbanestøy er beregnet med trafikkprognose for 2027/2035.  
 
Støybelastningen er vist som støysoner for planområdet og i beregningspunkt ved fasader på planlagt 
bebyggelse og planlagt uteoppholdsområde. 

Planlagt bebyggelse får støybelastning over grenseverdien for GUL støysone på fasader mot Knut Hamsuns 
veg på grunn av vegtrafikk. Ingen deler av planområdet får støybelastning over grenseverdiene for RØD 
støysone. Det samme gjelder for støy i nattperioden. 

Ingen deler av planområdet og planlagt bebyggelse får støybelastning over anbefalte grenseverdiene for 
GUL- eller RØD støysone på grunn av støy fra jernbane. Dette gjelder også grenseverdiene for utendørs 
støynivå i nattperioden. Jernbanestøy gir ikke signifikant bidrag til støybelastning i sumvirkning med 
vegtrafikkstøy.  

Ingen planlagte områder for uteopphold, får støybelastning over grenseverdiene. 

Det er ikke planlagt eller beregnet effekten av støyskjerming i området.  

Bebyggelsen er planlagt med gjennomgående leiligheter med «stille side» og tilgang på 
uteoppholdsområder med tilfredsstillende støyforhold. Kravene til byggeteknisk utførelse av nye 
bygninger er tilstrekkelig for at grenseverdiene for innendørs støynivå er oppfylt i GUL støysone.  

Planlagt bebyggelse og uteoppholdsområder tilfredsstiller kravene i «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016)» for bygging av boliger i GUL støysone. 

 

3. Retningslinjer 
Det er støyretningslinjen T-1442/2016,” behandling av støy i arealplanlegging” som benyttes for å vurdere 
resultatene fra støyberegningene.  I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner 

• Rød sone:  
Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse 
skal unngås. 

• Gul sone:  
Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. 

Retningslinjene T-1442/2016 gir følgende kriterier for soneinndeling.  

Støykilde 

(aktuelle) 

Gul sone Rød sone 
 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støy- 
nivå i nattperiod- 
en kl. 23 – 07 

 
Utendørs 
støynivå 

Utendørs støy- nivå 
i nattperioden 
 kl. 23 – 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB 

 

Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse 
Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.  
 

Støykilde 

(aktuelle) 

Støynivå på ute- oppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med 
støyfølsomme bruksformål 

Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 
– 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB 
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Lden: Det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt med 10 dB og 5 dB tillegg på henholdsvis natt og kveld. 
L5AF: Det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av hendelsene. 

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart er bestemmende 
for støysonenes utbredelse. 

• Dersom prosjektet kan betraktes som miljø- og sikkerhetstiltak sier T-1442/2016 at utbygging, som 
ikke endrer støysituasjonen, skal som hovedregel kunne gjennomføres uten utbedring av 
støyforholdene. Det er gjeldende praksis at støyfølsomme bygninger i området kun har krav til 
tiltaksvurdering dersom: 
o De blir liggende i rød støysone etter utbygging. 
o De blir liggende i gul støysone etter utbygging og får en økning av støynivå på mer enn 3 dB. 

• For støyfølsomme bygninger i rød støysone bør innendørs støynivå tilfredsstille kravene i byggteknisk 
forskrift /NS 8175 Klasse C. I tillegg skal støyfølsomme bygninger, som er tiltaksvurderte, ha tilgang til 
et egnet uteareal med et støynivå lavere enn Lden 55 dBA (lavere enn grenseverdien for gul sone).  

3.1. Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder 
• Overordnede krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor bygninger 

er gitt i § 13-6 i Byggeteknisk forskrift (TEK17). I veilederen til TEK er det angitt at bygnings- 
myndighetenes krav til tilfredsstillende lydforhold kan dokumenteres ved at det legges til grunn 
grenseverdier for lydtekniske ytelser og lydforhold som er i samsvar med NS 8175, lydklasse C. 

• NS 8175 er tilpasset T-1442 slik at utendørs grenseverdier for boliger i klasse C er i samsvar med 
grenseverdier i T-1442. Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder for boliger er vist under. 

Tabell: Utdrag fra forskrift Norsk Standard NS 8175:” Lydforhold i bygninger”. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid 
døgnekvivalent lydtrykknivå og maksimalt lydtrykknivå fra utendørs kilder. Alle tall er A-veid lydnivå i dB re 20 μPa. 
*Forutsatt mer enn 10 hendelser over grenseverdi pr natt. 

4. Beregningsforutsetninger 

4.1. Omgivelser 
Planområdet ligger nær Raufoss sentrum og omfattes av adressene Knut Hamsuns veg 6 og 8 og 
eiendommene med gårdsnummer 14 bruksnumrene 49, 166 og 432. 

4.2. Kartgrunnlag og metode  
Det er benyttet eksisterende 3D-kartgrunnlag for området. Programmet som er benyttet er NoMeS 
versjon 4.5.4, som simulerer støy etter nordisk metode for støyberegning.  
Lydeffektnivåer er hentet fra lydbibliotek utarbeidet av Kilde Akustikk as.  

Beregningene er utført, med grunnlag i en digital terrengmodell for området, med eksisterende veg, 
jernbane og bebyggelse, samt framskrevet årsdøgntrafikk (ÅDT) for aktuelle veger og framskrevet 
trafikk for jernbane. Beregningene tar hensyn fartsgrenser, vegbredde og stigningsforhold på vegene, 
samt kjørehastighet for tog. 

• Eksisterende vegetasjon inngår ikke i beregningen. 
• Det er ikke lagt inn fasadekorreksjon eller effekten av multirefleksjon på bebyggelsen.  
• Marktype er generelt definert som myk. Veger og plasser i planområdet er definert som harde. 
• Beregningshøyden for endelige støysoner er 4 meter. 
• Beregningshøyde for uteopphold er 1.5 meter. 
• Grunnlaget for klassifisering av bebyggelse er bygningstype koding i FKB-grunnkart. 

Type område Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

I oppholds- og soverom 
fra utendørs kilder 

 
LpA,ekv,24t [dBA] 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 

I soverom fra utendørs 
kilder 

 
LpA,maks* [dBA] 

 
35 

 
40 

 
45 

 
50 
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4.3. Inngangsverdier for vegtrafikktall - støykilder 
Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for vegtrafikk i støyberegningen. 
Fartsgrenser og årsdøgntrafikk (ÅDT-2018) er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB).  
Prognose for framskriving er hentet fra grunnlaget til Nasjonal transportplan, tall for Oppland. 

For Granvegeegen er det beregnet trafikk etter metode hentet fra Statens vegvesens Håndbok V713, 
«trafikkberegninger». Det er lagt til grunn en turproduksjon pr. bolig/døgn på 4. Turproduksjonen er 
lagt høyt. Håndboka angir et variasjonsområde på 2.5 til 5 avhengig av nærhet til skole, barnehage, 
servicetilbud mm.  

Trafikktallene for Knut Hamsuns veg er basert på trafikktelling utført 12.02.2019 i perioden 06.00 til 
09.00. ÅDT er beregnet i samsvar med «Veileder for trafikkdata», håndbok V715 utgitt av Statens 
vegvesen. Det er benyttet beregningsfaktorer for vegtype M1, «By/-boliggate» (Samleveg med 
arbeidsreiser. Liten trafikk i sommerferien (75-80 % av ÅDT) og hvor døgntrafikken lørdag og søndag er betydelig 
mindre enn på virkedager.) Andelen store kjøretøy i trafikktellinga er på mellom 2,3% og 3,9%, det er i 
støyberegningene benyttet 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikktall beregningen er beheftet med en usikkerhet på ca. 26%. Den store usikkerheten skyldes det 
begrensede omfanget av trafikktellingen. Det er i støyberegningen lagt til grunn en normalfordeling 
mellom dag, kveld og natt (75% dag, 15% kveld, 10% natt). Den høye trafikken i Knut Hamsuns veg 
skyldes i stor grad gjennomkjøring som utgjør ca. 90%. Det er grunn til å anta at denne trafikken 
skyldes arbeidsreiser og at fordelingen mellom dag, kveld og natt er en annen. 

 Framskriving av årsdøgntrafik|k (ÅDT) fra Nasjonal vegdatabank og trafikktelling 
Grunnprognoser for Nasjonal transportplan 2016-2050, tall for Oppland 
(TØI rapport 1554/2017) %-andel store kjøretøy 

Veg parsell ÅDT- 2018 Årlig 
vekst 

ÅDT- 
2022 

Årlig 
vekst 

ÅDT- 
2029 2018 årlig 

vekst 2022 årlig 
vekst 2029 

Storgata (Fv2368), nord for Fv2350 10750 1,15% 11253 1,01% 12073 7,0% 7,4% 7% 2,0% 7,9% 

Storgata (Fv2368), sør for Fv2350 9672 1,15% 10125 1,01% 10863 7,0% 7,4% 7% 2,0% 7,9% 

Østvollvegen (Fv.2350) 2756 1,15% 2885 1,01% 3095 10,0% 10,5
 

10,5% 2,0% 11,3% 

Veger med beregnet ÅDT og stipulert andel store kjøretøy: 
Knut Hamsuns veg (Kv3620) 750 (2019) 1,15% 785 1,01% 842 3%    3% 

Granvegen (Kv2550)* 28-116*    28-116 3%    3% 

* Det er beregnet og benyttet ulik ÅDT for ulike deler av vegene. Det er ikke forutsatt økning av trafikken.  
Trafikkøkningen på grunn av økt antall boliger i planområdet inngår. 

 

Støykilder, årsdøgntrafikk (ÅDT) - 2029 
Kildegruppe Kjøretøy Kjøre fart %-andel  Lydeffektnivå pr. 

(dBA) 
Døgnfordeling 
kjøretøy i % 

Veg ÅDT Km/t Store 
kjøretøy 

Meter 
veg Lden 

Kjøre tøy 
L5AF 

Dag Kveld Natt 

Storgata (Fv2368), nord for Fv2350 12073 40 8 % 84,6 112,7 

75% 15% 10% 

Storgata (Fv2368), sør for Fv2350 10863 40 11 % 83,6 112,7 
Østvollvegen (Fv.2350) 3095 40 11 % 81,5 112,7 
Knut Hamsuns veg, sør 842 30 3 % 72,0 112,7 
Granvegen, sør 116 30 3 % 63,3 112,7 
Granvegen, nord 28 30 3 % 57,1 112,7 

Knut Hamsuns veg, Raufoss i Veste Toten kommune Trafikktelling 12.02.2019 kl. 0600 - 0900 

Vegkategori: M1       Ukenummer: 7 Ukedag: Tirsdag   

Tids- 
periode 

Antall 
Kjøretøy 

Time i døgnet faktor Ukedags faktor Uke i året faktor 
≈ÅDT Usikkerhet 

uÅDT-% 
Time faktor uT Dag faktor uDT Uke faktor uUDT 

0600-0700 46 0,037 3,4 1,10 24,4 0,990 7,9 1140 25,9 

0700-0800 39 0,060 3,4 1,10 24,4 0,990 7,9 590 25,9 

0800-0900 43 0,058 3,4 1,10 24,4 0,990 7,9 680 25,9 

Årsdøgntrafikk (ÅDT-2019) basert på hele telle-perioden 

0600-0900 128 0,155 3,4 1,1 24,4 0,99 7,9 750 25,9 
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4.4. Jernbanetrafikk 
Grunnlaget for støyberegning av jernbanen er tall hentet fra Bane NOR.  
Bane NOR har framskrevet grunnlaget til år 2027 og 2035. For aktuell strekning er trafikktallene like i 
begge framskrivingene. Framskrivningen omfatter type tog, antall meter tog i døgnet fordelt på dag, 
kveld og natt. Jernbanehastighet er basert på registreringer fra 2011. Hastigheten som er benyttet 
gjelder for strekningen Raufoss-Nygard. 

Regionaltrafikk basert på prognoser som gitt i R2027 for strekningen.  

Trafikktall fra Bane NOR Prognose for 2027/35 
Jernbane: Gjøvikbanen Strekninger: Raufoss - Nygard 

Togtype Hastighet 
Samlet tog-lengde i meter og prosent for periode: 
Passer./døgn Dag Kveld Natt Da Kv Na 

BM74/75 87 km/t 20 1201 514 417 56 % 24 % 20 % 

4.5. Støytiltak for området  
I planforslaget er det ikke foreslått støydempende tiltak. 
Det beste støytiltaket for området vil være å begrense gjennomkjøringen i Knut Hamsuns veg. 

5. Støyberegninger 
Det er utført beregninger for planområdet med vegtrafikk (ÅDT) prognose for 2029 og jernbanetrafikk 
prognose for 2027/-35. Det er beregnet støysoner og støy i beregningspunkt ved fasader i 4 meters høyde 
og for uteopphold på bakkenivå i 1.5 meters høyde. Resultatet for disse beregningene er vist på kart og i 
tabellform. 

5.1.  Resultat av støyberegninger 
Planlagt bebyggelse får støybelastning over grenseverdien for GUL støysone på fasader mot Knut 
Hamsuns veg på grunn av vegtrafikk. Ingen deler av planområdet får støybelastning over 
grenseverdiene for RØD støysone. Det samme gjelder for støy i nattperioden. 

Ved å benytte en døgnfordeling av trafikken i Knut Hamsuns veg på dag 85%, kveld 10% og natt 5%, vil 
ingen deler av planlagt bebyggelse ligge i GUL støysone uten redusert totaltrafikk. 

Ingen deler av planområdet og planlagt bebyggelse får støybelastning over anbefalte grenseverdiene 
for GUL- eller RØD støysone på grunn av støy fra jernbane. Dette gjelder også grenseverdiene for 
utendørs støynivå i nattperioden. Jernbanestøy gir ikke signifikant bidrag til støybelastning i 
sumvirkning med vegtrafikkstøy.  

Ingen planlagte områder for uteopphold, får støybelastning over grenseverdiene.  

5.2. Resultater for beregningspunkt 
For alle fasader på planlagt bebyggelse er det beregnet støy i 4 og 1,5 meters høyde, første og andre 
etasje. På mest støyutsatt side er plassert ett beregningspunkt for hver boenhet.  
Beregning i beregningspunkt har noe bedre nøyaktighet enn støysoneberegningene.  
Resultatene er vist i tabeller nedenfor. Plasseringen av beregningspunktene er vist på støysonekart. 

Vegtrafikkstøy og jernbanestøy dBA Lden 
 Etasje 1 og uteopphold Etasje 2 - Støysone 

Bygg/Beregningspkt Vegtrafikk 2029 Jernbane 2027/35 Vegtrafikk 2029 Jernbane 2027/35 
A     

m1 49,9 38,9 50,8 42,1 
m2 54,1 40,6 54,3 44,4 
m3 55,5 43,1 55,7 45,8 
m4 55,9 43,3 56,2 45,3 
m5 51,2 38,1 51,7 39,2 
m6 40,2 27,9 45,7 28,3 
m7 37,1 27,8 39,6 28,2 

B 
 

   
m8 54,7 39,7 54,7 42,2 
m9 55,7 39,4 55,8 42,2 
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m10 56,2 39,7 56,2 42,7 
m11 56,3 39,7 56,3 43,3 
m12 51,0 36,5 51,4 39,6 
m13 36,6 27,5 38,3 27,9 
m14 39,9 27,7 42,1 28,1 
m15 52,5 39,6 53,4 41,7 

Uteopphold 
 

   
m16 43,9 34,3   
m17 45,6 29,6   

 

5.3. Oppsummering av beregningsresultater 
Beregningsgrunnlag er årsdøgntrafikk (ÅDT) for vegtrafikk er framskrevet til 2029.For lokale veger uten 
kjente trafikktall er det benyttet beregnet ÅDT. For Knut Hamsuns veg er benyttet utført trafikktelling 
ved beregning av ÅDT. 

Trafikktall beregningen er beheftet med en usikkerhet på ca. 26%. Den store usikkerheten skyldes det 
begrensede omfanget av trafikktellingen. 
Det er i støyberegningen lagt til grunn en normalfordeling mellom dag, kveld og natt (75% dag, 15% 
kveld, 10% natt). Den høye trafikken i Knut Hamsuns veg skyldes i stor grad gjennomkjøring som utgjør 
ca. 90%. Det er grunn til å anta at en betydelig del av denne trafikken skyldes arbeidsreiser og at 
fordelingen mellom dag, kveld og natt er en annen. 
 
Jernbanestøy er beregnet med trafikkprognose for 2027/2035.  
 
Støybelastningen er vist som støysoner for planområdet og i beregningspunkt ved fasader på planlagt 
bebyggelse og planlagt uteoppholdsområde. 

Planlagt bebyggelse får støybelastning over grenseverdien for GUL støysone på fasader mot Knut 
Hamsuns veg på grunn av vegtrafikk. Ingen deler av planområdet får støybelastning over 
grenseverdiene for RØD støysone. Det samme gjelder for støy i nattperioden.  

Ved å benytte en døgnfordeling av trafikken i Knut Hamsuns veg på dag 85%, kveld 10% og natt 5%, vil 
ingen deler av planlagt bebyggelse ligge i GUL støysone uten redusert totaltrafikk. 

Ingen deler av planområdet og planlagt bebyggelse får støybelastning over anbefalte grenseverdiene 
for GUL- eller RØD støysone på grunn av støy fra jernbane. Dette gjelder også grenseverdiene for 
utendørs støynivå i nattperioden. Jernbanestøy gir ikke signifikant bidrag til støybelastning i 
sumvirkning med vegtrafikkstøy.  

Ingen planlagte områder for uteopphold, får støybelastning over grenseverdiene. 

Det er ikke planlagt eller beregnet effekten av støyskjerming i området.  

Bebyggelsen er planlagt med gjennomgående leiligheter med «stille side» og tilgang på 
uteoppholdsområder med tilfredsstillende støyforhold. Kravene til byggeteknisk utførelse av nye 
bygninger er tilstrekkelig for at grenseverdiene for innendørs støynivå er oppfylt i GUL støysone.  

Planlagt bebyggelse og uteoppholdsområder tilfredsstiller kravene i «Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442/2016)» for bygging av boliger i GUL støysone. 

6. Generelt om lyd og støy 

6.1. Støydempende tiltak 
Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer, jordvoller og bevisst plassering av ikke 
støyfølsom bebyggelse. Reduksjon av hastighet på veg og bane vil også bidra til å redusere 
støybelastningen.  

For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen mellom støykilde og mottaker brytes av 
støyskjermen, se figurene. 
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Det støynivået som høres på mottakers side består dels av
støy som passerer over skjermen og dels av støy som går
gjennom den. En støyskjerm demper normalt 5-12 dB,
avhengig av høyde, konstruksjon og avstand mellom
støykilde, skjerm og mottaker.
I beregningen skilles ikke mellom støyskjermer av ulike
materialer, da effekten er tilnærmet lik ved riktig
utforming.

6.2.Støyskjerming.
Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av
skjermens effektive høyde (He). He er den delen av
skjermen som rager over en rett linje mellom støykilde og
mottaker. For å få best mulig effekt av en støyskjerm bør
den som hovedregel plasseres så nært støykilden som
mulig. I noen situasjoner kan dette gi liten effekt og en
annen plassering må vurderes. Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil den
effektive høyden forandre seg.
En gang- og sykkelveg på innsiden av støyskjermen – i samme plan, vil få god effekt ved en
skjermhøyde på 2-3 m. Boliger eller uteområder beliggende i en skråning på et høyere punkt enn
vegen, vil få langt mindre effekt av slik skjerming. Her er det bedre å plassere
skjermen nær mottaker.
Det er mange hensyn som påvirker valg av skjermtype, materialbruk,
teknisk utforming og plassering. Byggdetaljblad 517.522 (SINTEF Byggforsk
1997) gir en oversikt hva som bør legges til grunn.

6.3.Lydstyrke
Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel).
På grunn av det enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og
laveste hørbare lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for
lydstyrke.
I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen. Eksempler på hvilke
lydnivåer denne skalaen gir:
- En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca. 60 dB.
- Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 dB.
- Vår smertegrense for støy er ved ca. 125 dB.

Når det gjelder endringer av lydstyrke, er en endring på 1 dB knapt
merkbar, en endring på 2-3 dB er merkbar, 4-5 dB oppfattes som tydelig
endring og en endring på 6-7 dB er vesentlig.

En forandring på 8-10 dB vil oppfattes som en halvering eller fordobling av lydstyrken.

7. Støykart
Det er utarbeidet støysonekart for området. Støysoner er beregnet i 10 meters rutenett.
Nærmest planområdet er støysoner beregnet i 2 meters rutenett.

7.1 .Kartvedlegg
Støysonekart for planområdet.
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Sol/skyggeanalyse
Detaljregulering for Knut Hamsuns veg 6-8

28.02.2020



Forutsetninger
Huskeregler ved vurdering av solforhold:

• Sola står opp i øst og går ned i vest. 

• Dagen er på sitt lengste ved sommersolverv. 
Sommersolverv i juni er den lengste dagen i 
året. På denne dagen står sola høyere på 
himmelen midt på dagen enn noen annen 
dag på året. På denne dagen sies det også at 
“sola snur». Sommersolverv på den nordlige 
halvkule skjer i juni hvert år, men datoene 
kan variere fra 20-22. juni. I denne analysen 
benyttes den 20. juni. 

• Dag og natt er like lange to dager i året. Disse 
datoene kalles jevndøgn. Vårjevndøgn faller 
på den 20. eller 21. mars og høstjevndøgn på 
22. eller 23. september. 21. mars kalles «det 
offisielle vårjevndøgn» er benyttet som 
utgangpunkt for denne analysen. 

Kilde: Stormgeo.no



Solforhold ved jevndøgn
Ved jevndøgn står sola opp kl. 06.14, og går ned kl. 18.40. Dagen er på 12 timer og 32 minutter. 

Kl. 07.00

N



Solforhold ved jevndøgn
Ved jevndøgn står sola opp kl. 06.14, og går ned kl. 18.40. Dagen er på 12 timer og 32 minutter. 

Kl. 09.00

N



Solforhold ved jevndøgn
Ved jevndøgn står sola opp kl. 06.14, og går ned kl. 18.40. Dagen er på 12 timer og 32 minutter. 

Kl. 12.00

N



Solforhold ved jevndøgn
Ved jevndøgn står sola opp kl. 06.14, og går ned kl. 18.40. Dagen er på 12 timer og 32 minutter. 

Kl. 15.00

N



Solforhold ved jevndøgn
Ved jevndøgn står sola opp kl. 06.14, og går ned kl. 18.40. Dagen er på 12 timer og 32 minutter. 

Kl. 18.00

N



Solforhold ved jevndøgn
Ved jevndøgn står sola opp kl. 06.14, og går ned kl. 18.40. Dagen er på 12 timer og 32 minutter. 

Første del av dagen, fra soloppgang til kl. 12.00

Første del av dagen er det bebyggelse øst for planområdet, dvs. bebyggelse langs Granvegen, som har betydning for om det kastes 

skygger inn på planområdet. Fra ca. kl. 07.30 - 11.30 vil bebyggelse i Granvegen kaste noe skygge over felles uteareal. Denne skyggen blir 

mindre jo høyre sola stiger opp på himmelen gjennom formiddagstimene. KL. 10.30 står sola så høyt at bebyggelsen i Granvegen ikke 

lenger kaster skygge mot planområdet, og midt på dagen, kl. 12.00, er det svær gode solforhold på felles utearealer. 

Siste del av dagen, fra kl. 12.00 til solnedgang. 

Fra kl. 10.30-15.00 er utearealene fullt ut uopplyst. Etter hvert som solas dagbane strekker seg lenger og lenger mot vest, etter hvert som 

det blir ettermiddag, vil sola treffe den nye bebyggelsen på planområdet. Kl. 15.00 har vinduer og balkonger beliggende mot Knut 

Hamsuns veg svært gode solforhold. De gode solforholdene på vestsiden av bebyggelsen, gjør imidlertid at det faller slagskygge mot øst. 

Fra kl. 15.30 og til sola går ned kl. 18.40 er felles uteareal skyggelagt. Sol og skyggeanalysen avdekker at felles uteareal har best solforhold 

første del av dagen. 

Funn:



Solforhold ved midtsommer
Ved midtsommer står sola opp kl. 03.45, og går ned kl. 22.54. Dagen er på hele 19 timer og 8 minutter. 

. 

Kl. 07.00

N



Solforhold ved midtsommer
Ved midtsommer står sola opp kl. 03.45, og går ned kl. 22.54. Dagen er på hele 19 timer og 8 minutter. 

Kl. 09.00

N



Solforhold ved midtsommer
Ved midtsommer står sola opp kl. 03.45, og går ned kl. 22.54. Dagen er på hele 19 timer og 8 minutter. 

Kl. 12.00

N



Solforhold ved midtsommer
Ved midtsommer står sola opp kl. 03.45, og går ned kl. 22.54. Dagen er på hele 19 timer og 8 minutter. 

Kl. 15.00

N



Solforhold ved midtsommer
Ved midtsommer står sola opp kl. 03.45, og går ned kl. 22.54. Dagen er på hele 19 timer og 8 minutter. 

Kl. 18.00

N



Solforhold ved midtsommer
Ved midtsommer står sola opp kl. 03.45, og går ned kl. 22.54. Dagen er på hele 19 timer og 8 minutter. 

. 

Kl. 21.00

N



Solforhold ved midtsommer
Ved midtsommer står sola opp kl. 03.45, og går ned kl. 22.54. Dagen er på hele 19 timer og 8 minutter. 

Første del av dagen, fra soloppgang til kl. 12.00
Som følge av at sola står høyest på himmelen denne dagen, kaster nærstående bebyggelse mindre slagskygge enn ved noe annet 
tidspunkt på året. Felles uteareal er fullt og helt opplyst fra kl. 07.00 og gjennom hele første del av dagen. Solforhold på felles uteareal er 
svært gode. 

Siste del av dagen, fra kl. 12.00 til solnedgang. 
Etter hvert som solas dagbane strekker seg lenger og lenger mot vest, etter hvert som det blir ettermiddag, vil sola treffe den nye 
bebyggelsen på planområdet. Innslagspunktet for når bebyggelsen vil kaste skygge på felles uteareal, er forskjøvet ut over ettermiddagen, 
i forhold til ved jevndøgn. Felles uteareal er fullt opplyst frem til ca. kl. 16.00, mot for kl. 15.00 ved jevndøgn.
Fra kl. 15.00 til sola går ned vil ny bebyggelse i økende grad skygge for uteoppholdsarealet. Felles adkomstveg og brydd i bebyggelsen 
mellom Knut Hamsuns veg 6 og Knut Hamsuns veg 8 gjør imidlertid at sola slipper til på dette arealet, og sikrer at den del av utearealet vil 
ha sol frem til kl. ca. kl. 20.30. Fra kl. 20.30 til sola går ned kl. 22.54 er felles utearealer skyggelagt i sin helhet.

Vestvendte balkonger og utearealer på fremsiden mot Knut Hamsuns veg har svært gode solforhold og vil få med seg solnedgangen. 

Funn:
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Anne Merethe Andresen Arkiv: PLN 0529156  
Arkivsaksnr.: 18/1315    
 
 
REGULERINGSPLAN FOR KNUT HAMSUNS VEG 6-8, 
FØRSTEGANGSBEHANDLING  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget å legge forslaget 
til detaljreguleringsplan for Knut Hamsuns veg 6-8, planid: 0529156, ut til offentlig 
høring under forutsetning av at endringer/ tillegg nevnt i saksutredningen endres/ 
innarbeides i forslaget. 
 
Det skal betales behandlingsgebyr i henhold til kommunens regulativ. 
 
 
Vedlegg: 

 Planbeskrivelse 6.01.2020 
 Forslag til plankart mottatt 6.1.2020 
 Forslag til bestemmelser datert 6.1.2020 
 Illustrasjonsplan datert 9.10.2019 
 Støyrapport datert 29.8.2019 
 ROS-analyse datert 16.10.2019 
 Innkomne merknader ved oppstart, 4 stk. 
 Skisser av søndre boligbygg, 6 boenheter 
 Skisser av nordre boligbygg, 8 boenheter 

 
 
Fakta: 
Det er Feste Kapp As som på vegne av grunneierne Tonga Eiendomsselskap AS og 
Knut Arild Bakke fremmer planforslaget. 
 
Planområdet ligger i et uregulert, eksisterende boligområde i kort avstand fra 
sentrum. Området omfatter to boligeiendommer samt en ønsket utvidelse/ 
grensejustering. På eiendommene er det en 4-mannsbolig og en enebolig som 
ønskes revet til fordel for en 8-mannsbolig og en 6-mannbolig – det vil si at 5 
boenheter ønskes erstattet med 14 boenheter 
 
Prosessen så langt: 

 Kommunen mottok et planinitiativ fra Feste Kapp AS den 25.4.2018 
 Det ble avholdt et oppstartsmøte den 15.5.2018 der grunneiere, 

plankonsulent, og deltagere fra Teknisk drift og Plan deltok. Rammene for 
planarbeidet ble lagt. 

 Oppstart av planarbeidet ble varslet i Totens blad, kommunens hjemmeside 
og med brev til offentlige instanser og naboer/ gjenboere den 21.6.2018. 
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 Det kom inn 4 skriv til oppstartsvarselet: 
o Jan Jørgensen, nabo i Knut Hamsuns veg 10 
o Statens vegvesen 
o Fylkesmannen i Oppland 
o Oppland fylkeskommune 

 Det kom inn et første forslag til reguleringsplan den 15.3.2019. I dette forslaget 
var trafikken i Knut Hamsuns veg beregnet ut fra antall boliger i området samt 
noe gjennomkjøringstrafikk. Kommunen var usikker på om tallene var 
representative da vi var kjent med at vegen har en del gjennomkjøringstrafikk. 

 Teknisk driftsavdeling gjennomførte trafikktellinger den 12.3.2019, som nå 
ligger som grunnlag for støyrapporten. 

 Revidert forslag ble mottatt den 16.5.2019. Her var det gjort en enkel 
støyvurdering, men det var usikkerhet om terrasser ville ligge i rød støysone. 

 Komplett planforslag med ny støyvurdering ble mottatt den 16.10.2019. 
 Det ble under behandlingen oppdaget noen mangler og feil som er rettet opp 

med nye dokumenter den 6.1.2020. 
 
 

 
Figur 1: Den røde pila viser hvor saken er i prosessen. 
 
 
 
Plansjefens vurdering av planforslaget: 
Planbeskrivelsen gir et godt bilde av planforslaget, og de aller fleste forhold er godt 
utredet. Plansjefen ønsker likevel å påpeke et par forhold som ønskes utdypet. Dette 
gjelder: 
 
Private uteoppholdsareal: 
Kommuneplanens retningslinjer ser noe om anbefalte minimumsstørrelser på private 
uteoppholdsareal. Disse er ikke bindende, men bør være førende for vurderinger 
som legges til grunn i reguleringsplaner der det skal fortettes. Det kan se ut som om 
at disse arealene enten må legges på østsiden/ inngangssiden eller at terrasser mot 
vegen må innglasses for å innfri støykrav. Dette er mulig å løse, men det mangler en 
vurdering av dette i planbeskrivelsen. Det bør også settes krav til at solforhold 
vurderes når valg av løsning sendes inn til byggesaksbehandling. Dette bør inn i 
planmaterialet før planen sendes ut på høring. 
 
Connected living: 
Dette temaet er ikke vurdert i planbeskrivelsen og må inn – slik som avtalt i 
oppstartsmøtet. Eventuelle tiltak bør sikres i bestemmelsene. 
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Vurdering av merknader til oppstartsvarselet 
Forslagstiller har vurdert merknadene i planbeskrivelsens kapittel 7. Plansjefen 
slutter seg i hovedsak til forslagstillers vurderinger, men har noen kommentarer: 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Oppland 
Pkt.3: Kvalitet på lekearealet og tilgjengelighet. Dette er omtalt i planbeskrivelsen 

kap. 4.4, 6.2.1 og 6.2.2. Disse punktene kan med fordel utdypes litt slik at det 
framgår hvilke krav som er satt i bestemmelsene.  

 
Oppland fylkeskommune 
Pkt.3: Plansjefen mener at Connected Living er relevant i alle saker, store og små. 

Dette skal altså vurderes slik det ble enighet om i oppstartsmøtet.  
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen fraråder å opprettholde vegbredden på dagens 4,5 meter og 
henviser til tilsvarende merknad i reguleringsplanarbeidet for «Rådhuskvartalet med 
nærområder». Teknisk drift og Plan har ikke vurdert å endre dette foreløpig, men 
plansjefen ønsker å gjøre en ny vurdering av dette i høringsperioden. 
 
Jan Jørgensen, nabo i Knut Hamsuns veg 10 
Plansjefen mener at de forhold som nabo nevner i sitt skriv er vurdert i planforslaget. 
Det finnes ingen avtaler eller intensjoner fra kommunen om å gå inn som leietaker i 
prosjektet. Alle private reguleringsplaner gis prioritet slik Plan- og bygningsloven 
krever. Jørgensens ønsker om maksimum 8 boenheter og plassering tilbaketrukket 
fra vegen er ikke innfridd, men plansjefen mener likevel at planforslaget 
imøtekommer intensjonene i kommuneplanen.  
 
 
Vedlagt skisseprosjekt 
Kommunen kan ikke ta stilling til vedlagt skisseprosjekt for boliger i 
reguleringsplanbehandlingen, og ønsker derfor ikke å kommentere disse. 
Utformingen av byggene vil bli vurdert i byggesaken. 
 
Vi har likevel lagt merke til at boder er inntegnet i kjeller uten at det er inntegnet heis 
eller løfteanordning. Tegningene oppfyller derfor ikke kravene til tilgjengelige 
boenheter. Solforhold er heller ikke vurdert. Vi anbefaler at utbygger vurderer de 
vedlagte skissene i forhold til krav i tekniske forskrifter og i reguleringsplanforslaget - 
i god tid før sluttbehandling slik at de ikke påfører seg selv utilsiktede utgifter. 
 
 
Plansjefens konklusjon: 
Planforslaget er i tråd med overordnede føringer og kan legges ut til høring under 
forutsetning av at merknader nevnt i saksframlegget innarbeides. 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Eirik Røstadsand 
 plansjef 
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERINGSPLAN FOR 
KNUT HAMSUNS VEG 6-8, FØRSTEGANGSBEHANDLING  
 
Planutvalg behandlet i møte 14.01.2020 sak 5/20. 
 
Fra behandlingen: 
 
Arealplanlegger Anne Merethe Andresen orienterte om saken. 
 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget å legge 
forslaget til detaljreguleringsplan for Knut Hamsuns veg 6-8, planid: 0529156, 
ut til offentlig høring under forutsetning av at endringer/ tillegg nevnt i 
saksutredningen endres/ innarbeides i forslaget. 
 
Det skal betales behandlingsgebyr i henhold til kommunens regulativ. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Vegard Skogen 
møtesekretær 
 
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift. 
 
Vedlegg 

- Saksframlegg 
- Saksprotokoll 

Kopi til 
- Feste Kapp AS 
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Plan 
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E-post: post@vestre-toten.kommune.no   Internett: www.vestre-toten.kommune.no 
Giro: 2050.39.38228  Orgnr. 971 028 300 

  Deres ref.:  
  Vår ref.: 18/1315-40 

Parter i saken Saksbehandler: TEAMA 

 Direkte innvalgtlf:: 61 15 34 36 

 Arkivkode: PLN 0529156 

      
  Dato: 09.03.2020 
 
 

    
 
 
 
HØRING: REGULERINGSPLAN FOR KNUT HAMSUNS VEG 6-8  
 
Planutvalget vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Knut Hamsuns 
veg 6-8, planid: 0529156, ut til offentlig høring under forutsetning av at noen 
endringer gjøres i plandokumentene. Endringer er nå gjort i planforslaget og 
ligger vedlagt sammen med saksframlegg og vedtak i Utvalg for teknisk drift 
og plansaker. 
 
Planforslaget tilrettelegger for at eksisterende boligbebyggelse på 
eiendommene kan rives og erstattes med 14 nye boenheter. 
 
Spørsmål om saken kan stilles til undertegnede.  
Merknader må være oss i hende innen den 20. april. 
 
Ev. merknader til planforslaget sendes: 
 Vestre Toten kommune 
 Plan 
 Postboks 84 
2831 Raufoss 
Eller: post@vestre-toten.kommune.no 
 
 
 
Med hilsen 
Anne Merethe Andresen 
arealplanlegger 
 
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 
 
Vedleggsliste neste side 



 
Vedlegg 

 Vedtak PLU 14.1.2020 sak 5/20 
 Saksframlegg førstegangsbehandling PLU 14.1.2020 
 Planbeskrivelse datert 19.2.2020 
 Reguleringsplankart datert 19.2.2020 
 Reguleringsbestemmelser datert 19.2.2020 
 Illustrasjonsplan datert 9.10.2019 
 ROS-analyse datert 16.10.2019 
 Støyrapport datert 28.9.2019 
 Sol- og skyggeanalyse datert 28.2.2020 
 Skisseprosjekter for bebyggelsen, 2 stk. 
 Kart i sosi-format for de instanser som skal ha det



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

VESTRE TOTEN KOMMUNE
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Dato: 13.03.2020
Saksref: 202002697-2
Deres ref.: 18/1315-40
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Nina Michalowska
Telefon:
Mobil: +47 45632022
E-post: Nina.Michalowska@banenor.no

Vestre Toten kommune -uttalelse til høring av reguleringsplan for Knut Hamsuns veg 6-8

Vi viser til høringsbrev datert 9. mars 2020.

Planområdet ligger ca. 77 m fra jernbanen og berører ikke våre interesser direkte. Planforslaget
legger opp til et økt antall boenheter i nærheten av Raufoss sentrum. Korteste avstand til
sentrumsområdet går over Østvollvegen med jernbaneplanovergang før krysset med Storgata.

I sammenliknbare saker forutsetter Bane NOR at trafikksituasjon rundtplanovergangen vurderes i
planarbeid. Vi kan ikke se at vi har blitt varslet om oppstart av planarbeid, og med dette hadde vi
ikke anledning til å gi merknader til planoppstart. Planen medfører en mindre økning av boenheter i
dette området, men vi mener likevel at endret risikobildet ved planovergangen på Østvollvegen bør
vurderes i ROS-analysen.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
Sjef Planforvaltning
Planavdelingen, Infrastrukturdivisjonen

Nina Michalowska
Overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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MERKNADER - HØRING: REGULERINGSPLAN FOR KNUT HAMSUNS VEG 6-8 - 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 

Vi viser til brev datert 09.03.2020 

 

Bakgrunn  

Planforslaget skal legge til rette for at eksisterende boligbebyggelse, en enebolig og en 

firemannsbolig, på eiendommen skal rives og erstattes med 14 nye boenheter.  

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både 

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende. 

 

Våre innspill til planarbeidet 

Reguleringsplanen er i tråd med kommunedelplanen. Planområdet er ikke tidligere regulert.  

Området er sentrumsnært og fortetting vil være i tråd med statlige planretningslinjer for 

samordna bolig-, areal- og transportplanlegging.  

 

Vestre Toten kommune har i kommuneplanens arealdel bestemmelser om antall bil- og 

sykkelparkeringer for sentrumsområdene. Det er positivt at utbygger setter av areal til 

sykkelparkering ute, men det bør legges til rette for at alle boenhetene har god og 

tilstrekkelig sykkelparkering innendørs enten i kjeller eller utebod.  
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Trafikksikkerhet: 

Knut Hamsuns veg blir en del av skolevegen for beboere på eiendommene. Denne vegen er i 

dag uten eget tilbud til gående og syklende, og det er positivt at utbygger regulerer inn 

fortau langs eiendommene.  

 

Vestre Toten kommune bør på sikt vurdere om det bør legges bedre til rette for gående og 

syklende langs Knut Hamsuns veg og tilstøtende veger etter hvert som fortetting i området 

øker. Det er spesielt viktig med gode løsninger i kryssområder. Vi etterlyser godkjent plan 

for hovednett for sykkel i Raufoss fra Vestre Toten kommune. Denne tar også for seg tilbud 

til gående. 

 

Støy: 

Støyrapporten viser at deler av planområdet vil ligge i gul støysone. Rapporten beskriver at 

planlagt bebyggelse får støybelastning over grenseverdien for gul støysone på fasader mot 

Knut Hamsuns veg på grunn av vegtrafikk. Det er uklart ut fra beskrivelse og situasjonsplan 

om private terrasser skal legges ut mot Knut Hamsuns veg. Oppføring av boliger i gul 

støysone vil kreve vurderinger og tiltak i henhold til støyretningslinjene i  

T-1442.  

 

 

 

Statens vegvesen, Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

Seksjonssjef Astrid Kristiansen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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NVEs generelle svar til offentlig ettersyn - Endring av reguleringsplan 

for Knut Hamsuns veg 6 - 8 i Raufoss - Vestre Toten kommune, 

Innlandet 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 9.3.2020. 

 

NVE gir generell tilbakemelding og ikke konkret uttalelse i denne saken. 

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 har også ansvar for å 

bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde 

strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).  

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 av 

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.  
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 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 22. mai 2014) 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.  Vi viser også til følgende publikasjoner fra 

Norsk Vann: Veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Rapport 

B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling». 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 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 

seniorrådgiver 

 

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

   

   
 

  

   

   

 



 

Vestre Toten kommune 
Teknisk driftsavdeling 

 

Notat    
 
Til: Anne Merethe Andresen,  

 
Kopi til:  

 
 
Fra : Bodil Kristin Evenstad 
 
Sak : REGULERINGSPLAN FOR KNUT HAMSUNS VEG 6 OG 8  

Saksnr./Doknr./Arkivkode Sted Dato 
18/1315 - 47-PLN 0529156 RAUFOSS 20.04.2020 

 
HØRINGSSVAR - REGULERINGSPLAN FOR KNUT HAMSUNS VEG 6 
OG 8  
 
Plankartet viser områder for renovasjon i næreheten av VA-anlegg. For faste 
installasjoner må utbygger forholde seg til VA-normen som har 4 meters grense fra 
VA-nettet.  
 
Planbeskrivelsene beskriver ikke type renovasjonssystem, det bes om 
renovasjonsteknisk plan som beskriver renovasjonsløsning.  
 
Renovasjonsteknisk plan skal behandles av kommunen, og Horisont Miljøpark skal 
være høringsinstans, jf lokal renovasjonsforskrift. 
 
 
 
 



 
  
 

Samfunnsutvikling 
  
  

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

Vestre Toten Kommune  
Postboks 84 
 
2831 Raufoss 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
18/1315-40 2020/32533-6 

Lise Charlotte Pedersen 
21.04.2020 

 

Uttalelse til offentlig ettersyn- Reguleringsplan for Knut Hamsuns 
veg 6-8 - PlanID 0529156 i Vestre Toten kommune 
 
 
 
Viser til oversendelse mottatt 09.03.2020. Saken gjelder detaljregulering av Knut Hamsuns 
Veg 6-8 på Raufoss, Vestre Toten. Det aktuelle planforslaget legger til rette for å erstatte 
eksisterende boligbebyggelse ved enebolig og firemannsbolig, med 14 nye enheter fordelt på 
to bygg.  
 

Støy 
Retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442/2016) må legges til grunn.  
 
Universell utforming 
Bestemmelsen § 4-4.3 omtaler universell utforming. Det er angitt at 50% av nye 
boenheter skal være tilgjengelige for alle. Denne formuleringen er noe vag, det bør 
presiseres hvorvidt enhetene skal utformes som universelt utformede, eller tilgjengelige, 
jmf. TEK17 kap.12. For fellesområder ute- og innendørs, skal prinsippet om universell 
utforming legges til grunn. 
Utfyllende regler for å sikre at adkomst til boligene, utearealer som gangstier, veger, 
adkomster og uteoppholdsområder utformes universelt bør tas inn i bestemmelsene iht 
regler i TEK 17 § 8-2 og Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle.  

 

Klima og miljø 
Regjeringens klimamelding inneholder en strategi for hvordan Norge kan oppfylle 
utslippsbudsjettet vi får fra EU for 2021-2030. Regjeringens klimastrategi viser at 
innenlandske utslippsreduksjoner på 20-25 mill. tonn i perioden 2021-20230 kan skje ved 
å følge opp politiske beslutninger og målsetninger. For å nå dette målet er det viktig at 
det i alle planer, også reguleringsplaner innarbeides krav til klimamål.  
-   Klimavennlig materialbruk. Ved Knut Hamsuns veg 6-8 legges det opp til bruk av 
treverk som hovedmateriale på fasader- dette er positivt. 
-  Alternative energikilder for elektrisitet.  
- Ladeplasser for elbil  
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Vi oppfordrer i til å utforme bestemmelser som sikrer klimahensyn. Eksempel på 
bestemmelse kan være: Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med 
anleggsaktiviteten skal begrenses mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg 
av materialer og utstyr som gir lavt energiforbruk og utslipp. Totalentreprenør skal før 
anleggsstart dokumentere hvordan prosjektet bidrar til å nå klimamålene. Dette skal 
gjøres gjennom et realistisk budsjett.   
Klimatilpasning er en del av helhetlig samfunnsutvikling hvor planlegging, 
arealdisponering og øvrig virksomhet setter natur og samfunn i stand til å begrense eller 
unngå ulemper og dra nytte av fordeler av klima. Klimapåslag i den aktuelle regionen må 
påregnes ved vurdering av særlig løsninger for overvannshåndtering og plassering av 
bygg, infrastruktur og installasjoner.  
 

 
Sykkelparkering 
En andel av plassene kan med fordel etableres som låsbare i kjeller. Elsykler – som er et 
miljøvennlig transportalternativ - har blitt populære. Disse er kostbare, og en bør vurdere å 
etablere sikre oppstillingsplasser for disse.  
 
 
Kulturminner  
 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Kulturarv har derfor ingen merknader til planen. 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug 
Seksjonsleder samfunnsutvikling 
        Lise Charlotte Pedersen 
        rådgiver 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I INNLANDET 
STATENS VEGVESEN 
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Fra: Anne Merethe Andresen 
Sendt: 2020-05-22
Til
Emne: Vurdering av merknader

Sak 18/1315
 
 

Fra: Einar Nordengen <en@feste.no> 
Sendt: fredag 22. mai 2020 09:38
Til: Anne Merethe Andresen <anne‐merethe.andresen@vestre‐toten.kommune.no>
Emne: Knut Hamsuns veg 6‐8 ‐ vurdering av merknader
 
Hei
 
Oversender her etter avtale en kort kommentarer til merknadene som har kommet inn til planforslaget for Knut Hamsuns veg
6‐8.
 
Bane NOR:
Bane Nor ble ikke varslet ved oppstart, fordi det ble vurdert at dette ikke var relevant. Planforslaget legger til rette for ca. 14
enheter. Eksisterende bebyggelse som inneholder 5 boenheter skal kan rives. Netto ny trafikkgenererende trafikk er 9
enheter, som ved bruk av turproduksjonsfaktorene fra Statens vegvesen gir ca. 31 nye kjøreturer ÅDT, som vil fordele seg på
både utkjøringer i Østvollvegen og Øverbyvegen. Det er da brukt en faktor på 3,5. Denne vurderes som å være med svært god
sikkerhetsmargin, antagelig blir trafikkproduksjonen mindre, som følge av nærheten til sentrum. I følge vegkart.no har
planovergangen ved Østvollvegen en ÅDT på 2756. Vurdert opp mot totalt ÅDT har ikke utbyggingen signifikant innvirkningen
på trafikken over planovergangen. Vi mener problemstillingen omkring trafikksikker overgang i Østvollvegen må løftes opp
på kommuneplan og ATP‐ nivå. Det blir ikke riktig å vurdere dette i ROS‐analysen til planforslaget.
 
Statens vegvesen:
Forslagsstiller ønsker ikke å gjøre endringer i bestemmelsene om sykkelparkering, fordi vi mener bestemmelsene slik de er
fra før er tilstrekkelig.  Strømopplegg i carport for lading av el‐bil vil på sin side være kurret å innarbeide.
 
Teknisk Drift:
Det er ikke tenkt nedgravde avfallsløsninger, men to løse renovasjonsstativer. Dette har sammenheng med det lave antallet
boenheter som det tilrettelegges for. Nedgravde beholdere er først aktuelt på større prosjekter.
 
Bare ta kontakt dersom det er spørsmål til andre deler av merknadene.
 
Hilsen
Einar Nordengen
Mob: 99106114
 
Feste Kapp as
Landskapsarkitekter mnla
Pb113 2858 KAPP
www.feste.no
 
 
Hilsen
Einar Nordengen
Mob: 99106114
 
Feste Kapp as
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Rita Vesteng Lien Arkiv: PLN 0529158  
Arkivsaksnr.: 19/1279    
 
 
REGULERINGSPLAN FOR REINSVOLL STASJON, SLUTTBEHANDLING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-12 godkjennes forslag til 
detaljreguleringsplan for «Reinsvoll stasjon» med planid 0529158, framsatt på 
reguleringskart datert 12.12.2019 og planbestemmelser datert 10.5.2020. 
 
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: 

- Planbeskrivelsen datert 19.12.2019 
- Forslag til plankart datert 12.12.2019 
- Forslag til planbestemmelser datert 10.5.2020 
- ROS-analyse datert 19.12.2019 
- Støyrapport datert 5.11.2019 
- Miljøoppfølgingsplan datert 13.11.2019 
- Innkomne merknader: antall 7 

 
 
 
 

 
Figur 1 viser hvor i prosessen saken er. 
 
 
 
Lovgrunnlag: 
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Reguleringsplaner skal behandles etter plan- og bygningsloven kap. 12. Planutvalget 
og kommunestyret vedtar reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 
12-12. 
 
Fakta: 
Gjøvikbanen er en enkeltsporet jernbanestrekning som i dag betjenes av regiontog 
som har avganger med totimersintervall mellom Gjøvik og Oslo. Jernbaneverkets 
utredning viser at en tilbudsforbedring på strekningen blant annet innebærer å gjøre 
det mulig for kryssing av tog ved Reinsvoll stasjon. Et kryssingsspor skal tillate 
kryssing av 220 meter lange tog og bygges slik at det er samtidig innkjøring. 
Krysningssporet blir 720 meter langt. Plattformer på begge sider skal ivareta at alle 
tog stopper på Reinsvoll med mulighet for passasjerutveksling.  
 
Saksgang: 
Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen den 22.5.2019 og varsel om 
oppstart ble kunngjort på forslagsstillers og kommunens hjemmesider og i Totens 
blad den 11.9.2019. Berørte parter ble varslet i eget brev datert 11.9.2019. Det har i 
tillegg blitt gjennomført et åpent møte på Reinsvoll skole 26.9.2019. VTK var til stede 
ved arealplanlegger Andresen. Frist for innspill var 4.10.2019. Det kom inn 10 innspill 
til høringen.  
 
Planutvalget (PLU) vedtok den 3.3.2020 å legge planen ut til offentlig ettersyn, og 
planen lå ute til høring til 26.4.2020. Det kom inn 2 merknader til planen, 5 
kommenterte at de ikke har merknader og fra Fylkesmannen i Innlandet har det ikke 
kommet noen tilbakemelding. 
 
Vurdering av innkomne merknader: 
 
Merknad fra Statens Vegvesen datert 23.4.2020 

1. Det er vist til hensynssoner for frisikt på veg O_SV1 og SV, men det 
framkommer ikke frisiktlinjer i plankartet. Frisiktlinjer må tegnes inn i kartet. 

2. På stasjonsområdet anbefales det å regulere inn plassering av kjøreveg, 
parkering og areal for gående og syklende for å ivareta trafikksikkerheten. 

3. Det må sikres god framkommelighet og trafikksikkerheten i planområdet under 
anleggsperioden. 

4. Det må tas inn rekkefølgebestemmelser om sikring av strekningen fra gang- 
og sykkelveg under rv.4 i vest og videre forbi anleggsområdet mot Reinsvoll 
barneskole og idrettshall i øst. Dette må komme i tillegg til ordinær utarbeiding 
av arbeidsvarlingsplaner. Området er beskrevet som anleggsveg til 
krysningssporet fra sør. 

5. Det samme gjelder for veger gjennom Reinsvoll sentrum som vil bli brukt til 
anleggstrafikk. SVV forutsetter et godt samarbeid med skolen, for å finne gode 
løsninger for strekninger og krysningssporet der skolebarn vil trafikkere ved 
skolestart og –slutt. Det må også planlegges godt for annen gange- og 
sykkeltrafikk langs de vegene som vil bli benyttet til anleggstrafikk gjennom 
sentrum. 

6. I planbeskrivelsen framgår det at en vil benytte eksisterende holdeplass for 
buss rett ved Reinsvoll stasjon på østlige side. SVV antar at dette gjelder 
holdeplasser i Sentrumsgata og gjør oppmerksom på at holdeplassene her er 
kantstopp. Det må planlegges slik at buss for tog ikke medfører opphoping og 
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kø av annen trafikk, og dermed medfører trafikkfarlige situasjoner. Bruken av 
holdeplasser må avklares med Innlandstrafikk for å ta hensyn til den ordinære 
busstrafikken på stedet. 

 
Kommentar fra regulant: 

1. Frisiktsoner er tegnet inn i plankartet for nevnte kryss. 
2. Prosjektet for utbygging av kryssingsspor innebærer ingen endring av 

hovedadkomst til Reinsvoll stasjon. Ny løsning for adkomst og parkering er 
regulert i reguleringsplan for Miljøgate Reinsvoll utenfor planområdet for 
Reinsvoll stasjon. Løsning for gang- og sykkelveg er videreført i 
reguleringsplan for Reinsvoll stasjon der denne inngår i planområdet.  

 3+4.  Rekkefølgekrav om sikring av gang- og sykkelvegforbindelsen er innarbeidet. 
5. Planene som er utarbeidet for anleggsgjennomføring tilsier at det vil være et 

minimalt behov for anleggstrafikk gjennom Reinsvoll sentrum. Som en del av 
teknisk byggeplan utarbeides det arbeidsvarslingsplaner som vil bli sendt til 
godkjenning hos VTK og SVV. I disse planene vil det være særlig fokus på 
gående og syklende dersom det skal foregå anleggstrafikk gjennom sentrum. 

6. Dette følges opp i anleggsfasen. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 

1. Hensynssone 140 (kode for frisikt) er vist på plankartet og det forutsettes at 
dette oppfyller krav i SVVs håndbok N100. 

2. Reguleringsplan for Miljøgate Reinsvoll overlapper forslag om reguleringsplan 
for Reinsvoll stasjon, men er ikke detaljert i forhold til parkering, 
sykkelparkering eller trafikkavvikling. Siden dette ikke er avklart i 
reguleringsplanarbeidet, så forutsettes dette løst i forbindelse med byggesak. 
Det er viktig at regulert adkomstveg for stasjonen etableres i forbindelse med 
den framtidige opprustingen av stasjonen, og kommunedirektøren forutsetter 
at trafikksikkerheten i området opprettholdes. 

 3+4. Sikring i anleggsfasen av gående og syklende er ivaretatt i bestemmelsene 
som et rekkefølgekrav. 

5. Kommunedirektøren forutsetter at sikkerheten til gående og syklende ivaretas 
gjennom anleggsperioden. Arbeidsvarslingsplaner vil være påkrevd. 

6.  Kommunedirektøren forutsetter at aktørene i samarbeid vil 
     finne løsninger for de reisende i anleggsperioden.     

 
Merknad fra Innlandet Fylkeskommune datert 28.4.2020: 

1. Fylkesrådmannen oppfatter at skoleveg er nevnt i planleggingen, men først og 
fremst i sammenheng med anleggsfasen. Fylkesrådmannen ber om at videre 
arbeid knyttet til anleggsfasen skjer i dialog med Innlandet fylkeskommune.  

2. Utredningen antyder økt sykkel- og gangtrafikk langs fv. 2378, Svein Erik 
Strandlies veg, i undergang under jernbanen, som følge av jernbanetiltaket. 
Undergangen er en smal og lav undergang uten egen tilrettelegging for myke 
trafikanter. Fylkesrådmannen kan ikke se at det er vurdert forbedringer i 
denne forbindelsen. Fylkesrådmannen mener at denne forbindelsen må 
avklares nærmere i dialog med Innlandet fylkeskommune. Dette som grunnlag 
for løsninger i anleggsfasen og for permanent situasjon.  

3. Fylkesrådmannen forutsetter at konsekvenser for vegnettet blir videre avklart i 
forbindelse med pågående reguleringsarbeid for næringsområdet vest i 
området mellom jernbanen og Rv.  
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4. Ved varsel om oppstart forutsatte kulturminnemyndighetene at hensynet til 
bygningsmiljøet på Reinsvoll stasjon som er regulert til bevaring i gjeldende 
plan ble videreført i det videre arbeidet med reguleringsplanen. Dette er 
ivaretatt i plankart og bestemmelse. Vi vil foreslå at teksten i bestemmelsen 
endres slik;  

4.2 Kulturmiljø – H570  
Hensynssone vern gjelder verneverdige bygninger i planen. Tiltak som 
berører bygningenes eksteriør skal omsøkes og kulturminnemyndighet i 
Innlandet fylkeskommune skal uttale seg om slike tiltak.  

 
Kommentar fra regulant: 

1. Tas til etterretning. 
2. Bane NOR er kjent med at det har vært fremmet ønske om å strenge 

undergangen for kjørende og beholde den som en undergang for gående og 
syklende. Dette vil i tilfelle løse eventuelle trafikksikkerhetsutfordringer for 
gående og syklende i dette punktet.  

3. Tas til etterretning. 
4. Teksten i bestemmelsen er endret iht. fylkeskommunens forslag.  

 
Kommunedirektørens vurdering: 

1. Vegeier skal varsles i forbindelse med anleggsarbeid i tilknytning til 
stasjonsområdet. 

2. Da det ikke først og fremst er reguleringsplanen for Reinsvoll stasjon som vil 
generere mest økning i trafikk i dette området så ses det ikke som like aktuelt 
å inkludere undergangen for trafikk sør for planområdet i denne planen. Den 
vil være mer aktuell i reguleringsplanarbeidet for Reinsvoll Bruk som er 
tilstøtende plan. I forbindelse med anleggsarbeidet så skal vegeier motta 
arbeidsvarslingsplaner til godkjenning. 

3. Utredning knyttet til konsekvenser for vegnettet blir videre avklart i forbindelse 
med pågående reguleringsarbeid for næringsområdet vest i området mellom 
jernbanen og Rv.  

4. Det er gjort endringer i bestemmelsene i tråd med forslaget fra 
fylkeskommunen. 
 

Merknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat dater 23.4.2020: 
NVE har gitt sitt generelle svar til plansaker der det blant annet vises til informasjon 
og veiledning knyttet til NVEs saksområder på NVEs nettsider og sjekklister for 
arealplanlegging. Det minnes videre om at det er kommunen som er ansvarlig for at 
det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og 
energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner uavhengig av om NVE 
har gitt råd eller uttalelse i saken. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Tas til etterretning. 
 
 
 
Merknad fra Forsvarsbygg datert 31.3.2020: 
Forsvarsbygg kan ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, 
virksomhet eller arealbruksinteresser, og har derfor ingen merknader. 
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Kommunedirektørens vurdering: 
Tas til etterretning. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning datert 23.3.2020: 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. De kan heller ikke se at 
planen vil omfatte uttak av masse som omfattes av mineralloven. DMF har derfor 
ingen merknader til reguleringsplanen. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Tas til etterretning. 
 
Merknad fra Bane NOR datert 1.4.2020: 
Bane NOR er forslagsstiller til planen og viser til dialogen de har hatt med VTK 
vedrørende planforslaget. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Tas til etterretning. 
 
Merknad fra Teknisk drift VTK datert 20.3.2020: 
Teknisk drift har ingen merknader til planforslaget. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Tas til etterretning. 
 
Konklusjon: 
Krysningsspor på Reinsvoll stasjon er nødvendig for å få til timesavganger på 
Gjøvikbanen som igjen er viktig for Vestre Toten kommunes innbyggere. Denne 
reguleringsplanen legger grunnlaget for videre arbeid med å realisere Bane NORs 
planer. Kommunedirektøren anbefaler at forslag til regulering vedtas slik den nå 
foreligger. 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Eirik Røstadsand 
 plansjef 
 
 
 
 
 
 
 



Reguleringsplan for Reinsvoll stasjon 

Oppsummering og kommentarer til merknader ved høring og offentlig ettersyn 

 

Merknader 

 Statens vegvesen 
 Innlandet fylkeskommune 
 Norges vassdrags- og energidirektorat 
 Forsvarsbygg 
 Direktoratet for mineralforvaltning 
 Bane NOR 

 

Bane NORs oppsummering og kommentarer 

 

Statens vegvesen (23.04.2020) 

Sammendrag merknad Bane NORs kommentarer 
Det er vist til hensynssoner for frisikt på veg 
O_SV1 og SV, men det framkommer ikke 
frisiktlinjer i plankartet. Frisiktlinjer må tegnes 
inn i plankartet. 
 
På stasjonsområdet anbefales det å regulere inn 
plassering av kjøreveg, parkering og areal for 
gående og syklende for å ivareta 
trafikksikkerheten. 
 
 
 
 
 
Det må sikres god framkommelighet og 
trafikksikkerhet i planområdet og tilstøtende 
områder under anleggsperioden. 
 
Det må tas inn rekkefølgebestemmelser om 
sikring av strekningen fra gang- og sykkelveg 
under rv. 4 i vest og videre forbi anleggsområdet 
mot Reinsvoll barneskolen og i idrettshall i øst. 
Dette må komme i tillegg til ordinær utarbeiding 
av arbeidsvarslingsplaner. Området er beskrevet 
som anleggsveg til krysningssporet fra sør. 
 
Det samme gjelder for veger gjennom Reinsvoll 
sentrum som vil bli brukt til anleggstrafikk. 
SVV forutsetter et godt samarbeid med skolen, 
for å finne gode løsninger for strekninger og 
krysningspunkter der skolebarn vil trafikkere 
ved skolestart og -slutt. Det må også planlegges 

Frisiktsoner er tegnet inn i plankartet for nevnte 
kryss. 
 
 
 
Prosjektet for utbygging av kryssingsspor 
innebærer ingen endring av hovedadkomst til 
Reinsvoll stasjon. Ny løsning for adkomst og 
parkering, er regulert i reguleringsplan for 
Miljøgate Reinsvoll utenfor planområdet for 
Reinsvoll stasjon. Løsning for gang- og 
sykkelveg er videreført i reguleringsplan for 
Reinsvoll stasjon der den inngår i planområdet. 
 
 
 
 
 
Rekkefølgekrav om sikring av gang- og 
sykkelvegforbindelsen er innarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
Planene som er utarbeidet for 
anleggsgjennomføring tilsier at det vil være et 
minimalt behov for anleggstrafikk gjennom 
Reinsvoll sentrum. Som en del av teknisk 
byggeplan utarbeides det arbeidsvarslingsplaner 
som vil bli sendt til godkjenning hos Vestre 



godt for annen gange- og sykkeltrafikk langs de 
vegene som vil bli benyttet til anleggstrafikk 
gjennom sentrum. 
 
 
 
I planbeskrivelsen framgår det at en vil benytte 
eksisterende holdeplass for buss rett ved 
Reinsvoll stasjon på østlige side. SVV antar 
dette gjelder holdeplasser i Sentrumsgata og gjør 
oppmerksom på at holdeplassene her er 
kantstopp. Det må planlegges slik at buss for tog 
ikke medfører opphoping og kø av annen 
trafikk, og dermed medfører trafikkfarlige 
situasjoner. Bruken av holdeplasser må avklares 
med Innlandstrafikk for å ta hensyn til den 
ordinære busstrafikken på stedet. 

Toten kommune og Staten vegvesen. I disse 
planene vil det være særlig fokus på gående og 
syklende dersom det skal foregå anleggstrafikk 
gjennom sentrum. 
 
 
Dette følges opp i anleggsfasen. 

 

Innlandet fylkeskommune (28.04.2020) 

Sammendrag merknad Bane NORs kommentarer 
Fylkesrådmannen oppfatter at skoleveg er nevnt 
i planleggingen, men først og fremst i 
sammenheng med anleggsfasen. 
Fylkesrådmannen ber om at videre arbeid 
knyttet til anleggsfasen skjer i dialog med 
Innlandet fylkeskommune. 
 
Samferdselsfaglige merknader 
Utredningen antyder økt sykkel- og gangtrafikk 
langs fv. 2378, Svein Erik Strandlies veg, i 
undergang under jernbanen, som følge av 
jernbanetiltaket. Undergangen er en smal og lav 
undergang uten egen tilrettelegging for myke 
trafikanter. Fylkesrådmannen kan ikke se at det 
er vurdert forbedringer i denne forbindelsen. 
Fylkesrådmannen mener at denne forbindelsen 
må avklares nærmere i dialog med Innlandet 
fylkeskommune. Dette som grunnlag for 
løsninger i anleggsfasen og for permanent 
situasjon. 
 
Fylkesrådmannen forutsetter at konsekvenser for 
vegnettet blir videre avklart i forbindelse med 
pågående reguleringsarbeid for næringsområdet 
vest i området mellom jernbanen og Rv. 4. 
 
Merknad fra kulturarv 
Ved varsel om oppstart forutsatte 
kulturminnemyndighetene at hensynet til 
bygningsmiljøet på Reinsvoll stasjon som er 
regulert til bevaring i gjeldende plan ble 
videreført i det videre arbeidet med 
reguleringsplanen. Dette er ivaretatt i plankart 

Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
Bane NOR er kjent med at det har vært fremmet 
ønske om å strenge undergangen for kjørende og 
beholde den som en undergang for gående og 
syklende. Dette vil i tilfelle løse eventuelle 
trafikksikkerhetsutfordringer for gående og 
syklende i dette punktet. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
Teksten i bestemmelsen er endret iht. 
fylkeskommunens forslag.  



og bestemmelse. Vi vil foreslå at teksten i 
bestemmelsen endres slik; 
 

4.2 Kulturmiljø – H570 
Hensynssone vern gjelder verneverdige 
bygninger i planen. Tiltak som berører 
bygningenes eksteriør skal omsøkes og 
kulturminnemyndighet i Innlandet 
fylkeskommune skal uttale seg om slike 
tiltak. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (23.04.2020) 

Sammendrag merknad Bane NORs kommentarer 
NVE har gitt sitt generelle svar til plansaker der 
det blant annet vises til informasjon og 
veiledning knyttet til NVEs saksområder på 
NVEs nettsider og i NVEs veiledere og 
sjekklister for arealplanlegging. 
 
NVE minner om at det er kommunen som har 
ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til 
flom- ogskredfare, overvann, vassdrag og 
energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 
dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om 
NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 
 

Tas til etterretning 

 

Forsvarsbygg (31.03.2020) 

Sammendrag merknad Bane NORs kommentarer 
Forsvarsbygg kan ikke se at planen vil ha 
konsekvenser for Forsvarets eiendom, 
virksomhet eller arealbruksinteresser, og har 
derfor ingen merknader. 

Tas til etterretning 

 

Direktoratet for mineralforvaltning (23.03.2020) 

Sammendrag merknad Bane NORs kommentarer 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet 
berører registrerte forekomster av mineralske 
ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. 
De kan heller ikke se at planen vil omfatte uttak 
av masse som omfattes av mineralloven. DMF 
har derfor ingen merknader til 
reguleringsplanen. 

Tas til etterretning 

 

Bane NOR (01.04.2020) 

Sammendrag merknad Bane NORs kommentarer 
Bane NOR er forslagsstiller til planen og viser 
til dialogen de har hatt med Vestre Toten 
kommune vedrørende planforslaget.  
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Reguleringsplan for Reinsvoll stasjon i     

Vestre Toten kommune 

 

Planbestemmelser 
 
Plan ID: 158 

Revidert 10.05.2020 

 

Fellesbestemmelser 

1 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
1.1 Støyreduserende tiltak 
Grenseverdiene i tabell 3 i retningslinje T-1442/2016 (retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging) skal legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen for jernbanetiltaket. 

1.2 Vibrasjoner 
Det skal iverksettes tiltak i anleggsfasen for å unngå skade på vernet stasjonsbebyggelse som 
følge av vibrasjoner og støt. 

1.3 Byggegrenser langs offentlig veg og jernbane (pbl. § 12-7 nr 2) 
Byggegrense mot veg er 15 meter fra senterlinje veg for fylkesveger, kommunale veger og gang- 
og sykkelveger. Byggegrense til jernbane er 30 meter fra ytterste spormidt. Det tillates ikke nye 
boenheter innenfor byggeforbudssonene med mindre det er åpnet for dette gjennom 
reguleringsplan. 

Eksisterende og lovlig oppsatt bebyggelse i byggeforbudssonene tillates. Gjenoppbygging etter 
eventuell brann eller naturskade, samt tilbygg, krever dispensasjon fra byggeforbudet. 

1.4 Kulturminner (pbl. §12-7 nr 6)  
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes aktuell kulturminnemyndighet, jf 
lov om kulturminner § 8 annet ledd. 

1.5 Universell utforming 
Stasjonsområdet ved Reinsvoll stasjon skal utformes i henhold til Bane NORs krav til universell 
utforming.  



1.6 Overvann, flom og vannforsyning 
Bekkeløp og bekkegjennomføringer skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200-års flom 
/ 200-års nedbørintensitet, med sikkerhetsmargin på 40 %. 

Før anleggsstart skal det kartlegges om det finnes brønner i området som kan bli skadet som følge 
av jernbaneanlegget. Dersom det finnes slike brønner i området skal det utarbeides en 
beredskapsplan for midlertidig vannforsyning. Dersom tiltaket får permanente konsekvenser for 
brønner skal det finnes erstatningsløsninger. 

 

Bestemmelser til arealformål 
 

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 
2.1 Fellesbestemmelser for SV, SGS, SB  
I områder for samferdselsformål (jernbane og veg) kan det anlegges veg og jernbane med 
tilhørende anlegg, herunder bl.a. tekniske bygg og master. Områdene kan benyttes til 
anleggsvirksomhet innenfor rammer som framgår av denne planen. Anleggsområder tillates 
inngjerdet så lenge anleggsarbeidet pågår.  

Det skal iverksettes tiltak for å hindre spredning av fremmede arter som konsekvens av 
anleggsarbeidet. Dersom det påtreffes masser med mistanke om forurensning, skal 
anleggsarbeidet stanses. Tiltakshaver skal sørge for at kvalifisert person tilkalles for vurdering og 
prøvetaking. Tiltaksplan for graving i forurenset grunn skal godkjennes av kommunen. 

2.2 Veg o_SV1  
Vegen tillates benyttet som driftsveg for jernbanen og som adkomstveg for tilgrensende 
eiendommer nord for vegen. 

2.3 Gang-/sykkelveg o_SGS 
Gang- og sykkelvegen er reservert gående og syklende, men nødvendig utstyr for vedlikehold 
tillates brukt på området. 

2.4 Bane o_SB 

Arealet omfatter eksisterende og planlagte spor med tilhørende anlegg. Det skal etableres nye 
plattformer med belysning og publikumsinformasjonssystem.  

Spor med tilhørende anlegg (strømforsyning, kontaktledninger, signal- og teleanlegg mm), skal 
utformes etter Bane NORs tekniske regelverk. Det skal etableres sikkerhetsgjerde mot jernbanen 
ved stasjonsområdet.  



 
Bygg og elementer ved stasjonen må ikke plasseres slik at det gir tilgang for å klatre i 
strømførende master, heis- og trappehus. Vendehammer plasseres i enden av plattform for å 
redusere risiko for påkjørsel ved drift av plattformene. 
 
Innenfor arealet tillates nødvendig anleggsarbeid, herunder mellomlagring av masser, maskinrigg 
ol, for å etablere bane og tilhørende anlegg. 

 

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

3.1 Friområde/park o_GP 
Området skal brukes til park som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. Det kan 
opparbeides forbindelse for gående og syklende gjennom området. 

 
Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a) 
4.1 Sikringssone – frisikt H140 
Innenfor sikringssonen for frisikt tillates ikke vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 meter.  

4.2 Kulturmiljø – H570 
Hensynssone vern gjelder verneverdige bygninger i planen. Tiltak som berører bygningenes ytre 
form må eksteriør skal omsøkes og kulturminnemyndighet i Innlandet fylkeskommune skal uttale 
seg om slike tiltak. 

Bestemmelser til bestemmelsesområder 

5 Overgangsbru BG #1 
Innenfor arealet kan det oppføres gangbru over jernbanen. Brua skal ha universell utforming med 
heis på hver side. Maksimal tillatte mønehøyde er 12,3 m over plattform. Maksimal gesimshøyde 
er 11,3 m over plattform. Minimum frihøyde under bru skal være 7,2 m. 

Det skal benyttes materialer og farger som harmonerer med vernet stasjonsbebyggelse ved 
Reinsvoll stasjon. Det skal benyttes glass i bru og trapper mot plattform, øvrige fasader etableres 
med trekledning. Flate tak tillates ikke og heistårn skal ha pyramideformet tak. Det skal benyttes 
lik takvinkel på alle tak. 

 

6 Anleggs- og riggområde BG #2  
Områdene kan benyttes til riggplass, lagerplass for masser, anleggsveg og anleggsområde, 
mellomlagring av masser og parkering av anleggsmaskiner. Etter anleggsperioden for 



kryssingsspor og stasjonstiltak ved Reinsvoll stasjon, opphører bestemmelsesområdet for anleggs- 
og riggområdet. Områdene skal ryddes og istandsettes. Miljøtiltak for anleggsfasen, som er 
beskrevet i kapittel 2.1 gjelder også for området BG #2. 

Rekkefølgekrav 

7 Sikring av gående og syklende i anleggsfasen 
I kryssområdet mellom fv. 2378 og veg o_SV2 skal det etableres tiltak for å sikre gående og 
syklende i anleggsfasen. Tiltakene skal være etablert før anleggsarbeidet starter. Med unntak for 
nødvendige krysningspunkt skal det etableres gjerder for å skille gående og syklende fra 
anleggstrafikken. 
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FORORD 

Gjøvikbanen betjenes per i dag med totimersintervall for persontogtrafikk mellom Oslo S og 

Gjøvik. Timesavgang for Gjøvikbanen er nevnt i gjeldende Nasjonal transportplan for perioden 

2018-2029. I Jernbaneverkets utredning «Fremtidig utvikling av Gjøvikbanen» (2014) er det pekt 

på nødvendige tiltak for å øke kapasiteten på strekningen for å kunne innføre timesavganger. 

Etablering av kryssingsspor ved Reinsvoll er et av disse tiltakene. 

Deler av jernbanen ved Reinsvoll stasjon er per i dag uregulert. I Bane NORs forslag til 

reguleringsplan er det regulert nødvendig areal til jernbaneformål for å kunne etablere 

kryssingsspor slik dette er prosjekter i teknisk detaljplan. Det er i tillegg avsatt nødvendige arealer 

for anleggssoner. For å kunne utnytte den økte kapasiteten på strekningen inngår tosidig plattform 

med overgangsbru mellom spor som en del av tiltaket som reguleres. 

Planforslaget skal behandles av Vestre Toten kommune. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Christian Nielsen 

Prosjektleder Bane NOR SF 
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1. FORUTSETNINGER FOR PLANLEGGINGEN 

1.1 Bakgrunn 

1.1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Gjøvikbanen er en enkeltsporet jernbanestrekning mellom Oslo S og Gjøvik. Gjøvik betjenes i 

dag av regiontogpendelen R30 med totimersintervall Oslo S- Gjøvik. Regionalt har det lenge vært 

et ønske å øke frekvensen til ett tog i timen. Jernbaneverkets utredning «Fremtidig utvikling av 

Gjøvikbanen» fra 2014 viser at en tilbudsforbedring til Gjøvik blant annet vil kreve etablering av 

et kryssingsspor på Reinsvoll.  

Timesavgang for Gjøvikbanen er nevnt i gjeldende Nasjonal transportplan for perioden 2018-

2029 (Meld. St. 33 (2016-2017)).I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017 

(Vedtak nr. 108, vedtakspunkt 39, 5. desember 2016) har Stortinget bedt Regjeringen om å lage 

en plan for hvilke tiltak som må realiseres for å få timesfrekvens for persontogene Oslo S-Gjøvik. 

I handlingsprogrammet for jernbanen legges det opp til at Gjøvikbanen skal få faste 

timesavganger. For å nå dette målet er det nødvendig å øke kapasiteten på strekningen ved bl.a. å 

etablere mulighet for kryssing av tog ved Reinsvoll stasjon. Det er derfor planlagt et kryssingsspor 

som gjør det mulig for to møtende tog å passere hverandre.  

Kryssingssporet planlegges med jernbanens nye signalsystem ERTMS. En forutsetning for at nytt 

kryssingsspor kan tas i bruk er derfor at ERTMS er bygget ut og satt i drift for Gjøvikbanen. 

Planlagt tidspunkt for ibruktagelse for nytt signalsystem for Gjøvikbanen er desember 2022. 

1.1.2 Teknisk hovedplan 

Planfasen for jernbaneprosjekter deles i hovedplanfase og detaljplanfase. I 2018 ble Reinsvoll 

kryssingsspor utredet som teknisk hovedplan. Denne planen omfattet kryssingsspor for 220 m 

lange persontog med forutsetning om «samtidig innkjør» (begge togsett kan kjøre inn samtidig på 

hhv. hovedsporet og kryssingssporet).  

For å kunne oppnå timesdrift på Reinsvoll stasjon må det etableres plattformer for de to sporene 

på stasjonen. Dermed er det også nødvendig å etablere en planskilt kryssing av sporene som 

forbindelse for reisende mellom de to plattformene. I teknisk hovedplan ble det anbefalt å 

videreføre to alternative løsninger til detaljplanfasen: 

1. Kryssingsspor med 2 sidestilte plattformer og overgangsbru 

2. Kryssingsspor med 2 sidestilte plattformer og kulvert 

1.1.3 Teknisk detaljplan 

Før arbeidet med teknisk detaljplan ble igangsatt er det gjennomført en optimaliseringsfase for å 

peke på ett av de to aktuelle alternativene som ble anbefalt videreført i teknisk hovedplan. 

Optimaliseringsfasen konkluderte med at det er ønskelig å legge til grunn løsningen med 

overgangsbru (alternativ 1) for detaljplanfasen. En nærmere begrunnelse for dette er presentert i 

kapittel 3.1.6. 
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1.2 Planområdet 

Varslet planområde for reguleringsplan for Reinsvoll stasjon er vist i figuren under. Arealet 

omfatter med mindre unntak Bane NORs eiendom, herunder eksisterende jernbanetrasé og 

stasjonsområdet. Terrenget er relativt flatt og åpent. Det er noe skog i ytterkantene av 

planområdet, lengst fra eksisterende jernbane. Bebyggelsen i området begrenser seg til de tre 

stasjonsbyggene. 

Grunnundersøkelser som er gjennomført i forbindelse med prosjektet viser at grunnen i hovedsak 

består av et tykt dekke av morenemasser over fjell. I området varierer dybde til berg mellom 1.5 

og 5.4 m under terreng. 

 

Figur 1: Varslet planområde er markert med svart stiplet linje. 
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1.3 Planstatus 

1.3.1 Kommuneplanens arealdel 2012-2023 

Området er avsatt til jernbaneformål. Eiendom vest for Bane NORs eiendom er avsatt til 

nåværende og framtidig næring. Tilgrensende arealer er avsatt til bolig (nåværende og framtidig) 

og LNF. Tiltakene som planlegges ved Reinsvoll stasjon er i tråd med føringer i kommuneplanens 

arealdel. 

 

Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Vestre Toten kommune. 
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1.3.2 Reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Reinsvoll 

miljøgate plan ID: 0529109, datert 

14.10.2013  

Overlappende areal er regulert til 

jernbaneformål, kjøreveg, annen 

veggrunn, gang- og sykkelveg og park. 

I reguleringsplan for Reinsvoll stasjon 

er løsninger videreført for 

overlappende areal. 

Kretafeltet, datert 16.01.1978  

Overlappende areal inntil jernbanen, 

nord for Svein Erik Strandlies veg er 

regulert til offentlig friområde. Dette er 

omregulert til jernbaneformål gjennom 

ny reguleringsplan for Reinsvoll 

stasjon da arealet ligger inntil 

jernbanen på Bane NORs grunn og av 

hensyn til sikkerhet ikke bør 

tilrettelegges for annen bruk. 

1.3.3 Pågående planprosesser 

Reguleringsplan for Reinsvoll Næringspark, plan ID: 0529144 

Varsel om oppstart av planarbeid for 

Reinsvoll Næringspark ble annonsert 

04.11.2019. Forslag til planprogram er også 

lagt ut på høring. 

Bane NORs varslede planområde for 

Reinsvoll Sentrum overlapper forslag til 

plangrense for Reinsvoll Næringspark, der 

denne strekker seg inn på gnr./bnr. 92/43. 

Endelig grensesnitt mellom disse planene 

fastsettes gjennom planprosessen.  

Hensikten med planarbeidet er å utvikle 

Reinsvoll Næringspark i tråd med 

overordnet plan som åpner for 

næringsvirksomhet. Planprosessen skal 

brukes som utgangspunkt for å konkretisere 

fremtidig arealbruk. I følge forslagsstiller er 

det flere ulike former for næring som er 

aktuelle. Dette spenner fra tømmerterminal, 

godsterminal, storbilsenter, og til kontor, 

lager og plasskrevende varehandel.  
Figur 4: Varslet plangrense for reguleringsplan for Reinsvoll 
Næringspark. 

Figur 3: Kartutsnitt fra kommunens plandatabase som viser 
gjeldende reguleringsplaner ved Reinsvoll stasjon. 
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2 PLANPROSESSEN 

2.1 Samarbeid med kommunen 

Det er gjennomført oppstartmøte for reguleringsplanen med Vestre Toten kommune, iht. pbl § 12-

8, den 22. mai 2019. 

2.2 Kunngjøring 

Varsel om planoppstart ble annonsert 11. september 2019 i Totens blad, på Vestre Toten 

kommunes nettsider og ved brev til offentlige myndigheter, direkte berørte grunneiere og naboer 

til planområdet. Frist for å sende inn merknader til varsel om oppstart var 4. oktober 2019. 

2.3 Åpent møte på Reinsvoll skole 

Det ble avholdt et åpent informasjons- og medvirkningsmøte om planen på Reinsvoll skole den 

26. september 2019. Det var invitert til møtet ved annonsering av oppstart av planarbeid. I møtet 

informerte Bane NOR om bakgrunn for prosjektet. Foreløpige løsninger for tiltaket ble vist som 

tegninger og 3D-modell. Det ble også informert om status og framdrift i planprosessen og 

muligheten for å komme med innspill til planarbeidet. Spørsmål fra salen omhandlet blant annet 

følgende tema: 

• Løsning for ny driftsveg til jernbanesporet 

• Støy i anleggsperioden 

• Grensesnitt mot planer for utvikling av Reinsvoll næringspark og mulighet for å etablere 

tømmerterminal 

Saksbehandler i Vestre Toten kommune var også tilstede i møtet. 

2.4 Synspunkter til varsel om oppstart og høring og 
offentlig ettersyn 

Innspillene som kom inn ved varsel om oppstart og høring av planforslaget er oppsummert og 

kommentert i et eget dokument som er vedlagt planen. Et kort sammendrag av innspillene er 

presentert under. 
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2.4.1 Varsel om planoppstart 

 

Sammendrag merknad Bane NORs kommenter 
 

Offentlige etater  

 

Fylkesmannen i Innlandet (04.10.2019) 

Det vises til areal avsatt til grøntområde i gjeldende 

reguleringsplan sør i planområdet. Fylkesmannen 

minner om at det ved omdisponering av arealer som 

er avsatt til fellesareal skal det skaffes fullverdig 

erstatning. 

 

Det forutsettes at det utarbeides risiko- og 

sårbarhetsanalyse i tråd med Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for 

samfunnssikkerhet i kommunens planlegging. I 

planforslaget vil det være naturlig å vurdere temaene 

overvannshåndtering og trafikkrisiko.  

 

Planområdet omfatter/grenser inntil noe dyrka areal. 

Ut fra jordvernhensyn, forutsetter Fylkesmannen at 

ny driftsveg til jernbanesporet ikke blir anlagt på 

dyrka mark. 

 

 

Der reguleringsplanen overlapper med tidligere 

regulert grøntområde er dette regulert til 

jernbaneformål. Dette arealet ligger innenfor Bane 

NORs eiendom og av hensyn til sikkerhet langs 

jernbanen er det ikke aktuelt å tilrettelegge dette 

arealet for bruk i tråd med formålet grønnstruktur. 

 

Det er utarbeidet ROS-analyse for tiltaket iht. DSBs 

veileder. ROS-analysen er vedlagt reguleringsplanen. 

Overvannshåndtering er vurdert i arbeidet med 

planen. Tiltaket vil ikke medføre nevneverdig 

trafikkøkning i området. 

 

Ny driftsveg til jernbanesporet er ikke planlagt på 

dyrka mark. 

 

Statens vegvesen (19.09.2019) 

Statens vegvesen viser til at det er igangsatt et 

planarbeid for området til Reinsvoll Bruk og 

anmoder om at dette ses i sammenheng med 

planarbeidet for Reinsvoll stasjon.  

 

 

Bane NOR har hatt dialog med tiltakshaver for 

Reinsvoll Bruk. Det er ikke varslet oppstart av 

planarbeid for dette området per november 2019. Se 

for øvrig sammendrag av innspill fra Reinsvoll Bruk 

med Bane NORs kommentarer under. 

 

Vestre Toten kommune teknisk driftsavdeling 

(27.09.2019) 

Teknisk driftsavdeling viser til at planområdet 

innbefatter deler av skoleveg for elever ved Reinsvoll 

skole og brukere av idrettshallen. Dette gjelder 

gående og syklende fra gang- og sykkelveg ved Rv. 4 

som passerer veg ved Reinsvoll Bruk og videre 

gjennom jernbanekulverten sør i planområdet. 

Kommunen er opptatt av at planene for Reinsvoll 

Bruk og Reinsvoll stasjon ses i sammenheng, og at 

det lages trafikksikre løsninger for gående og 

syklende. Dette gjelder også anleggsperioden. 

 

I kommunens temaplan for trafikksikkerhet (2018-

2021) er det fremhevet at det er ønskelig å stenge den 

nevnte jernbaneundergangen for kjørende, og at dette 

blir en ren fotgjengerundergang. I følge kommunen 

vil det bli rettet en formell henvendelse til Statens 

vegvesen om dette i nærmeste fremtid. 

 

 

 

Reguleringsplan for Reinsvoll stasjon omfatter ikke 

kulverten under jernbanen. Nedre del av veg inn mot 

Reinsvoll Bruk er inkludert i planområdet for å sikre 

nødvendig adkomst til vestsiden av jernbanesporet i 

anleggsfasen. For øvrig planlegger ikke Bane NOR 

at denne vegen skal benyttes som kjøreadkomst 

til/fra stasjonen for reisende. Vegen inn mot vestre 

plattform vil bli stengt for biltrafikk. I anleggsfasen 

skal det gjøres nødvendige tiltak for å skille gående 

og syklende fra anleggstrafikk i dette området. 

 

Tas til orientering. 

 

Oppland fylkeskommune – regionalenheten 

(27.09.2019) 

Det må vurderes om jernbanen er best tjent med 

over- eller undergangsløsning mellom plattformene 

for å betjene reisende. Det er også viktig at 

kryssingsløsninger vurderes med hensyn til kobling 

mot nærmiljø, i forhold til funksjonell tilpasning med 

 

 

 

Dette er vurdert som del av arbeidet med teknisk 

hovedplan for Reinsvoll stasjon. Se nærmere 

redegjørelse i kapittel 3.1.6. Det er lagt til grunn at 

kryssingen skal være universelt utformet. 
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hensyn til landskap og estetikk. Kryssløsningen må gi 

god fremkommelighet for gående. Det er viktig at 

kryssløsningen er publikumsvennlig og lesbar, og det 

må være lett å orientere seg i forhold til en kryssing 

av jernbanen. Løsningen bør bygge på eksisterende 

gatenett og naturlige koblinger i forhold til disse, 

dersom dette vurderes som hensiktsmessig i forhold 

til andre hensyn. Universell utforming må vektlegges 

 

Oppland fylkeskommune – kulturarv (06.10.2019) 

Stasjonsbygningen, privet/uthus og godshus ved 

Reinsvoll stasjon er regulert til bevaring i gjeldende 

plan. Kulturarvenheten forutsetter at dette videreføres 

i reguleringsplanen for Reinsvoll stasjon. Det 

anbefales at bygningene reguleres til bevaring ved 

bruk av arealformålet «Bygg, kulturminner med mer 

som skal bevares». 

 

Hensynet til bygningsmiljøet på og rundt Reinsvoll 

stasjon må vektlegges i den videre planleggingen og 

vurderingen av løsninger for planfri kryssing av 

sporene mellom plattformene, både om det tenkes 

løst med overgangsbru eller med undergang. En 

gangbru vil i de fleste tilfeller gi en mer dominerende 

virkning. 

 

 

Gjeldende reguleringsstatus (hensynssone H570) for 

de tre stasjonsbygningene er videreført i 

planforslaget. 

 

 

 

 

 

Hensynet til bygningsmiljøet er vektlagt i 

vurderingene som er gjort mht. valg av løsning for 

planskilt kryssing. Det er også gjort tilpasninger av 

overgangsløsningen av hensyn til bygningsmiljøet, 

herunder i form av avstand til byggene og 

arkitektur/estetikk. 

 

Bedrifter, organisasjoner og privatpersoner  

 

Reinsvoll Næringspark AS ved Feste Kapp AS 

(12.09.2019) 

Feste Kapp AS er engasjert av Reinsvoll 

Næringspark AS for å utarbeide detaljreguleringsplan 

for eiendommen gnr./bnr. 92/43 vest for planområdet 

for Reinsvoll stasjon. I planprosessen for 

eiendommen skal arealbruken avklares nærmere. Det 

jobbes med flere muligheter for ny bruk av området, 

herunder muligheter for varehandel, 

vegserviceanlegg, godsterminal eller 

tømmerterminal. 

 

Det bes om at det opprettes tett dialog i den videre 

planprosessen. 

 

 

 

 

Bane NOR har hatt dialog med aktøren gjennom 

arbeidet med reguleringsplanen. Det er ikke varslet 

oppstart av planarbeid for eiendommen gnr./bnr. 

92/43 per november 2019. Planen for Reinsvoll 

stasjon vil trolig være ferdigstilt før det foreligger 

planforslag for Reinsvoll Næringspark. Når planene 

for Reinsvoll Næringspark er mer konkretisert må de 

sannsynligvis håndteres som endringer av 

reguleringsplanen for Reinsvoll stasjon dersom 

områdene overlapper.  

 

Bane NOR viser for øvrig til egen tilbakemelding i 

brev, sendt fra Bane NOR 17.10.2019, vedrørende 

muligheter for gods/tømmerterminal på Reinsvoll. 

Brevet foreligger som vedlegg til planbeskrivelsen. 

 

Nortømmer AS og Norskog ved regionsjef i 

Nortømmer Knut Esbjørnsen (02.10.2019) 

Nortømmer/Norskog har over et par år jobbet med å 

få til en tømmerterminal ved Gjøvikbanen. Reinsvoll 

er vurdert som det beste alternativet med tanke på 

innkjørsel til terminal. Området som er vurdert ligger 

på vestsiden av jernbanen med tiltenkt lager på Bane 

NOR sitt område. Aktuelt volum er i størrelsesorden 

100 000 – 150 000 m3 tømmer årlig. Det oppfordres 

til å samordne reguleringsprosess for kryssingsspor 

og terminal/logistikksenter. 

 

 

 
Dette tiltaket ligger utenfor prosjektrammen til Bane 

NOR i dette prosjektet, men Bane NOR ser positivt 

på at det også jobbes med godstiltak på Gjøvikbanen. 

Utredning og planlegging av eventuell 

tømmerterminal må gjøres av tiltakshaver. Det vises 

for øvrig til egen tilbakemelding i brev, sendt fra 

Bane NOR 17.10.2019, vedrørende muligheter for 

gods/tømmerterminal på Reinsvoll. Brevet foreligger 

som vedlegg til planbeskrivelsen  
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Bjørn Olav Jensen (28.09.2019) 

Det vises til planer for Reinsvoll Bruk og fremheves 

at det vil være en fordel å ta høyde for dette i 

planarbeidet for Reinsvoll stasjon. Det pekes blant 

annet på muligheten for å bygge et lengre 

kryssingsspor enn opprinnelig planlagt. 

 

Dersom det blir aktuelt å etablere større bedrifter i 

området kan det være aktuelt å utnytte arealer langs 

Skreiabanen. 

 

Behov for hensettingsspor bør ivaretas andre steder, 

f.eks. på Eina stasjon. Behovet ved Reinsvoll vil i så 

fall begrense seg til ett eller to spor ekstra, slik at 

godstog kan stå på stasjonen samtidig som to 

persontog krysser hverandre. 

 

Planlegges det å gjenopprette spor 1 på stasjonen 

(nærmest stasjonsbygningen) eller skal kryssingsspor 

legges mot rv. 4? 

 

Er det aktuelt å erstatte brua i sydenden av stasjonen 

med en ny slik at man kan få en bredere undergang, 

og slik også legge til rette for planskilt kryssing for 

reisende? 

 

Det vises til kommentarer til innspill fra Reinsvoll 

Næringspark og Nortømmer AS og Norskog over 

vedrørende spørsmål knyttet til planene for Reinsvoll 

Bruk. 

 

 

 

Dette har ikke vært et tema i planarbeidet. 

Muligheten for en eventuell fremtidig gjenåpning av 

Skreiabanen har ikke vært vurdert da dette ikke har 

sammenheng med prosjektet for kryssingsspor 

 

Løsninger for en eventuell gods-/tømmerterminal er 

ikke vurdert som en del av prosjektet med å 

planlegge kryssingsspor. Det vises for øvrig til svar 

om dette til innspill fra Reinsvoll Næringspark og 

Nortømmer AS og Norskog. 

 

Kryssingssporet planlegges etablert vest for dagens 

spor (mot rv. 4). 

 

 

 

Jernbanebrua over fylkesvegen omfattes ikke av 

planlagt utbygging. Det vises for øvrig til innspill til 

planarbeidet fra Vestre Toten kommune, ved teknisk 

driftsavdeling, som refererer at kommunen har ønske 

om å stenge undergangen for kjørende og prioritere 

gående og syklende. 

 

Alan og Thekla Holmes (16.09.2019) 

Det vises til at en stor del av tomta som eies av Alan 

og Thekla Holmes skal gjøres om til driftsveg. Dette 

er ikke ønskelig og det vises blant annet til ugunstige 

terrengforhold og at tiltaket vil ødelegge opparbeidet 

hage. Det er ønskelig at det velges en annen tomt til 

ny driftsveg. 

 

Gjennom planleggingen er det avklart at det ikke er 

aktuelt å benytte tomta til Alan og Thekla Holmes 

for opparbeidelse av ny driftsveg. Den nye 

driftsvegen til jernbanen planlegges på østsiden av 

sporet, nord for stasjonen. 

 

Joakim Fjell, Angelica Østberg og Tilde Ø. Fjell 

(04.10.2019) 

Det er ønskelig at det gjennomføres en offisiell 

støymåling ved tomta Jernbanevegen 13. 

Fjell/Østberg har selv målt støy over 60 dB med 

telefon. Det er ønskelig at det settes opp 

støyskjerming pga. økt frekvens av togtrafikk og 

sikkerhet. Det er observert at elg krysser jernbanen i 

området. 

 

 

 

Det er gjennomført en utredning av støyforhold i 

henhold til retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442). Utredningen foreligger 

som eget vedlegg til reguleringsplanen og er lagt til 

grunn for vurdering av behov for støyreduserende 

tiltak.Den fremtidige togtrafikken vil være persontog 

som i dag. Nye Flirt-togsett genererer mindre støy til 

omgivelsene. 

 

Det har ikke fremkommet opplysninger om at 

området er mer utsatt for viltkryssing enn andre 

strekninger på Gjøvikbanen. Bebyggelse tett inntil 

jernbanen tilsier at omfanget av viltkryssinger trolig 

er mer begrenset her enn på strekninger utenfor 

bebyggelsen. På grunn av lav hyppighet på 

togtrafikken er sannsynligheten for viltpåkjørsel på 

bane langt lavere enn på f.eks. veg. Det er derfor 

vurdert at det ikke er behov for viltgjerder på 

strekningen. 
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3 PLANFORSLAGET

3.1 Nye jernbanetiltak

3.1.1 Kryssingsspor

Det nye kryssingssporet er planlagt ut i fraforutsetning om at det skal kunne stilles opp tog på
220 m mellom sporveksler med nødvendig sikkerhetsavstand for oppbremsing. Kryssingssporet er
dimensjonert ut ifra en største tillate hastighet på 60 km/t. Det er også krav om at sporveksler ikke
kan etableres der jernbanen går i kurve. På grunn av geometrien ved Reinsvoll medfører dette at
det nye kryssingsporet blir 722 m langt.

Gjennom arbeidet med teknisk plan er det vurdert tre alternativer for plassering av
kryssingssporet:

1. Ensidigplattform
2. Tosidigplattform
3. Midtstilt plattform

Alternativ 2 med tosidig plattform er valgt for å ivareta forutsetningerom timesdrift med
passasjerutveksling i begge spor.

Figur 5: Oversiktstegningsom viser nytt kryssingssporvest for dagens spor og plassering av overgangsbru og
teknisk hus.
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Nytt kryssingsspor er planlagt parallelt med og vest for eksisterende hovedspor, og vil ligge delvis 

på jomfruelig terreng og delvis på eksisterende jernbanefylling rundt der sporvekslene legges inn. 

Det nye kryssingssporet vil ha samme vertikale høyde som dagens spor, og det må graves ut for 

etablering av underbygningen av det nye kryssingssporet. Underbygningen bygges opp av grus. 

Sporet bygges med betongsviller. Det etableres to nye sporvekslere på rettstrekning i hver ende av 

kryssingssporet. Hver sporveksel har en lengde på 41,6 m. Hovedsporet vil reetableres der det 

legges inn sporveksler. Ved utskiftning av underbygning i hovedsporet byttes også overbygningen 

til samme type som for nye kryssingssporet. Normaltversnitt som viser situasjonen nord for 

stasjonen er vist under. 

 

Figur 6: Normaltverrsnitt for nytt kryssingsspor vest for dagens spor nord for Reinsvoll stasjon. 

3.1.2 Byggegrense 

Byggegrense langs eksisterende og ny jernbane er angitt i henhold til jernbanelovens krav, det vil 

si 30 m fra nærmeste spormidt. 

3.1.3 Tekniske bygg 

Det er planlagt et nytt teknisk hus som plasseres mellom den nye overgangsbrua og 

høyspentledningen. Det er ønskelig å plassere bygningen med samme luftrom som mellom 

overgangsbrua og stasjonsbygningen. Huset vil ha et areal på 50 m2 og bygges med trekledning og 

takform som tilsvarer øvrige stasjonsbygninger.  
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Figur 7-Utsnitt av 3D-modell. Perspektiv fra øst mot stasjonen.

3.1.4 Plattformer og øvrige stasjonsfunksjoner

Det etableres ny tosidig plattform ved stasjonen. Plattformlengden på hver side skal være 220
meter. Den totale plattformbredden er 2.8 meter og høyden fra sporettil overkant plattform er
0,76 meter. Dette gir trinnfri påstigning til passasjertog, i motsetning til dagens plattform.

Plattformene etableres med prefabrikkerte, L-formede betongelementer med et løstliggende
element over. På øvre plattformelement skal det være taktil merking. Elementene har en lengde på
2 meter. Plattformelementene dimensjoneres for trafikklast tilsvarende arealer for middels store
kjøretøy. Det installeres varmekabler i plattform.

Det er prosjektert 12 lysmaster per plattform. Mastene vil være 4,0 m høye stålmaster. I
overgangsbrua vil det bli montert lys med fotocelle som aktiviseres ved bevegelse. Det blir i
tillegg montert høyttaleranlegg og monitorer på plattformer.

Ved stasjonen vil det bli etablert sikkerhetsgjerder mellom hovedsporet og framtidig
kryssingsspor. Det vil også bli etablert sikkerhetsgjerde med høyde på1,1 mover en strekningpå
ca. 50 m i forlengelse av begge plattformene.

3.1.5 Kontaktledningssystem

Det bygges nytt kontaktledningssystem for jernbanen i hele planområdet. Eksisterende KL-master
og åk, samt fundamenter til disse, rives.

3.1.6 Overgangsbru

Bakgrunn for valgt løsning for planskilt kryssing

Gjennom arbeidet med teknisk plan har Bane NOR vurdert både overgangsbru og undergang
(kulvert) som alternative løsninger for planskilt kryssing av spor ved stasjonen. En kulvertløsning
vil ha fordeler ved at den vilkunne kobles direkte på eksisterende gang-og sykkelveg langs
Sentrumsgata og det vil bli et mindre dominerende tiltak enn overgangsbru.

Etablering av kulvert vil kreve langt større masseutskifting enn overgangsbruog
grunnundersøkelser indikerer at det sannsynligvis vil være behov for sprengningsarbeiderfor å

Nytt teknisk hus

Overgangsbru
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etablere kulvert. Det er ogsåavdekket at grunnvannet står høyere i området enn bunnen på en
eventuell kulvert. Dette medfører at en kulvert vil måtte etableres som en vanntett løsning.
Alternativetmed kulvert er beregnet til å ha en høyere kostnad enn overgangsbru og det er vurdert
at det vil være større usikkerhet knyttet til drift av kulvert, sammenliknet med bru. Med bakgrunn
i vurderingene som er referert over anbefaler Bane NOR at alternativetmed overgangsbru legges
til grunn som løsning for planskilt kryssing ved stasjonen.

Figur 8: Undergang/ kulvert som er vurdert, men ikke anbefalt som planskilt løsning.

Beskrivelse av overgangsbru

Generelt

For å ivareta universell utforming utformes overgangsbruamed heis og trapp ved hver side. Brua
skal overbygges med tak og vegger av glass for at det ikke skal være behov for brøyting og for å
beskytte mot øvrige miljøpåvirkninger.

Brua er en gangbru med fri bredde mellom rekkverk på 2.3 meter og en fri høyde på 2.4 meterpå
brua. Frihøyde over sporer > 7.3 meter. Med total høyde av heistårn på ca. 12 m fra plattformen
til topp heistårn vil denne bli godt synlig i området.

Figur 9-Utsnitt av 3D-modellpå Reinsvoll

Plassering

På grunn av bruas store dimensjoner, er både plasseringen av bruaog utformingen av heistårn og
trappene ned fra bruavurdert nøye. Det har vært viktig å sikre en viss avstand fra de gamle
stasjonsbygningene av hensyn til dette kulturmiljøet, og det er lagt til grunn en kompakt løsning
der trappene er samlet rundt heistårnene. Av Figur 10 under ses tre ulike løsninger på dette.
Alternativ 2 i figuren underviser en løsning der bruaer påomtrent samme sted som alternativ 1,

Kulvert

Overgangsbru
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men trappen går rundt heistårnet istedenfor ut fra heistårnet. Konsekvensen av dette er at hele 

konstruksjonen framstår mer samlet, og den utfordrer ikke bygningsmiljøet i like stor grad som i 

teknisk plan. Det er derfor valgt at man går videre med alternativ 2 for overgangsbru angitt øverst 

i figuren nedenfor. 

 

Figur 10 - Illustrasjon av mulige utforminger av trapper og overgangsbru 

 

Materialbruk og arkitektur 

Overgangsbrua vil være godt synlig inne på Reinsvoll stasjon, og siden stasjonsbygningen har 

verneverdi har det vært stort fokus på materialvalg og utforming av brua for at den best mulig 

tilpasses det eksisterende stasjonsmiljøet. En kombinasjon av glass og kledning av tre er benyttet i 

fasaden for å både ivareta krav til visuell kontroll, samt hensynet til de eksisterende bygningene. 

Med heistårn og trapper er brua en sammensatt konstruksjon, og elementene bør ha et klart visuelt 

hierarki, der vertikal og horisontal konstruksjon balanseres. Heistårnene er allerede sterke, og kan 

tydeliggjøres som vertikale elementer, som signaliserer brua. De har fått et mer lukket, solid 

utseende, med kledning og store vindusflater, og er således ment å forholde seg til farge- og 

materialbruk i stasjonshuset (innenfor jordfargeskalaen).  
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Figur 11 – Utsnitt fra 3D-modell som viser forslag til ny overgangsbru. 

Bruas hovedkonstruksjon er hovedsakelig i limtre. Den bæres av to kraftige limtrefagverk i full 

høyde, og tverrsnittet av brua blir på denne måten et enkelt, rent rektangel. Fagverket kles med 

glass fra over- til undergurt. Søyler utformes også i limtre. Sideveggene i heistårnene kles med 

trepanel, men for å sikre innsyn og unngå mørke kroker får nord- og sørfasadene store 

vindusflater der bærekonstruksjon med limtrediagonaler blir synlige. Tårnene får med dette en 

viss likhet med brua, bare vertikalt utformet.  

 

3.2 Offentlige og private veger  

Utbygging av kryssingsspor krever at det etableres ny adkomstveg fra Jernbanevegen (kommunal 

veg) til sporveksel 1 og 2 (se tegning under). Vegene bygges opp iht. vegklasse 3 etter normaler 

for landbruksveger (19) med vegbredde 4,0 m inkl. skuldre + breddeutvidelse i kurve. 
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Figur 12: Ny adkomstveg/driftsveg til sporveksel for kryssingssporet.  

For øvrig vil eksisterende veg inn til vestsiden av sporet fra Svein Erik Strandlies veg benyttes 

som anleggs- og driftsveg. Denne vegen vil bli stengt for kjørende for å unngå at reisende 

parkerer på vestsiden av sporet.  

 

Prosjektet for etablering av kryssingsspor og oppgradering av stasjonen innebærer ingen endring 

av hovedadkomst til Reinsvoll stasjon. Løsningen som er regulert i reguleringsplan for Miljøgate 

Reinsvoll er imidlertid lagt til grunn som en mulig fremtidig løsning. Dette innebærer at 

adkomstvegen inn mot stasjonen kan flyttes noen meter mot øst og at parkering for reisende vil 

flyttes vest for vegen mot stasjonsbygningene. Nord for stasjonsbygningene er vegen videreført 

som mulig framtidig gang- og sykkelvegtrasé. Jernbanevegen vil være et naturlig målpunkt for en 

eventuell opparbeidelse av gangforbindelse her i fremtiden.  

3.3 Overvannshåndtering og VA-anlegg  

Flom 

Det er gjennomført hydroligiske vurderinger som en del av arbeidet med teknisk detaljplan. 

Nedbørfelt og tilhørende feltegenskaper er beregnet med NVE sitt kartverktøy, NEVINA. Ut i fra 

flomberegningene er det ikke nødvendig å bytte ut stikkrenne under jernbanen for 

Presteseterbekken. 

Overvannshåndtering 

Det er generelt lagt opp til åpen linjegrøft for prosjektet. Det legges dren og overvannsledninger 

på begge sider av plattformene ved stasjonsområdet, med utløp til eksisterende resipient 

Prestseterbekken. Sandfangkummer med kuppelrist plasseres i grøfter typisk pr. 80 -100 m, som 

samler opp vann med overløp til overvannsystemet. Nord for stasjonsområdet vil overvann bli 

samlet opp i grøft, og infiltrert i grunnen. Vann som ikke infiltrerer i grunnen, samles opp i 

infiltrasjonskummer, hvor vannet føres ut i 12 meter lange drensledning.  

Ved overgangsbru legges det en overvannskum ved hver trappeoppgang for å håndtere vann fra 

trapper. Det er takfall på konstruksjon, ned mot begge plattformer. Vannet tilkobles 

overvannsystemet i overvannskum. 
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VA-anlegg 

Det er ikke eksisterende vann eller avløpsledninger i området som blir berørt av tiltaket. 

3.4 Høyspentlinjer 

Nord for stasjonsområdet er det en 22 kv kraftlinje 

som krysser jernbanen og går parallelt med jernbanen 

nordover på vestsiden av traseen. Det er vurdert at det 

er tilstrekkelig høyde opp til kraflinja over KL-

anlegget slik at luftstrekket kan beholdes der det 

krysser jernbanen. På strekningen nordover vil 

etablering av nytt kryssingsspor komme i konflikt med 

deler av luftlinja. Her vil det være nødvendig å legge 

om kraflinja som en del av tiltak. Dette tiltaket 

planlegges og gjennomføres i samarbeid med netteier. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 13: Utsnitt over området fra NVEs 
kartdatabase for Kraftsystem Nettanlegg. 
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3.5 Anleggsgjennomføring 

Det har vært førende for planleggingen av prosjektet at den nye stasjonen skal tas i bruk mot 

slutten av 2022. Før dette må det gjennomføres nødvendig grunnerverv på bakgrunn av vedtatt 

reguleringsplan. Følgende mål er for øvrig lagt til grunn for anleggsfasen: 

• Drift på bane skal opprettholdes i anleggsfasen, bortsett fra nødvendige brudd i 

forbindelse med arbeider på banen og omlegging/justering av jernbanetekniske anlegg 

• Passasjerutveksling med tog skal være mulig ved stasjonen under anleggsfasen 

• Kjøreadkomst til alle eiendommer i området skal ivaretas. 

• Bruarbeid, grunnarbeider, arbeider på spor og elektro kan gjøres parallelt. 

• Endring fra passasjerutveksling på sørøstlige side til nordøstlig side må ivareta en sikker 

adkomst for myke trafikanter 

• Ny vestlig plattform og kryssingsspor bygges mens det er trafikk på dagens spor, ny østlig 

plattform langs dagens bane bygges etterpå mens det er spor i drift i spor 1 med periodevis 

trafikkbrudd. 

• Det er behov for et lengre brudd i togtrafikken i forbindelse med etablering av sporveksel 

for kryssinggsporet 

 

Det tas forbehold om at planen for anleggsgjennomføring kan bli endret etter at reguleringsplanen 

er vedtatt.  

Anleggsarbeidet innebærer blant annet sprengningsarbeider, graving, fylling og masseutskifting, 

massetransport til/fra anlegget, asfaltering, betongarbeider, transport og montering (heising) av 

elementer til blant annet overgangsbru, plattformer og teknisk hus. 

 

  



Dokumentnummer: MIP-00-A-40470 Dato:  19.12.2019 
900070 – Gjøvikbanen (Eina) - Gjøvik, Reinsvoll kryssingsspor Revisjon: 01A 
Planbeskrivelse Side: 21 av 41 

 

 

 

3.5.1 Trafikkavvikling for reisende og myke trafikanter 

Ved stenging av trafikken på 

banen vil det være behov for 

buss for tog som settes opp ved 

bussholdeplassen, som ligger 

rett ved Reinsvoll stasjon på 

østlig side. 

Passasjerutveksling med tog vil 

plasseres i sørøstlig område av 

stasjonen ved eksisterende 

plattform. Etter ferdigstilling av 

vestlig plattform og nytt 

kryssingsspor samt nordlig del 

av østlig plattform vil 

passasjerutveksling med tog 

flyttes til nordlig del av ny 

plattform på østlig side av 

dagens spor. Det skal etableres 

tiltak for sikker adkomst til ny 

plattform da det ligger nær 

anleggsarbeider ved dagens 

plattform. Tiltak vil bli avklart 

med togoperatørene, for å 

unngå at passasjerutveksling vil 

oppstå i selve anleggsområdet. 

Det skal også gjøres tiltak for å unngå konflikt mellom myke trafikanter og anleggstrafikk utenfor 

selve stasjonsområdet. Dette gjelder f.eks. i kryssområdet ved Svein Erik Strandlies veg vest for 

Jernbanen der gang- og sykkelveg fra rv. 4 møter avkjørsel som vil bli benyttet som anleggsveg til 

kryssingssporet fra sør (se Figur 14). 

3.5.2 Massehåndtering 

Grus til ny underbygning må hentes fra nærliggende pukklagre. Jordmasser må kjøres bort til 

mottak (innenfor tilstandsklasse 2) siden det ikke er mulighet til å bygge det inn lokalt i 

prosjektet. Føringer for håndtering av forurensede masser og masser med risiko for spredning av 

fremmede arter er beskrevet i egen miljøoppfølgingsplan for prosjektet. 

 

3.5.3 Rigg- og anleggsområder 

Rigg- og anleggsområder er planlagt med så lite arealbeslag som mulig, der mesteparten av 

arealet legges til Bane NOR sine eiendommer, samtidig som sikker adkomst og tilstrekkelig 

arbeidsplass for anleggsmaskiner er ivaretatt. 

I forbindelse med anleggsgjennomførelsen vil det være behov for to adskilte anleggs- og 

riggområder som ligger på hver sin side av dagens spor ved Reinsvoll stasjon. Det vil også være 

behov for midlertidige anleggsområder lengre nord og sør for stasjonen ved etablering av ny 

atkomstveg til sporveksel og ved etablering av nytt kontaktledningsanlegg, som også strekker seg 

utover det nye kryssingssporet. 

 

Figur 14: Møte mellom gang- og sykkelveg (fra rv. 4) og 
anleggsveg/driftsveg til kryssingssporet. 
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Det er for prosjektet ikke behov for riggplass utenfor Bane NOR sine arealer på henholdsvis øst- 

og vestsiden av Gjøvikbanen. Prosjektet skal kunne gjennomføres mest mulig innenfor 

overnevnte arealer, utenom noen drifts- og anleggsveger. 

 

Hovedadkomstveg til stasjonen og veg i sør-vest fra Svein Erik Strandlies veg vil være 

hovedadkomstveger for anleggstrafikk. Eksisterende undergang under jernbanen sør for 

planområdet anses ikke som å være en mulig veg å benytte. for anleggstrafikk Anleggstrafikk 

mellom øst- og vestsiden av sporet vil derfor gå via det planskilte krysset på Rv. 4 (nord for 

stasjonen). Dette betyr at det i anleggsperioden kan være noe transport med større kjøretøy 

gjennom Reinsvoll. 

3.6 Arealformål og hensynssoner i reguleringsplanen 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

• Veg (SV)   

• Gang- og sykkelveg (SGS) 

• Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

• Bane (SB) 

 

Grønnstruktur 

• Friområde (GF) 

• Park(GP) 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (V) 

 

Hensynssoner (jf. pbl. § 12-6 og 11-8) 

• Faresone høyspent 

• Frisiktsone 

• Bevaring kulturmiljø 

 

Bestemmelsesområder og linjesymbol 

• Anleggs- og riggområder 

• Bestemmelsesområde (for overgangsbru) 

3.7 Miljøoppfølgingsplan 

Bane NOR har utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjektet. I 

miljøoppfølgingsplanen er det beskrevet miljøfaglige kvalitetskrav og avbøtende tiltak for 

anleggsfasen for følgende tema:  
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• Landskapsbilde 

• Naturmangfold 

• Naturressurser 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Nærmiljø og friluftsliv 

• Massehåndtering og forurenset grunn 

• Utslipp til luft, jord og vann 

• Støy 

• Vibrasjoner og støt knyttet til grunnarbeider/sprenging  

• Avfallshåndtering 

Tiltakene i miljøoppfølgingsplanen skal følges opp i kontrakt med entreprenør. Relevante tiltak er 

delvis ivaretatt gjennom bestemmelsene til reguleringsplanen og/eller er beskrevet som avbøtende 

tiltak i kapittel 4.9 i dette dokumentet. 

3.8 Gjennomføring av planen 

3.8.1 Erverv av grunn og rettigheter 

Vedtatt til reguleringsplan gir grunnlag for nødvendig grunnerverv for å gjennomføre tiltaket. 

Dette gjelder både permanent erverv av grunn og midlertidig erverv av rettigheter til 

anleggsgjennomføring.  

3.8.2 Tidsplan 

Overordnet tidsplan for gjennomføring av prosjektet er vist under. Tidsplanen forutsetter at 

reguleringsplanen vedtas våren 2020 og at det tas endelig beslutning om gjennomføring av 

prosjektet med nødvendige bevilgninger. Grunnerverv vil bli gjennomført etter at 

reguleringsplanen er vedtatt. Utbyggingen skal også samkjøres med utbygging av nytt 

signalsystem for Gjøvikbanen (ERTMS). 

Anleggsperiode gjennomføres etter planen i februar 2021 til april 2022. Ferdig anlegg og 

ibruktagelse planlegges til desember 2022. 
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4 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Konsekvensene av planen er beskrevet for temaene landskap, friluftsliv og nærmiljø, naturmiljø, 

kulturminner og kulturmiljø og naturressurser (kap 4.1-4.5). Aktuelle avbøtende tiltak er listet opp 

i kapittel 4.9. 

4.1 Landskap 

4.1.1 Innledning og verdivurdering 

Reinsvoll stasjon ligger i utkanten av tettstedet Reinsvoll. Landskapet er forholdsvis flatt og 

skogkledd med spredte jordbruksarealer som bryter opp skogen. Bebyggelsen ligger forholdsvis 

konsentrert og preges av boliger, butikker og skoler og idrettshall i sør. Sykehuset Innlandet med 

gamle bygninger og gårdsdrift ligger et stykke øst for sentrum. Bolig-bebyggelsen strekker seg 

mot sykehusområdet. Her er landskapet åpent og preget av gårdsdriften.  

Selve stasjonsområdet er preget av sporområdet, plattformene og de tre stasjonsbygningene. Fra 

bakkenivå ved stasjonen oppleves landskapsrommet som relativt åpent (se bilde). 

 

 

Figur 15: Reinsvoll stasjon. Bilde tatt mot nord (Foto: Henning Larsen). 

På vestsiden av jernbanen og Rv. 4 som her går parallelt, starter skogen. Her renner Hunnselva 

som danner en kulp/dam ved demningen. Det er også skog langs Prestbekken som går sør for 

tettstedet i skille mot skole- og idrettsområdet.  

4.1.2 Konsekvenser av tiltaket 

Det er i hovedsak etablering av overgangsbru som vil påvirke landskapsbildet ved stasjonen. Brua 

vil ha en mønehøyde på 12 m og vil bli et godt synlig element ved stasjonen. Av hensyn til blant 

annet landskapsbilde og det eksisterende bygningsmiljøet er brua plassert nord på 

stasjonsområdet. Med denne plasseringen vil den fremstå mindre dominerende fra 

hovedadkomstområdet ved stasjonen, enn hva som ville vært tilfelle om den f.eks. ble plassert sør 

for eller mellom de eksisterende stasjonsbygningene. Det åpne landskapsrommet ved stasjonen er 



Dokumentnummer: MIP-00-A-40470 Dato:  19.12.2019 
900070 – Gjøvikbanen (Eina) - Gjøvik, Reinsvoll kryssingsspor Revisjon: 01A 
Planbeskrivelse Side: 25 av 41 

 

 

 

en god forutsetning for å kunne «tåle» dette inngrepet. Det skal benyttes trekledning og glass i 

fasadene og det lagt vekt på god tilpasning til eksisterende bygningsmiljø ved den arkitektoniske 

utformingen av brua. Tiltaket vil kunne få kvaliteter som et «landemerke» for området. 

 

Figur 16 – Utsnitt fra 3D-modell for Reinsvoll stasjon. Perspektiv fra plattform på østsiden av sporet, ved 
stasjonsbygget. 

4.2 Friluftsliv og nærmiljø 

4.2.1 Innledning og verdivurdering 

Reinsvoll ligger sør for Raufoss (kommunesenteret) langs Rv. 4 og jernbanen. Tettstedet har ca. 

1040 innbyggere (2018). Sentrum ligger øst for jernbanestasjonen og her er butikker, post og 

boligfelt preget av eneboliger og rekkehus. Litt sør i tettstedet ligger barne- og ungdomsskole, 

idrettshall, idrettsbaner og barnehage. Her går det turstier i skogen ved Prestseterbekken.  

På nabotomta vest for jernbanestasjonen er det varslet oppstart av planarbeid for et 

næringsområde. I dag krysses jernbanen i undergang like sør for stasjonen i Svein Erik Strandlies 

veg. Denne kryssingen forbinder gang- og sykkelveg langs Rv. 4 med gang- og sykkelvegnettet i 

Reinsvoll sentrum. Gang- og sykkelvegforbindelsen fungerer som skoleveg for elever ved 

Reinsvoll skole og brukere av idrettshallen. 

4.2.2 Konsekvenser av tiltaket 

Tiltakene som planen åpner for er i liten grad i konflikt med nærmiljø og friluftslivskvaliteter i 

området. Det vurderes som positivt at det etableres en ny, sikker planskilt kryssing på tvers av 
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jernbanen ved stasjonen. Generelt vil tiltaket innebære en oppgradering av stasjonen for de 

reisende og bidra til å gjøre stasjonsområdet tryggere.  

Tiltaket medfører ikke nevneverdige konflikter med gang- og sykkelveger/ skoleveger. 

Adkomstveg fra Svein Erik Strandlies veg på vestsiden av jernbanen skal ikke være åpen for 

kjørende til/fra stasjonen. Vegen vil kun bli benyttet til drift av vestre plattform, som f.eks. 

snøbrøyting og teknisk vedlikehold. 

Etablering av plattform på vestsiden av sporet vil kunne medføre noe økt trafikk av gående og 

syklende på tvers av jernbanen gjennom undergangen for Svein Erik Strandlies veg. Gående vil 

trolig primært benytte overgangsbrua som forbindelse til vestsiden, men syklende vil benytte 

undergangen. Undergangen er smal og er ikke ideel for blandet trafikk med både kjørende og 

myke trafikanter. Vestre Toten kommune har derfor igangsatt prosess overfor Statens vegvesen 

med mål om å stenge undergangen for kjørende. 

4.2.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsarbeidet vil generelt medføre en viss belastning på nærmiljøet i form av støy, støv og 

trafikk ved stasjonen og på tilgrensende vegnett.  

 

4.3 Naturmiljø 

4.3.1 Innledning og verdivurdering 

 

Som grunnlag for arbeidet med teknisk detaljplan og reguleringsplan er det gjennomført en 

kartlegging av naturmangfold i planområdet. Kartleggingen ble gjennomført av biolog Oddmund 

Wold i Asplan Viak den 29.05.2019. 

Ut over noen få registreringer i artskart (Artsdatabanken 2019), er det ikke kjent tidligere 

undersøkelser av naturmangfold i plan- og influensområdet. Det er ikke tidligere kartlagt 

naturtypelokaliteter i området (Miljødirektoratet 2019).  

Hovedtrekk i vegetasjon og flora i planområdet 

Planområdet er preget av langvarig bruk til jernbanens formål, med fyllinger for dagens spor, 

fyllinger for tidligere sidespor på stasjonsområdet, terrenginngrep i forbindelse med eksisterende 

og tidligere bygg, skjæringer langs sporet i nordre del, massedeponier osv. Vegetasjonen er i stor 

grad preget av dette, og størstedelen av planområdet kan karakteriseres som skrotemark, med 

betydelig innslag av «ugras-arter».  
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Figur 17: Store deler av planområdet er «skrotemark». 

Ett unntak er et område på 3 – 4 daa sør i området, på østsiden av sporet, mellom eksisterende 

spor og Sentrumsgata. Her er det et lite område med tresjikt dominert av bjørk, osp og selje og 

med enkelte gran- og furutrær.  
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Rødlistearter og ansvarsarter 

Et par rødlistede arter er registrert nær stasjonsområdet, enghaukeskjegg (NT = nær truet) og stær 

(NT). Enghaukeskjegg ble ikke gjenfunnet ved feltbefaring i 2019, og kan ha gått ut. Registrering 

av stær kan være en tilfeldig forekomst. Det ble ikke registrert hekkelokaliteter for stær ved 

befaringen i planområdet i 2019. 

Fremmede skadelige arter 

En rekke fremmede skadelige arter ble registrert i plan- og i influensområdet. De viktigste er:  

• Parkslirekne (SE = svært høy risiko), med en lokalitet 
• Hagelupin (SE), opptrer spredt – mye gjennom hele planområdet 
• Rynkerose (SE), er registrert på flere lokaliteter, spesielt nord for stasjonsområdet 
• Rødhyll (SE) med noen få, spredte enkeltforekomster 
• Honningknoppurt (HI = høy økologisk risiko), spredt til lokalt mye i nordre del av 

planområdet  
• Vinterkarse (SE) opptrer spredt – mye gjennom størstedelen av planområdet 

 

 

Figur 18: Registrerte forekomster av fremmede skadelige arter i planområdet. Ett punkt kan representere en eller 
flere planter. Større forekomster er angitt som polygoner. Se eget kart over for vinterkarse (SE) i Figur 19. 
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Vinterkarse er funnet vanlig til spredt gjennom større deler av planområdet. Vinterkarse er to – 

flerårig, har stor frøproduksjon, og finnes sannsynligvis derfor også som frøbank i området. Arten 

er derfor ikke tatt med på kartet. Blåleddved har svært høy økologisk risiko. Ellers forekommer 

sandskrinneblom (PH = potensielt høy risiko) i masseforekomster ved plattformen i 

stasjonsområdet, og opptrer ellers spredt i øvrige deler av planområdet. Snøbær (HI) og perleblom 

(PH) har noen få enkelt-forekomster i planområdet og vurderes, sammen med sandskrinneblom, 

ikke lokalt å ha spesielt høy risiko mht. å invadere nærliggende sårbare naturtyper.   

4.3.2 Konsekvenser av tiltaket 

Området omfatter ingen verdisatte naturtypelokaliteter, og det er ikke registrert rødlistede arter 

innenfor planområdet. Planområdet kan ikke sies å omfatte spesielle naturverdier. Viktigst er det 

tresatte arealet i sørøst, mellom banen og Sentrumsgata, hvor det ble registrert hekkelokaliteter for 

et fåtall fuglearter, deriblant en norsk ansvarsart, gråtrost.   

Ut fra foreløpige planer synes ikke det tresatte arealet i sørøst, mellom banen og Sentrumsgata å 

bli berørt. Tiltaket vurderes å ikke ha påvirkninger av betydning på naturverdier. 

Den største utfordringen mht. naturmiljø i forbindelse med dette tiltaket blir bekjempelse/kontroll 

av fremmede skadelige arter og massehåndtering. 

4.3.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

I forbindelse med graving, massetransport og mellomlagring av jord vil det spesielt være risiko 

knyttet til spredning av fremmede arter i anleggsfasen. 

Figur 19: Vinterkarse (SE=svært høy økologisk risiko), med sine gule blomster i mai – juni, finnes vanlig - 
spredt i hele planområdet. Områder med de største forekomstene (mai 2019) er vist i kartet til høyre, markert 
med gult, og rød linje for avgrensning. 
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4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

4.4.1 Innledning og verdivurdering 

Verdier mht. kulturminner og kulturmiljø i planområdet er knyttet til stasjonsbygningene og 

stasjonsmiljøet. 

Historie, byggeskikk og arkitektur 

Reinsvolden stoppested ble åpnet i 1901, og skiftet navn til Reinsvold i 1902 og Reinsvoll i 1921. 

Statusen ble oppgradert til stasjon ved den offisielle åpningen i 1902. Stasjonen med 

stasjonsbygning, uthus og privetbygning ble bygget som et stoppested i 1901 etter tegninger av 

arkitekten Paul Armin Due (1835-1919). Da prosjekteringen av jernbanebygninger kom i gang var 

det Paul A. Due som ble knyttet til anleggene som arkitekt. I løpet av de nærmeste 20 årene 

leverte han over 2.000 tegninger til Statsbanene. Due er den arkitekten som har satt størst preg på 

stasjonsbygningene i Norge. 

  
Figur 20: Stasjonsbygningen (Kilde: Norsk jernbanemuseum). 

  

Skreiabanen (åpnet 1902, nedlagt 1987) gikk fra Reinsvoll. Mye av trafikken på stasjonen 

forsvant med nedleggelsen av persontrafikken på Skreiabanen i 1963. Godstrafikken fortsatte 

frem til 1987. I 1990 ble stasjonen nedgradert til en ubetjent tidligere ekspedisjonssted, og i 1991 

ble den ytterligere nedgradert til en holdeplass med lastespor, noe den fortsatt er. Skinnegangen til 

Skreiabanen er i dag fjernet og gjort om til gang- og sykkelsti.  

 

I 1890-årene nådde den mest nasjonalromantiske retningen innen sveitserstilen sitt høydepunkt – 

dragestilen. De store Gjøvikbanestasjonene var en videreføring av de største stasjonsbygningene 

for Setesdalsbanen (1893), men hadde et enda kraftigere og livligere detaljert uttrykk. Due ga hele 

tiden dragestilen sin personlige tolkning. Høyreiste bygningskropper, med tildels full høyde i 2. 

etasje, sentriske tverrgavler og rundbuede vindusåpninger preger bygningen. "Stabbursstil" var en 

vanlig betegnelse. I stedet for drager på gavlspissene foretrakk Due motiver fra planteriket. Bart 

laft og ranke, høyreiste bygninger finner man også igjen som uthus på strekningen. For de mindre 

stasjonsbygningstypene for strekningen, brukte Due jugendstilen som preger 

bygningsprogrammene som Due er ansvarlig for det neste tiåret 
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Ved Reinsvoll ble det i alt oppført seks bygninger på stasjonsområdet (se kartet under): 

1. Stasjonsbygning (115 m2) 

2. Privetbygning (50 m2)  

3. Uthus (133 m2) b 

4. Garasje/materialbu for banemesteren (133 m2) 

5. Materialbu/hvilerom (136 m2)  

6. Materialbu på 96 m2, alle av tre.  

 
Figur 21: Kart som viser Reinsvoll stasjon. Kilde: NSBs Bygningsregister Del 2 

Stasjonsbygningen på Reinsvoll ble oppført ble oppført i jugendstil av «Flikkeidtypen» 

med tilbygd vindfang på en side. Bygningen inneholdt opprinnelig ekspedisjon og 

venterom samt banemesterkontor i 1. etasje, og en leilighet i 2. etasje. Bygningen ble 

oppført med fuget naturstein ringmur, plankereisverk med liggende panel i 1. etasje og 

stående i 2. etasje, halvvalmet takform tekket med lappskifer.   

Uthus: For Reinsvoll - Skreiabanen ble det tegnet egne ekspedisjonsbygninger for 

mellomstasjonene (panelte). Disse er like bortsett fra godsrommet som finnes i stor og 

liten variant. Uthusbygningene var en bygningstype som ble innført ved denne periodens 

anlegg. Disse var oppført i uinnkledt laft og rommet ilgodsrom, bryggerhus og lamperom. 

På kvisten var det ett eller to rom for telegrafisten, i henholdsvis den lille eller den store 

typen. 

Ved Reinsvoll ble det oppført «stor type» oppført i dragestil. Bygningen inneholdt 

opprinnelig godsrom, bryggerhus, lamperom og ett overnattingsrom. Det er senere blitt 

påbygget en godsekspedisjon. Bygningen var oppført i tømmerlaft, reisverk i tilbygg og 

saltak tekket med skifer. 

Privetbygning: I tillegg ble det oppført en privetbygning med vedbod, som var en krympet 

variant av den største typen bl.a. oppført ved Grefsen (Christiania og Gjøvikbanes 

stasjoner 3. klasse). Bygningen var oppført i fuget naturstein ringmur, bindingsverk kledt 

med liggende panel og saltak. 

Stasjonsområdet er blitt noe endret siden byggeåret. De små, grønne «parkene» mellom 

bygningene er intakt, men de har mindre preg av å være oppholdssteder da stasjonsområdet i dag 

er dominert av kjøreveien som går rundt stasjonsbygningene. Det stramme preget det opprinnelige 

stasjonsområdet en gang hadde er i dag borte. Vegetasjonsbeltet mellom stasjonsområdet og 

bygningene i rekken bak er delvis intakt. Hele området har et generelt grønt preg gjennom høy 

vegetasjon, og spesielt skogsområdet i nordøst. Stasjonsområdet er krympet i og med at alle de tre 

materialbygningene i nord er revet.  

Stasjonsbygningen: Det opprinnelige skifertaket er erstattet med teglpanner, og det er satt inn nye 

dører. Det er også satt inn nye vindusåpninger og vinduer, men de opprinnelige detaljene er 
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bevart. Det opprinnelige saltaket på den søndre inngangen er erstattet med flatt tak med balkong 

over. Eksteriøret ved både uthuset og privetbygningen er i stor grad bevart.  

Vernestatus 

Bygningene på stasjonen er ikke vernet/fredet iht. kulturminneloven, men er oppført på 

jernbanens egen Verneplan for jernbanebygninger fra 1997. Reinsvoll Stasjon med bygninger er 

omtalt i Bane NORs liste over fredete, vernede og verneverdige baner, miljøer og objekter i 

jernbanen. Vernet omfatter stasjonsbygning, privetbygning og uthus. Verneplanen omfatter 

objekter og miljøer der det det juridiske eller administrativt bindende bestemmelser skal ivaretas 

som en del av tettstedsmiljø vernet etter administrativ beslutning. I Jernbanens landsverneplan er 

alle de tre jernbanebygningene vurdert å ha middels verdi (1978).  

 

Figur 22: Stasjonsområdet i 1977 (Foto: Erik Borgersen). 

Bygningene på stasjonsområdet er registrert i Riksantikvarens SEFRAK- register. 

Reguleringsplan for området, Miljøgate Reinsvoll, har en definert hensynssone som gjelder 

verneverdige bygninger i planen. Bestemmelsen som er knyttet til hensynssonene er: «Tiltak som 

berører bygningenes ytre form må omsøkes og kulturminnemyndighet i Oppland fylkeskommune 

skal uttale seg om slike tiltak».  

I tillegg til stasjonsbygningene er to bygninger i sveitserstil utenfor planområdet, henholdsvis 

opprinnelig bolighus (gnr 92/37) og gjestgiveri (gnr 92/5), viktige bygninger som markerer starten 

på gateløpet fra stasjonsområdet. 

Verdivurdering 

Stasjonen er et godt bevart bygningsmiljø med bygninger i god stand. Bygningene er tilnærmet 

autentiske fra byggeår. Selve jernbaneområdet er utflytende og dermed mindre lesbart, noe som 

trekker ned opplevelsesverdien. Samtidig utgjør sammenhengen med bolighuset og gjestgiveriet i 

bakkant et lite sammenhengende kulturmiljø, som gir både kunnskaps- og opplevelsesverdi. 

Kulturmiljøet er representativt for jernbaneutbyggingen langs Gjøvikbanen, og gir av den grunn 

identitet og symbolverdi for lokalsamfunnet. Bygningene har stor arkitektonisk verdi, de er i god 

teknisk stand og har bruksverdi. Kulturmiljøet gir kunnskapsverdi og har også opplevelsesverdi. 
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4.4.2 Konsekvenser av tiltaket 

Tiltaket innebærer ikke direkte inngrep i de vernede stasjonsbygningene. Det er sikret en avstand 

mellom nye tiltak og bygningsmiljøet ved stasjonen. Som beskrevet i kapittel 3.1.6 er ny 

overgangsbru plassert i en avstand på 15 m fra de gamle stasjonsbygningene av hensyn til dette 

kulturmiljøet. Det er lagt til grunn at ny overgangsbru skal ha trekledning. Reflekterende og sterke 

farger skal unngås. Farger som skal benyttes skal være innenfor jordfargeskalaen. Tiltaket 

innebærer ikke inngrep i de to parkområdene mellom stasjonsbygningene. 

4.4.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det er behov for å gjennomføre sprenging og pigging som en del av anleggsarbeidet. Den gamle 

stasjonsbebyggelsen vil kunne være utsatt for skader som følge av vibrasjoner. I prosjektets 

miljøoppfølgingsplan er følgende tiltak beskrevet for å forebygge slike skader: 

• Besiktigelse av bygninger og andre konstruksjoner (jernbanespor) før og etter arbeidet er 

utført. 

• Vurdere forsiktig sprengning, lavere ladningsmengde eller bytte til annen metode som gir 

mindre vibrasjoner.  

• Montering av vibrasjonsmålere på aktuelle byggverk og konstruksjoner.  

 

4.5 Naturressurser 

4.5.1 Innledning og verdivurdering 

Deler av arealet for det nye kryssingssporet berører et areal med dyrka mark vest for jernbanen, 

nord for stasjonsområdet. Tiltaket vil medføre et tap av produktivt jordbruksareal på ca. 150 m2. 

Tiltaket berører for øvrig ikke direkte arealer med verdi som naturressurser, herunder dyrka mark, 

produktiv skog eller registrerte mineralressurser. Vestre del av planområdet, nord for 

stasjonsområdet, tangerer et areal med dyrka mark. Arealet er registrert i kategorien «svært god 

jordkvalitet» i NIBIOs kartdatabase «Kilden».  Skogarealene langs jernbanetraseen er registrert 

som produktiv skog med middels bonitet i NIBIOs database. Store deler av disse arealene er 

beslaglagt av høyspentlinjen vest for jernbanen og er ikke i bruk til aktiv skogsdrift per i dag. Det 

er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

4.5.2 Konsekvenser av tiltaket 

Etablering av nytt kryssingsspor innebærer behov for noe inngrep i dyrka mark vest for jernbanen, 

nord for Reinsvoll stasjon. Med utgangspunkt i areal registrert som dyrka mark i kartgrunnlaget 

AR5 åpner reguleringsplanen for inngrep i 478 m2 dyrka mark. Sammenlikning mot flyfoto 

antyder at det i praksis er et noe mindre areal som er dyrket enn det som er registrert i 

kartgrunnlaget. Arealberegning mot synlig dyrka mark i flyfoto tilsier at tiltaket vil medføre 

inngrep i ca. 350 m2 dyrka mark. Etter at tiltaket er gjennomført kan det trolig dyrkes inn til en 

avstand på 3 m fra topp skjæring langs nytt kryssingsspor.  
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Figur 23: Utsnitt fra flybilde som viser formålsgrense for jernbaneformål (svart stiplet linje) over dyrka mark.
Planlagt kryssingsspor med skjæring mot vest er markert med hvite linjer.

Grunnvannsbrønner skal kartlegges i områdeti byggeplanfasen. Dersom tiltaket kan få
konsekvenser for grunnvannsbrønner skal det etableres erstatningsløsninger.

4.5.3 Konsekvenser i anleggsperioden

Tiltaket vil innebære noe inngrep i dyrka mark i anleggsperioden. I Bane NORs
miljøoppfølgingsplan for prosjektet er det stilt kravom at det ikke skal forekomme inngrep i
dyrka mark utover det som er avsatt til jernbaneformål i reguleringsplanen.

4.6 Flom og overvann

Det er gjennomført hydrologiske vurderinger som en del av arbeidet med teknisk detaljplan for
Reinsvoll stasjon. Det forutsettes atnødvendige tiltak for overvannshåndtering langs jernbanen,
som beskrevet i kapittel 3.3, gjennomføres. I teknisk detaljplan er det vurdert attiltaketikke vilha
konsekvenser for lokale flomforhold og overvannshåndtering.

Plangrense/
formålsgrense
jernbane
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4.7 Støy og vibrasjoner 

4.7.1 Støy i driftsfasen 

Det er gjennomført støyberegninger for tiltaket som en del av arbeidet med teknisk detaljplan. 

Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442/2016, med tilhørende veileder M-128/2014. T-1442 omhandler 

grenseverdier som er relevante for det man kaller støyfølsom bebyggelse. Boliger, pleie- og 

sykehjem, sykehus, skoler og barnehager omfattes av begrepet støyfølsom bebyggelse. 

LDEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB 

ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: Dag: kl. 07 - 

19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 – 07. LDEN-nivået skal i kartlegging beregnes som 

årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. LDEN skal beregnes ved 

en mottakerhøyde på 4 meter over terreng og grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade 

og på en normal uteplass. For uteplasser beregnes støynivået i 1,5 meter høyde over bakken for å 

gi et mer reelt inntrykk av støybelastningen på bakkeplan. 

T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. 

Kort oppsummert er retningslinjene slik:  

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 

bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Tabell 1: Utsnitt fra T-1442. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Bane LDEN 58 dB  L5AF 75 dB LDEN 68 dB  L5AF 90 dB 

 

Passasjertog genererer relativt sett mye mindre støy enn godstog. Det går ikke godstog på 

strekningen. Beregnede støysoner fra nytt kryssingsspor og eksisterende hovedspor er vist i Figur 

24. Basert på støyberegningene vil støyfølsomme bygninger ved planområdet ligge utenfor gul 

støysone og planen vil ikke utløse krav til støytiltak. 
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Figur 24: Støysoner fra nytt kryssingsspor og eksisterende hovedspor med fremtidig trafikk beregnet 4 meter over 
terreng. Gul sone LDEN > 58 dB, Rød sone LDEN > 68 dB. 

4.7.2 Støy i anleggsfasen 

Generelt er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake prosesser i anleggsfasen for å unngå 

unødvendig støybelastning for naboer i området. Iht. T-1442/2016 bør det utarbeides 

støyprognoser for forventet bygge- og anleggsstøy. Støyprognosene benyttes til å informere 

beboere om forventede støynivåer i forbindelse med anleggsarbeidet og som grunnlag for 

varsling, samt søknad mht. avvik fra støygrensene for bygg- og anleggsstøy der hvor prognosen 

viser at grenseverdiene ikke vil innfris. 

 

Tabell 2: Støygrenser for utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydnivå i dB 
(innfallende lydtrykknivå) og gjelder utenfor rom til støyfølsom bruk. Støygrensene for dag og kveld skjerpes når 
anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 

(07-19) 

Støykrav på kveld 

(19-23) 

eller søn-/ helligdag  

(07-23) 

Støykrav på natt 

(23-07) 

Boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner 

65 dB 60 dB 45 dB 

Skole, barnehage 60 dB i brukstid 

 

Grenseverdiene for anleggsfasen skjerpes for langvarige arbeider over 6 uker og for arbeider som 

medfører impulslyder som f.eks. ved bruk av borerigger eller pigging. For sprengningsarbeider 

gjelder egne varslingsrutiner. Det henvises til støyretningslinjen T-1442 for nærmere beskrivelse 

av føringer for anleggsarbeidet. Berørte naboer vil bli informert i forbindelse med 

anleggsarbeidet. I slik varsling vil det bli informert om arbeidets art, forventet periode for 

støyende aktivitet, daglig arbeidstid, henvisning til regelverk og kontaktperson for arbeidet. 

4.7.3 Vibrasjoner i driftsfasen 

For bygninger som er 32 meter eller mer fra kryssingssporet er det lite sannsynlig at vibrasjoner 

utgjør et problem. Avstander fra senter kryssingsspor til nærmeste to boliger er 20 - 22 m. Det er 
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boligene ved gnr./bnr. 41/69 og 41/57 som ligger såpass nærme, de øvrige boliger i planområdet 

er 32 m eller mer fra det nye kryssingsspor. De to nærmeste boligene ligger også nær den nye 

sporveksleren i den nordlige enden av kryssingssporet. For disse to boligene kan man ikke 

utelukke at nytt kryssingsspor med ny sporveksel kan medføre overskridelser. 

 

Det er lagt inn en liten sikkerhetsmargin ved at hastighetene som er aktuelle for togpasseringene 

på kryssingssporet er vesentlig lavere enn 80 km/t, som er forutsatt i denne vurderingen. Hjul- og 

skinnekvalitet vil imidlertid kunne ha merkbar innvirkning på faktisk vibrasjonsnivå og derfor 

skal det gjennomføres vibrasjonsmålinger på de to boligene før det prosjekteres tiltak rundt 

sporveksler og kryssingsspor. 

 

Konsekvenser av vibrasjoner i anleggsfasen er beskrevet konkret for de gamle stasjonsbyggene i 

kapittel 4.4.3. 

 

4.8 Forurensning 

I arbeidet med teknisk hovedplan er det gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser i området. 

Undersøkelsene avdekket svakt forurenset masse tilsvarende tilstandsklasse 2 i øvre meter i 

området, samt overskridelse av normverdi for enkeltforbindelser av PAH i flere punkt langs 

eksisterende spor. I 4 av 22 prøvepunkter er det tatt dypere prøver (1-2 meter), og disse er 

dokumentert rene. Gravemasser som er forurenset deponeres midlertidig innenfor arbeidsområdet 

iht. gjeldende krav og regler og legges tilbake som overjord på skråninger etc. Massene med 

tilstandsklasse 2 blir dermed liggende igjen innenfor samme eiendom. Dersom det viser seg at det 

er et overskudd av massene, vil overskuddsmassene transporteres til et godkjent deponi for masser 

innenfor tilstandsklasse 2. 

Målsettinger med hensyn til forurensning er forankret i miljøoppfølgingsplanen. 

Anleggsvirksomheten skal ikke medføre forurensning som kan være til skade eller ulempe for 

miljøet eller ha negative konsekvenser for helse (jf. forurensningsforskriften). Det stilles krav til 

tekniske løsninger og rutiner for anleggsvirksomheten. 

 

4.9 Avbøtende tiltak 

Følgende avbøtende tiltak rettet mot virkninger i driftsfasen skal vurderes i videre prosjektering 

og i kontrakt med entreprenør. Tiltakene er beskrevet i Bane NORs miljøoppfølgingsplan for 

prosjektet. Avbøtende tiltak kommer i tillegg til tiltak som er forankret i reguleringsplanens 

juridisk bindende del (planbestemmelser og plankart). 

Landskapsbilde 

Arealet skal settes i stand der det gjøres inngrep og tilpasses eksisterende terreng. Arealet omkring 

tårnene skal tilsåes. 
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Naturmiljø 

Forskrift om fremmede organismer angir krav til aktsomhet for virksomheter ved tiltak som kan 

medføre spredning av fremmede organismer. For anleggsarbeidet i planområdet innebærer dette 

krav til at ikke fremmede arter spres ytterligere gjennom massehåndtering og transport ut av 

området. I planområdet for Reinsvoll stasjon må alle løsmasser betraktes som infisert av fremmde 

arter. Konkrete tiltak for å hindre spredning er: 

• Det er aktuelt å utføre tiltak for å bekjempe enkelte av de fremmede artene som er 

registrert. Dette gjelder spesielt parkslirekne og rynkerose som bør fjernes før 

anleggsstart. Hagelupin bør også bekjempes. 

• Når det er åpenbart at kjøretøy har vært gjennom infisert jord, utføres rengjøring av 

kjøretøyet før det tas i bruk andre steder. Ved kjøring ut av området må det være standard 

prosedyre at kjøretøy rengjøres innenfor anleggsområdet først. 

• Flytting av infiserte masser bør i utgangspunktet unngås i størst mulig grad. Ved transport 

må massene dekkes til både over og på sidene. Bunnen må være tett. Rengjøring av 

lasterom/plan må skje på stedet der massene er lastet av. 

• Ved mellomlagring bør massene dekkes til i hele perioden før de benyttes igjen. Massene 

skal merkes. Ved transport må det iverksettes tiltak ved flytting av masser som beskrevet 

ovenfor. 

• Ved gjenbruk av masser innenfor planområdet bør topplaget på 0,5 m legges tilbake som 

underliggende fyllmasse. Infiserte masser bør være dekket med 2-3 meter med ikke-

infiserte masser. 

• Parkslirekne er påvist i planområdet, og deponeringen må dermed være på minst 4 meters 

dyp. Massene må da dekkes av duk og rene masser. Alternativt skal massene leveres til 

godkjent avfallsmottak. 

• Ved vegetasjonsetablering bør ikke stedegne masser benyttes som toppmasser, siden 

frøbanken i stor grad består av fremmede skadelige arter. Slike masser kan likevel 

benyttes som underlag for grøntarealer/plenarealer som skal slås regelmessig. 

Forutsetningern er at arter som parkslirekne og rynkerose, som forekommer i planområdet 

ved Reinsvoll, er fjernet eller ikke inngår i massene. Toppmassene bør være frie for 

fremmede skadelige arter, og tilsås med egnede frøblandinger. 

 

Naturressurser 

• Det skal sikres en absolutt anleggsgrense mot dyrka mark i kontrakt med entreprenør(er). 

Det stilles krav til å gjerde inn anleggsområdet mot dyrka mark. 

• Dersom det er vannkilder innenfor i planområdet skal det primært unngås påvirkning av 

brønnen i anleggsarbeidet. Dersom inngrep ikke kan unngås skal erstatningsløsning 

avklares med grunneier. Tiltaket sikres gjennom kontrakt med entreprenør(er). 

4.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket, jf. krav i pbl § 4-3. Analysen 

er eget vedlegg til planen. Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på 
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gjennomgang av sjekkliste og risikoforhold som er utredet i arbeidet med Bane NORs tekniske 

detaljplan for Reinsvoll stasjon:  

• Brann i gammel stasjonsbebyggelse 

• Ulykker på jernbanen 

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk 

og faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 

kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 

påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 

innebærer en akseptabel risiko.  

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende 

tiltak. 

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet 
• Materielle 

verdier 

 

Brann i gammel 

stasjonsbebyggelse 

   
Det er tilstrekkelig plass for oppstilling av 

brannbil. Tiltak utover dette er ikke aktuelt 

i reguleringsplan 

Ulykke på jernbanen    • Det etableres sikkerhetsgjerde mellom 

sporene ved stasjonen. 

• Det etableres sikkerhetsgjerde ved 

stasjonsområdet i forlengelse av 

plattformer på hver side av sporet. 

• Bygg og elementer ved stasjonen må 

ikke plasseres slik at det gir tilgang 

for å klatre i strømførende master, 

heis- og trappehus. 

• Vendehammer plasseres i enden av 

plattform for å redusere risiko for 

påkjørsel ved drift av plattform 

 

Planforslaget er justert i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak og risikoen vurderes dermed 

til å være akseptabel. 

 

4.11 Vurdering etter naturmangfoldloven 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av 

offentlig myndighet, og vi har gjort følgende vurderinger: 

 

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget:  

Naturmiljøet i plan- og influensområdet er relativt godt kjent, siden arealet er relativt begrenset, 

og hele planområdet og nærliggende arealer kunne befares av biolog 29.05.2019. I tillegg er det 
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utført en kort supplerende befaring 18.10.2019. Det foreligger noen få registreringer på nett i 

databasen «Artskart», men ingen rødlistede arter eller ansvarsarter er registrert i planområdet, 

heller ingen verdisatte naturtyper i «Naturbase». Ved feltbefaringene ble det registrert en rekke 

fremmede skadelige arter i kategoriene SE (Svært høy risiko) og HI (Høy risiko). Noen av artene 

hadde betydelige forekomster i området.  

Vår vurdering er at § 8 er oppfylt gjennom et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for denne fasen. 

Til § 9 om føre-var-prinsippet:  

På bakgrunn av at det ikke er dokumenterte naturverdier i plan- og influensområdet, og at området 

nylig er tilstrekkelig kartlagt, vurderer vi at § 9 er oppfylt. Det eksisterer et kunnskapsgrunnlag 

som gir tilstrekkelig bakgrunn for vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak for å dempe 

konsekvenser og/eller sannsynlighet for uheldige effekter på naturmangfoldet.  

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning:  

Det er ikke dokumenterte naturverdier i plan- og influensområdet, og hoveddelen av tiltaket vil 

påvirke allerede sterkt påvirkede arealer. Tiltaket vil sannsynligvis ikke gi negative endringer 

knyttet til verdifulle naturtyper, men anleggsfasen, og senere driftsfasen med hyppigere avganger, 

kan gi noe økt risiko for spredning, også langdistansespredning, av fremmede skadelige arter som 

allerede har betydelige forekomster i plan- og influensområdet. 

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  

Det vil si at kostnader i forbindelse med tiltak som nevnt ovenfor dekkes av tiltakshaver, dvs. 

SVV.  Tiltakshaver skal etter § 11 begrense skader på naturmangfoldet. Tiltak kan være 

restaurering av arealer med midlertidig arealbeslag (rigg, deponier), tiltak for å hindre spredning 

av fremmede skadelige arter, tiltak for å hindre eller rense avrenning av partikler, olje osv. 

Det forutsettes at § 11 oppfylles ved at kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver. 

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:  

Det er en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved gjennomføring av 

tiltaket. For eksempel ved avbøtende eller kompenserende tiltak som nevnt i § 11 over.  

Det forutsettes at ved gjennomføring av tiltaket, vektlegges hensynet til naturmiljø i størst mulig 

grad. 
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SAMMENDRAG  

Ved utarbeidelse av reguleringsplanforslaget gjennomføres det en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse). Resultater fra analysen skal håndteres i planforslaget. ROS-analysen er utført i 

tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) 

og etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og 

bygningsloven §4-3).   

Planforslaget åpner for etablering av kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon. Det skal også legges til 

rette for bygging av tosidig plattform ved stasjonen og ny planskilt kryssing over sporet for 

reisende. Kryssingen planlegges som en overgangsbru med trapp og heis på hver side. 

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste og 

risikoforhold som er utredet i arbeidet med Bane NORs tekniske detaljplan for Reinsvoll stasjon:  

• Brann i gammel stasjonsbebyggelse 

• Ulykker på jernbanen 

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk 

og faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 

kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 

påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 

innebærer en akseptabel risiko.  

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende 

tiltak. 

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet 

• Materielle 

verdier 

 

Brann i gammel 

stasjonsbebyggelse 

   
Det er tilstrekkelig plass for oppstilling av 

brannbil. Tiltak utover dette er ikke aktuelt 

i reguleringsplan 

Ulykke på jernbanen    • Det etableres sikkerhetsgjerde mellom 

sporene ved stasjonen. 

• Det etableres sikkerhetsgjerde ved 

stasjonsområdet i forlengelse av 

plattformer på hver side av sporet. 

• Bygg og elementer ved stasjonen må 

ikke plasseres slik at det gir tilgang 

for å klatre i strømførende master, 

heis- og trappehus. 

• Vendehammer plasseres i enden av 

plattform for å redusere risiko for 

påkjørsel ved drift av plattform 

 

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen 

å være akseptabel. 
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1 INNLEDNING 

Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å 

bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en 

utvikling som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).  

Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og 

bygningsloven, jf. Pbl. §4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av Asplan Viak AS som en del av 

planforslaget. Som en del av arbeidet med teknisk detaljplan for Reinsvoll kryssingsspor er det 

også utarbeidet en RAMS*-vurdering som inkluderer vurdering av om tiltakene som planlegges 

på jernbane endrer risiko for uønskede hendelser i området. RAMS-vurderingen inngår som deler 

av grunnlaget for denne ROS-analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RAMS= Reliability, availability, maintainability and safety 
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2 METODE 

ROS-analysen omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet 

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet 

• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder 

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging 

• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser 

når det legges klimapåslag for relevante naturforhold 

• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, 

eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger. 

 

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er 

regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette 

regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med 

mindre det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt 

gjennom kravene i TEK17. Enkelte virksomheter har krav til egen virksomhetsROS. 

Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for 

ROS-analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt 

er presentert under.  

 

Figur 1: Trinnene i ROS-analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017). 

 

Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede 

hendelser. Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gjennomgang av overordnet ROS-

analyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige 

terrengformasjoner med betydning for naturfarer, etc.  

Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet, 

konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver 

av de aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap. 5)

Vurdere risiko og sårbarhet

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Beskrive planområdet (kap. 3)
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områdets/objektets evne til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og 

konsekvens. 

Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av 

kategoriene i tabellen under.  

Tabell 1: Sannsynlighetskategorier 

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL 

SANNSYNLIGHET PR. 

ÅR 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet 

av 10 år 

> 10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 

år 

1-10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i 

løpet av 100 år 

< 1% 

 

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise: 

Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Store Middels Små 

Liv og helse 

Ulykke med dødsfall eller 

personskade som 

medfører varig mén; 

mange skadd 

Ulykke med 

behandlingskrevende 

skader 

Ingen alvorlig/ få/små 

skader 

Stabilitet 
System settes varig ut av 

drift. 

System settes ut av drift 

over lengre tid 

Systembrudd er 

uvesentlig 

Materielle verdier 
Uopprettelig skade på 

eiendom 

Alvorlig skade på 

eiendom 

Uvesentlig skade på 

eiendom 

 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle 

hendelsene synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisa i tabell 3. For 

hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør 

tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.  

 

Tabell 3: Risikomatrise 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

KONSEKVENSER 

 

 
Små Middels Store 

Høy  

(> 10%) 
   

Middels  

(1-10%) 
   

Lav  

(<1%) 
   

 

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang 

på relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, 

vil påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes 

av klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres 
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til framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører 

usikkerhet er beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser. 

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller 

hvor det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av 

reguleringsplanen (plankart og bestemmelser). 

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler 

gjennom Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal 

plasseres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe 

fra naturpåkjenninger. Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal 

vurderes (jf. TEK 17, §7-1). 

Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor 

NVEs landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og 

løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides 

faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte 

områder og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for 

reguleringsplanarbeidet. 

TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik 

sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Det skilles på 

sikkerhetsklasser for flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv (F) og 

sikkerhetsklasser for skred og flom som kan medføre fare for menneskeliv (S). 

Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under. Sikkerhetsklassen 

innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres innenfor. Det vises for 

øvrig til Veiledning til kapittel 7 i TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet 2017) for en nærmere 

forklaring av forskriftens krav. 

 

Tabell 4: Sikkerhetsklasser flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv. 

Sikkerhetsklasse 

flom  

Største nominelle 

årlige sannsynlighet 

Konsekvens Type byggverk 

F1 1/20  

(20-års flom) 

Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, 

lager) 

F2 1/200  

(200-års flom) 

Middels Byggverk beregnet for personopphold (f.eks. 

bolig, fritidsbolig campinghytte, skole og 

barnehage, kontorbygg, industribygg) 

F3 1/1000  

(1000-års flom) 

Stor Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehjem, 

sykehus, brannstasjon, politistasjon, 

sivilforsvarsanlegg, avfallsdeponier som kan gi 

forurensningsfare) 

 

  



Dokumentnummer: MIP-00-A-40472 Dato:  19.12.2019 
900070 – Gjøvikbanen (Eina) - Gjøvik, Reinsvoll kryssingsspor Revisjon: 01A 
ROS-analyse Side: 8 av 21 

 

 

Tabell 5: Sikkerhetsklasser skred og flom som kan medføre fare for menneskeliv. 

Sikkerhetsklasse 

flom  

Største 

nominelle årlige 

sannsynlighet 

Konsekvens Type byggverk 

S1 1/100 Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, lager) 

S2 1/1000 Middels Byggverk der det oppholder seg maksimum 25 personer 

eller der det er middels økonomiske eller andre 

samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger, kjedede 

boliger og blokker med maksimum 10 boenheter, 

fritidsboliger, arbeids og publikumsbygg, brakkerigg, 

overnattingssted) 

S3 1/5000 Stor Byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 

personer eller der det er store økonomiske eller andre 

samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger i kjede, 

boligblokk eller fritidsboliger med mer enn 10 

boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/ 

Overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer 

enn 25 personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal 

beredskapsinstitusjon) 

 

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir 

vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, 

eller ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor 

aktuell faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller 

«grønn» risiko etter en faglig vurdering.  

Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør 

risiko for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en 

matrise for hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag 

til risikoreduserende tiltak oppsummeres. 

 

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen 

Eksisterende 

barrierer 

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en uønsket 

hendelse. F.eks. flomvoll. 

Konsekvens Følge av at en hendelse inntreffer 

Risiko Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse 

Risiko-

reduserende tiltak 

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket hendelse.  

Sannsynlighet Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer. 

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av 

svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov hos 

befolkningen. 

System Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk 

infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur. 

Sårbarhet Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er det 

motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann. 

Usikkerhet Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen. 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  OG PLANFORSLAGET 

3.1. Planområdet og planforslaget 

Oversiktskart med markering av planområdet er vist under. 

 

Figur 2 Oversiktskart  

 

Planområdet omfatter stort sett Bane NORs eiendom, herunder eksisterende jernbanetrasé og 

stasjonsområdet. Utsnitt som viser plankartet er vist under. Området reguleres i hovedsak til 

jernbaneformål. Et mindre område er regulert til parkområde i tråd med gjeldende 

reguleringsplan. 

Reguleringsplanen skal i hovedsak legge til rette for følgende tiltak: 

• Etablering av nytt kryssingsspor for oppstilling av togsett med lengde inntil 220 m vest for 
dagens spor. Kryssingssporet inkludert sporveksler vil ha en lengde på 722 m. 

• Ny tosidig plattform for oppstilling av togsett på 220 m ved stasjonen 
• Ny overgangsbru mellom plattformer i nordenden av plattform 
• Nytt teknisk bygg på 50 m2 på vestsiden av jernbanen, nord for eksisterende 

stasjonsbebyggelse 
• Ny driftsveg til sporveksel i nordenden av kryssingssporet 

Adkomster til stasjonsområdet vil ikke bli endret som en del av utbygging av kryssingsspor og 

stasjonstiltak. Imidlertid videreføres regulert framtidig løsning for hovedadkomst til stasjonen i 

tråd med reguleringsplan for Miljøgate Reinsvoll (2013). Denne løsningen innebærer også at 

adkomstvegen videreføres som gang- og sykkelveg parallelt med jernbanen nord for 

stasjonsområdet. 
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De tre vernede stasjonsbygningene er markert med bestemmelsesområde «Bygg, kulturminner, 

mm. som skal bevares». Reguleringsplanen åpner for at det kan etableres ny planskilt kryssing av 

jernbanen som en overgangsbru nord for stasjonsbygget. 

     
Figur 2 Plankart  

 

Oversiktstegning for tiltaket er vist på neste side. 
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Figur 3: Oversiktstegningsom viser nytt kryssingssporvest for dagens sporog plassering av overgangsbru og
teknisk hus.

Utforming av overgangsbru er vist i illustrasjoner under. Brua plasseres 15 m nord for privetet
som er den nordligste av de tre eldre stasjonsbygningene.

Figur 4–3D-modell for planlagt overgangsbru
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3.2. Naturgitte forhold og omgivelser 

Terrenget i planområdet er relativt flatt. Prestseterbekken krysser planområdet helt i sør. Bekken 

er åpen mellom jernbanefyllinga og Sentrumsgata og løper i rør under jernbanen. Det er 

gjennomført flomberegninger som en del av arbeidet med teknisk detaljplan for Reinsvoll stasjon. 

Det er ikke observert utfordringer ift. dagens bekk, og kapasiteten vurderes å være tilstrekkelig for 

en 200-årsflom inkludert klimapåslag på 40 prosent. Ut ifra flomberegningene er det ikke regnet 

med at det er behov for å skifte ut stikkrenne under jernbanen ved Presteseterbekken som en del 

av tiltaket. 

Basert på kvartærgeologisk kart fra NGU og utført befaring langs jernbanen, samt resultater fra 

grunnundersøkelser utført oktober 2018 og januar 2019, kan en konkludere med at 

prosjektområdet ligger på et tykt dekke av morenemasser over bergflaten. Det er ikke fjell i dagen 

i planområdet. 

3.3. Sårbarhet i området 

Det vurderes at det er lav sårbarhet i området jf. flomberegninger som er gjennomført for 

Prestseterbekken. Området har god kapasitet til å håndtere overvann. Prestseterbekken går 

igjennom området og løper ut i Reinsvolldammen ca. 700 m nedstrøms for planområdet.  

3.4. Relevante forhold i overordnet ROS-analyse 

Risiko for jernbaneulykker er vurdert i Vestre Toten kommunes overordnede ROS-analyse for 

kommunen fra 2017.  
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4 UØNSKEDE HENDELSER  

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1) er benyttet for identifisering av mulige 

uønskede hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser 

som er relevante for området. I denne analysen er i tillegg følgende kilder lagt til grunn for 

identifisering av uønskede hendelser: 

• Oppstartsmøte med kommunen 

• Fareidentifikasjonsmøte i prosjektgruppa 

• Møte med blålysetater 

• Gjennomgang av overordnet ROS-analyse  

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen 

under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen. 

Tabell 6: Uønskede hendelser 

 

Nr 

 

Hendelse 

 

Begrunnelse 

 

Kilde 

1 Brann i gammel 

stasjonsbebyggelse 

Tre eldre stasjonsbygg har verneverdi. 

Byggenes verdi som kulturminner tilsier at de 

er uerstattelige. Byggene er oppført i tre og er 

dermed sårbare i tilfelle brann. 

Sjekkliste i vedlegg 1 

2 Ulykke på jernbanen Det er registreres årlig ulykker eller 

nestenulykker på jernbanen på planstrekningen. 

 

Ulykkesstatistikk for 

Gjøvikbanen gjengitt i 

ROS-analyse for 

Vestre Toten 

kommune. 

 

RAMS-vurdering til 

teknisk hovedplan for 

Reinsvoll st. 
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5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET 

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4 er presentert ved bruk 

av skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i 

reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver 

hendelse. 

Tabell 7: Analyseskjema for uønsket hendelse. 

 
NR. 1             UØNSKET HENDELSE: Brann i vernet bebyggelse 
Beskrivelse  Tre eldre stasjonsbygg har verneverdi. Byggenes verdi som kulturminner tilsier at de er 

uerstattelige. Byggene er oppført i tre og er dermed sårbare i tilfelle brann. 
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Stasjonsbygget benyttes som venterom og delvis som 
lager. Det er ikke virksomhet som tilsier økt brannrisiko i 
nærhet til bygningene.  

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  X Byggene benyttes kun som lager og 
midlertidig opphold som venterom. 
Eventuell brann vil derfor ha små 
konsekvenser for liv og helse. 

 

Stabilitet 
 

  X Byggene har ingen viktig funksjon i drift av 
jernbanen. 

 

Materielle verdier 
 

 X  Byggene har ikke spesielt stor materiell 
verdi. Verdien er primært knyttet til 
byggenes status som kulturminner. 

 

Risikoreduserende tiltak  Det er gode oppstillingsmuligheter for brannbil ved bygningene.  
 
Eventuelle risikoreduserende tiltak utover dette vil være knyttet til etablering av varslingsanlegg, 
sprinkelanlegg ol. Det skal etableres videovervåning ved stasjonen. Dette er forhold som ikke kan 
reguleres gjennom reguleringsplan. 

 

 

 
NR. 2             UØNSKET HENDELSE: Ulykke på jernbanen 
Beskrivelse  Det er kjent at det har forekommet hendelser med person i sporet og viltpåkjørsler på strekningen. 

I RAMS-vurdering* som er gjennomført som en del av arbeidet med teknisk detaljplan er risiko for 
avsporing, sammenstøt tog-tog eller andre objekt, passasjerulykker på plattform og i spor vurdert. 
 
*RAMS= Reliability, availability, maintainability and safety 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Helhetlig ROS-analyse for Vestre Toten kommune (2017) 
RAMS-vurdering til teknisk detaljplan for Reinsvoll kryssingsspor (Bane NOR 2019) 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  X  Overordnet statistikk for banestrekningen 
I Vestre Toten kommunes helhetlige ROS-analyse er det 
det gjengitt statistikk for årlige rapporterte tilløp til 
ulykker på jernbanen mellom Eina og Gjøvik for perioden 
2012 – 2016 (gjengitt i vedlegg 2). Statistikken tilsier et 
gjennomsnittlig antall årlige tilløp til ulykker på 37 for den 
nevnte strekningen. Disse hendelsene er for en stor del 
knyttet til personer i sporet ved Raufoss og hendelser på 
planoverganger. 
 
Ulykkesstatistikk for Reinsvoll stasjon 
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I perioden 2000-2019 har Bane NOR registrert 53 
uønskede hendelser ved Reinsvoll stasjon. Årlig 
gjennomsnitt er 1,3 hendelser. Dette omhandler bl.a. 
hendelser som fall pga. snø/is på stasjonen, sammenstøt 
tog-dyr, sammenstøt med kjøretøy og fall ved av-
/påstigning. Enkelte av hendelsene er rapportert som 
mindre skader/hærverk på utstyr.  
 
Planforslaget legger til rette for tiltak som vil redusere 
sannsynlighet for en del type hendelser som bl.a. fall ved 
av-/påstigning og fall på snø og is. 
 
RAMS-vurderinger for prosjektet 
I RAMS-vurdering for prosjektet er det vurdert at tiltaket 
gir redusert risiko for følgende hendelser: avsporing, 
sammenstøt tog-tog, passasjerulykke på plattform. 
 
Risiko for personskader i og ved spor er vurdert til å bli 
uendret. Siden det etableres to plattformer ved stasjonen 
er det vurdert at tiltaket vil medføre en marginal økning i 
risiko for sammenstøt tog-objekt. Objekt kan i denne 
sammenhengen f.eks. være kjøretøy. 
 
Samlet vurdering 
Gitt kriteriene for vurdering av sannsynlighet settes 
sannsynlighet for hendelsen til middels med bakgrunn i 
kilder som er referert over. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

X   Påkjørsel person-tog kan potensielt ha stor 
negativ konsekvens 

 

Stabilitet 
 

  X Påkjørsler og andre hendelser som er 
beskrevet påvirker ikke stabilitet over tid. 

 

Materielle verdier 
 

  X Påkjørsler og andre hendelser som er 
beskrevet vil gi mindre skader på 
materielle verdier. 

 

Risikoreduserende tiltak  • Det etableres sikkerhetsgjerde mellom sporene ved stasjonen. 

• Det etableres sikkerhetsgjerde ved stasjonsområdet i forlengelse av plattformer på hver side 

av sporet. 

• Bygg og elementer ved stasjonen må ikke plasseres slik at det gir tilgang for å klatre i 

strømførende master, heis- og trappehus. 

• Vendehammer for driftskjøretøy (brøyteutstyr) plasseres i enden av plattform for å redusere 

risiko for påkjørsel ved drift av plattform 
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6 Oppsummering av risiko 

 

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av 

konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser 

til nummerering i analyseskjema i kapittel 5. Forslag til risikoreduserende tiltak er også 

oppsummert ved hver tabell. 

6.1. Risiko for liv og helse 

Tabell 8: Oppsummering av risiko for liv og helse 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

 

 
Små Middels Store 

Høy  

(> 10%) 
   

Middels  

(1-10%) 
  2 

Lav  

(<1%) 
1   

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 

1 Brann i gammel 

stasjonsbebyggelse 

Ikke aktuelt 

2 Ulykke på jernbanen • Det etableres sikkerhetsgjerde mellom sporene ved 

stasjonen. 

• Det etableres sikkerhetsgjerde ved stasjonsområdet i 

forlengelse av plattformer på hver side av sporet. 

• Bygg og elementer ved stasjonen må ikke plasseres slik 
at det gir tilgang for å klatre i strømførende master, heis- 
og trappehus. 

• Vendehammer plasseres i enden av plattform for å 
redusere risiko for påkjørsel ved drift av plattform 

6.2. Risiko for stabilitet 

Tabell 9: Oppsummering av risiko for stabilitet 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

KONSEKVENSER FOR STABILITET 

 

 
Små Middels Store 

Høy  

(> 10%) 
   

Middels  

(1-10%) 
2   

Lav  

(<1%) 
1   
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Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 

1 Brann i gammel 

stasjonsbebyggelse 

Ikke aktuelt 

2 Ulykke på jernbanen  

 

6.3. Risiko for materielle verdier 

Tabell 10: Oppsummering av risiko for materielle verdier 

 

 

 

 

 

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 

1 Brann i gammel 

stasjonsbebyggelse 

Ikke aktuelt 

2 Ulykke på jernbanen  

 

 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

 

 
Små Middels Store 

Høy  

(> 10%) 
   

Middels  

(1-10%) 
2   

Lav  

(<1%) 
 1  
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VEDLEGG 1 – sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser (bearbeidet versjon av 

sjekkliste i vedlegg 5 til DSBs veileder for ROS-analyser 2017). 

  
UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL? 

 

 

Ja - 
vurderes 
i kap. 4. Nei (begrunnes her) 

Natur-
hendelser 

Ekstremvær 

Storm og orkan  Ikke spesielt utsatt 

Lyn- og tordenvær  Ikke spesielt utsatt 

Flom  

Flom i sjø og vassdrag  Ikke spesielt utsatt, avklart 
gjennom flomberegninger for 
teknisk detaljplan (Asplan Viak 
2019) 

Urban flom/overvann  Ikke spesielt utsatt, avklart 
gjennom flomberegninger for 
teknisk detaljplan (Asplan Viak 
2019) 

Stormflo  Ikke aktuelt 

Skred 

Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø)  Området er flatt. Det er ikke 
påvist kvikkleire i grunnen 
gjennom grunnundersøkelser 
som er utført for prosjektet. 

Skog- og lyngbrann 

Skogbrann  Ikke spesielt utsatt 

Lyngbrann  Ikke spesielt utsatt 

Andre 
uønskede 
hendelser 

Transport 

Større ulykker (veg, bane, luft, sjø) Ja  

Næringsvirksomhet/industri 

Utslipp av farlige stoffer  Ingen slik virksomhet i 
umiddelbar nærhet. 

Akutt forurensning  Ikke spesielt utsatt 

Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg, 
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri) 

 Ingen slik virksomhet i 
umiddelbar nærhet. 

Brann 

Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)  Ikke spesielt utsatt. Det foregår 
ikke godstransport på 
Gjøvikbanen. 

Brann i bygninger og anlegg (sykehus, 
sykehjem, skole, barnehage, 
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak, 
fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser, 
verneverdig/fredet kulturminne) 

Ja  

Eksplosjon 

Eksplosjon i industrivirksomhet  Ingen slik virksomhet i 
umiddelbar nærhet. 

Eksplosjon i tankanlegg  Ingen slik virksomhet i 
umiddelbar nærhet. 

Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager  Ingen slik virksomhet i 
umiddelbar nærhet. 

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer 
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Dambrudd  Ikke aktuelt 

Distribusjon av forurenset drikkevann  Ikke aktuelt 

Bortfall av energiforsyning  Ikke spesielt utsatt. Det 
foreligger egne 
sikkerhetsrutiner for hendelser 
som rammer togtrafikken 

Bortfall av telekom/IKT  Ikke spesielt utsatt. Det 
foreligger egne 
sikkerhetsrutiner for hendelser 
som rammer togtrafikken 

Svikt i vannforsyning  Ikke spesielt utsatt 

Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering  Ikke spesielt utsatt 

Svikt i fremkommelighet for personer og varer  Ikke spesielt utsatt 

Svikt i nød- og redningstjenesten  Planen endrer ikke 
fremkommelighet for nød- og 
redningstjeneste til området. 
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Vedlegg 2 – statistikk for antall registrerte tilløp (nestenulykker) på jernbanen på strekningen 

Eina-Gjøvik for perioden 2012-2016. 
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1. Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn og hensikt

Dette prosjekt omfatter planlegging av et nytt kryssingsspor på Reinsvoll stasjon, for å øke
frekvensen av regiontog til ett tog per time i begge retninger mellom Oslo S og Gjøvik. Gjøvik
betjenes i dag av regiontogpendelen R30 med totimersintervall mellom Oslo S og Gjøvik.
Banen er en enkeltsporet jernbanestrekning og er en kombinert lokal- og regiontogbane som
betjener nordlige deler av Oslo, Nittedal, Hadeland, Toten og Gjøvik.

Det ble på høsten 2018 utarbeidet teknisk plan (redusert teknisk hovedplan) for Reinsvoll
Kryssingsspor inkludert oppgradering av stasjonen med tanke på å oppnå timesdrift på
Reinsvoll. (NIRAS, 2018). I teknisk plan fra 2018 er det undersøkt flere ulike alternativer for
plassering av kryssingsspor herunder etablering av to nye plattformer med nivåfri adkomst. Det
ble i teknisk plan anbefalt at det skulle jobbes videre med to alternativer innledningsvis i teknisk
detaljplan, da det ikke var mulig å konkludere med bare et alternativ i teknisk plan. I teknisk
plan ble det anbefalt at løsningene med overgangsbru (2C) og kulvert (2D) er de alternativene
som videre skal bli behandlet i teknisk detaljplan. Det er dermed disse to alternativene som
legges til grunn for detaljreguleringsplanen, som utarbeides i 2019-2020 parallelt med
utarbeidelse av teknisk detaljplan som skal være ferdig november 2019.

I forbindelse med teknisk detaljplan er det i denne rapporten utført vurderinger av støy og
vibrasjoner i henhold til gjeldende retningslinjer.

Nytt kryssingsspor

I teknisk detaljplan er det planlagt et nytt kryssingsspor parallelt med eksisterende hovedspor
fra km 106,441 til km 107,163 på vestsiden av dagens hovedspor, som vist i Figur 1.
Planområdet er vist i Figur 2.

Jernbanestrekningen rundt Reinsvoll er preget av kurver både i nord-og sørenden av
stasjonen som det fremgår av Figur 3 under. Dette fører til at det finnes et begrenset område
med en rett strekning eller en strekning med stor horisontal radius der sporveksler kan
etableres. Den eneste rette strekningen som har en stor horisontalradius i området er på selve
Reinsvoll stasjon, der kurveradiusen er R=20 000 m. Før og etter denne strekning, har sporet
en radius på R=900 sør for stasjonen og R=404 nord for stasjonen. Strekningen med R=20
000 er ikke tilstrekkelig lang, og derfor kan man ikke unngå å komme bort i kurven nord for
stasjonen. Det er vurdert om det er mulig at kryssingssporet flyttes mot sør da dette eventuelt
kunne forkorte kryssingssporet, men dette er ikke mulig.

Figur 1 - Utsnitt av sporplan.
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Figur 2: Planområdet for Reinsvoll stasjon. 

 

 

Figur 3 - Utsnitt av området rundt Reinsvoll stasjon, tatt fra Norgeskart.no 
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Det er derfor konkludert med at kryssingssporet må plasseres i tilknytning til eksisterende 

stasjon, da det i bestillingen fra Jernbanedirektoratet er skrevet at det skal tilrettelegges for 

timesdrift på Reinsvoll stasjon og Gjøvikbanen i sin helhet. Kryssingssporet plasseres dermed 

innenfor stasjonsområdet. 

Ut fra parametere som teknikk, kostnader og anleggsgjennomføring vurderes det at anbefalt 

løsning fra teknisk plan fortsatt er den riktige løsningen. Figur 1 viser utsnitt av vedtatt sporplan 

med kryssingsspor ved stasjonsområdet.  

 

1.2.1. Prosjektets formål  

Oppdraget har formål med å planlegge tiltak, slik at det blir mulig med timesdrift mellom Oslo S 

og Gjøvik. I avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR er det presisert følgende: 

• Kryssingssporet skal etableres på Reinsvoll, på Gjøvikbanen. 
• Kryssingssporet skal tillate kryssing av 220 meter lange tog. 
• Kryssingssporet skal bygges med samtidig innkjør, og tas i bruk samtidig som ERTMS 

tas i bruk på banestrekningen. 
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2. Regelverk støy og vibrasjoner

Retningslinje T-1442/2016, støy fra jernbane

Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2016 [1], med tilhørende veileder M-128/2014 [2]. LDEN er A-veiet
ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på
kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19
- 23 og natt: kl. 23 - 07.

LDEN-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig
støybelastning over etår. Det bemerkes at T-1442 kun omhandler grenseverdier som er
relevante for det man kaller støyfølsom bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus,
skoler og barnehager omfattes av begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer og næringsbygg
omfattes ikke av disse grenseverdiene.

LDEN skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 meter over
terreng og grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. Man
skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har når beregningshøyden
fastsettes. For uteplasser bruker man som regel å beregne støynivået i 1,5 meter høyde over
bakken for å gi et mer reelt inntrykk av støybelastningen på bakkeplan.

T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer)

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle
støysonen er innfridd, faller arealet innenfor sonen. For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil
det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til støy fra vegtrafikk, bane eller industri i
byggesaker og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift.

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.

Tabell 1: Utsnitt fra T-1442. Kriterier for soneinndeling. Alle tall I dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,

lørdager og
søndager/helligdager

Utendørs

støynivå i
nattperioden
kl. 23 –07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,

lørdager og
søndager/helligdager

Utendørs

støynivå i
nattperioden
kl. 23 –07

Bane LDEN 58 dB L5AF75 dB LDEN68 dB L5AF90 dB
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Praktisering retningslinje T-1442/2016

Planen legger opp til en vesentlig økning i trafikkmengde, i tillegg til at det etableres en ny
støykilde (kryssingsspor). Nytt kryssingsspor vurderes som en ny støykilde og vurderes etter
hovedregelen i T-1442.

For eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål vil derfor følgende
vurderingskriterier gjelde som følge av planen:

• Bygninger som blir liggende med fasadestøynivå over LDEN 58 dB fra nye støykilder
skal vurderes videre for støytiltak i byggeplanfasen. Støyen beregnes fra nye
støykilder, det vil si hovedsporet er inkludert i beregningene kun der dette sporet
endres ved sporvekslerene. Et eventuelt krav om videre vurdering av støytiltak vil
utløses av de nye støykildene.

• Dersom planlagt økning i trafikkmengde medfører at støynivå på eksisterende
støyfølsomt bygg øker med mer enn 3,0 dB og fasadenivåetsamtidig overskrider LDEN

58 dB, skal bygget vurderes videre for støyreduserende tiltak.

Vurdering av lokale støytiltak (fasadetiltak og lokal skjerming av uteplass) for eksisterende
bebyggelse utføres i byggeplanfase, samtlige støytiltak må være ferdigstilt førnyttanlegg tas i
bruk.

T-1442/2016, støy i bygg- og anleggsfasen

Kapittel 4 i T-1442/2016, Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet, er lagt til grunn for utarbeidelse av støyprognose og vurderinger knyttet til
støy i anleggsperioden. Generelt er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake prosesser i
anleggsfasen for å unngå unødvendig støybelastning for naboer i området. Grenseverdiene for
støy utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet vist i Tabell 2 for dag og kveld skjerpes iht.
Tabell 3 når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker.

Iht. T-1442/2016 bør det utarbeides støyprognoser for forventet bygge- og anleggsstøy.
Støyprognosene benyttes hovedsakelig for 3 formål:

1. Informasjon til beboere om forventede støynivåer i bygge- og anleggsperioden.
2. Som grunnlag for varsling, samt søknad mht. avvik fra støygrensene for bygg- og

anleggsstøy der hvor prognosen viser at grenseverdiene ikke vil innfris.
3. Som referanse for kontrollmålinger.

Tabell 2: Støygrenser utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent
lydnivå i dB (innfallende lydtrykknivå) og gjelder utenfor rom til støyfølsom bruk.



Dokumentnummer MIP-00-A-04076 

900070 – Gjøvikbanen (Eina) – Gjøvik, Reinsvoll kryssingsspor 

Teknisk dokument – Fagrapport støyvurdering 
 

Side: 

Dok.nr.: 

Rev: 

Dato:  

8 av 17 

MIP-00-A-04076 

03A 

05.11.2019 
 

  

     

 

 
 Side: 8 av 17 

  
     

 

Støygrensene for dag og kveld skjerpes iht. Tabell 3 når anleggsperiodens lengde overstiger 
6 uker. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) 

eller søn-/ helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner 

65 dB 60 dB 45 dB 

Skole, barnehage 60 dB i brukstid 

 

Støygrenser utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydnivå i 

dB (innfallende lydtrykknivå) og gjelder utenfor rom til støyfølsom bruk. Støygrensene for dag 

og kveld skjerpes iht. Tabell 3 når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker. 

 

 

Tabell 3: Skjerping av grenseverdiene for langvarige arbeider. Tabellen angir skjerping av 
støygrensene fra Tabell 3 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 2-1 skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 mnd. 3 dB 

Mer enn 6 mnd. 5 dB 

 

 

2.3.1. Impulslyd og rentoner 

Dersom lyden i eller ved bygning for støyfølsom bruk inneholder tydelige innslag av impulslyd 

eller rentoner, bør støygrensene i T-1442/2016 (Tabell 2) skjerpes med 5 dB. Skjerpingen bør 

gjøres gjeldende for driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et karakteristisk trekk 

ved driften. Eksempler på kilder med impulskarakteristikk kan være ved bruk av borerigger 

eller pigging. 

 

Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser. Et eksempel på arbeider som 

ikke omfattes av dette er sprengningsarbeider. Her gjelder egne varslings- og sikkerhetsrutiner, 

og dette er ikke vurdert i rapporten. 

 

2.3.2. Avbøtende tiltak 

I T-1442/2016 står det generelt at det for arbeidsoperasjoner hvor det ikke er mulig å overholde 

grenseverdiene bør benyttes driftstidsbegrensninger og eventuelt andre avbøtende tiltak. For 

mer utfyllende informasjon vises det til T-1442/2016. 

 

 

 

2.3.3. Innendørs støygrenser 
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Utendørs grenser skal som hovedregel benyttes. I noen situasjoner hvor utendørs støynivå 

overskrides, skal uansett anbefalte innendørs støynivåer i Tabell 4 tilfredsstilles (selv om 

utendørs støynivå tillates overskredet). 

 

Tabell 4: Støygrenser innendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder 
ekvivalent lydnivå i dB og gjelder rom til støyfølsom bruk. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) 

eller søn-/ helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 

overnattingsbedrifter, sykehus 

og pleieinstitusjoner  

40 dB 35 dB 30 dB 

Arbeidsplass med krav om lavt 

støynivå 

45 dB i brukstid 

 

 

Dersom støygrensene i Tabell 4 i spesielle tilfeller ikke kan overholdes, gjelder regelen om 

varsling, se T-1442/2016 for detaljer. Avvik bør bare tillates for kortvarig drift inntil 2 uker, og 

støygrensene bør ikke heves med mer enn 5 dB. 

 

2.3.4. Varsling av naboer m.fl. 

Både større og mindre bygg- og anleggsarbeider bør varsles til naboer m.fl. som er utsatt for 

vesentlig støybelastning. 

 

Varsling bør alltid omfatte følgende: 

• Oppslag ved byggeplassen, og brev/personlig informasjon til de mest berørte naboene. 

• Informasjon til større antall husstander og bruk av lokalavis kan benyttes. 

• Ved store prosjekter, for eksempel med varighet over ½ år, nattdrift eller med spesielt 

støyende aktiviteter, bør det i tillegg arrangeres informasjonsmøter for berørte beboere. 

• Ved store prosjekter bør man vurdere å opprette en egen internettside og/eller SMS-

varsling som beboere kan abonnere på, eller hente informasjon fra, for å holde seg 

orientert om kommende støyende aktiviteter i deres område.  

 

Varsling bør minst inneholde: 

• Henvisning til regelverket. 

• Arbeidets art og herunder hvorfor de støyende arbeidene er nødvendige. 

• Stipulert periode for støyende aktivitet (kalenderdager). 

• Daglig arbeidstid og type aktivitet. 

• Hvem som er kontaktansvarlig (tlf. og arbeidssted). 

 

Det bør også framgå at man kan få innsyn i støyprognosene som er utarbeidet. I tillegg bør det 

informeres om hva som er gjort for å redusere støyen (for eksempel valg av støysvak 

metode/maskin, eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, osv.). Den ansvarlige for 

arbeidet skal alltid være tilgjengelig når arbeid pågår, og skal ha myndighet til å stanse 
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arbeidet om nødvendig.

2.3.5. Tidspunkt for varsling

Offentlig informasjon om store og/eller spesielt støyende aktiviteter bør gis som en del av selve
planleggingsprosessen, slik at berørte naboer har mulighet til å påvirke og ta sine
forholdsregler. Når selve driften skal startes gjelder følgende:

• Spesielt støyende aktiviteter og arbeid på kveld eller natt bør varsles separat og minst
1 uke før arbeidet starter.

• Mindre arbeider bør varsles 1-2 dager før, senest når arbeidet starter.
• Andre støyende aktiviteter bør varsles senest 3 arbeidsdager før driftsstart.

NS 8175:2012, innendørs støy

Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan-og
Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger –Lydklasser for ulike bygningstyper"
[3]. Grensene for boliger er gjengitt i Tabell 5 nedenfor og skal dokumenteres oppfylt for
eksisterende boliger med fasadestøynivå over grenseverdi for gul støysone. Grensene i klasse
C bør etterstrebes, men klasse D kan brukes der kost-nytte-forhold gjør det urimelig å kreve
klasse C. Merk at for fritidsboliger erdet ikke krav til innendørs støynivå.

Tabell 5: Utdrag av NS 8175:2012, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra
utendørs kilder.

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C Klasse D

I oppholds-og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30 35

I soverom fra utendørs lydkilder
Lp,AF,max (dB)

Natt, kl. 23 –07
45 50

NS 8176:2017, vibrasjoner

Grenseverdier for vibrasjoner i bygg er gitt av NS 8176:2017, «Vibrasjoner og støt –Måling i
bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for
bedømmelse av virkning på mennesker» [4]. Grenseverdier for vibrasjoner er gitt for ulike
klasser, se Tabell 6. Grensene i klasse C bør etterstrebes, men klasse D kan brukes der kost-
nytte-forhold gjør det urimelig å kreve klasse C.

Tabell 6: Utdrag NS 8176:2017, tabell 1. Vibrasjonsklasser for boliger –Høyeste
grenseverdier for statistisk maksimalverdi av veid hastighet.

Type brukerområde Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D

Statistisk maksimalverdi av veid hastighet, vw,95 (mm/s) 0,1 0,15 0,3 0,6
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3. Metode og forutsetningerstøyberegninger

Generelt

Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A 2019 MR 2, med Nordisk metode for
beregning av jernbanestøy. Tabell 7 viser de viktigste beregningsforutsetninger oppsummert.

Tabell 7: Viktigste beregningsforutsetninger oppsummert.

Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442 4 meter

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan 1,5 meter

Oppløsning støysoner 5 x 5 meter

Refleksjoner 1. ordens

Marktype
Myk

(absorberende)

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger 0,21

Lydabsorpsjonkoeffisient støyskjermer, loddrette fjellskjæringer 0,21

I foreliggende rapport er det beregnet støysoner og fasadestøynivåer. Nederste
beregningspunkt i fasade er plassert 2 meter over terreng, derettererberegningspunkterfor
hvermeter i bygningens høyde. For sporvekslere er det lagt til + 6 dB i 10 meters utstrekning i
beregningen.

Trafikk jernbane

Trafikktall er basert på rutetabell for rute R30 Oslo –Gjøvik og er gjengitt i Tabell 8, det legges
opp til mer enn en dobling av trafikkmengden. [5]
Det er forutsatt at nytt kryssingsspor vil benyttes av 50% av togtrafikken. Trafikk på
hovedsporet er inkludert i beregningene der sporet endres, det vil si ved sporvekslere.

• Hastighet hovedspor: 90 km/t
• Hastighet kryssingsspor (gjennomsnittshastighet): 60 km/t
• Hastigheti stasjonsområdet for tog som stopper (gjennomsnittshastighet): 50 km/t

Tabell 8: Underlagsdata for togtrafikk. Trafikkdata er oppgitt som totalt antall passeringer i
døgnperiodene (dag kl. 07-19/kveld kl. 19-23/nattkl. 23-07) i årsgjennomsnitt. Sesong-og
døgnvariasjoner kan forekomme.
Dagens situasjon Lyddata Dag

07-19
Kveld
19-23

Natt
23-07

Lengde

Regionaltog BM 74/75 13 4 5 107 m
Fremtidig situasjon
Regionaltog BM 74/75 26 7 7 220 m

Lyddata for BM 74/75 er hentet fra målerapport utarbeidet for Jernbaneverket [11].
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4. Vibrasjoner

Områdeforhold

Geologiske undersøkelser[6] og [7], samt kartinformasjon fra Norges Geologiske
Undersøkelse (NGU) viser at løsmassene ved Reinsvoll krysningsspor består av
morenemateriale som grus, sand og silt, samtidig som det er grunt til berg –mellom 1,5 og 5,4
meter.

Vurderingsparametere

Ved vurdering av vibrasjonsnivåer er det bla. lagt til grunn følgende:
• NS 8176 Norsk standard Vibrasjoner og støt
• Trafikkinformasjon og avstander til jernbane
• Grunnforhold /områdeinformasjon fra NGU og grunnundersøkelser
• Informasjon fra sammenliknbare områder
• Data for vibrasjonsutbredelse fra jernbane

NS 8176 inneholder grenseverdier for vibrasjoner i ulike vibrasjonsklasser. Klasse C tilsvarer
grenseverdi anbefaltfor vibrasjoner i nye boliger og i forbindelse med planlegging og bygging
av nye samferdselsanlegg. For klasse C er grenseverdien; vW,95 = 0,3 mm/s. Betegnelsen vW,95

er en statistisk maksimalverdi for mange togpasseringer, og angir atdet er 5 % sannsynlighet
for at en tilfeldig passering gir høyere vibrasjonsnivå enn vW,95.

Det er vanlig ved planlegging av nye jernbanestrekninger og nærliggende bygg til jernbane at
grenseverdien for vibrasjoner settes til vW,95 = 0,3-0,6 mm/s (vibrasjonsklasse C –D). Den
laveste verdien legges til grunn som en målsetning.

Vibrasjonsforplantning i grunnen

Det refereres til Tabell 8 for trafikkmengder, hastighet på hovedsporet er 90 km/t. Strekningen
trafikkeres ikke av godstog og det er godstog som normaltgir de største vibrasjonsnivåene. De
nærmeste boligeri nord vil ligge mellom 18 til 25 m fra skinnegangen til nytt
kryssingsspor/sporveksel.
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Figur 4: Eksempel på sammenheng mellom veid vibrasjonshastighet, toghastighetog
avstand til bygg fra tidligere lærebøker i jernbaneteknikk. HB erhovedbanen, GB er
Gardermobanen. [10]

Undersøkelser og målinger i Spania [8] gir sammenliknbare transmisjonstap for horisontalt
overførte vibrasjoner fra spor på overflaten til nærliggende målepunkter på bakkenivå. Også
Banedanmark sin vibrasjonsmodell [9] viser de samme kvantitative egenskaper.

Vurdering vibrasjoner

Modeller for vibrasjonsutbredelse, korreksjonsfaktorer og formler er komplekse fordi man må ta
hensyn til en rekke faktorer som man ikke alltid har kontroll over eller som er variable.
Eksempler er grunnforhold, jevnhet i skinnegang, togvekt, hastighetog svilleunderlag. Tidligere
undersøkelser ved lignende forhold viser atmed avstand til de nærmeste boliger på kun 18-25
meter, vil potensielt grenseverdier for følbare vibrasjoner (vibrasjonsklasse C, gjengitt i NS
8176) overskrides. Dersom detskal sikres at ikke grenseverdiene overskrides, anbefales det at
vibrasjonsmålinger utføres ved boligene i dette området, og at detut fra målingene vurderes
løsninger under spor/sporveksler som gir tilfredsstillende vibrasjonsforhold. En ukjent faktor er i
hvilken grad de planlagte sporvekslerne bidrar til vibrasjonsnivåene, og detantas de kan øke
vibrasjonsnivået noe for boligerved sporvekslerne.
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5. Resultater støy

Det er beregnet støysonekart for kryssingssporet. En oversikt over beregnede støysonekart er
listet i Tabell 9.

Tabell 9: Oversikt over beregnede støysonekart.

Tegning
Trafikk-

situasjon

Beregnings-

høyde

Beregnings-

parameter
Kommentar

MIP-00-X-

00206

Dagens

trafikk
4 meter LDEN

Dagens geometri med eksisterende hovedspor.

Beregningshøyde iht. retningslinje T-1442.

MIP-00-X-

00207

Fremtidig

prognose
4 meter LDEN

Eksisterende hovedspor og nytt kryssingsspor.

Beregningshøyde iht. retningslinje T-1442.

MIP-00-X-
00208

Fremtidig
prognose

4 meter LDEN
Kun nytt kryssingsspor. Beregningshøyde iht.
retningslinje T-1442.

Dagens situasjon

Beregnede støysoner dagens situasjon er vist i Figur 5.

Figur 5: Støysoner fra eksisterende hovedspor med dagens trafikk beregnet 4 meter over
terreng. Gul sone LDEN > 58 dB, Rød sone LDEN > 68 dB.
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Fremtidig situasjon

Beregnede støysoner i fremtidig situasjon er vist i Figur 6. Ingen boliger vil ligge i gul støysone.

Figur 6: Støysoner fra nytt kryssingsspor og eksisterende hovedspor med fremtidig trafikk
beregnet 4 meter over terreng. Gul sone LDEN > 58 dB, Rød sone LDEN > 68 dB.

Støy fra kun nytt kryssingsspor

Beregnede støysoner fra nytt kryssingsspor er vist i Figur 7. Ingen boliger blir liggende innenfor
LDEN gul støysone fra nytt kryssingsspor.

Figur 7: Støysoner fra nytt kryssingsspor beregnet 4 meter over terreng. Gul sone LDEN > 58
dB, Rød sone LDEN > 68 dB.

Statistisk maksimalnivå, L5AF

For nattperioden (kl. 23-07) er det i tillegg til LDEN også krav til maksimalnivå L5AF dersom det er
mer enn 10 hendelser i løpet avnattperioden. Dette er ikke tilfellet her og her vil LDEN

støynivåer derfor være dimensjonerende.
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6. Konklusjon støy og vibrasjoner

Støy

Basert på støyberegningene vil støyfølsomme bygninger ved planområdet ligge utenfor gul
støysone og planen vil derfor ikke utløse krav til støytiltak.

Vibrasjoner

De nærmeste boligene ved planområdettil nytt kryssingsspor ligger kun ca. 18 –25 meter fra
spor/sporveksel. Hovedsporet med sporveksler vil trolig være dimensjonerende for
vibrasjonsnivåeti området. Uten videre tiltak mot vibrasjoner, kan detikke utelukkes at ikke
grenseverdi forfølbare vibrasjoner (vibrasjonsklasse C, vW,95 = 0,3 mm/s) overskrides for de
nærmeste boliger. For å sikre atvibrasjonsgrensen ikke overskrides, anbefales det at det
utføres vibrasjonsmålinger i området, og at det basert på resultatene vurderes hvilke løsninger
som eventuelt må benyttes under ny sporveksel for å sikre tilfredsstillende vibrasjonsforhold.
For å redusere vibrasjoner i området anbefales det at det ses på løsning med å evt. legge inn
myke ballastmatter under sporvekslene, men det skal bemerkes at dette kan ha en negativ
effekt på støynivået. Det er erfaringsmessig snakk om noen få dB (<3dB) økning av støy, noe
som ikke vurderes å gjøre at boliger flyttes fra hvit til gul sone i området rundt vekslene og
derfor ikke vil få effekt på konklusjonen under kapittel 6.1.
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1 PROSJEKTBESKRIVELSE  

 

1.1 Bakgrunn og hensikt 
Dette prosjekt omfatter planlegging av et nytt kryssingsspor på Reinsvoll stasjon, for å øke 

frekvensen av regiontog til ett tog per time i begge retninger mellom Oslo S og Gjøvik. Gjøvik 

betjenes i dag av regiontogpendelen R30 med totimersintervall mellom Oslo S og Gjøvik. 

Banen er en enkeltsporet jernbanestrekning og er en kombinert lokal- og regiontogbane som 

betjener nordlige deler av Oslo, Nittedal, Hadeland, Toten og Gjøvik.  

Det ble på høsten 2018 utarbeidet teknisk plan (redusert teknisk hovedplan) for Reinsvoll 

Kryssingsspor inkludert oppgradering av stasjonen med tanke på å oppnå timesdrift på 

Reinsvoll. (NIRAS, 2018) I teknisk plan fra 2018 er det undersøkt flere ulike alternativer for 

plassering av kryssingsspor herunder etablering av to nye plattformer med nivåfri adkomst.  

Teknisk detaljplan bygger på alternativet med overgangsbru (2C) fra teknisk plan og 

optimaliseringsfasen (MIP-00-A-04065). En teknisk detaljplan skal ha en nøyaktighet som 

tilsvarer en kostnadsramme på +/-10%. Sentrale mål i planleggingen har vært å finne løsninger 

med lavest mulige kostnader inkl. drift- og vedlikeholdskostnader, stor oppetid av banen under 

bygging og tilpasse løsningen mest mulig i forhold til eksisterende stasjonsområde. 

Kryssingsspor 

I teknisk detaljplan er det planlagt et nytt kryssingsspor parallelt med eksisterende hovedspor 

fra km 106,441 til km 107,163 på vestsiden av dagens hovedspor, som vist i Figur 1. 

Jernbanestrekningen rundt Reinsvoll er preget av kurver både i nord- og sørenden av 

stasjonen som det fremgår av Figur 2 under. Dette fører til at det finnes et begrenset område 

med en rett strekning eller en strekning med stor horisontal radius der sporveksler kan 

etableres. Den eneste rette strekningen som har en stor horisontalradius i området er på selve 

Reinsvoll stasjon. 

Kryssingssporet plasseres i tilknytning til eksisterende stasjon, da det i bestillingen fra 

Jernbanedirektoratet er skrevet at det skal tilrettelegges for timesdrift på Reinsvoll stasjon og 

Gjøvikbanen i sin helhet. Kryssingssporet plasseres dermed innenfor stasjonsområdet. Figur 1 

viser utsnitt av vedtatt sporplan med kryssingsspor ved stasjonsområdet.  

 

 

 

 

Figur 1 - Utsnitt av sporplan. 
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Overgangsbru  

Overgangsbruen er plassert midt på plattformen og ved siden av stasjonsbygningene. 

Frihøyden til bruen er angitt til 7.2 m mellom SOK til underkant konstruksjon. For å ivareta 

universell utforming utformes brua med heis og trapp ved hver side. Brua skal overbygges med 

tak og vegger av glass for at det ikke skal være behov for brøyting og for å beskytte mot øvrige 

miljøpåvirkninger.  

Siden stasjonsbygningen er fredet har det vært fokus på materialvalg og utforming av brua slik 

at den best mulig tilpasses stasjonsområdet, da overgangsbruen vil være godt synlig inne på 

Reinsvoll stasjon. En kombinasjon av glass og kledning av tre er benyttet i fasaden. På grunn 

av bruens store dimensjoner, er både plasseringen av brua og utformingen av heistårn og 

trappene ned fra bruen vurdert nærmere. Alternativ 2 i figuren under viser valgt løsning der 

brua er på omtrent samme sted, men trappen går rundt heistårnet istedenfor ut fra heistårnet. 

Valgt konstruksjon framstår mer samlet, og den utfordrer ikke bygningsmiljøet i like stor grad 

som i teknisk plan.  

Figur 2 - Utsnitt av området rundt Reinsvoll stasjon, tatt fra Norgeskart.no. 
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Formen på brua er bearbeidet videre etter optimaliseringsrapporten i henhold til prinsippet i 

figuren over, fram til en mer helhetlig løsning. Brua består av heistårn og trapper. Trappene er 

lagt på utsiden av heistårnene. 

 

 

  

Figur 3 - Ulike alternativer for plassering av bru. 

Figur 4 – Skisse av overgangsbru. 
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1.2 Prosjektets formål  
Oppdraget har formål med å planlegge tiltak, slik at det blir mulig med timesdrift mellom Oslo S 

og Gjøvik. I avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR er det presisert følgende: 

• Kryssingssporet skal etableres på Reinsvoll, på Gjøvikbanen. 
• Kryssingssporet skal tillate kryssing av 220 meter lange tog. 
• Kryssingssporet skal bygges med samtidig innkjør, og tas i bruk samtidig som ERTMS 

tas i bruk på banestrekningen. 
 

1.3 Det ferdige anlegget  
Planforslaget omfatter ett nytt kryssingsspor, kryssing av jernbanen via ny overgangsbru i 

stasjonsområdet, to nye sideplattformer teknisk hus og KL-anlegg.  

 

1.4 Generelt om prosjektgjennomføring  
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning (KU). Reguleringsplanarbeidet går parallelt 

med teknisk prosjektering. Prosess med reguleringsplan som vil hjemle tiltaket starter opp i 

september 2019. Stasjonen skal tas i bruk i slutten av 2022. Oppstart av anleggsarbeider 

planlegges nærmere mellom Bane NOR og rådgiver. 
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2 PROSJEKTORGANISASJONEN 

Bane NOR har et prosessorientert styringssystem. Miljøarbeidet skal være integrert i alle deler 

av Bane NORs virksomhet, og systematisk kontroll skal sikre fungerende internkontroll..  

 

• Ansvarlig for ytre miljø i planleggingsfase: Prosjektleder Cesilie Skorstad Iversen, Bane 

NOR 

• Øvrig nøkkelpersonell: Miljørådgiver Ytre miljø Carina Maria Chiarello, Bane NOR 

• Konsulenttjenester for ytre miljø (utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan) gjennomføres 

av Mari Vestland i Asplan Viak AS. Disiplinleder offentlig plan og miljø er Nils-Ener 

Lundsbakken i Asplan Viak AS. 

I anleggsfasen skal entreprenøren utpeke en miljøansvarlig i prosjektet. Denne personen skal 

ha relevant kompetanse og sørge for at arbeidene blir gjennomført i henhold til krav i 

miljøprogrammet og miljøoppfølgingsplanen (MOP). 

 

2.1 Fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet 
Miljøansvaret følger linjen i Bane NORs prosjektorganisasjon. Instrukser for Bane NORs 

linjeledelse og miljørådgiver samt krav til miljørådgiver framgår av håndbok for miljø. Hensynet 

til ytre miljø er i henhold til internkontrollforskriften et linjeansvar sidestilt med tekniske forhold, 

økonomi, sikkerhet og arbeidsmiljø. Ledere på alle nivåer har ansvar for å følge opp de mål 

som er fastsatt og sikre at man har kompetanse og ressurser til å gjennomføre målene. 

 

Miljøoppfølging følger koordinerings- og samordningssystemet som er definert for SHA, jf. 

SHA-plan. Koordinator utførende (KU) skal følge opp miljø ute på anleggsområdet. I byggefase 

har entreprenørene ansvar for å følge opp miljøoppfølgingsplanen (MOP). 

 

2.2 Styrende dokumenter 
Med utgangspunkt i krav i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter - FOR-1996-12-06-1127 (Internkontrollforskriften) stiller Bane NOR krav til 

systematisk oppfølging av ytre miljø i alle faser av prosjektets livsløp. Miljøstyring av prosjekter 

bygges inn i øvrig kvalitetsstyringssystem, og skal følge anerkjente prinsipper for arbeid med 

miljøstyring (ISO 14001). Miljøstyringen skal være risikobasert, dvs. utledes av 

risikovurderinger og miljøkonsekvensanalyser/-utredninger. 

 

Bane NORs styringssystem for ytre miljø består av styrende dokumenter, tilknyttede 

støttedokumenter og styrende informasjon. Styrende dokumenter beskriver obligatoriske krav 

til Bane NORs virksomhet.  STY-604475 Sikkerhetsstyring- konsernstandard inkluderer ytre 

miljø som del av sikkerhetsfagene i Bane NOR, definerer hovedprinsipper, ansvar og 

leveranser for å forebygge uønskede hendelser og negativ samfunnsbelastning fra Bane 

NORs aktivitet. 

 

STY-604533 Ytre miljø- konsernprosedyre som ligger under konsernstandard 

Sikkerhetsstyring, utdyper krav i konsernstandard Sikkerhetsstyring og skal sikre at ytre miljø 

planlegges og styres enhetlig og kostnadseffektivt i Bene NOR i tråd med foretakets 

forretningsstrategi og mål.    
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Miljøprogrammet er prosjektets styrende dokument for håndtering av ytre miljø og fastsetter 

miljømål for prosjektet, og tar utgangspunkt i lover, forskrifter og retningslinjer.  

 

Miljøprogrammet er forankret i overordnet prosjektbeskrivelse og i Bane NORs styringssystem 

(kvalitetssystem), herunder Håndbok for offentlige planer og teknisk hovedplan - Plan og 

teknikk, samt prosjekteringsveileder. Miljøprogrammet setter krav og føringer for hvordan ytre 

miljø skal ivaretas og følges opp i prosjekteringen. Miljøprogrammet skal videre sette 

prosjektspesifikke miljømål på bakgrunn av identifiserte miljøutfordringer i 

miljøkonsekvensvurderingen.  

 

Miljøprogrammet skal lede til en prosjekttilpasset miljøoppfølgingsplan (MOP).  MOPen skal 

håndtere miljøspørsmål i bygge- og anleggsfasen og beskrive konkrete tiltak som må utføres 

for å ivareta miljøhensyn og oppfylle prosjektets miljømål. Det er gjennomført en 

miljørisikovurdering for anleggsfasen, og forhold som er avdekket gjennom 

miljørisikovurderinen (risikoreduserende tiltak) skal følges opp i MOP.  

 

Miljøoppfølgingsplanen bygger på prosjektets miljøprogram og miljøkonsekvensvurdering, 

miljørisikovurdering, miljøtekniske grunnundersøkelse og kartlegging av naturmiljø, og 

beskriver hvordan entreprenør skal følge opp ytre miljø i anleggsfasen.  

Miljøkrav og tiltak skal implementeres i anbudsdokumenter og i kontrakter mellom Bane NOR 

og Entreprenør. 

 

2.3 Miljøkommunikasjon 
Berørte parter skal informeres om anleggsarbeidets varighet og konsekvenser for 

omgivelsene. Eiere og leietakere på berørte eiendommer skal holdes løpende orientert 

gjennom direkte informasjon og varsling. Det bør vurderes om det skal utgis informasjonsskriv 

til naboer og berørte. Nødvendig skilting med orientering om arbeidene og framtidig situasjon 

bør settes opp på egnede steder. 

 

Det skal utnevnes en ansvarlig i prosjektorganisasjonen for å besvare miljørelaterte 

forespørsler og håndtere eksterne klager som angår det ytre miljø. Miljøprogrammet, 

miljøoppfølgingsplanen og miljøsaneringsplaner skal utgjøre et tilstrekkelig grunnlag for å 

kunne besvare slike henvendelser. 

 

Behandling av klager 

Klager og henvendelser vedrørende anleggsgjennomføringen skal loggføres, behandles så 

raskt som mulig og følges opp. Det skal gjennomføres ekstra lydmålinger ved klager på støy. 

Ved klagebehandling som omfatter forhold som påvirker helse, skal det sendes kopi til 

kommunen v/kommuneoverlegen jf. folkehelselovens krav om oversikt over forhold som 

påvirker folkehelsen. Dette gjelder også informasjon om skadeomfang. 

 

Innhenting av tillatelser fra offentlig myndighet 

Der hvor det i henhold til reguleringsplanen kreves at det søkes om tillatelse fra ansvarlig 

offentlig sektormyndighet om tiltak, må slik søknad sendes til rette myndighet i god tid før det 

planlagte tiltaket skal iverksettes.   
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3 MILJØKRAV OG MILJØMÅL 

 

3.1 Grunnlag 
I tillegg til gjeldende miljølovgivning, styringssystemer og retningslinjer foreligger følgende 

dokumenter som grunnlag for utarbeidelse av miljøoppfølgingsplanen: 

 

• MIP-00-A-01879 Miljøprogram Reinsvoll 

• MIP-00-A-02653 Miljøkonsekvensvurdering Reinsvoll 

• MIP-00-A-02815 Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan  

• Asplan Viak fagrapporter Reinsvoll: 

o MIP-00-A-04072 Miljørisikovurdering  

o MIP-00-A-04060 Kartlegging naturmiljø 

o MIP-00-A-04076 Fagrapport støy  

 

3.2 Lovkrav 
Følgende lovkrav er vurdert å være særlig relevante for prosjektet (listen er ikke uttømmende): 

 

• Plan og bygningsloven – kapittel 29. Krav til tiltaket 

• Fredning av bygg gjennom landsverneplan for jernbanen og gjeldende reguleringsplan 

for Miljøgate Reinsvoll.  

• Teknisk byggeforskrift (TEK 17) – Kapittel 9. Ytre miljø 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall – Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser 

om forurensninger (forurensingsloven) 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall– Kapittel 5. Om avfall (forurensingsloven) 

• Forskrift om begrensning av forurensning – Del 1. Forurenset grunn og sedimenter 

(forurensningsforskriften) 

• Forskrift om begrensning av forurensning – Del 2. Støy (forurensningsforskriften) 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

• Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) 

• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

• Forskrift om fremmede organismer (2016)  

• Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) 

• Forskrift om floghavre 

• Lov om kulturminner (kulturminneloven), herunder vern av bygninger 

• Lov om vassdrag og grunn (vannressursloven)  

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 

• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)  

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
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Listen er supplert med relevante lovkrav i forhold til Miljøprogrammet kap 3.2 Lovkrav (MIP-00-

A-01879). I tillegg vil det være føringer for ytre miljø i reguleringsplanen for området som skal 

utarbeides høsten 2019. 

 

3.3 Miljøtilstand (miljøkvalitet før inngrep) 
Miljøtilstand (miljøkvalitet før inngrep) er beskrevet under hvert tema i kapittel 5. 

 

3.4 Prosjekteiers miljøkrav og miljømål 
Overordnede miljømål er for Bane NOR gitt gjennom etappemålene i gjeldende Nasjonal 

Transportplan (NTP). Etappemålene i NTP 2018-2029 er som følger: 

• Redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål 

• Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy 

• Begrense tapet av naturmangfold 

 

Bane NOR skal følge opp nasjonale miljømål, se oversikt på Miljødirektoratets nettside, 

miljøinformasjon fra offentlige myndigheter. 

 

I Bane NORs gjeldende forretningsplan er «Miljøeffektive løsninger» satt opp som mål under 

det strategiske hovedtemaet «Framtidsrettet samfunnsaktør». Dette er utdypet med blant 

annet følgende ambisjoner:  

1. «Bane NOR ivaretar samfunnsrollen som en avgjørende ressurs for å løse fremtidige 

utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling.» 

2. "Bane NOR skal i egen drift og i tett samarbeid med kundene og leverandørmarkedet 

levere miljøeffektive løsninger. Gjennom konkrete handlingsplaner skal Bane NOR sin 

samlede påvirkning på miljøet reduseres." 

 

Sikkerhetspolitikken til Bane NOR er definert slik:  

• "Bane NOR arbeider systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten for å unngå 

skader på mennesker, miljø og materielle verdier."  

 

Miljømål og miljøkrav omtales nærmere for hvert enkelt tema i kapittel 5. 
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4 MILJØTEMAER OG DERES RELEVANS 

 

4.1 Identifisering av relevante miljøtemaer 
Miljøprogrammet og miljøkonsekvensvurderingen viser en oversikt over tema vurdert som 

relevante for tiltaket. Disse og flere tema er medtatt i miljørisikovurderingen og/eller inkludert 

direkte med tiltak i kapittel 5. Temaene er oppdelt noe mer, og er som følger: 

• Landskap og visuelt bilde 

• Naturmangfold (naturmiljø) 

• Naturressurser 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Nærmiljø og friluftsliv 

• Massehåndtering forurenset grunn/fremmede arter 

• Utslipp til luft, jord og vann 

• Støy 

• Vibrasjoner og støt knyttet til grunnarbeider/sprengning 

• Avfallshåndtering 

 

4.2 Miljørisikovurdering 
Miljørisikoanalyse ble gjennomført for ytre miljø 14.8.2019. Tilstede var representanter fra 

Bane NOR ved Ytre miljø, NIRAS og Asplan Viak. Tiltak fra miljørisikovurderingen er inkludert i 

kapittel 5 med avbøtende og risikoreduserende tiltak.  

 

Risikoanalyse Ytre miljø er dokumentert i MIP-00-A-04072 Fagrapport miljørisikovurdering, 

Gjøvikbanen (Eina) - Gjøvik, Reinsvoll kryssingsspor. Miljørisikovurderingen utgjør et grunnlag 

for de tiltakene som foreslås i miljøoppfølgingsplanen. Ved å gjennomføre de foreslåtte 

risikoreduserende tiltakene beskrevet i denne miljøoppfølgingsplanen, vil ulempene som 

oppstår som følge av anleggsarbeidene reduseres.  

 

Miljørisikovurderingen resulterte i følgende funn: 

• 0 farer med svært høy risiko 

• 5 farer med høy risiko 

• 30 farer med moderat risiko 

• 4 farer med lav risiko 

 

Det er høy risiko knyttet til håndtering og disponering av infiserte masser, samt vibrasjoner og 

støt fra grunnarbeider/sprengning. For infiserte masser er det identifisert høy risiko 

forspredning av infiserte masser ved massehåndtering/gjenbruk internt, spredning av infiserte 

masser ved transport av masser ut av området, at infiserte masser som fraktes ut av området 

ikke blir levert til godkjent mottak, spredning av infiserte masser med maskinelt utstyr internt på 

anleggsområdet og/eller ut av området. Ved grunnarbeider og/eller sprengning er det også 

definert høy risiko for materielle skader på byggverk og konstruksjoner som følge av 

vibrasjoner og støt.  
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Videre er flere hendelser innenfor avfallshåndtering og massehåndtering tilegnet moderat 

risiko. Det er også moderat risiko knyttet til hendelser relatert til påvirkning på/utslipp til luft, 

jord og vann, nærmiljø og friluftsliv, naturressurser, landskap og visuelt bilde, kulturminner og 

kulturmiljø, tilsøling/nedstøving av veger etc., støy, naturmangfold, samt vibrasjoner og støt 

som følge av sprengning/grunnarbeid.    

 

Samlet risiko vurderes som akseptabel dersom foreslåtte risikoreduserende tiltak 

gjennomføres. Risiko etter tiltak blir redusert til 0 farer med høy risiko, 22 farer med moderat 

risiko og de resterende med lav risiko.  

 

4.3 Behov for ytterligere miljøvurderinger/utredninger 
Miljørisikovurderingen konkluderer også med at det må utføres ytterligere analyse i forbindelse 

med to forhold. Dette gjelder: 

 

• Naturressurser: Private bønner og vanninntak må kartlegges før anleggsstart.  

• Vibrasjoner og rystelser ved sprengning: Besiktigelse av byggverk og konstruksjoner. 

Fastsetting av grenseverdi for vibrasjoner for vernede bygg og øvrig bebyggelse. Tiltak 

må utarbeides.  
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5 MILJØFAGLIGE KVALITETSKRAV (RESULTATMÅL) OG 
AVBØTENDE/RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Bane NOR utpeker ansvarlig for oppfølging og følger opp miljøkravene i kontrakt ovenfor 

entreprenør. Ved oppstartsmøte med entreprenør skal ytre miljø og HMS være eget punkt på 

agenda. 

 

Det følgende avsnittet oppsummerer miljøfaglige kvalitetskrav (miljømål) og avbøtende- og 

risikoreduserende tiltak for de tema som er vurdert som relevant for Reinsvoll kryssingsspor. 

Overordnede miljøkrav og miljømål er omtalt i kap. 3.4. 

 

5.1 Landskap og visuelt bilde  
 

Miljøtilstand 

Naturmangfoldloven har som formål at naturen med blant annet det landskapsmessige inn-

holdet skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern.  

 

Den europeiske landskapskonvensjonen (2014) omfatter alle typer landskap, blant annet der 

folk bor og arbeider. Den omfatter mål for vern, forvaltning og planlegging av landskap.  

 

Reinsvoll stasjon ligger i utkanten av tettstedet Reinsvoll. Landskapet er forholdsvis flatt og 

skogkledd med spredte jordbruksarealer som bryter opp skogen. Bebyggelsen ligger 

forholdsvis konsentrert og preges av boliger, butikker og skoler og idrettshall i sør. Sykehuset 

Innlandet med gamle bygninger og gårdsdrift ligger et stykke øst for sentrum. Bolig-

bebyggelsen strekker seg mot sykehusområdet. Her er landskapet åpent og preget av 

gårdsdriften.  

 

Selve stasjonsområdet er preget av sporområdet, plattformene, de tre stasjonsbygningene i og 

på andre siden av sporet produksjonsarealene og bygningene til Reinsvoll Bruk som i dag er 

nedlagt.   

 

På vestsiden av jernbanen og rv4 som her går parallelt, starter skogen. Her renner Hunnselva 

som danner en kulp/dam ved demningen. Det er også skog langs Prestbekken som går sør for 

tettstedet i skille mot skole- og idrettsområdet.  

  

Miljøkrav 

1. Estetisk utforming av omgivelsene skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 

enkelte byggetiltak jf. Plan- og bygningslovens formålsparagraf § 1-1 

2. Ikke redusere opplevelsen av naturen og landskapsrommet. 

3. Dimensjonen til trebroen over jernbanen må avstemmes mot omgivelsene og 

bygningsmiljøet.   

 

Miljømål 

1. Stasjonen skal ivaretas som en del av et tettstedsmiljø, og tiltaket skal i minst mulig 

grad virke forstyrrende i landskapsrommet med de gamle stasjonsbygningene. Det må 

settes krav til estetikk ved utforming av konstruksjoner og terreng som endres, slik at 
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det tilpasses de eksisterende landskap og byrom. 

 

Tiltak for måloppnåelse 

 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1. Anleggsområdet skal holdes ryddig.   
2. Riggområdet legges utenfor stasjonsområdet. 
3. Arealet skal settes i stand der det gjøres inngrep og tilpasses eksisterende terreng. Arealet 
omkring tårnene skal tilsåes. 

Entreprenør 

4.Videre prosjektering ivaretar mål Bane NOR 

 

5.2 Naturmangfold (naturmiljø) 
 

Miljøtilstand 

Det er ikke registrert naturtypelokaliteter i plan- og influensområdet. Et par rødlistede arter 

er registrert nær stasjonsområdet, enghaukeskjegg (NT = nær truet) og stær (NT). 

Enghaukeskjegg ble ikke gjenfunnet ved feltbefaring i 2019. Registrering av stær kan være 

en tilfeldig forekomst. Det ble ikke registrert hekkelokaliteter for stær i planområdet i 

2019.06.25.  

Det ble registrert hekking av spettmeis og gråtrost i trærne mellom Nedre Prinsdalsvei og 

bussholdeplassen/perrongen. Gråtrost er norsk ansvarsart (arter som har anslagsvis minst 

25 % av europeisk utbredelses-område i Norge (Artsdatabanken, 2015). 

Innen planområdet er det registrert en rekke fremmede skadelige arter. De viktigste er:  

- Hybridslirekne (SE = svært høy risiko), en lokalitet 

- Hagelupin (SE), spredt – mye gjennom hele planområdet 

- Rynkerose (SE), flere lokaliteter, spesielt nord for stasjonsområdet 

- Vinterkarse (SE) spredt – mye gjennom størstedelen av planområdet 

- Rødhyll (SE) med noen spredte enkeltforekomster 

- Honningknoppurt (HI = høy økologisk risiko), spredt til lokalt mye i nordre del av 

planområdet  

 

Ellers forekommer sandskrinneblom (PH = potensielt høy risiko) i masseforekomster ved 

perrongen i stasjonsområdet, og spredt i øvrige deler av planområdet. Blåleddved (SE), 

snøbær (HI) og perleblom (PH) har en – få enkelt forekomster i planområdet. 
 

Miljøkrav 

Naturmangfoldloven (§ 1) har som formål at «naturen med dens biologiske, landskaps-

messige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 

bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 

trivsel, nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) skal legges til grunn både ved 

saksforberedelse og når en treffer beslutninger, jamfør Naturmangfoldlovens § 7.  

Alle relevante krav i naturmangfoldloven må ivaretas, herunder kap. II alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk. 
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Forvaltningen av fremmede arter reguleres av Forskrift om fremmede organismer, som 

trådte i kraft i 2016. Formålet med forskriften er å hindre innførsel, utsetting og spredning 

av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for 

naturmangfoldet. Forskriftens kapittel V angir krav til aktsomhet for virksomheter ved tiltak 

som kan medføre spredning av fremmede organismer. Av § 18 punkt 1 fremkommer: «Den 

som er ansvarlig for innførsel, hold, utsetting eller omsetning av organismer, eller som 

iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede organismer i miljøet, 

skal opptre aktsomt for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske 

mangfold, herunder: 

 

a) ha kunnskap om den risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold som 

aktiviteten og de aktuelle organismene kan medføre, og om hvilke tiltak som er påkrevd for 

å forebygge slike følger, og 

b) treffe forebyggende tiltak for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det 

biologiske mangfold, og for raskt å avdekke utilsiktet spredning av fremmede organismer.» 

 
Når det gjelder krav om tiltak for å hindre spredning av fremmede arter ved virksomhet som 

innebærer bearbeidelse av masser vil Bane NORs styringsinstruks STY- 604978 Håndtering 

av fremmede arter og planteskadegjørere ved bygge- og gravearbeid, samt § 24 punkt 4, 

komme til anvendelse. Sistnevnte oppgir følgende krav: «Før flytting av løsmasser eller andre 

masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, 

undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige 

følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å forhindre slik 

risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, 

eller levering til lovlig avfallsanlegg.»  

 
Ved vegetasjonsetablering må det tas hensyn til restriksjoner på bruken av ikke-stedegne 

planter, som følger av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer.  

 

Miljømål 

1. Ved vegetasjonsetablering må det tas hensyn til restriksjoner på bruken av ikke-

stedegne planter, som følger av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede 

organismer.  

2. Tiltaket må ha minst mulig negativ påvirkning for naturmangfoldet i området, og etter 

eventuelle inngrep må vegetasjon og terreng i størst mulig grad bringes tilbake til 

opprinnelig tilstand.  

3. Fremmede skadelige arter må ikke spres ytterligere gjennom massehåndtering og 

transport ut av planområdet. Om mulig bør enkelte arter, som hybridslirekne og 

rynkerose bekjempes/fjernes, ev. også kanadagullris og hagelupin. 

4. Tiltaket skal ikke bidra til forringelse av økologisk tilstand i Prestseterbekken. 
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Tiltak for måloppnåelse 

 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1. Følge føringer gitt i fagrapport for naturmangfold. 
2. Gjenbruk/massehåndtering av infiserte masser internt: 
- Gjenbruk utføres i samråd med fagkyndig.  
- Bør bruke infiserte masser kun som underliggende jord i fyllinger, samt tildekke med 

masser som ikke er infisert. Innebærer å følge spesifikke tildekkingskrav tilpasset de 
ulike arter, og for enkelte arter tildekking med duk og rene masser.  

- Alternativt levere infiserte masser til godkjent mottak (se eget punkt). 
- Ved vegetasjonsetablering bør ikke stedegne masser benyttes som toppmasser, 

siden frøbanken i stor grad består av fremmede skadelige arter. Slike masser kan 
likevel benyttes som underlag for grøntarealer/plenarealer som skal slås 
regelmessig, forutsatt at hybridslirekne og rynkerose er fjernet, eller ikke inngår i 
massene. 

- Toppmassene bør være frie for fremmede skadelige arter, og tilsås med egnede 
frøblandinger. Forutsetter at hybridslirekne og rynkerose ikke inngår i disse 
massene (må fjernes før anleggsstart.) Hagelupin bør også bekjempes. 

- Krav til at massene ikke under noen omstendigheter benyttes i annen 
jordproduksjon, eller der det skal plantes flerårige vekster. 

3. Spredning av infiserte masser via maskinelt utstyr internt/eksternt: 
- Rengjøring/vask av kjøretøy og redskaper før avslutning i et område som åpenbart 

er infisert før forflytting til nytt område internt.  
- Krav til standard prosedyre der kjøretøy rengjøres innenfor anleggsområdet før 

kjøring ut av anleggsområdet. 
4. Transport av infiserte masser: 
- Unngå å transportere masser ut av anleggsområdet. 
- Masser anvendes fortrinnsvis innenfor tiltaksområdet i hht. tiltaksplan for forurenset 

grunn.  
- Ved transport må massene dekkes til både over og på sidene. Bunnen må være 

tett.  
- Rengjøring av lasterom/plan må skje på stedet der massene er lastet av.  
5. Deponering:  
- Krav til at mottaket opplyses om innhold av mulig fremmede arter (hybridslirekne, 

hagelupin mfl.). 
- Stille krav om leveranse til godkjent mottak og følge opp med krav til fortløpende 

dokumentasjon. 
6. Infiserte masser på mellomlager: 
- Ved mellomlagring bør massene dekkes til i hele perioden før de benyttes igjen.  
- Massene skal merkes.  
- Ved transport må det iverksettes tiltak som ved flytting av masser.  
7. Ivaretakelse av naturmangfold:  
- Unngå ev. hogst av trær i fuglenes hekkesesong, fra midten av april – ut juni. 
8. Alle som er involvert i gravearbeid/masseforflytning skal få tilstrekkelig informasjon 

om forekomst av fremmede arter og lokalisering av infiserte masser i området. 
Håndtering av infiserte masser skal være et tema på oppstartsmøtet. 

9. Det må følges opp at føringer og tiltak beskrevet i fagrapport naturmangfold 
(naturmiljø) implementeres i entreprenørens miljøplan.  

Entreprenør 

10. Hybridslirekne og rynkerose bekjempes/fjernes. Forekomstene av kanadagullris og 

lupiner begrenses ved slått før blomstring og ev. gjentatt slått senere på året. 

Plantemateriale destrueres eller leveres på godkjent mottak.  

Bane NOR 
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5.3 Naturressurser 
 

Miljøtilstand 

Deler av arealet for det nye kryssingssporet berører et areal med dyrka mark vest for 

jernbanen, nord for stasjonsområdet. For øvrig er arealene vest for jernbanen, nord for 

stasjonen, registrert som «dyrkbare» i NIBIOS database. Skogarealene langs jernbanetraseen 

er registrert som produktiv skog med middels bonitet i NIBIOS database. Store deler av disse 

arealene er beslaglagt av høyspentlinjen vest for jernbanen og er ikke i bruk til aktiv skogsdrift 

per i dag. Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

 

Miljøkrav 

1. Anleggsfasen skal ikke medføre spredning av planteskadegjørende floghavre og 

potetcystenematode (det er ikke planlagt arbeider på dyrka mark).  

2. Inngrep i naturressurser utover det som omdisponeres iht. godkjent reguleringsplan 
skal ikke forekomme. 

3. Inngrep i dyrka mark skal ikke forekomme utover direkte arealbeslag for nytt 
kryssingsspor og nødvendig anleggssone. 

4. Ved behov for inngrep i dreneringsanlegg for dyrka mark skal anlegget reetableres 
fortløpende etter inngrepet i anleggsperioden. 

 

Miljømål 

1. Inngrep i dyrka mark og viktige skogsarealer skal unngås så sant det er mulig. 

2. Inngrep i private brønner skal i så stor grad som mulig unngås.   

 

 

Tiltak for måloppnåelse 

 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1. Primært unngå inngrep i dyrka mark.  

2. Sikre absolutt anleggsgrense mot dyrka mark i kontrakt med entreprenør(er). Krav 
til å gjerde inn anleggsområdet.  

Entreprenør 

3. Private brønner/vanninntak skal kartlegges før anleggsstart. Dersom det er 
vannkilder innenfor i planområdet skal det primært unngås påvirkning av brønnen i 
anleggsarbeidet. Dersom inngrep ikke kan unngås skal erstatningsløsning avklares 
med grunneier. Tiltaket sikres gjennom kontrakt med entreprenør(er).  

Bane NOR 

 

 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Miljøtilstand  

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår 

kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt 

miljømål at tap av verneverdige kulturminner skal minimeres.  
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Bygningene på stasjonen er vernet gjennom Verneplan for jernbanebygninger fra 1997. 

Reinsvoll Stasjon med bygninger er omtalt i Bane NORs liste over fredete, vernede og 

verneverdige baner, miljøer og objekter i jernbanen. Vernet omfatter stasjonsbygning, 

privetbygning og uthus. Verneplanen omfatter objekter og miljøer der det det juridiske eller 

administrativt bindende bestemmelser skal ivaretas som en del av tettstedsmiljø vernet etter 

administrativ beslutning. I Jernbanens landsverneplan er alle de tre jernbanebygningene 

vurdert å ha middels verdi (1978).  

 

Bygningene på stasjonsområdet er ikke formelt fredet eller vernet iht kulturminneloven eller 

PBL, men de er registrert i Riksantikvarens SEFRAK- register og kan derfor ha en vis 

verneverdi, men er ikke underlagt noen form for restriksjoner. Reguleringsplan for området, 

Miljøgate Reinsvoll har imidlertid en definert hensynssone som gjelder verneverdige bygninger 

i planen. Bestemmelsen som er knyttet til hensynssonene er: «Tiltak som berører bygningenes 

ytre form må omsøkes og kulturminnemyndighet i Oppland fylkeskommune skal uttale seg om 

slike tiltak».   

  
  
Miljøkrav 

Følgende krav gjelder ved håndtering av kulturminner: 

1. Kulturminnelovens §1 Formål og virkeområde.  

2. Lov om kulturminner §§ 8 og 9.  

3. Dersom det påtreffes mulige kulturminner under tiltaket, skal aktiviteten stoppes 

umiddelbart og kulturminnemyndighetene kontaktes. Arbeidet skal ikke gjenopptas før 

området er frigjort.  

4. Inngrep i kulturminner ut over det som er godkjent i enhver tid gjeldende 

reguleringsplan skal ikke forekomme. 

5. Endelig løsning skal godkjennes av rette kulturminnemyndighet. 

 

Miljømål 

1. Prosjektet skal ikke forringe det helhetlige inntrykket av kulturmiljøet ved Reinsvoll 

stasjon.  

2. De vernede bygningene (stasjonsbygningen, privet og uthuset) må ikke skades. 

 

Tiltak for måloppnåelse 

 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1. Kulturmiljø og kulturminner sikres i anleggsperioden. Sikring innebærer alle tiltak 
for å beskytte kulturminner og kulturmiljøer mot skade og tap. Sikring kan blant 
annet dekke istandsetting, vedlikehold og skjøtsel, dokumentasjon og juridiske 
tiltak. 

2. Det stilles krav til varslingsplan ift kulturminner.  

Entreprenør  

3. Informasjon til entreprenør om vernestatus stasjonsområde og bygg 
(stasjonsbygningen, privet og uthuset) i konkurransegrunnlag og kontrakt. 

4. Informere om vernede bygninger som må hensyntas i oppstartsmøtet med 
entreprenør. 

5. Utforming av nye tiltak skal hensynta kulturmiljøet gjennom tilstrekkelig avstand, 
høyder, materialbruk og fargesetting.  

Bane NOR 
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5.5 Nærmiljø og friluftsliv  
 

Miljøtilstand  

Reinsvoll ligger sør for Raufoss (kommunesenteret) langs Rv 4 og jernbanen som her går 

parallelt. Tettstedet har ca. 1040 innbyggere (2018). Sentrum ligger omkring jernbanestasjonen 

og her er butikker, post og boligfelt preget av eneboliger og rekkehus. Litt sør i tettstedet ligger 

barne- og ungdomsskole, idrettshall, idrettsbaner og barnehage. Her går det turstier i skogen 

ved Prestseterbekken. 

 

Sykehuset Innlandet har en psykiatrisk avdeling her som er en sentral arbeidsplass. Vis a vis 

jernbanestasjonen ligger Reinsvoll næringspark hvor det i dag er liten aktivitet. Ca. 1 km vest 

for sentrum går Hunnselven som her danner en liten demning som demmer opp «Dammen» 

hvor det er badeplass. Ved Dammen ligger også Dammen campingplass. I dag krysses 

jernbanen i planovergang like sør for stasjonen i Svein Erik Strandliesvei.    

 

Miljøkrav 

1. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen, friluftsloven og 

forskrift om miljørettet helsevern, har relevante krav som skal ivaretas når det kommer 

til utforming og bygging av tiltaket. 

 

Miljømål 

1. Sikre fortsatt mulighet for kryssing av jernbanen på stasjonen for passasjerer, turgåere 

og andre.  

2. Sikre trygg ferdsel og god fremkommelighet i området både i anleggs- og driftsfasen for 

turgåere og syklister. Tiltaket skal ikke skape unødvendige omveier i anleggsfasen.  

3. Sikre god kommunikasjon til passasjerer og borgere i Reinsvoll i anleggsfasen.  

 

Tiltak for måloppnåelse 

 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1.Stille krav om ivaretakelse av reisende og myke trafikanter under anleggsdrift slik at 
sikkerheten er ivaretatt ift. eventuelle ulykker.   
2.Informasjon om anleggsarbeider og tydelig skilting av anleggsområdet og eventuelle 
stenginger/omveger til jernbanestasjonen og plattformene.   
 

Entreprenør 

3. I den permanente situasjonen er det en forutsetning at retningslinjene i støyfor-skriften T- 
1442/2016 blir fulgt dvs. nødvendige skjermingstiltak gjennomføres.  

Bane NOR 

 

5.6 Massehåndtering forurenset grunn/fremmede arter 

 

Miljøtilstand  

Som en del av teknisk hovedplan er det utført en orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse 

på eiendommene 92/31, 74/79 og 41/204. Dette ble utført på grunn av generell mistanke om 

forurensning på eiendommene grunnet tidligere bruk av kreosotimpregnerte jernbanesviller. 

Den orienterende miljøtekniske grunnundersøkelsen har avdekket svakt forurenset masse 

tilsvarende tilstandsklasse 2 for PAH og benzo(a)pyren i øvre meter, samt overskridelse av 
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normverdi for enkeltforbindelser av PAH i flere punkt langs eksisterende spor. I 4 /22 

prøvepunkter er det tatt dypere prøver (1-2 meter), og disse er dokumentert rene. Øverste 

halvmeter til meteren i jordprofilene karakteriseres som fyllmasser over stedegne fast lagrede 

masser. Basert på denne undersøkelsen kan gravemasser mellom P20 og P1 da gjenbrukes 

fritt mellom P21 og P1. Nord for P20 er det på truffet rene masser, og disse massene kan 

disponeres fritt. Masser på strekningen P20-P1 kan ikke legges i dette området. Skal det 

transporteres ut overskuddsmasse fra strekningen P20-P1 må denne massen leveres til 

godkjent deponi for masser innenfor tilstandsklasse 2.  

I forbindelse med befaring er det utført en kartlegging med hensyn til biologisk mangfold, 

fremmede arter og svartelistede arter. Massene det gjøres terrenginngrep i kan inneholde 

fremmede organismer, som frø av svartelistede planter. Det må utvises særskilt aktsomhet i 

forhold til dette jf. kravene i forskrift om fremmede organismer kap. V § 24. 

 

Miljøkrav 

Masser skal håndteres forsvarlig for å unngå fare for spredning av forurensning. For å 

forhindre forurensning skal følgende lover følges: 

1. Forurensingsloven kap. 2, alminnelige bestemmelser om forurensinger.  

2. Forurensede masser skal håndteres i samsvar med godkjent tiltaksplan, jf. Forskrift om 

begrensning av forurensning – Del 1. Forurenset grunn og sedimenter, kap. 2 

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 

3. Bane NORs styringsinstruks om håndtering av forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider, STY- 602964. 

4. Bane NORs styringsinstruks STY- 604978 Håndtering av fremmede arter og 

planteskadegjørere ved bygge- og gravearbeid. 

5. Massene det gjøres terrenginngrep i kan inneholde fremmede organismer, som frø av 

svartelistede planter. Det må utvises særskilt aktsomhet i forhold til dette jf. kravene i 

forskrift om fremmede organismer kap. V § 24. Det vises for øvrig til tiltak beskrevet i 

kapittel 5.2 om naturmangfold. 

Miljømål 

1. Masser skal håndteres forsvarlig for å unngå fare for spredning av forurensning og av 

fremmede organismer.  

 

Tiltak for måloppnåelse 

 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1. Graving, mellomlagring, omdisponering og transport av forurensede og rene masser skal 
utføres i henhold til føringer i godkjent tiltaksplan for forurenset grunn.  
2. Påtreffes masser med mistanke om ny type forurensning skal anleggsarbeidet stanses og 
miljørådgiver tilkalles for vurdering og prøvetaking.  
3. Krav til beredskapsplan for håndtering av ny, hittil ukjent, forurensning. 
4. Unngå mellomlagring mot bekken, ev. fysisk barriere mot bekk. 
5. Genereres overskuddsmasser fra graving i/under eksisterende spor må 
overskuddsmassene håndteres i henhold til krav for gitte fraksjoner (avfall håndteres i tråd 
med avfallsplan og tilhørende forskrift.) Ev. overskudd av jordfraksjon fra sporarbeider 
prøvetas og analyseres for vurdering av rett håndtering/disponering. Se også del 5.10.  

6. For tiltak knyttet til håndtering, gjenbruk, deponering, mellomlagring av infiserte masser 

se tiltak i del 5.2. Naturmangfold inkl. masser infisert med fremmede arter, svartelistede 

arter. 

Entreprenør 
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7.Tiltaksplan for forurenset grunn skal sendes til Vestre Toten kommune 

(forurensningsmyndighet) for godkjenning før anleggsarbeidet kan starte.  

8.Sikre at entreprenør er godt kjent med tiltaksplan for forurenset grunn, inkludert 

gjennomgang av tiltaksplanen i oppstartsmøtet med entreprenør. 

9. Sikre at entreprenør er godt kjent med hensyn til fremmede arter og svartelistede arter i 

gravemassene dersom disse skal ut av tiltaksområdet/til deponi. Føringer gitt i rapport for 

naturmangfold i del 5.2.  

 

Bane NOR 

 

5.7 Utslipp til luft, jord og vann 
Utslipp av forurensning til grunn i form av oljesøl fra anleggsmaskiner kan forekomme. 

Utslipp til luft vil være fra fossilt drivstoff fra anleggsmaskiner og støv fra anlegget.  

Graving nær Prestseterbekken kan utgjøre risiko for utslipp til denne bekken. 

Anleggsarbeidene kan medføre behov for etablering av anleggsrigg med toalett og 

garderobefunksjoner. 

 

Miljøkrav 

For å forhindre forurensning skal følgende lover følges: 

1. Det er utarbeidet tiltaksplan for håndtering av masser og vann ved gjennomføring av 

tiltaket. Hvis det treffes på uforutsett forurensning under gravearbeidene skal 

gravearbeidene stoppes midlertidig. Forurensningsmyndighet skal varsles og 

miljørådgiver kontaktes for vurdering av forurensningen.  

2. Massene det gjøres inngrep i kan inneholde fremmede organismer, som frø av 

svartelistede planter. Det må utvises særskilt aktsomhet i forhold til dette jf. Kravene i 

forskrift om fremmede organismer kap. V § 24.  

3. Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning. § 40 

omhandler akutt forurensning. I henhold til § 7 må ingen gjøre eller sette i verk tiltak 

som kan medføre fare for forurensning, med mindre det er tillatt gjennom forskrifter til 

loven eller eget konsesjonsvedtak etter lovens § 11. Den som driver virksomhet som 

kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, 

oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensingen. Dette følges opp 

videre i forurensningsforskriften. 

4. Krav til håndtering av avfall jf. Forurensningsloven kap. 5 om avfall.  

5. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Forskrift om tekniske krav til byggverk 

særlig kap. 9 Ytre Miljø og Bane NORs instruks om håndtering av avfall, STY-601325.  

6. Lov om miljørettet helsevern har bestemmelser knyttet til utslipp til luft, grunn og vann 

(§ 9).  

7. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) har som hovedmål å sikre 

god miljøtilstand i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. 

8. Drikkevannsforskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende 

mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder 

helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. 

9. Retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging gir anbefalinger om 

begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet.  

Miljømål 

1. Unngå utslipp til vann, jord eller luft med negativ påvirkning for miljø.  
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2. Massene skal håndteres forsvarlig for å unngå fare for spredning av forurensning og 

fremmede organismer.  

3. Så langt det er mulig skal det benyttes kjemikalier og/eller metoder som gir minst mulig 

miljøbelastning i henhold til substitusjonsplikten og føre-var-prinsippet.  

4. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Andel kildesortering skal være minimum 80 

vektprosent.  
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Tiltak for måloppnåelse 

 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1. Vask av anleggsmaskiner skal ikke foregå på riggområder. Vask skal kun foregå på 
godkjente anlegg for slik virksomhet. 

2. Avløpsvann fra riggområdet skal enten kobles på kommunalt nett eller samles opp i tett 
tank. 

3. Entreprenører skal etablere system og rutiner for å sikre at fylling og tapping av drivstoff 
og olje skjer på en sikker måte, for å unngå søl.  

4. Drivstoff-fylling skal foregå fra tankbil. 
5. På alle maskiner og fylle- og tappesteder skal det være tilstrekkelig lager med 

oljeabsorberende middel dersom uhell oppstår. Oljeholdige masser leveres til godkjent 
mottak. 

6. Drivstofftanker skal være tilstandskontrollerte og godkjente. Krav om dobbelveggede 
tanker eller at tankene har en form for oppsamlingsarrangement under, krav om 
plassering på fast dekke og en form for påkjørselsvern. Kjemikalier skal sikres og det 
skal være oppsamlingsløsninger, inkludert påkjørselsvern. Riggplanen må vise hvor 
oljeprodukter/kjemikalier skal lagres. 

7. Tomgangskjøring skal unngås. Maskiner skal ha motor i minimum euroklasse 6 med 
autostopp. 

8. Kjemikalier skal oppbevares låsbart i enten kjemikaliecontainer eller ved større mengder 
på tett dekke. 

9. Ved et eventuelt kjemikaliesøl må det sikres at søl blir samlet opp. 
10. Entreprenør skal ha beredskapsrutiner og beredskapsmateriell for akutt forurensing av 

olje/drivstoff, kjemikalier etc. 
11. Riggområde og mellomlager plasseres i god avstand til bekk, ev. etableres fysisk 

barriere til denne i samråd med entreprenør.  
12. Det stilles krav til regelmessig service og vedlikehold på anleggsmaskiner. 
13. Produkter som inneholder over 0,1 % vektandel av stoffer på REACH kandidatliste og 

Miljødirektoratets prioritetsliste skal ikke benyttes under bygging og i det ferdige 
anlegget. Dersom det blir vurdert som nødvendig å benytte slike stoffer og produkter, 
skal entreprenør gjennomføre en substitusjonsvurdering og begrunnelse for dette og 
søke byggherren om godkjenning. 

14. Alternativer til fossilt brennstoff skal benyttes hvis mulig. 
15. Bane NORs eksisterende system for SHA avvikshåndtering skal følges. 
16. Entreprenør skal ikke tilstøve/tilsøle veier og omgivelser, og må gjennomføre renhold av 

veier, eventuelt vask av fasader og fukting av masser i anleggsområdet, ved behov. 

Entreprenør 

17. Arealer for mellomlagring av masser må planlegges. Avrenningsvann fra disse arealene 
skal håndteres slik at vannet ikke påvirker landbruksjord og Prestseterbekken negativt. 

18. Unngå rigg- og masselagring i nærheten av Prestseterbekken, vurdere fysiske barrierer 
i samråd med entreprenør. 

Bane NOR 
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5.8 Støy  
 

Støyvurderinger etter T-1442 er gjennomført. 

 

Miljøkrav 

Støy i anleggsfasen skal behandles etter gjeldende retningslinje: 

1. T-1442/2016. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.  

 

Miljømål 

1. Sikre god og forsvarlig håndtering av støy gjennom hele prosessen 

2. Generelle krav til støy skal overholdes. 

3. Hensyn til naboer og nærmiljø skal ivaretas så langt det er mulig. 

 

Tiltak for måloppnåelse 

 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1. Retningslinje T-1442 skal følges. 
2. Støyende anleggsarbeider skal i så stor grad som mulig utføres på kun dagtid i 

ukedager. 
3. Der det er tilgjengelig skal verktøy og maskiner som medfører lite støy (støysvakt 

utstyr) benyttes.  
4. Entreprenør skal varsle byggherre i god tid før støyende arbeid igangsettes. 
5. Klager som skyldes støy skal registreres og følges opp. Bane NOR skal orienteres 

om klager. 

Entreprenør 

6. Utarbeide kommunikasjonsplan. Informasjonsskriv sendes ut ved behov. 
7. Kommunelegen skal varsles om støyende arbeider. 
8. Berørte naboer skal informeres om støyende arbeider og vibrasjoner i god tid før 

arbeidet starter. 
9. Ved behov for støyende nattarbeider over grenseverdier skal alternativ overnatting 

vurderes for berørte naboer. 
10. Støytiltak som eventuelt skal utføres for å redusere støy til boliger i driftsfasen, bør 

utføres så tidlig som mulig og før anlegget er ferdigstilt. Støytiltak bør der det er 
mulig utføres før anleggsarbeider starter. 

Bane NOR 

 

5.9 Vibrasjoner og støt knyttet til grunnarbeider/sprengning 
 

Miljøkrav 

Krav i TEK17: § 7-1. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger. Bestemmelsen er 

hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 28-1 og 29-5. 

Følgende standarder gjelder for vibrasjoner og støt fra grunnarbeider, riving og anleggstrafikk: 

• NS 8141:2001. Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av 

veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk.  

• NS 8141-2: 2013. Vibrasjoner og støt. Veiledende grenseverdier for bygge- og 

anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk. Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra 
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annen anleggsvirksomhet enn sprengning og fra trafikk.  

Miljømål 

1. Det skal ikke forekomme skader på vernede bygg, eller øvrige byggverk og 

konstruksjoner. 

2. Hensyn til naboer og nærmiljø skal ivaretas så langt det er mulig. 

  

Tiltak for måloppnåelse 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1. Vurdere forsiktig sprengning, lavere ladningsmengde eller bytte til annen metode 
som gir mindre vibrasjoner. 

2. Montering av vibrasjonsmålere på aktuelle byggverk og konstruksjoner.  
3. Tidsbegrensninger i løpet av uka; sprengningsarbeider/grunnarbeider skal i så stor 

grad som mulig utføres på kun dagtid i ukedager. 

 

Entreprenør 

4. Fastsetting av grenseverdi for vibrasjoner på bygninger og konstruksjoner som kan 
påvirkes av sprengningsarbeid, pigging, peling, spunting, riving, vibrokomprimering 
og/eller anleggstrafikk. Spesielt hensyn til vernede stasjonsbygninger. Vurdere 
vibrasjonsmålere på utsatte byggverk og konstruksjoner. 

5. Avdekking av spesielle forhold ved nærliggende byggverk.  
6. Kartlegging av ømfintlig utstyr og virksomheter i nærheten. 
7. Kartlegging av ledningsnett og infrastruktur som har spesielle vibrasjonsgrenser.  
8. Besiktigelse av bygninger og andre konstruksjoner (jernbanespor) før og etter 

arbeidet er utført. Som grense for besiktigelse anbefales en avstand på 50 m for 
byggverk fundamentert på berg og 100 m for byggverk fundamentert på 
løsmasser. 

9. Det kreves tilleggsvurderinger ved spesielle grunnforhold og avstander kortere enn 
10 m.    

10. Kan be om å bli varslet ved overskridelse av fastsatt grenseverdi for vibrasjoner.  

Bane NOR 

 

5.10 Avfallshåndtering 
 

Avfallsproduksjonen omfatter anleggsavfall, samt farlig avfall. Den største mengden avfall vil 

være fra emballasje fra anleggsvirksomheten. Avfallet fra denne delen vil bestå av ulike 

fraksjoner som må holdes atskilt.  

 

Miljøkrav 

Følgende krav gjelder for håndtering av avfall: 

1. Forurensningsloven kap. 5 om avfall. 

2. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, herunder kap. 9 og 11. Forskrift om 

tekniske krav til byggverk, særlig kap. 9 Ytre miljø §§ 9-6 og 9-7 og 9-9. 

3. Bane NORs instruks om håndtering av avfall, STY- 601325. 

4. Krav om at minst 80 % av avfallet skal kildesorteres (bygge- og riveavfall).  

5. Farlig avfall skal dokumenteres og deklareres (forurensningsforskriften kap 11 og STY- 

601325). 

 

Miljømål 

1. Avfall som genereres i forbindelse med gjennomføring av tiltaket skal håndteres på en 

måte slik at det ikke medfører skade på helse og ytre miljø. 
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2. Anleggsaktiviteten skal gjennomføres med minimal mengde produsert avfall og stor 

gjenbruksandel.  

3. Sikker håndtering av farlig avfall skal dokumenteres. 

 

Tiltak for måloppnåelse 

 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 

1. Miljøsaneringsbeskrivelse skal følges (hvis det foreligger). 

2. På riggplassen skal det som minimum etableres dokumenterbar kildesortering for disse 
fraksjonene: 

a. Jern/metall 
b. EE-avfall 
c. Plast 
d. Trevirke (rent) 
e. Papir/papp 
f. Farlig avfall (låsbar container) 

3. Utarbeide avfallsplan med sluttrapport som sikrer minst 80% kildesortering, gjelder både 
bygge- og riveavfall. 

4. Avfall og overskuddsmasser skal basiskarakteriseres før det fraktes til deponi (jf. krav i 
avfallsforskriften kap 9).  

5. Sikker og forskriftsmessig lagring av avfall. Alt avfall skal leveres til godkjent mottak.  

6. Farlig avfall skal deklareres elektronisk via www.avfallsdeklarering.no av entreprenør 
med kopi til Bane NOR. 

7. Krav om at farlig avfall skal fraktes til deponi/mottak som har konsesjon til å ta imot farlig 
avfall.  

8. Levering av farlig avfall til deponi/mottak skal dokumenteres med kvittering/veiesedler 
etc.  

9. Genereres overskuddsmasser fra graving i/under eksisterende spor må 
overskuddsmassene håndteres i henhold til krav for gitte fraksjoner (avfall håndteres i 
tråd med avfallsplan og tilhørende forskrift.) Ev. overskudd av jordfraksjon (finstoffet) fra 
sporarbeider prøvetas og analyseres for vurdering av rett håndtering/disponering. 
Forurensede overskuddsmasser skal håndteres i henhold til føringer i tiltaksplan for 
forurenset grunn (jf. forurensningsforskriften kap 2). 

Entreprenør 

10. Avfallsplan skal følges opp i kontrakt og byggeplanfase. Bane NOR 
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6 SÆRLIGE KRAV TIL MILJØOPPFØLGING  

 

6.1 Oppfølging av tiltak og kvalitetskrav 
Oppfølging av entreprenør i anleggsperioden skjer via byggemøter og vernerunder, og evt. 

egne fagmøter dersom behov. 

 

Det skal minimum hver 14. dag gås vernerunder. Miljø følges opp som tema på vernerundene 

sammen med SHA. Koordinator utførende (KU) er ansvarlig for løpende oppfølging på lik linje 

med miljørådgiver og byggeledelsen ute på anleggsområdet. 

 

Oppfølging i anleggsperioden ivaretas av månedlig HMS-rapport som entreprenøren skal 

levere på byggemøter. Miljø skal være tema på alle byggemøter.  

 

6.2 Avvik  

Avvik er definert som mangel på oppfyllelse av krav. Dette kan være avvik fra for eksempel 

kravene i denne miljøoppfølgingsplanen eller prosjektets miljøprogram. 

Bane NOR, prosjekterende og entreprenør skal etablere et system som avdekker avvik i 

prosjekterings- og utførelsesfasen og varsle fra om disse til prosjektledelsen. Forslag til 

korreksjon av avvik fra rådgivende ingeniør og entreprenør skal godkjennes av 

prosjektledelsen. Avvikslogg skal føres i regi av prosjektledelsen og Bane NORs 

hendelsesdatabase synergi brukes for saksbehandling. 

 

6.3 Sluttkontroll og overlevering 
Ved ferdigstillelse av entreprisen sendes rapport over mengde avfall til byggherren. Rapporten 

skal være oversendt byggherren senest to uker før overtakelse. Entreprenøren skal fylle ut 

sluttrapport for avfallsplan som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper 

og -mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres 

og dokumentasjon fra mottak skal vedlegges sluttrapporten. Sluttrapporten skal sendes inn til 

kommunen i forbindelse med søknad om ferdigattest for tiltaket. 

 

Sluttrapport for eventuelle forurensede masser og svartelistede arter skal også oversendes 

byggherren som en del av sluttdokumentasjon. Sluttrapport for tiltaksplan for forurenset grunn 

skal sendes kommunen innen 3 måneder etter at tiltaket er gjennomført. 
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7 REFERANSER OG VEDLEGG 

 

Fagrapporter: 

MIP-00-A-01879 Miljøprogram  

MIP-00-A-02653 Miljøkonsekvensvurdering 

MIP-00-A-01880 Støyanalyse 

MIP-00A-01882 Geoteknisk datarapport, versjon 00A datert 12.11.2018 

MIP-00-A-01877 Geoteknisk vurderingsrapport, versjon 01A datert 21.11.2018 

MIP-00-A-02850 Geoteknisk datarapport supplerende grunnundersøkelser versjon 00A datert 

04.02.2019 

MIP-00-A-02815 Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan  

Grunnforurensning, Miljødirektoratet, https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/  

MIP-00-A-04072 Fagrapport Miljørisikovurdering  

MIP-00-A-04133 Kartlegging naturmiljø 

MIP-00-A-04076 Fagrapport støy  

 

Sentrale nettsider: 

Rødliste for arter, Artdatabanken, 2015; https://www.artsdatabanken.no/Rodliste 

 

Lover, forskrifter, Bane NORs styringsdokument (listen er ikke uttømmende): 

• Plan og bygningsloven – kapittel 29. Krav til tiltaket 

• Gjeldende reguleringsplan 

• Teknisk byggeforskrift (TEK 17) – Kapittel 9. Ytre miljø 

• Lov om jord (jordlova) 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall – Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser 

om forurensninger (forurensingsloven) 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall– Kapittel 5. Om avfall (forurensingsloven) 

• Forskrift om begrensning av forurensning – Del 1. Forurenset grunn og sedimenter 

(forurensningsforskriften) 

• Forskrift om begrensning av forurensning – Del 2. Støy (forurensningsforskriften) 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

• Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) 

• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

• Forskrift om fremmede organismer (2016)  

• Lov om kulturminner (kulturminneloven), herunder vern av bygninger 

• Lov om vassdrag og grunn (vannressursloven)  

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 

• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)  

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
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• Systemstandard for miljøledelse, ISO 14001  

• STY-604475 Sikkerhetsstyring- konsernstandard  

• STY-604533 Ytre miljø - konsernprosedyre som ligger under konsernstandard 

Sikkerhetsstyring, utdyper krav i konsernstandard Sikkerhetsstyring  

• STY-602964 Håndtering av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 

• STY-604978 Håndtering av fremmede arter og planteskadegjørere ved bygge- og 

gravearbeider 

• STY- 601325 Håndtering av avfall 

• STY-600993 Håndtering av impregnert trevirke 

• Miljøprogrammet er forankret i overordnet prosjektbeskrivelse og i Bane NORs 

styringssystem (kvalitetssystem), herunder Håndbok for offentlige planer og teknisk 

hovedplan - Plan og teknikk, samt prosjekteringsveileder 
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Versjonsstyring og revisjoner 

 

Første godkjennelse 

Utarbeidelse og godkjenning av miljøoppfølgingsplan (MOP) for <navn>/<nummer>: 

 

Distribusjonsliste 

Navn: Stilling/rolle: Virksomhet/enhet: 

   

   

   

   

   

   

 

 Revisjoner 

 

 

Dato: Utarbeidet av:  Godkjent av: Signatur: 

    

Dato: Beskrivelse av endringer: Utarbeidet av: Godkjent av: 

    

    

    

    

    



 
  
 

Samferdsel - Trafikk og miljø og Kulturarv 
 
  
  

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

Vestre Toten Kommune  
Postboks 84 
 
2831 Raufoss 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
19/1279-23 2020/19385-6 

Annbjørg Backer 
28.04.2020 

 

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Reinsvoll stasjon - Vestre 
Toten kommune 
 
Vi viser til høringsbrev datert 13.03.2020 med svarfrist 26.04.2020. Saken omhandler 
offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reinsvoll stasjon, Vestre Toten kommune. 
Hensikten med planarbeidet er å etablere et kryssingsspor for Gjøvikbanen ved Reinsvoll 
stasjon som gjør det mulig for to møtende tog å passere hverandre. Tiltaket er nødvendig for 
at Gjøvikbanen skal få faste timesavganger, jf. handlingsprogrammet for jernbanen. 
 
Samferdselsfaglige merknader 
Fra 01.01.2020 ble drift, utbygging, planlegging og forvaltning av fylkesvegene overført fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunene. Disse oppgavene utføres nå av 
samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. I tillegg til at fylkeskommunen uttaler seg 
som forvalter av fylkesveger, har vi samferdselsfaglig også ansvar for å sørge for at 
regionale føringer innenfor trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
miljø og klima, samt tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk, blir ivaretatt i 
planleggingen. Vi viser også til Kommunal- og moderniseringsdepartementets Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, vedtatt ved kongelig 
resolusjon 14.05.2019. 
 
Planforslaget omfatter ny planskilt adkomst til spor på vestsiden av jernbanen. Det er 
konkludert med en løsning i form av ny gangbru over jernbanen. Løsningen innfrir krav til 
universell utforming.  
  
Fylkeskommunen har ansvar for fylkesvegnettet. Fylkesrådmannen oppfatter at skoleveg er 
nevnt i planleggingen, men først og fremst i sammenheng med anleggsfasen. 
Fylkesrådmannen ber om at videre arbeid knyttet til anleggsfasen skjer i dialog med 
Innlandet fylkeskommune. 
  
Utredningen antyder økt sykkel- og gangtrafikk langs fv. 2378, Svein Erik Strandlies veg, i 
undergang under jernbanen, som følge av jernbanetiltaket. Undergangen er en smal og 
lav undergang uten egen tilrettelegging for myke trafikanter. Fylkesrådmannen kan ikke se at 
det er vurdert forbedringer i denne forbindelsen. Fylkesrådmannen mener at denne 
forbindelsen må avklares nærmere i dialog med Innlandet fylkekommune. Dette som 
grunnlag for løsninger i anleggsfasen og for permanent situasjon.  
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Fylkesrådmannen forutsetter at konsekvenser for vegnettet blir videre avklart i forbindelse 
med pågående reguleringsarbeid for næringsområdet vest i området mellom jernbanen og 
Rv. 4. 
 
Vi ønsker i tillegg å gi vår tilslutning til høringsuttalelse fra Statens vegvesen datert 
23.04.2020 vedrørende trafikksikkerhet og hensyn til myke trafikanter. 
 
Merknader fra kultuarv 
Ved varsel om oppstart forutsatte kulturminnemyndighetene at hensynet til bygningsmiljøet 
på Reinsvoll stasjon som er regulert til bevaring i gjeldende plan ble videreført i det videre 
arbeidet med reguleringsplanen. Dette er ivaretatt i plankart og bestemmelse.  Vi vil foreslå 
at teksten i bestemmelsen endres slik;  
 
4.2 Kulturmiljø – H570 
Hensynssone vern gjelder verneverdige bygninger i planen. Tiltak som berører bygningenes 
eksteriør skal omsøkes og kulturminnemyndighet i Innlandet fylkeskommune skal uttale seg 
om slike tiltak. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Helge Stikbakke  
Enhetsleder Trafikk og miljø  
  
 Annbjørg Backer 
 Saksbehandler 
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Merknader - Reguleringsplan - Reinsvoll stasjon - Vestre Toten kommune - 

høring 

Vi viser til brev datert 13.03.2020. 

 

Bakgrunn  

Planforslaget skal legge til rette for å etablere krysningsspor for jernbanen ved Reinsvoll 

stasjon, som vil gjøre det mulig for to tog å passere hverandre. Dette vil legge til rette for 

timesavganger for tog mellom Oslo og Gjøvik.  

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både 

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende. 

 

Våre innspill til planarbeidet 

Våre innspill gjelder for planområdet generelt og for anleggsperioden.  

 

Planområdet 

Det er vist til hensynssoner for frisikt på veg O_SV1 og SV, men det framkommer ikke 

frisiktlinjer i plankartet. Frisiktlinjer må tegnes inn i plankartet. 
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På stasjonsområdet anbefales det å regulere inn plassering av kjøreveg, parkering og areal 

for gående og syklende for å ivareta trafikksikkerheten.  

 

Anleggsperioden 

Det må sikres god framkommelighet og trafikksikkerhet i planområdet og tilstøtende 

områder under anleggsperioden. 

 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter i og ved Reinsvoll sentrum: 

Anleggsområdet ligger ved Reinsvoll sentrum og langs skoleveg. Det er derfor viktig å sikre 

gående og syklede i anleggsperioden. Det må tas inn rekkefølgebestemmelser om sikring av 

strekningen fra gang- og sykkelveg under rv. 4 i vest og videre forbi anleggsområdet mot 

Reinsvoll barneskolen og i idrettshall i øst. Dette må komme i tillegg til ordinær utarbeiding 

av arbeidsvarslingsplaner. Området er beskrevet som anleggsveg til krysningssporet fra sør.  

 

Det samme gjelder for veger gjennom Reinsvoll sentrum som vil bli brukt til anleggstrafikk. 

Vi forutsetter et godt samarbeid med skolen, for å finne gode løsninger for strekninger og 

krysningspunkter der skolebarn vil trafikkere ved skolestart og -slutt. Det må også 

planlegges godt for annen gange- og sykkeltrafikk langs de vegene som vil bli benyttet til 

anleggstrafikk gjennom sentrum.  

 

Trafikksikkerhet ved perioder med buss for tog: 

I planbeskrivelsen framgår det at en vil benytte eksisterende holdeplass for buss rett ved 

Reinsvoll stasjon på østlige side. Vi antar dette gjelder holdeplasser i Sentrumsgata. Vi gjør 

oppmerksom på at holdeplassene her er kantstopp. Det må planlegges slik at buss for tog 

ikke medfører opphoping og kø av annen trafikk, og dermed medfører trafikkfarlige 

situasjoner. Bruken av holdeplasser må avklares med Innlandstrafikk for å ta hensyn til den 

ordinære busstrafikken på stedet. 

 

 

Statens vegvesen, Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

Seksjonssjef Astrid Kristiansen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 

 



     
 

     

      
      
      

      
      

      

Postadresse 
Postboks 405 
Sentrum 
0103 Oslo 

Fakturaadresse 
Fakturasenteret 
Postboks 4394 
2308 Hamar 

Telefon 
468 70 400 
Telefaks 
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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Reguleringsplan Reinsvoll stasjon i Vestre Toten kommune - 
uttalelse 
 
Viser til mottatte varsel om høring av forslag til reguleringsplan for Reinsvoll stasjon. 

Forsvarsbygg uttaler seg i denne type saker med det utgangspunkt å skulle ivareta forsvarssektorens 
arealbruksinteresser. 

Vi kan ikke se at planen 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 

  
 Solveig Jarstadmarken 
 Arealplanlegger 
 Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region øst 
 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 

 
 

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

31.03.2020 2020/1977-2/315 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Vestre Toten kommune 
 
 
  

Solveig Jarstadmarken 

 
 
 

19/1279-23 



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

VESTRE TOTEN KOMMUNE
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Dato: 01.04.2020
Saksref: 201913759-6
Deres ref.: 19/1279-23
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Nina Michalowska
Telefon:
Mobil: +47 45632022
E-post: Nina.Michalowska@banenor.no

Vestre Toten kommune -uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Reinsvoll
stasjon

Vi viser til høringsbrev datert 13. mars 2020.

Bane NOR er forslagstiller til planen. Vi viser til dialogen vi har hatt med kommunen vedr.
planforslaget og har ingen ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
Sjef Planforvaltning
Planavdelingen, Infrastrukturdivisjonen

Nina Michalowska
Overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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NVEs generelle uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Reinsvoll stasjon - Vestre Toten kommune, Oppland 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 13.3.2020. 

 

NVE gir generell tilbakemelding og ikke konkret uttalelse i denne saken. 

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 har også ansvar for å 

bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde 

strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).  

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 av 

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.  



 
Side 2 

 

 

 

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 22. mai 2014) 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.  Vi viser også til følgende publikasjoner fra 

Norsk Vann: Veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Rapport 

B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling». 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 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 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Svar til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Reinsvoll 
stasjon i Vestre Toten kommune - planID 158 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 13. mars 2020. 
 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til reguleringsplan for Reinsvoll stasjon.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Håvard Hammerstad 
seksjonssjef rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Håvard Hammerstad 
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SVAR - REGULERINGSPLAN - REINSVOLL STASJON  
 
Teknisk drift har ingen merknader til planforslaget. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bodil Kristin Evenstad 
driftssjef 
 
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift. 
 
Vedlegg 
 
 
 
Kopi til 
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VESTRE TOTEN KOMMUNES UTTALE TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 
FYLKESVEGER 2022-25 (27)  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vestre Toten kommune har følgende prioriteringsliste som innspill til Innlandet fylke i 
forhold til nytt handlingsprogram for fylkesveger: 
1. Fv. 2368 Storgata – opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate 
2. Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen – opprusting av Eina sentrum til miljøgate 
3. Fv. 246 Bøverbruvegen – ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. handlingsprogram for fylkesveger i Oppland 2018-2021 (23) 
2. detaljer for prioritert tiltak 1 
3. detaljer for prioritert tiltak 2 
4. detaljer for prioritert tiltak 3 
5. melding om vedtak fra 2016 
6. saksframlegg fra forrige runde (2016) 
7. sakspapir fra behandling i regionrådet  
8. presentasjon gitt i regionrådet 

 
 
Innledning 
Fylkestinget gjør prioriteringer for drift, vedlikehold og investeringer på 
fylkesvegnettet gjennom fireårige handlingsprogrammer og årlige budsjetter. 
 
Handlingsprogrammet for Hedmark for perioden 2018–2021(23) ble vedtatt av 
fylkestinget i Hedmark i juni 2017. Handlingsprogrammet for Oppland for perioden 
2018–2021(23) ble vedtatt av fylkestinget i Oppland i oktober 2018. Bevilgninger til 
fylkesveger blir endelig fastsatt av fylkestinget i forbindelse med den årlige 
behandlingen av fylkesbudsjettet.  
 
Fylkestinget i Innlandet vil i 2021 behandle en sak om nytt handlingsprogram for 
fylkesveger i Innlandet for perioden 2022–2025(27). 
 
Prioriterte områder i Handlingsprogrammet for Oppland var  

 Trafikksikkerhet 
 Regional utvikling/framkommelighet 
 Miljø – med hovedfokus på klimautfordringen 
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 Universell utforming 
 
Følgende områder kan defineres inn i punktene over, men må synliggjøres i tillegg: 

 Gang- og sykkelveger, inkludert sykkelbyer 
 Tilrettelegge for kollektivtrafikk 
 By- og tettstedsutvikling 

 
Det var lagt stor vekt på å møte kommende utfordringer innen 
befolkningssammensetning og bosettingsmønster, skape gode bo- og 
arbeidsregioner samt å møte klimautfordringer. 
 
Saksgang 
Vestre Toten kommune har mottatt invitasjon fra Innlandet fylkeskommune om å 
komme med uttale til handlingsprogram for fylkesveger.  
 
Saken har blitt sendt på høring internt i organisasjonen og blir videre tatt opp i 
politiske organ. Uttale til handlingsprogram for fylkesveger blir lagt fram for 
planutvalget før den går videre til kommunestyret.  
 
Saken var oppe i regionrådet i Gjøvikregionen 17. februar 2020. Følgende vedtak ble 
fatta: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
REG- 04/2020 Vedtak: 
1. «Interkommunalt politisk råd i Gjøvikregionen prioriterer Fv33 som den 
viktigste fylkesvegen å utbedre i Gjøvikregionen, slik Oppland fylkesting 
vedtok den 23.10.2018. 
2. Kommunene i Gjøvikregionen oppfordres til å sette Fv33 først på sin 
prioriteringsliste, og spille inn de fylkesveger som for øvrig er viktige for sin 
kommune.» 

 
Frist for å komme med innspill til handlingsprogram for fylkesveger er satt til 20. juni 
2020. Vestre Toten kommune har fått utsatt frist for å kunne behandle saken i 
kommunestyret 25.06.2020.  
 
Fakta 
I Vestre Toten kommune er det et betydelig nett av viktige fylkesveger som binder 
kommunen sammen med nabokommunene. De mest trafikkerte går via Raufoss som 
jo er det største tettstedet og kommunesenter med et betydelig antall arbeidsplasser 
både i privat og offentlig sektor.  
 
Utfordringsbildet 
Fylkeskommunen peker på følgende viktige utfordringer som vil bli sentrale framover:  

 Store og små bruer  
 Forfall og vedlikeholdsbehov  
 Klima gir store utfordringer  

o Tilpasning til endringer i klimaet  
o Reduksjon av klimautslipp fra egen virksomhet og trafikk generelt.  

 Trafikksikkerhetstiltak, bl.a. utforkjøringsulykker  
 God framkommelighet for alle trafikantgrupper  

o Gang- og sykkeltiltak  
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o Kollektivtiltak  
o Næringslivets transportbehov  
o Universell utforming  

 Areal og transportstrategier, byutvikling  
 Samfunnssikkerhet  
 Eierskap og omklassifisering av bl.a. veglys og gang- og sykkelveger  
 ITS, bredbånd  
 Rasteplasser  
 Sammenhengen mellom Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet for 

fylkesveg  
 
 
Vurdering 
Fylkeskommunen peker på mange utfordringer og Vestre Toten kommune ser alle, 
men vil peke på de som særlig er viktige for vår kommune. Temaene henger 
sammen og mange argumenter vil være felles for flere overskrifter.  
 
Forfall og vedlikeholdsbehov 
Vegsystemet i Norge er sammensatt med mange ulike eiere og aktører. For dem 
som bruker infrastrukturen er det underordnet hvem som eier og drifter det, det skal 
bare fungere hele vegen fra start til mål på reisen. Kommunen har etterslep på 
vedlikehold på sine anlegg og vil utfordre fylkeskommunen til å ta ansvar for sine. 
Koordineringen i mellom de ulike anleggseierne er et viktig tema som bør løftes fram. 
 
Klima gir store utfordringer 
Det er et mål i seg selv å søke å redusere bilbruk. Vestre Toten kommune er en 
typisk Innlandskommune der bilen oftest er førstevalg som transportmiddel. Vi 
oppfordrer fylkeskommunen til å sette stort fokus på kollektivtransport. Gjøvikbanen 
får utvida kapasitet med timesavganger og stasjonene på Eina, Reinsvoll og Raufoss 
vil da bli enda mer attraktive knutepunkter for flere reisende. Mulighetene for å kunne 
ta buss, gå eller sykle til stasjonen bør få fokus.  
 
God framkommelighet for alle trafikantgrupper  
I Vestre Toten kommune har vi et særlig fokus på skoler og tilkomst til disse. 
Trafikktellinger viser at mange av elevene går og sykler til skolen og det må vi jobbe 
med for at fortsetter. De fleste gående og syklende bruker hele den tilgjengelige 
infrastrukturen uavhengig av hvem som eier og drifter. Det er viktig at vi har fokus på 
helhetlige løsninger, snarveger og sikkerhet for alle trafikantgrupper, med spesielt 
fokus på gående og syklende.  
 
Næringslivets transportbehov er og et viktig fokusområde i Vestre Toten da et av 
Norges største næringsområder ligger på Raufoss. Her er det stor innpendling av 
arbeidskraft og store mengder gods som skal ut og inn. Tilkomstveger til 
industriområdene Prøven og Raufoss næringspark er diskutert i ATP-prosjektet på 
Raufoss.   
 
Areal og transportstrategier, byutvikling  
Kommunen er godt i gang med et areal- og transportplanprosjekt på Raufoss. Vi 
håper at fylkeskommunen ser seg tjent med å fortsette i disse prosjektene. ATP-
prosjektet samler alle viktige deleiere i infrastrukturen på Raufoss, og det i seg selv 
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er en verdi for stedet og byens utvikling. Vi ser at det i gjeldende handlingsprogram 
for fylkesveger er nevnt at en skal se nærmere på miljøgater i flere tettsteder i 
regionen deriblant på Raufoss. Storgata på Raufoss er på mange måter den viktigste 
ferdselsåra i kommunen og kommer på topp i vår liste over tiltak som bør prioriteres. 
Trafikken her er høy, men mye kan nok gjøres for at den skal kunne oppleves som 
mindre belastende når det kommer til støv og støy. I ATP-prosjektet ser en og etter 
bedre forhold for gående og syklende generelt. Andelen gående og syklende bør 
kunne økes på Raufoss der de fleste bor innafor en radius på 4 km fra sentrum.  
 
Sammenhengen mellom NTP og handlingsprogram for fylkesveger 
Dette er det prisverdig at fylkeskommunen vil sette fokus på. For Vestre Toten 
kommune sin del er diskusjonene rundt rv 4 sammensatt og vi opplever at det er lite 
fokus på det helhetlige trafikkbildet. De som bor et sted har andre behov enn de som 
bare skal kjøre forbi eller igjennom. Valg av nye vegtraseer utløser en diskusjon 
rundt tilkomstveger, gang- og sykkelveger og tettstedutvikling. Det er et komplisert 
bilde med ulike vegeiere og aktører. 
 
Sammenheng med andre viktige prosesser 
Samarbeidet om Mjøsbystrategien er viktig for Innlandet. I det arbeidet pekte Vestre 
Toten kommune på rv 4 og næringstrafikk. For kommunen er det viktig å få 
storbiltrafikken så fort som mulig ut på et riksvegnett som gir kortest og raskest veg til 
markedene utafor Norge. Forbindelsene mellom kommunale veger og riksveger er 
ofte fylkesvegene. Disse må ha en slik standard at de gir gode forhold for 
transportørene.  
 
Innlandsstrategien er på høring i disse dager og et av fokusområdene der er 
infrastruktur. Kommunen vil blant annet komme med innspill i forhold til tilkomst til 
kollektivknutepunkter. Vestre Toten kommune vil peke på viktigheten av å se alle 
planer og tiltak i sammenheng. Det blir en utfordring for kommunene å følge opp 
intensjoner i regionale planer om det ikke samtidig følger økonomiske midler med.  
 
Resultater for Vestre Toten i forrige periode 
Vestre Toten kommune fikk ingen midler til konkrete tiltak i forrige handlingsprogram. 
Kommunen har fått tildelt midler som ATP-kommune for å gjennomføre 
prosjektperioden fram mot en eventuell samarbeidsavtale er underskrevet. 
Finansieringen av prosjektet deles likt mellom fylkeskommunen, Statens vegvesen 
og kommunen med 150.000,- hver i 2 år. I 2018 fikk vi tildelt 500.000,- til 
sykkelparkeringer i fra en fylkeskommunal ATP-pott til konkrete tiltak i Raufoss mot 
at vi la inn like mye fra kommunen sin side.  
 
 
Prioriteringskriterier 
Vestre Toten kommune vil prioritere sine innspill til tiltak etter noen kriterier. Flere 
faktorer må vurderes i en prioriteringsliste, bl.a. befolkningsgrunnlag, elevtall på 
aktuelle skoler, trafikktall og pågående/planlagte utbyggingsprosjekter innenfor 
nedslagsfeltet til de enkelte prosjekt. 
 
Vurderingene må også ses i sammenheng med føringer og prioriteringer i relevant 
planmateriale, bl.a. kommunens trafikksikkerhetsplan for perioden 2018-2021, og 
kommuneplan for perioden 2012-2023. 
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Tiltakene som er prioritert fra Vestre Toten kommune vil komme mange til gode. De 
er knyttet til vegstrekninger med høye trafikktall.  
 
Vi har sett etter tiltak som gir høy effekt i forhold til der flest folk bor og ferdes, hvor vi 
mener det er størst potensiale for å få folk til å velge å gå eller å sykle framfor å ta 
bilen. Halvparten av befolkninga bor på Raufoss og Storgata er et utfordrende punkt i 
en by der mye av næringstrafikken går i gjennom sentrum sammen med alle andre 
trafikantgrupper. I kommunenes andre tettsteder vil vi og prioritere tiltak som kan 
legge bedre til rette for gående og syklende, og dermed og lette situasjonen for de 
andre trafikantene. Bedre forhold for gående og syklende i de områdene der folk i 
hverdagen kan gå og sykle uten altfor store avstander vil gi god effekt som 
utslippsreduserende tiltak. For økt folkehelse vil dette være gode tiltak både i 
hverdagen, men og som fritidsreiseveger.  
 
1.prioritet Fv. 2368 Storgata – opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate  
Raufoss er kommunesenter og handelssted med mange bedrifter etablert innen 
industri og annen næring. Offentlig tjenesteyting er i stor grad lokalisert her med 
skoler, institusjoner, rådhus og kulturhus. Rafoss er et sted der sentrum som ligger i 
et lite dalstrøk har både jernbane, veg og Hunnselva. Biltrafikken har ikke så mange 
alternative veger og det blir stor belastning i Storgata. Kommunen har stort fokus på 
at industrien skal kunne utvikle seg i takt med sentrumsutvikling. Vi ønsker at stedet 
ikke skal ese utover, men har fokus på fortetting. For å legge til rette for gode steder 
å bo og arbeide, handel, Kommunen har mange planer og prosjekter som 
understøtter; sykkelplan, ATP, Arkitektkonkurransen Europan i bykjernen. Det er 
mange fordeler for Vestre Toten kommune om Storgata på Raufoss får en bedre 
utforming som kan dempe støy, støv og utrygghet.  
 
Raufoss har ca halvparten av innbyggerne i kommunen, og det er her vi har størst 
vekst i folketall og nye boenheter. 

 
Fv. 2368 Storgata – Raufoss sentrum 
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2.prioritet  Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen – opprusting av Eina sentrum til 

miljøgate  
Prioriteringen henger sammen med kommunens investering i ny løsning for gående 
og syklende i den søndre del av Fjordgata som er kommunal. Fjordgata er viktig som 
skoleveg til Thune skole og for tilkomst til sentrum av Eina. Opprustning i Eina 
sentrum vil styrke hele Eina-området da dette er handelssentrum og 
kollektivknutepunkt. Sentrumsutvikling er veldig viktig for mindre tettsteder. På Eina 
er det private planer om utvikling av sentrum med ny næringsvirksomhet og nye 
boliger. Boligfeltet Vadlia bygges ut nå. Eina har stasjon på Gjøvikbanen og vil bli 
mer attraktivt som pendlepunkt ved opprustning av Gjøvikbanen og oppgradering til 
timesavganger. Stasjonsområdet ligger i Fjordgata. 
 

 
Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen – Eina sentrum 
 
 
Alternativ 2b: 
På Eina er strekningen videre sørover langs fv 2380 Hågårdvegen over jernbanen og 
til boligområder et prioritert område i forhold til gående og syklende. Elever ved 
Thune skole som bor i dette området har fylkesvegen som skoleveg. Løsning for 
gang- og sykkel er prioritert som tiltak i kommunens trafikksikringsplan og vil kunne 
velges som et alternativ til oppgradering av Fjordgata og omlegging til miljøgate 
gjennom sentrum.  
 



  20/650  

 
Fv. 2380 Hågårvegen – Eina 
 
3. prioritet  Fv. 246 Bøverbruvegen – ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og 

Reinsvoll 
Tiltaket er viktig for sentrumsutvikling i disse 2 tettstedene som ligger ikke langt fra 
hverandre. Fylkesveg 246 er skoleveg både for elever ved barneskole, 
ungdomsskole og videregående. Fylkeskommunen har satset på opprusting av Lena-
Valle videregående skole som har avdeling for husdyr på Presteseter, i mellom 
Reinsvoll og Bøverbru, med tilkomst fra fv 246. Sykehuset Innlandet har et av 2 
sykehus for psykiatri vegg-i-vegg med skolen, Reinsvoll sykehus. Det ligger noe 
næringsvirksomhet langs fylkesvegen og kommunen har et påbegynt 
næringsområde, Gjestrum, med avkjørsel direkte til fylkesvegen, som også er 
avkjørsel til Franzefoss sitt anlegg Miljøkalk. Området er mye brukt av folk for å gå 
eller sykle på tur til eller gjennom, i tillegg til nyttetrafikken som anleggene genererer.  
Reinsvoll stasjon blir et viktigere trafikknutepunkt ved opprustning av stasjonen og 
bedre tilbud på Gjøvikbanen. Kommunen planlegger ny løsning av kommunal gang- 
og sykkelveg mellom stasjonsområdet og fylkesvegen. Strekningen Bøverbru-
Reinsvoll er viktig for å prøve å få på plass et helhetlig nett med GS-veg i 
kommunen.  
 
Dersom rv. 33 skal opprustes, slik det er nevnt tidligere i saksframlegget, vil trasèen 
Bøverbru- Reinsvoll bli viktig. I dag er det problemer med trailere som kjører seg fast 
i Sletta, og det må jobbes for at disse dirigeres om Bøverbru-Reinsvoll til rv 4 og 
næringsparken på Raufoss. Da bør det også komme GS-veg langs strekningen.  
 
Strekningen mellom Bøverbru og Reinsvoll er ca 3 km og det er 80 km/t på en del av 
vegen.  



  20/650  

 
 
Konklusjon 
I forrige runde av utarbeidelse av handlingsplan for fylkesveger hadde Vestre Toten 
kommune en rekke innspill. Sakspapirene er vedlagt.  
 
Som en konsekvens av sammenslåing av to fylker er noen vegnummer byttet;  
fv 110 Storgata = fv 2368 
fv 117 Hågårvegen = fv 2380 
fv 246 Reinsvoll-Bøverbru = fv 246 
 
Kommunedirektøren vil prioritere tiltak som gagner de tettstedene der det er skoler 
og opprettholder prioriteringslista slik den var innstilt i 2016.  
 
Vestre Toten kommune har som Oppland fylkeskommune gjorde i sitt gjeldene 
handlingsprogram;  «…lagt stor vekt på å møte kommende utfordringer innen 
befolkningssammensetning og bosettingsmønster, skape gode bo- og 
arbeidsregioner samt å møte klimautfordringer.» 
 
 
Kommunedirektørens innstilling til prioriterte tiltak  
Følgende tiltak prioriteres fra Vestre Toten kommune som innspill til 
handlingsprogram for fylkesveger: 
1. Fv. 2368 Storgata – opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate  
2. Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen – opprusting av Eina sentrum til miljøgate  
3. Fv. 246 Bøverbruvegen – ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Eirik Røstadsand 
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Vi knytter Oppland sammen

Fylkesvegene våre binder oss sammen, og vi i Oppland fylkeskommune jobber målretta for å utvikle
framtidsretta næringer i hele fylket vårt. Gode og trygge veger er avgjørende viktig for utvikling av
bedrifter og næringsliv, og for din og min mulighet til å bo, jobbe og drive med aktiviteter.

I  Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 legger vi næringslivet og enkeltmenneskets behov til
grunn. Vi fokuserer derfor på økt vedlikehold, gang-og sykkelveg, sykkelbyer og der behovet er
størst. Vi har et spesielt ansvar i Oppland med en stor reiselivsnæring og som det største hyttefylket i
Norge. Potensialet er stort og gjennom handlingsprogrammet legger vi til rette for at de og andre
næringer kan blomstre, og at folk får gode opplevelser og trygge veger til hotellet, hytta eller boligen
sin.

Gradvis gjennom forrige handlingsprogram har vi satset mer på vedlikehold som gjør at vi får mer veg
for pengene. Vi jobber også etter  godt-nok-prinsippet som vi mener bidrar til flere utbedringer i
Oppland. Vi har hatt en stor satsing på fylkesveg 33 de siste åra, og denne satsinga skal vi fortsette
inn i neste periode.

Vi vil også sikte inn der forfallet er størst med et fokus på særlig viktige beredskapsveger. Vi mener
det bidrar til bedre, og ikke minst tryggere veger i Oppland. For trafikksikkerhet er en av de viktigste
ansvarsoppgavene våre i fylkeskommunen. Vi ser svært gledelig på at tallene for skadde og drepte er
betydelig redusert, men vi har ingen å miste så arbeidet fortsetter uavbrutt.

Alt vi gjør i Oppland har også en tydelig grønn og framtidsretta profil, og i dette
handlingsprogrammet øker vi tilskudd til grønne tiltak for å nå ambisjonen vår om å være
klimanøytrale innen 2025. Vi vil i enda større grad legge til rette for gående og syklende som er
avgjørende for bedre trafikkavvikling, tryggere bygder og byer, og ikke minst for etrenere klima.

God kommunikasjon er sentralt for samfunnsutviklinga vår. Det er mange utfordringer i Oppland
med et stort fylkesvegnett og et betydelig vedlikeholdsetterslep. Vi skal fortsette å tenke smart slik at
vi er med å forme framtida til det beste for alle oss i Oppland.

Even Aleksander Hagen
Fylkesordfører i Oppland
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1. Innledning  

Handlingsprogram for fylkesvegene i Oppland 2018–2021 (–23) ble vedtatt av fylkestinget i oktober 
2017 (sak nr. 73/17). Fylkeskommunen, som største vegeier i fylket, har ansvar for å utarbeide et 
handlings-program for vegnettet.  
 
Ansvaret for eierskap, utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet innebærer at fylkes-
kommunen må foreta prioriteringer for hvordan den skal drifte og utvikle vegnettet i framtiden. Det 
er viktig med en god kostnadsstyring av handlingsprogrammet. Det er nødvendig med en årlig 
gjennomgang av tiltakene i programmet parallelt med arbeidet med Fylkesbudsjettet for det 
kommende år. 
 
Fylkesvegnettet er på totalt 3007 km. Til sammenligning er riksvegnettet i Oppland på totalt 795 km.  
 
Det er mange utfordringer knyttet til fylkesvegene. Rapport nummer 65 fra Statens vegvesen (SVV) i 
2012, Fornyelse av fylkesvegene i Region øst1, viser at det ville koste ca. 1,2 mrd. kroner å fjerne 
forfallet på fylkesvegnettet i Oppland. Når det samtidig er kostnadsutfordringer både på investering 
og drift, er det særdeles viktig å bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte.  
 
I gjeldende handlingsprogram har vi flere målområder for samferdsel. Det er stort sammenfall 
mellom de nasjonale og regionale målsettingene. Følgende fire områder peker seg ut: 
 
 Trafikksikkerhet  

 Regional utvikling/framkommelighet  

 Miljø – med hovedfokus på klimautfordringen  

 Universell utforming  

  
Følgende områder kan defineres inn i punktene over, men må synliggjøres i tillegg:  
 
 Gang- og sykkelveger, inkludert sykkelbyer  

 Tilrettelegge for kollektivtrafikk  

 By- og tettstedsutvikling  

 
Regional planstrategi 2016-2020 prioriterer følgende områder innen samferdsel som har betydning 
for handlingsprogrammet: 
 
 Arbeide for redusert klimaavtrykk og lokal miljøbelastning fra transportsektoren gjennom 

redusert bilandel og busser med lavere utslipp. 

 Tiltak for økt andel for kollektivtransporten, herunder bedre tilgjengelighet for alle 
brukergrupper. 

 Bedre infrastruktur og kollektivtilbud i samarbeid med Hedmark for å skape en mer integrert bo- 
og arbeidsmarkedsregion rundt Mjøsa. 

 Økt innsats på vedlikehold for å redusere etterslepet på fylkesvegnettet og gjøre dette bedre 
rustet til å takle flom og ekstremvær. 

                                                           
1 Se også rapport nr. 183 - 2013 Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? 
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 Stort påtrykk og konstruktive innspill til regjeringen i samarbeid med Hedmark og 
Østlandssamarbeidet for å realisere viktige samferdselsprosjekter og følge opp vedtak i NTP. 

 Fortsatt høyt trykk på fysiske og trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak som opplæring og 
holdningsskapende tiltak. 

 
Fylkesutvalget i Oppland behandlet prosessen for utarbeidelse av nytt handlingsprogram 2018 – 
2021 i møtet 1. desember 2015 - sak 112/15.  
 
Sammen med leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet, har Statens vegvesen Region øst 
(SVRØ) og Oppland fylkeskommune (OFK) i løpet av vinteren 2016 hatt møter med alle fylkets 
kommuner. Formålet har vært å drøfte aktuelle problemstillinger, og gi anledning til å komme med 
innspill og prioriteringer til planarbeidet. Prosjektene som er vurdert tar utgangspunkt i dette 
materialet. Det er i tillegg tatt med enkelte prosjekter som ikke er prioritert av kommunene, men 
hvor SVRØ/OFK ved utarbeidelsen av handlingsprogrammet har vurdert tiltakene som så viktige at de 
bør tas inn i planen. Et første utkast til handlingsprogram ble lagt fram for fylkesutvalget 24.1.2017, 
og dette utkastet lå til grunn for høringen som ble gjennomført med frist 3. mai 2017. 
 
Komite for samferdsel og trafikksikkerhet har vært styringsgruppe for arbeidet med nytt handlings-
program for fylkesveger. En faglig prosjektgruppe har bestått av representanter fra SVRØ og OFK.  
I tillegg har representant fra KS Oppland og Vegforum Innlandet deltatt.   
 
Gjennom hele planprosessen har komité for samferdsel og trafikksikkerhet vært en aktiv 
styringsgruppe som har drøftet de ulike problemstillingene som er lagt fram av prosjektgruppa.  
I prioriteringene av de enkelte tiltak, som er forankret i fylkeskommunens "måldokumenter", har 
komitéen derfor hatt en viktig rolle.  
 
Stortinget vedtok sommeren 2017 Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029. Transportetatenes 
forslag forelå i februar 2016, og OFK avga sin uttalelse etter behandlingen i fylkestinget i juni 2016. 
NTP gir viktige føringer for arbeidet med handlingsprogrammet for fylkesvegene. Primært er NTP en 
plan for den statlige infrastrukturen, men også fylkesvegene blir omtalt. Fylkeskommunen har i sin 
uttalelse særlig pekt på misforholdet mellom økonomiske rammer og fylkesvegnettets omfang. 
 
Ny handlingsplan for trafikksikkerhet 2018-2021 er utarbeidet av Oppland fylkes trafikk-
sikkerhetsutvalg (FTU). Denne var på høring parallelt med fylkesvegprogrammet, og ble vedtatt i 
fylkestinget høsten 2017. Trafikksikkerhet er et gjennomgående tema som ligger til grunn for mange 
av prosjektene som skal gjennomføres innen alle programområder i handlingsprogrammet. Satsingen 
på trafikksikkerhet er derfor mye større enn det som kommer fram gjennom bevilgninger til FTU og 
investeringstiltak under programområdet trafikksikkerhet. 
 
Det ble i 2017 gjort en tilleggsbevilgning på 1502 millioner kroner for økt vedlikeholdsinnsats på 
fylkesvegnettet. Deler av dette kommer til anvendelse i 2018, men disse tiltakene framkommer ikke 
av tabellene i handlingsprogrammet, da bevilgningen ble gjort i 2017 og tiltak/prosjekter er vedtatt. 

 

                                                           
2 Inkl. mva. Uten mva. er bevilgningen på 125 millioner kroner. 
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2. Utfordringer og behov

Oppland skal utvikles mot en grønnere framtid. Lokalmiljøene skal bidra til høy trivsel og bærekraftig
velferd med god miljøbevissthet. For å klare dette må samfunnsutviklingen skje i et grønt perspektiv
som innebærer omstilling til et lavutslippssamfunn. Oppland har unike naturverdier som gir store
muligheter til å bidra til et grønt skifte nasjonalt.

Befolkningsutviklingen gir nye utfordringer

En stor utfordring for befolkningsutviklingen i Oppland er knyttet til skjev alderssammensetning og
fraflytting. Oppland har lav befolkningsvekst sammenlignet med landet forøvrig. Den lave
befolknings-veksten skyldes at vi har landets eldste befolkning, langvarig fødselsunderskudd og lav
andel innvandrere.

Åtte av ti personer i Norge bor nå i tettbygde strøk. Etter andre verdenskrig var andelen bare 50 %.
Andelen bosatte i by eller tettsted i Oppland har økt fra 54 % til 58 % fra 2000 til 2014. Likevel er
Oppland det fylket i landet med mest spredtbygd bosettingsmønster.

Oppland er et reiselivsfylke. Det er en større andel arbeidsplasser innen reiselivet i Oppland enn
landet totalt, mens bildet er motsatt innen øvrig personlig, forretningsmessig og finansiell
tjenesteyting.

Oppland er i stor grad et transittfylke for både personer og gods på veg og bane, med viktige
nasjonale transportårer som E6, E16 og Dovrebanen, samt Rv. 4 og Gjøvikbanen som andre viktige
regionale samferdselsårer. Byer og tettsteder i fylket er lite kompakte, noe som medfører mye
transport og gjør det krevende å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning fra privatbiler og
andre kjøretøy.

Forventningene til et godt kollektivtilbud har blitt større de senere årene. Dette har påskyndet en
god utvikling av rutetilbudet, samt en forbedring av komfort og informasjon. Utviklingen i antall
bussreiser følger i hovedsak den totale utviklingen i antall reiser i Oppland. Det er reisevekst i byene
Lillehammer og Gjøvik, mens i regiontrafikken varierer resultatene mer. Flere lokale rutetilbud er
fjernet eller står i fare for å bli redusert. Fylkeskommunen er ansvarlig for den fylkesinterne trafikken
med buss, men er i stor grad avhengig av statens jernbaneprioriteringer og det kommersielle
busstilbudet når det kommer til fylkeskryssende trafikk.

En stor andel av befolkningens reiser i Oppland gjøres med bil. Andelen som går, sykler eller reiser
kollektivt er lav. Utfordringen er å få folk til å endre et slikt reisemønster. Samtidig må
kollektivtilbudet gjøres mer miljøvennlig, tilgjengelig og effektivt.

Det er flere drepte og skadde i trafikken i Oppland per kjørte kilometer enn i landet som helhet.
De fleste alvorlige ulykkene skjer på riksvegnettet, hvor trafikken er størst. Vi har imidlertid en sterkt
nedadgående trend i antall drepte og skadde i trafikken i Oppland, i likhet med landet for øvrig.
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God samferdsel fremmer attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner

Reisetid og antall arbeidsplasser er avgjørende for å utvide arbeidsmarkedene. Tilrettelegging av en
flerkjernet utvikling, som støtter opp under en videre utvikling av bo-og arbeidsmarkedsregionene er
sentralt. Det krever god mobilitet mellom regionene, som igjen forutsetter et effektivt
transportsystem med høy kvalitet.

Nasjonale mål om å få flere til å bruke kollektivtrafikk, sykkel eller gå, tillegges stor vekt i areal-og
transportplanleggingen i Oppland.

Samferdsel med god tilhørende infrastruktur er viktig for samfunnsbygging og næringsutvikling i
Oppland. Gode samferdselsårer sikrer utvidet markedstilgang for basisnæringer som f.eks. skog- og
treindustri, gir økte muligheter for reiselivsnæringen og styrker Oppland som hyttefylke. Fjerning av
flaskehalser -på f.eks. bruer -for næringstransporten må fortsatt gis nødvendig oppmerksomhet.

Helhetlige løsninger for buss, bane og andre tilbud er nøkkelen til framtidig suksess for omlegging av
transportfordelingen. Utvikling av gode knutepunkter er avgjørende i et koordinert og effektivt
kollektivnett av jernbane, ekspressbusser og fylkets egen kollektivtransport. Utvikling av
kollektivknutepunkt er viktig, og fylkeskommunen og vertskommunene sammen med statlige
aktører, har en viktig rolle for at dette arbeidet skal lykkes.

Det er behov for økt innsats for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet. Rasog flom i
Innlandet forårsaker upålitelighet spesielt for næringslivet. Upålitelighet er en av grunnene til at
godstransport overføres fra bane til veg. Kostnader knyttet til flomskader har de seneste årene gått
på bekostning av planlagte vedlikeholds-og investeringstiltak.

God standard på fylkesvegnettet er viktig for den regionale utviklingen og for å beholde og videre-
utvikle grendesamfunn og næringsliv rundt i fylket. Planlegging og utbedring av gjenstående flaske-
halser på fylkesveger må derfor gis stor oppmerksomhet.

Digital infrastruktur er viktig hvis fylket skal kunne ta del i den teknologiske utviklingen. For å sikre at
vi kan nyttiggjøre oss digital infrastruktur, er det viktig at bredbåndsutbyggingen ivaretas i hele fylket.
Vi har fortsatt områder hvor bredbånd ikke er bygd ut i tilstrekkelig grad.

God stedsutvikling er bra for klimaet

Det er viktig å arbeide for å redusere klimagassutslipp og lokal forurensningfra privatbiler og andre
kjøretøy. Vi må i større grad se på hvordan kollektivtilbudet skal være utformet i byene og distriktene
for å dekke fremtidens behov. Det er viktig med godt samarbeid om både kommunale og regionale
planer som omhandler areal og transport for å få løftet betydningen av gåing, sykling og
kollektivtransport. Dette skal også ivareta hensynet til økt tilgjengelighet og trafikksikkerhet og legge
til rette for kombinerte reiser gjennom gode parkeringsløsninger for sykkel og bil ved knutepunktene.

Videreføring og videreutvikling av prinsippet om samordnet og areal- og transportplanlegging (ATP),
er et viktig grunnlag for fylkeskommunens innsats, i samspill med kommuner, stat og private aktører.
Det er inngått avtaler med kommunene Gjøvik, Lillehammer, Nord-Aurdal (Fagernes/Leira), Sel (Otta)
og Nord-Fron (Vinstra) om pågående ATP-prosjekter der fylkeskommunen deltar.
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Transport er en av de store kildene for klimautslippene i Oppland, jamfør figur 1. Samtidig er 
transport også en av de mest utfordrende kildene å påvirke.  
 

 
 
Figur 1: Klimagassutslipp i Oppland fylke fordelt på utslippskilde. Inkluderer metan, lystgass og karbondioksid, 
alt omregnet i CO2-ekvivalenter. SSB har kun lykkes med å fordele 66 % av de nasjonale utslippene ned på 
fylkesnivå. Kilde: ssb.no 
  
 
 
Samordnet areal og transportplan (ATP) er en viktig metode for å integrere miljøhensyn ved 
videreutvikling av byer og tettsteder. ATP er viktig for å nå fylkeskommunens mål innen klima og 
miljø. Dette er det viktig å sette fokus på i den samfunnsutviklingen som nå skjer, med en økende 
grad av sentralisering. Sentralisering vil kreve tilrettelagte arealer i sentrumsnære områder i større 
grad enn det som er tilfelle i dag. Utnytting av allerede utbygde arealer i og i nærheten av sentrum til 
boligformål øker kravet om bedre tilrettelegging av gange, sykkel og kollektivtransport. Se også 
kapittel 8.4 - 8.8.  
 
ATP-samarbeidet baserer seg på et spleiselag mellom partene. Enkeltprosjekter dekkes i hvert enkelt 
tilfelle av deltakende parter med den kostnadsfordeling partene blir enige om. Handlingsprogram for 
fylkesveger er viktig for å gjennomføre prosjekter knyttet til samferdsel og transport.   
 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble vedtatt 15. juni 2016. Kapittelet 
"Bærekraftig transport" har følgende hovedmål: 
 
"Byer og tettsteder i Oppland skal utvikles med sikte på å redusere transportbehovet og legge til 
rette for miljøvennlig transport". 
 
Det er også en rekke delmål, hvor de som er mest relevant å ta med seg i prioriteringen i 
handlingsprogrammet handler om tilrettelegging for gange, sykling og kollektivtransport i 
tettstedene, samt et fokus på universell utforming.  

43,2 %

39,5 %

6,5 %

4,8 %

4,7 %
1,3 %

Klimagassutslipp i Oppland fordelt på kilde - 2013

Veitrafikk

Jordbruk

Stasjonær forbrenning

Dieseldrevne motorredskaper

Avfallsdeponigass

Avløp og avløpsrensing
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3. Status for vegnettet

Oversikt over fylkesvegnettet

Figur 2: Fylkes-og riksvegnettet i Oppland.
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Det samlede fylkesvegnettet utgjør 3007 km,dvs. 52 % av det offentlige vegnetteti Oppland. Det
kommunale vegnettet utgjør 34 % og riksvegnettet 14 % av det offentlige vegnettet. Regionale kart
over fylkesvegene med vegnummer finnes i vedlegg.

Omtale av vegnettet

Fylkesvegnettet i Oppland varierer fra veger med en betydelig regional og interregional funksjon, til
veger med en lokal funksjon, i bygd og by. Fylkesvegnettet har stor betydning for næringslivet, er
viktige øst/vest-forbindelser, og er bindeledd til riksvegnettet. Flere fylkesveger fungerer også som
omkjørings-og beredskapsveier for gjennomgående riksveger med stor trafikk, og i mange byer og
tettsteder i Oppland har fylkesvegene viktige sentrumsfunksjoner.

Fylkesvegnettet er mangslungent, med veger av ulik standard som fyller ulike funksjoner. Også
trafikkmengden, målt som årsdøgntrafikk (ÅDT), varierer veldig mellom ulike fylkesvegstrekninger.
ÅDT er etviktig parameter når knappe ressurser skal fordeles til investeringer og vedlikehold på et
omfattende fylkesvegnett.

ÅDT= Årsdøgntrafikk.
Det samlede antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av et år, dividert med 365

Tabell 1: ÅDT-fordeling i % av fylkesvegnettet

Trafikkmengde ÅDT Andel i % av fylkesvegnettet
Over 5 000 1,6
Mellom 1500 og 5000 11,6
Mellom 500 og 1500 32,2
Under 500 54,6

Funksjon
Flere av fylkesvegene er også viktige øst/vest-forbindelser, som bl.a. binder riksvegnettet sammen.
Dette gjelder blant annet

Fv. 33 Minnesund –Gjøvik –Bjørgo (Valdres)
Fv. 51 Gol –Fagernes - Tessanden (Ottadalen/Gudbrandsdal)
Fv. 27 Ringebu –Enden –Folldal (mot Østerdalen)

Andre fylkesveger med viktige regionale funksjoner er

Fv. 34 Jaren –Fluberg
Fv. 250 Vingrom -Dokka
Fv. 255 Lillehammer –Gausdal –Skåbu –Vinstra.
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Fylkesvegnettet fungerer i hovedsak som viktige transportårer i lokalsamfunnene, ofte på tvers av 
kommunegrenser. En del fylkesveger har også en viktig funksjon som lokalveg langs 
riksvegstrekninger, og ivaretar da også en beredskapsfunksjon. 
 
Flere fylkesveger har viktige funksjoner i byer og tettsteder, for eksempel Vestre 
Totenveg/Strandgata i Gjøvik og Kirkegata/Fåberggata i Lillehammer. Fylkesvegene er et viktig 
element i flere stedsutviklingsprosjekter, der det samarbeides med kommunene, Statens vegvesen 
og næringslivet, både når det gjelder planlegging og finansiering.  
 
Den øvrige næringslivstransporten stiller også store krav til vegnettet. Dette kan være 
tømmertransport og transport til industrien og landbruket i fylket. En betydelig del av 
fylkesvegnettet har her viktige funksjoner. Store flaskehalser er utbedret i løpet av de siste årene. 
Det er imidlertid fortsatt behov for betydelige utbedringer for å gjøre denne transporten sikrere og 
mer effektiv. 
 
Fylkestinget vedtok i FT-sak 53/12 å dele fylkesvegene inn i funksjonsklasser. Plassering i 
funksjonsklasser baseres blant annet på hvilke brukergrupper som er dominerende på vegen, om det 
er overvekt av lange eller korte reiser, trafikkmengde og flere andre faktorer. Funksjonsklassene 
brukes hovedsakelig for fastsettelse av byggegrenser og behandling av byggesaker og avkjørselssaker 
langs fylkesveg. Kriteriene er strengere for de høyeste funksjonsklassene.  
 
Tabell 2: Funksjonsklasser og andel av veglengde i hver funksjonsklasse for fylkesveger i Oppland per 
september 2016. 
 

Funksjonsklasse1 Funksjonsbeskrivelse  Prosentandel i Oppland 
B Regional hovedveg 16,8 
C Lokal hovedveg 16,6 
D Lokal samleveg 37,6 
E Lokal atkomstveg 28,9 

 
1 Funksjonsklasse A omfatter riksveger 
 
Standard 
Nøkkeltall for standarden på fylkesvegnettet er vist og beskrevet i Tabell 3 på side 13. Den største 
utfordringen er et betydelig vedlikeholdsetterslep. Dette er nærmere omtalt i kapitlene 3.3 og 6.4. 
Mye av vedlikeholdsetterslepet finnes i den minst trafikkerte delen av vegnettet. Disse strekningene 
har ikke nådd opp i prioriteringene på grunn av utilstrekkelige økonomiske rammer. Flere av vegene 
med liten trafikk kan likevel ha en viktig funksjon, og alle fylkesvegene er viktige for de som bruker 
dem i det daglige. 
 
Gang- og sykkelveger  
Gang- og sykkelvegnettet er særlig viktig i tilknytning til skoleveg, og i byer og tettsteder.  Det 
gjenstår fortsatt et stort utbyggingsbehov. Per 1.12.16 er det ca. 200 km gang- og sykkelveg langs 
fylkesvegene, i tillegg til fortau. Av dette eies og driftes 70 km av kommunene. Utbygging av gang- og 
sykkelvegnettet er viktig for å kunne øke andelen gående og syklende og nå klimamålene.  
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Omklassifisering 
Fylkestinget har gjennom forrige handlingsprogram vedtatt å vurdere framtidig drift - og 
vedlikeholdsansvar for gang- og sykkelveger, og for vegbelysningsanlegg langs fylkesvegene. Av 
historiske årsaker ivaretar kommunene i dag dette ansvaret for deler av fylkesvegnettet. For å få en 
mest mulig rasjonell og god drift, er det hensiktsmessig at fylkesvegen og dens sideanlegg har én og 
samme eier. Fylkeskommunen og Gjøvik kommune har inngått en avtale med virkning fra september 
2016, hvor gang- og sykkelveger og veglys overtas av fylkeskommunen, mot at Gjøvik kommune 
overtar enkelte lavtrafikkerte fylkesveger med utpreget lokal funksjon. Prosessen med de øvrige 
kommunene pågår. 
 
Kollektivtrafikken  
Det finnes ca. 3 500 offisielle holdeplasser i fylket. Disse er fordelt på riks-, fylkes- og kommunale 
veier. Standarden på disse varierer, og de færreste tilfredsstiller dagens krav til universell utforming. I 
tillegg finnes et stort antall stopp som er knyttet til skoleskyss - mange av disse er knyttet til 
kommunalt vegnett. 
 
Med grunnlag i handlingsprogrammet, er det i perioden 2014-17 gjennomført en rekke mindre tiltak 
innenfor programområdene for kollektivtrafikk og miljø- og service. På grunn av økte kostnader 
knyttet til noen av tiltakene, er det gjennomført færre tiltak enn hva som lå i opprinnelig program.  
 
Det planlegges og utføres også utbedringer av holdeplasser i forbindelse med andre prosjekter på 
veg og gang- og sykkelveg. 
 
Ferjesambandet Horn-Tangen, Randsfjordferja II 
Randsfjordferja II går mellom Horn og Tangen i Gran kommune og binder Fv. 34 sammen med  
Fv. 245. Ferja betjener lokalsamfunnet i Bjoneroa og fungerer også som en øst/vest-forbindelse.  
Fra 2010 har Oppland fylkeskommune hatt ansvaret for drifta.  
 
Som landets eneste innlandsferje i helårsdrift, transporterer Randsfjordferja II årlig om lag 25 000 
kjøretøy og 40 000 passasjerer. 
 
Nasjonale turistveger i Oppland 
Statens vegvesen ønsker gjennom satsingen på Nasjonale turistveger å skape overraskende og 
spennende opplevelser for alle som tar seg tid til å oppleve natur, arkitektur, kunst og historier langs 
vegen. Hver strekning skal stå frem med sin egen tydelige identitet, og formidle gode opplevelser av 
norsk natur på sitt ypperste. Fjell, vidder, fosser, fonn, fjorder og kyst skal oppleves fra bilvinduet og 
fra tilrettelagte stopp. Dette er utviklet av Statens vegvesen på oppdrag av Stortinget og regjeringen.   
 
Nasjonale turistveger i Oppland:  
 Fv. 51 over Valdresflya  

 Fv. 55 Sognefjellsvegen  

 Fv. 258 Gamle Strynefjellsveg   

 Fv. 27 Venabygdsfjellet (deler av Fv. 27) 

 Fv. 63 Langvatnet (del av Geiranger-Trollstigen) 
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Disse fylkesvegstrekningene inngår blant totalt 18 Nasjonale turistveger, og er valgt ut på bakgrunn
av strenge kvalitetskrav. Dette omfatter:

Varierte og unike naturkvaliteter

Kjøreturer som i seg selv er gode opplevelser

Strekninger som er alternativ til hovedtransportårer

Stoppunkt langs vegene som øker opplevelsen

Mangfoldig servicetilbud med god kvalitet

Det er et mål at Nasjonale turistveger skal være fullført i løpet av 2023 innenfor en total ramme på
vel 3 milliarder kroner på landsbasis. Som fylkesvegeier har Oppland fylkeskommune ansvaret for
drift og ordinært vedlikehold av turistvegstrekningene i Oppland. Oppland fylkeskommune deltar
også med finansiering i enkelte av de større anleggene som etableres i turistvegprosjektet.

Vegstandard

Tabell 3 viser data for fylkesvegnettet slik det foreligger pr. januar 2013 og 2016.

Tabell 3: Oversikt over veglengde, dekketype aksellast, med mer i fylkesvegnettet i Oppland.

Tema Sum alle Fv. 2013 Sum alle Fv. 2016

Vegnett Veglengde, km 3 020 3 007

Dekketype
Fast dekke 2 640 2 676

Grusdekke 363 331

Aksellast
Inntil 8 tonn 28 % 22 %

Inntil 10 tonn 72 % 78 %

Bruer Antall 625 641

Tunneler
Antall 1 2

Lengdemeter 259 1180

Som det fremkommer av tabellen, er det i hovedsak mindre endringer fra 2013 til 2016. Den
vesentligste endringen er at antall km fylkesveg med grusdekke har gått ned fra 363 til 331 km.
Dessuten er det også en endring i antall tunneler og lengdemeter tunnel. Dette skyldes
Falkentunnelen på Fv. 33. Vi ser også en endring i aksellast hvor en større prosentandel av vegnettet
har fått 10-tonns aksellast.

Prosjektet for omklassifisering av fylkesveger startet i 2016. Målet er at alt veglys, fortau og gang- og
sykkelveger langs fylkesvegnettet skal være overtatt av fylkeskommunen. For at fylkeskommunen
skal overta gang- og sykkelveger og veglys, vil kommunene måtte ta over enkelte fylkesveger.

Vedlikeholdsmessig etterslep
I fylkesutvalgets møte 06.06.17 vedr behandling av fylkesvegprogrammet, ble det bedt om en
rapport over vedlikeholdsetterslepet i Oppland, og en plan for hvordan dette kan løses over en
periode på 10-15 år. Det foreligger ikke noen ny rapport mht. etterslepet på fylkesvegnettet i
Oppland utover rapport nr. 65 fra januar 2012; "Fornyelse av fylkesvegene i Region øst".
Denne rapporten ble laget av en tverrfaglig prosjektgruppe i Statens vegvesen. I nevnte rapport ble
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vedlikeholdsetterslepet i Oppland beregnet til 1,2 milliarder kroner (2011-kroner).  I 2013 la SVV 
Region Øst fram en rapport; "Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?" - rapport 
183/2013. Rapporten bygget på rapport 65/2012, og her ble etterslepet oppjustert til 1,5 milliarder 
kroner.  
 
Status på vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger i Oppland fylke ved oppstarten av handlings-
programperioden 2018-21, bygger på rapport nr. 65/2012, ny kunnskap ved f.eks. registrering av 
vegnett, og hva som er bevilget og utført etter at rapporten ble utgitt. Tabell 4 viser tall som 
fremkommer i rapport 65, indeksjustert til 2017, sammenlignet med årlige tildelinger. 
 
Det er verdt å merke seg at det er usikkerheter forbundet med tallene, da de ikke er basert på fysiske 
målinger eller registreringer ute på veg. Det er imidlertid den beste indikatoren pr. i dag med hensyn 
til tilstanden på vegnettet. Tilstandsregistreringer med skanning av vegnettet som gjennomføres i 
2017 og 2018 vil kunne gi et mer nøyaktig bilde av tilstanden til vegnettet. 
 
Tabell 4 Årlig behov drift og vedlikehold fra rapport nr. 65 sett opp imot årlige tildelinger, indeksjustert til 2017-kr 

Mill. 2017-kroner eks mva 
 

Årlig behov D & V 
 

Forfall fjernes på 10 år Samlet 
forfall 

Normalbehov Tilleggs
-behov 

Sum 
behov 

Tildelt årlig 
2014-17 

Tunnel 8 0 1 1   
Drenering 120 43 10 52   
Grusdekker inkl. 
forsterkning 

165 8 16 23   

Dekkefornyelse og 
forsterkning 

795 131 64 195   

Vegutstyr 150 113 14 128   
Bruer 33 16 3 19   
Vinterdrift 0 58 0 0   
Sum gjennomsnittlig 
behov 

1 271 369 108 477 351 

    Bevilgningsnivå 2018-21 289   
    Behov for økning 188   
    I prosent 65   

 
 
Tabell 5 Årlige tildelinger til drift og vedlikehold i handlingsprogram 2014-2017, indeksjustert til 2017-kr,  
eks mva. Kr 200 mill. i ekstratildeling til vedlikehold i 2016 og 2017 er medregnet i tallene. 

År Tildelt i millioner 2017-kroner 
2014 311 

2015 315 
2016 350 
2017 428 

 
 
Som det fremkommer av Tabell 4 og Tabell 5, har de årlige tildelingene til drift og vedlikehold i 
perioden 2014 til 2017, vært noe under hva som er regnet som normalbehov per år. Normalbehov er 
definert som hvor mye det koster og drifte og vedlikeholde vegnettet per år, slik at tilstanden ikke 
forringes. Beløpet er beregnet ut i fra veglengde, type veg og antall vegobjekter. Ekstratildelingen på 
kr 150 mill. i 2017, som gjelder tyngre vedlikehold/oppgradering, er finansiert av investeringsmidler 
og er derfor ikke med i tabellen. 
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Tabellen legger opp til at forfallet skal fjernes i løpet av 10 år. Årlig behov til drift og vedlikehold og
årlig behov mht. innhenting av etterslepet, viser at det totale behovet pr. år i en tiårsperiode, blir på
477 MNOK.

I perioden 2014-2017 er det totalt tildelt omlag kr 2 mrd. til investering på fylkesvegene. Det er
vanskelig å beregne eksakt hvor mye disse investeringene er med på å redusere vedlikeholds-
etterslepet, men det er utvilsomt at en del av prosjektene er med på å redusere registrert
vedlikeholdsetterslep. Særlig investeringsområdet «mindre utbedringer» har mye likhet med tyngre
vedlikehold og bør tilskrives en god verdi for redusert vedlikeholdsetterslep.

Summen av ordinære tildelinger, ekstraordinære bevilgninger og deler av investeringsområdet i
perioden 2014 til 2017, utgjør til sammen summen av tildelte midler til vedlikeholdsarbeid i perioden
2014-2017. Grovt oppsummert er dette anslått å være på tilsvarende nivå med det som i rapporten
fra 2012 omtales som normalbehov. Dette indikerer at det totale vedlikeholdsetterslepet er på
omtrent samme nivå som i 2012, trolig noe bedre grunnet de siste års tilleggsbevilgninger til
vedlikehold og investeringer.

Ulykkessituasjonen

Trafikkulykker i Norge og i Oppland
Antall trafikkdrepte i landet har gått kraftig ned, og er det laveste siden 1940-tallet. Siden registrering
ble startet har antall drepte i trafikkulykker i Norge økt i takt med trafikkøkningen fram til 1970.
Trafikkveksten fortsatte etter 1970, men tallet på omkomne ble gradvis redusert. I 1970 ble det
registrert 560 drepte i vegtrafikken, mens antallet i 2016 var 135. I perioden fra 1970 til 2015 er
antall drepte redusert til en fjerdedel samtidig som trafikkvolumet er mer enn fordoblet. I 1970
omkom 94 barn i alderen 0-14 år, mens tilsvarende tall i 2016 var to. Antall drepte i Oppland følger
det samme mønsteret, og har gått ned fra rundt 30 drepte årlig på 70- og 80-tallet til om lag ti årlig
de seneste årene.

Figur 3: Utvikling i antall drepte i vegtrafikken i Oppland i perioden 1946-2016.
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Det er store variasjoner i antall drepte i vegtrafikken i Oppland fra år til år, men tendensen over tid er
at det blir stadig færre som mister livet i trafikken. Fra 2014 til 2015 økte antall trafikkdrepte i
Oppland fra 7 til 12, mens det i 2016 igjen var 7 omkomne.

Antall drepte og skadde i forhold til både folketallet og trafikkarbeid i Oppland er høyere enn lands-
gjennomsnittet. Antall drepte og skadde i forhold til både veglengde og antall motorkjøretøy er
imidlertid lavere i Oppland enn landsgjennomsnittet.

Utviklingen av ulykker, drepte og skaddei Oppland
Antall trafikkulykker med personskade i Oppland har gått ned fra 385 i 2000 til 195 i 2016. Det er en
reduksjon på 50 % i forhold til 2000. Tilsvarende reduksjon for personskader er 56 %. I samme
periode har trafikkarbeidet økt med 25 %, noe som tilsier at ulykkesrisikoen per kjørte kilometer har
gått kraftig ned. Nedgangen i antall drepte og hardt skadde samsvarer med et bedre
trafikksikkerhetsarbeid på flere områder som: trafikksikkerhetstiltak på vegnettet, sikrere og bedre
kjøretøy, gode trafikanttiltak, mer målrettet kontrollvirksomhet, noe redusert fartsnivå og effektiv
skadebehandling.

Figur 4: Utviklingen i antall drepte og hardt skadde i Oppland fra 2000-2016 og kurve for 2014-2024 der det
nasjonale målet er brutt ned på fylkesnivå.

Med nullvisjonen som utgangspunkt er det naturlig å rette oppmerksomheten spesielt mot de
alvorligste ulykkene. Det er ofte tilfeldigheter som avgjør om et menneske blir drept eller hardt skadd
i alvorlige ulykker. Til tross for enkelte år med økning, har antall drepte og hardt skadde i Norge blitt
betydelig redusert i perioden 2000-2016 (-67 %). 2016 er for øvrig det året med laveste antall drepte
og hardt skadde. I 2016 omkom 7 personer i vegtrafikkulykker i Oppland og 33 ble hardt skadd.

Figur 4 viser en kurve for utviklingen i antall drepte og hardt skadde fram til 2016 og forventet kurve
fram til 2024. Den tar utgangspunkt i at Oppland tar sin forholdsmessige andel av reduksjonen i
drepte og hardt skadde, med sikte på at vi skal nå det nasjonale målet om at det maksimalt skal være
500 drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker i Norge i 2024 (Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet på veg 2014-2017).
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4. Statlige og fylkeskommunale føringer og mål

Nasjonale mål

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken3 er et  transportsystem som er sikkert,
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
Ut fra det overordnede målet er det avledet 3 hovedmål. Disse beskriver transportsystemets
primære funksjon (framkommelighet) og hvilke hensyn som skal tas ved utviklingen av
transportsystemet (transportsikkerhet og klima og miljø).

Hovedmål framkommelighet:

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet.

Hovedmål transportsikkerhet:

• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen.

Hovedmål klima og miljø:

• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser.

Etappemålene uttrykker mål for planperioden.

Etappemål for framkommelighet:

Transportsystemet skal bli mer robust og pålitelig

Kortere reisetider og tilstrekkelig kapasitet

Persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange

Universelt utformede reisekjeder

Transportkostnader for godstransport skal reduseres, de ulike transportmidlenes fortrinn
utnyttes og mer gods overføres fra veg til sjø og bane

Etappemål for transportsikkerhet

Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med xx% innen 2030

Opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået i jernbanetransport, luftfart og sjøtransport

Unngå ulykker med akutt forurensning

Etappemål for klima og miljø

Redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål

Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy

Begrense tapet av naturmangfold

3 Fra regjeringens retningslinjer til kommende NTP 2018-2029
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Stortinget har gitt en rekke mål på klima- og miljøområdet, blant annet knyttet til innenlandske
utslippsreduksjoner for 2020, for Norges indikative (ikke-bindende) utslippsforpliktelse for 2030 og et
mål om omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

Den endelige behandlingen av disse målene kommer i forbindelse med Stortingets behandling av
Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan sommeren 2017.

Fylkeskommunens mål

I tråd med Plan- og bygningsloven er Regional planstrategi 2016-2020 - Mulighetenes Oppland i ei
grønn framtid,  utarbeidet. 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. Samferdsel er ett av 3 utvalgte politikkområder.

Planstrategien gir følgende prioriteringer for perioden 2016-2020, som legges til grunn for retningen
på utarbeidelsen av nytt handlingsprogram for fylkesveger:

Arbeide for redusert klimaavtrykk og lokal miljøbelastning fra transportsektoren gjennom
redusert bilandel og busser med lavere utslipp.

Tiltak for økt andel for kollektivtransporten, herunder bedre tilgjengelighet for alle
brukergrupper.

Bedre infrastruktur og kollektivtilbud i samarbeid med Hedmark for å skape en mer integrert bo-
og arbeidsmarkedsregion rundt Mjøsa.

Økt innsats på vedlikehold for å redusere etterslepet på fylkesvegnettet og gjøre dette bedre
rustet til å takle flom og ekstremvær.

Stort påtrykk og konstruktive innspill til regjeringen i samarbeid med Hedmark og
Østlandssamarbeidet for å realisere viktige samferdselsprosjekter og følge opp vedtak i NTP.

Fortsatt høyt trykk på fysiske og trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak som opplæring og
holdningsskapende tiltak.

Fortsatt innsats for å gi alle deler av fylket god tilgang til digital infrastruktur.

Prioriteringene er i tråd med de nasjonale forventningene til kommunal og regional planlegging hvor
samordnet bolig, transport og arealplanlegging er vektlagt. Det er også vektlagt et framtidsrettet og
miljøvennlig transportsystem.
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5. Økonomiske rammer

De økonomiske rammene i handlingsprogrammet bygger på Fylkesbudsjett 2017-2020 (Budsjett
2017/økonomiplan 2018-20) som ble vedtatt av fylkestinget i desember 2016.

Totalrammer

I Tabell 6 nedenfor framgår de økonomiske rammene som stilles til disposisjon til investeringer, drift
og vedlikehold av fylkesvegnettet årlig og totalt for hele perioden.

Totalbudsjett for hele perioden er 1,9 milliarder 2017-kr. Tallene i tabellen under er hentet fra
fylkesbudsjettet 2017-2020, og videreført på samme nivå i 2021. I fylkesbudsjettet er drift av
Randsfjordferja en del av driftsposten "Fylkesveger nettoutgifter". Her har vi trukket ut ferjedriften
som en egen linje, da den driftes av OFK i egen regi, mens de resterende oppgavene innen drift og
vedlikehold på fylkesvegnettet utføres av Statens vegvesen på oppdrag fra OFK.

Tabell 6: Årlig økonomisk ramme og total ramme for perioden 2018-2021 i millioner 2017-kroner.

Årlig ramme Totalt 2018-2021

Investeringer1 181,0 724,0

Drift fylkesvegnett2 147,5 590,0

Vedlikehold fylkesvegnett2 141,0 564,0

Netto driftsbudsjett Randsfjordferja II 5,3 21,2

Total ramme3 474,8 1899,2
1 Rammen for investeringer er inklusive 20 % mva. Dette er ensartet både for OFK og SVRØ.
2 Rammen for drift og vedlikehold er eks mva., slik det også blir gjort i Fylkesbudsjettet.
3 I tillegg kommer bomandel og mva.-kompensasjon for bompengeandel på til sammen 162,6mill. knyttet til investeringen
på Fv. 33 Skardtjednet -Tonsvatnetog Bjørgo -Øydgarden.

Utviklingen i økonomiske rammer til henholdsvis, drift, vedlikehold og investeringer gjennom forrige
handlingsprogramperiode sammenlignet med foreslått nivå for 2018-2021 er vist Figur 5.

Figur 5: Bevilgninger til henholdsvis vedlikehold, drift og investeringer på fylkesvegnettet i forrige
handlingsprogramperiode sammenlignet med 2018-21. Alle tall i 2017-kroner. Investeringstall er inkludert mva,
mens drift og vedlikehold er eks. mva. Tilleggsbevilgninger i 2016 og 2017 er inkludert i tallene, bevilgningen fra
2016 ligger på vedlikehold fordelt på 2016 og 2017, mens bevilgningen fra 2017 ligger under investering i 2017.
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Rammer til drift, vedlikehold og investeringer

Totalrammer drift og vedlikehold
Oversikten i Tabell 6 viser at henholdsvis 147,5 og 141 mill. kr årlig er satt av til drift og vedlikehold av
fylkesvegnett. Mange av tiltakene på fylkesvegnettet er av en slik karakter at de ligger i grenselandet
mellom tyngre vedlikehold og investeringer. I handlingsprogrammet for 2014-2017 hadde en også
slike prosjekter, og finansieringen av disse ble ført som investering og rammen for drift/vedlikehold
ble da redusert tilsvarende. I dette handlingsprogrammet legges det til grunn at tiltak som ligger i
grenselandet mellom vedlikehold og investeringer, blir håndtert som vedlikehold.

Randsfjordferja II
Fylkeskommunen overtok driftsansvaret for Randsfjordferja II fra Gran kommune fra 1.1.2010.
Randsfjordferja II er den eldste ferja i drift i Norge i dag, bygget i 1949, og den eneste med helårsdrift
i innsjø. Slik den nå fremstår, har den alle godkjenninger og sertifikat i orden frem til neste
femårsgodkjenning sommeren 2018. Ferja bærer preg av lang og kontinuerlig drift, og er ikke
tilpasset dagens forutsetninger, normer og krav på en rekke områder, f.eks. universell utforming. Det
er viktig å påpeke at ferja sin alder og tekniske levetid, sammen med myndighetskrav, tilsier at det i
framtida vil være løpende behov for større investeringer sammen med lengre liggetid ved
vedlikehold og reparasjoner. I løpet av de neste 2 til 5 år må en påregne betydelige kostnader og
liggetid blant annet for skifte av hovedmotorer og antagelig hele eller deler av dekket.

Ferja skal i 2018 gjennom ny femårsklassing, og godkjennes for drift de neste 5 år. I forbindelse med
dette, må det påregnes arbeider og kostnader utover et normalt driftsår.

Behovet i 2018 forventes å være om lag 6,5 millioner kroner brutto. 2019 ventes å bli et mer normalt
driftsår med kostnader på om lag 6 millioner kroner brutto. For både 2018 og 2019 forutsettes det
tilnærmet normal trafikk, noe som gir en forventet billettomsetning på ca. 1,3 mill. kr. For påfølgende
år er behovet avhengig av hvordan mulighetsstudie fullført høsten 2017 skal følges opp. Dette vil
også ha betydning for investeringsbudsjettet både med tanke på eventuell ny ferje og tilpasninger
eller nybygging av ferjeleie.

Totalrammer investeringer
Som det framgår av Tabell 6 i kapittel 5.1, er det satt av 181 mill. kr i årlig investeringsramme på
fylkesvegnettet. Dette er en vesentlig reduksjon fra forrige handlingsprogramperiode, noe som
skyldes at det ikke er lagt til grunn nye låneopptak til investering i perioden.
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6. Drift av fylkesvegene

Drift av fylkesvegene er viktig for å ivareta vegens funksjon i form av fremkommelighet og
trafikksikkerhet hver dag under ulike forhold. Kostnadene knyttet til drift av vegene varierer fra år til
år, spesielt ut fra hvor krevende vinteren er, men over tid er trenden at kostnadsnivået er relativt
stabilt, jamfør Figur 5 side 19. Dette kan imidlertid endre seg om det politisk vedtas at publikum på
hele eller deler av vegnettet skal tilbysen annen driftsstandard, hvor det for eksempel brøytes oftere
eller sjeldnere enn i dag. I dag følges i hovedsak kravene til tilstand på riksveger som beskrevet i SVV
Håndbok R 610 «Standard for drift og vedlikehold av riksveger» også for fylkesveger i Oppland.

Det kan være utfordrende å skille skarpt mellom hva som er drift og hva som kommer inn under
vedlikehold. I boksene under forsøker vi å definere begrepene drift og  vedlikehold.

Driftomfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at et veganlegg skal fungere best mulig
i daglig bruk for trafikantene. Brøyting, strøing med salt og sand, vask og reingjøring, oppretting av
skilt, stell av grøntareal, trafikkstyring og trafikantinformasjon.

Vedlikehold innebærer tiltak for å ta best mulig vare på den fysiske infrastrukturen med tanke på
langsiktige mål for bruken av vegen. Vegdekke, grøfter, drensanlegg, bruer, tunneler og tekniske
anlegg/installasjoner vedlikeholdesi tråd med fastsatte kvalitetskrav.

Budsjettrammer for drift

Tabell 7 viser økonomisk ramme til drift av fylkesvegene i Oppland for årene 2018 –2021, totalt for
fireårsperioden, og for hvert enkelt år i perioden. Nivået på driftsbevilgninger er i denne perioden
omtrent som i forrige handlingsprogramperiode, men andelen av fylkesvegbudsjettet som går til drift
har økt betydelig, til i overkant av 30 %, ettersom investeringsnivået er redusert.

Tabell 7: Ramme til drift 2018-2021. Prisnivå 2017, alle beløp eks. mva. i mill. kroner.

Drift
Ramme

2018
Ramme

2019
Ramme

2020
Ramme

2021
Totalt

2018-21
Andel

Driftskontakter
130,0 1350,0 130,0 130,0 520,0 88,1 %

Drift øvrig
17,5 17,5 17,5 17,5 70,0 11,9 %

Sum drift
147,5 147,5 147,5 147,5 590,0 100,0 %
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Driftskontrakter

Driften av fylkesvegnettet er organisert med seks driftskontrakter som omfatter både riksveger og
fylkesveger i hvert sitt geografiske område. Kontraktene fornyes hvert femte år og er i ulik fase, slik
at ikke alle lyses ut på samme tid. I tillegg til de generelle driftskontraktene, er det egne kontrakter
for drift og vedlikehold innen fagene elektro og rekkverk.

Driftskontraktene i Oppland omfatter all vinterdrift, drift av vannavledning og drenering,
dekkelapping og sprekkfylling, grusvegvedlikehold, nyskilting og vedlikehold av skilt, vedlikehold av
kantstein og rekkverk, murer, fjellskjæringer og vegskråninger, grøntskjøtsel, kantslått, renhold av
vegbane og vegobjekter samt drift av rasteplasser, vegtoalett og leskur. I driftskontraktene er det
også gitt mengdepriser for ulike vedlikeholdsoppdrag som kan bestilles fra driftsentreprenøren.
Dette kan for eksempel være utskifting av stikkrenner og grøfting i forkant av dekkelegging.
Entreprenøren skal gjennomføre arbeidet på en slik måte at vegenes tilstand ikke forfaller.

Drift av vegene i vinterhalvåret er den største oppgaven i driftskontraktene og utgjør mellom 50 og
70 prosent av kontraktsverdien.  Alle driftskontraktene har mengdeoppgjør for utvalgte
vinterarbeider. Entreprenørene som har disse kontraktene får betalt for utført arbeid med brøyting,
høvling, strøing og salting. Enhetsprisen er fastsatt av byggherren, og satt så lavt at den bare dekker
de løpende utgiftene ved utførelsen. Entreprenøren gir tilbud på et fast beløp som skal dekke de
faste kostnadene ved vintertjenesten samt fortjeneste. Kostnadene til vinterdrift varierer dermed
med mengde utført arbeid.

For å følge opp vedtatt målsetting om at fylkeskommunen skal være klimanøytral i 2025, må også
klimagassutslippene fra vegdriften reduseres betraktelig. Fylkesrådmannen samarbeider med Statens
vegvesen om innarbeiding av krav og eventuelt endring av tildelingskriterier ved utlysning av nye
driftskontrakter i handlingsprogramperioden for å nå fylkeskommunens ambisiøse mål knyttet til
klimagassutslipp. Dette vil også kunne medføre økte kostnader knyttet til drift av fylkesvegene.

Drift og vedlikehold utenom de generelle driftskontraktene
Det er to drifts- og vedlikeholdskontrakter som gjelder elektro i Oppland. Disse løper over 5 år og
gjelder både riks- og fylkesveg. Den ene kontrakten omfatter elektro, styring, regulering og
overvåkning (SRO) i tunneler og tilhørende dagsoner, mekanisk variable skilt, værstasjoner, bommer
og annet teknisk utstyr på og langs vegen, mens den andre omfatter veglys.
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Tabell 8: Oversikt over driftskontrakter i Oppland, samt et par andre linjer på samme budsjettpost. Årlig
kostnad gjelder fylkesveg oger omtrentlige tall som vil variere fra år til år ut fra omfanget av vinterdriften. Sum
avrundet til nærmeste million. Prisnivå 2017, alle beløp eks. mva.

Område Kommuner Periode Entreprenør
Årlig

kostnad
(MNOK)

Valdres
Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vågå,
Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal

1.9.2015 -
31.8.2020

Presis Vegdrift
AS 26

Sør-
Gudbrandsdal

Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu
1.9.2015 -
31.8.2020

Mesta Drift AS
26

Ottadalen Sel, Vågå, Lom, Skjåk
1.9.2016 –
31.8.2021

Mesta Drift AS
10

Land-
Hadeland

Gran, Lunner, Jevnaker, Søndre Land,
Nordre Land

1.9.2016 -
31.8.2021

Mesta Drift AS
18

Gjøvik-Toten Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten
1.9.2013 -
31.8.2018

Mesta Drift AS
26

Nord-
Gudbrandsdal

Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja
1.9.2014 -
31.8.2019

Stian Brenden
12

Veglys Oppland
1.9.2015-
31.8.2020

Mesta Elektro
AS 2

Tunnel og
elektro

Oppland
1.9.2014-
31.08.2019

Mesta Elektro
AS 2

Strøm Oppland 3

Betaling til
andre fylker

Jevnaker (Fv. 241), Nord-Aurdal (Fv. 51
Golsfjellet), Gran (Fv. 180), Vang (Fv. 53)

5

Sum, faste
kontrakter 130

Drift øvrig

Tabell 9: Oversikt over postene på øvrig drift. Prisnivå 2017, alle beløp eks. mva.

Ramme 2018 Ramme 2019 Ramme 2020 Ramme 2021 Totalt 18-21

Bestilte arbeider 9,7 9,7 9,7 9,7 38,8

FTU 7,8 7,8 7,8 7,8 31,2

Sum drift øvrig 17,5 17,5 17,5 17,5 70,0

Bestilte arbeider er driftsoppdrag som ikke ligger inne i de faste kontraktene, men som bestilles
utført av disse kontraktørene. Dette kan for eksempel være rekkverksarbeider, skogrydding og
utskifting av værslitte skilt.



24 
 

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 

Med tilleggsbevilgninger i 2016 og 2017, har Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) sin årlige ramme i 
perioden 2014-2017 vært om lag 6,1 mill. 2018-kroner. Det foreslås å øke ressursinnsatsen til 
godkjenningsordningen «Trafikksikker kommune», tiltak for barn og unge og ulike risikogrupper. 
Rammen for FTU settes derfor til 7,8 mill. kr per år i perioden. Trafikksikkerhetsutvalget disponerer 
selv denne rammen, og må blant annet vurdere nivået på tilskudd til kommunale 
trafikksikkerhetstiltak opp mot kostnader til drift, Trafikksikker kommune og satsing på andre 
trafikksikkerhetstiltak i regi av utvalget. For ytterligere omtale, se Handlingsplan for trafikksikkerhet 
2018-21. 
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7. Vedlikehold av fylkesvegene

Vedlikehold av fylkesvegene er et viktig satsingsområde for fylkeskommunen i tiden fremover. Dette
er uttrykt i Regional planstrategi som ble vedtatt i juni 2016. Som omtalt i innledningen til kapittel 6,
kan det ofte være vanskelig å skille hva som er drift og hva som er vedlikehold. I den andre enden av
skalaen kan det være like utfordrende å definere grensen mellom tyngre vedlikehold og investering.
Her har det nok skjedd en endring fra tidligere handlingsprogram, hvor vi nå tenderer til å definere
mer inn under vedlikehold. Samtidig velger vi i større grad enn før å utføre vedlikeholdstiltak fremfor
investering i helt ny veg på en del strekninger.

Fylkeskommunen i en grønn framtid har også betydning for arbeidet med vedlikehold av
fylkesvegene; alt fra valg av tiltak mellom drift-og vedlikehold og investering, til krav til elementer av
grønn profil i de enkelte vedlikeholdskontraktene. Fylkesrådmannen vil sammen med SVV følge opp
dette gjennom handlingsprogramperioden.

Budsjettrammer for vedlikehold

Selv om vedlikehold er et satsningsområde, er de årlige rammene til vedlikehold lavere enn i forrige
vedtatte handlingsprogram. Dette skyldes at driftsområdet beholder sitt bevilgningsnivå, samtidig
som allerede vedtatte og nye investeringsprosjekter skal finansieres uten nye fylkeskommunale
låneopptak.

Tabell 10: Ramme til vedlikehold 2018 -21. Prisnivå 2017, alle beløp eks. mva. i mill. kroner.

Vedlikehold
Ramme
2018

Ramme
2019

Ramme
2020

Ramme
2021

Totalt 2018-
21

Andel

Vedlikehold
34,5 34,5 34,5 34,5 138,0 24,5 %

Dekkelegging
83,0 83,0 83,0 83,0 332,0 58,9 %

Bruvedlikehold
13,7 13,7 13,7 13,7 54,8 9,7 %

Vegoppmerking
9,8 9,8 9,8 9,8 39,0 6,9 %

Sum
vedlikehold 141,0 141,0 141,0 141,0 564,0 100,0 %

Vedlikehold og "godt nok"-prinsipp

De store utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet har fått stor plass i handlingsprogrammet, og
er nevnt også i flere høringsuttalelser. Fylkeskommunens prioritering av vedlikehold støttes i
høringsuttalelsene.

Vedlikeholdsetterslepet er stipulert til å være om lag 1 500 MNOK. Dette er et grovt overslag og mye
av det som er anslått til å være etterslep i hht vegens overbygning, er basert på datamodeller som
har dekkelevetid som utgangspunkt.
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Det vil være svært krevende å anslå hvor mye etterslepet øker per år, eller hvor mye det er redusert 
med tanke på de tiltak som er utført for tilleggsbevilgninger gitt i 2016/17. Det foreligger dessverre 
ingen tilstandsregistreringer av vegnettet de senere år, men dette arbeider vi med å få på plass og 
resultatene ventes å foreligge i 2018. En annen utfordring med tanke på kostnadsvurdering er at når 
etterslepet har utviklet seg over en viss grense, vil ikke kostnaden øke noe for å redusere det økte 
etterslepet, siden tiltakene for å utbedre vegen vil være de samme. 
 
I Oppland er det 3 007 km med fylkesveg, 2 670 km av disse med fast dekke, og ca. 200 km med 
gang- og sykkelveg. Legger man til grunn 15 års dekkelevetid, gir dette årlige dekkekostnader på 
rundt 160 MNOK. Per i dag går det ofte 20 – 25 år før en veg blir dekkelagt på nytt. Dette fører til at 
bæreevnen forringes, kjørekomforten forringes og «innhentingskostnadene» øker. På 
vedlikeholdsprosjekter utgjør dekkelegging ca. 2/3 av kostnadene. For å hindre opparbeidelse av 
etterslepet på fylkesvegnettet, bør det tas høyde for at man ikke utsetter dekkefornyelsen på de 
vegene som har en akseptabel bæreevne i dag. 
 
Dagens bevilgninger er begrensede, og det er derfor nødvendig å se på hva som er realistisk å 
gjennomføre med tilgjengelige midler. Erfaring og beregning tilsier at det som gir best samfunnsnytte 
og økonomisk innsparing på sikt, er å gjennomføre tiltak som vil forlenge dekkelevetiden. Dette er 
også i samsvar med sentrale planer for strategisk vedlikehold (Nasjonal transportplans handlings-
program 2014-2017, og Statens vegvesen rapport nr. 66 «Strategisk plan for vegvedlikehold»). 
 
SVV har utarbeidet en "vedlikeholdsmetodikk" etter "godt-nok"-prinsippet. Prinsippet betyr at vi gjør 
de tiltak vi mener er tilstrekkelige for å få en god nok veg i forhold til funksjonsklasse og ÅDT. 
Med dette menes:  
 Se tiltak i sammenheng med vegens funksjon og ÅDT 

 Prioritere overvannshåndtering (dreneringssystem) og bæreevne 

 Kurvatur og bredde vurderes stort sett til å være ok og vil ikke bli utbedret 

 Skogrydding prioriteres for sikt og opptørking av vegen 

 Øke dimensjoner på stikkrenner for å møte økende nedbørsmengder og intensiteter 

 
Følgende tiltak er aktuelle:  
 Utskifting av dreneringssystemer (stikkrenner, dypdrenering og avkjøringsrenner) 

 Reetablering av grøfter 

 Fjerning av farlige sidehindre (stein/fjell som hindrer vannavrenning og er trafikkfarlige) 

 Skogrydding 

 Forsterkning og masseutskifting dersom ikke vannhåndtering alene kan gi ønskede resultater 

 Armering, forstrekning, evt. kun kantforsterkning 

 Nytt vegdekke, oppretting og slitelag 
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Ovennevnte tiltak er vesentlige faktorer for å øke dekkelevetiden, og medfører samtidig at etterslep 
på de øvrige vegobjektene reduseres.  
Metodikken som benyttes gjennomføres etter følgende 3 trinn:  
 
1.  Reetablering av grøft og skifte av stikkrenner 
2. Bedring av bæreevne 
3. Nytt asfaltdekke på hele strekningen 
 
Kontrakter, med utgangspunkt i avsatt økonomiske rammer, utlyses på bakgrunn av denne 
metodikken. SVV ønsker at en vedlikeholdskontrakt etter denne metodikken over en eller flere 
vegstrekninger, skjer over 3 år med dekkelegging det siste året. 
 
Foreslått vedlikeholdsprogram innebærer at man samordner vedlikeholdstiltak med dekkeplaner, slik 
at vedlikeholdstiltak blir gjennomført i forkant av dekkelegging. Det er tenkt at man tar for seg hele 
strekninger som blir systematisk utbedret, fremfor å spre flere, mindre tiltak ut over hele fylket. 
Vedlikeholdsprogrammet vil også på sikt danne grunnlag for reguleringsplanlegging, grunnerverv og 
tekniske planer. I de første årene vil vedlikeholdstiltak bli prioritert på veger som har nok grunn langs 
vegen til de tiltakene som er tenkt utført. 
 
Dersom det blir gitt midler tidsnok, vil det sikre gjennomføring til planlagte tidspunkter. Programmet 
kan justeres etter hvor mye midler som er tilgjengelig, ved at nye strekninger kan bli prioritert, 
eventuelt veger flyttet frem/bakover i tid. 
 
Det vil fortsatt være behov for vedlikehold mht. dekke som er større enn dagens bevilgning, jfr. 15 
års dekkelevetid. I tillegg må det også være tilgjengelige midler til vannhåndtering, slik at standarden 
opprettholdes.  
 
Ovennevnte tiltak er vesentlige faktorer for å øke dekkelevetiden, og medfører samtidig at etterslep 
på de øvrige vegobjektene reduseres. 
 
Tabell 11 (neste side) viser foreslåtte vedlikeholdsprosjekter for perioden 2018-2021. Når 
kostnadene er kjent etter årlige anbudsutlysninger, kan prosjekter tas ut eller inn slik at en bruker de 
midlene som er bevilget til vedlikehold for det enkelte år. Også skanningen av vegnettet i 2017 og 
2018 kan danne grunnlag for endringer i denne tabellen. Dette blir ivaretatt gjennom politisk 
behandling for kommende kalenderår i desember. 
  



28 
 

 
Tabell 11: Foreslåtte vedlikeholdsprosjekter i 2018-2021. Summen av tiltak her tilsvarer ikke linjen 
"vedlikehold" i Tabell 10, da det i denne også inngår blant annet flatelapping og rekkverkskontrakt. 
 
Veg -prosjekt (Kostnader i 2017-kr eks. 
mva.) Kommune 

Kostnad 
u/dekke ÅDT 

Funksjons-
klasse 

Planlagt 
utført 

Fv. 417 Vinstra - Kvam Nord Fron/Sel 9,3 200 - 840 C 2018 

Fv. 419 Bjørgebu, innenfor Veikledalen Nord Fron 0,6 235 - 940 D 2018 
Fv. 36 Gran - Grymyr Gran 6,5 750 - 2840 C og D 2018 
Fv. 39 Vattum - Tingelstad Gran 3,2 670 - 700 E 2018 
Fv. 50 Granvang - x fv. 34 Gran 1,8 1010 - 3060 D 2018 
Fv. 17 Lunner - Volla Lunner 0,6 400 - 700 C 2018 
Fv. 491 Dovre Ysteri - Lie Dovre 6,2 70 - 400 D 2019 

Fv. 496 Domfossen - Brustuen bru Dovre 3,4 110 - 285 D og E 2019 

Fv. 243 Buskerud gr. - Hedalen 
stavkyrkje S. Aurdal 7,6 240 - 750 D 2019 
Fv. 204 Lundmo - Brenn bru Etnedal 2,1 140 D 2019 

Fv. 220 Rusehøgda - Sundvollen 
S. Aurdal/N. 
Aurdal 4,5 170 E 2019 

Fv. 204 Værskei - Forset Gausdal 6,2 300 - 1800 D 2020 

Fv. 321 X fv. 213 - Bergseng stasjon Lillehammer 0,6 230 E 2020 
Fv. 315 Lillehammer/Gausdal grense - 
Svingvold Gausdal 10,1 120 - 1090 D og E 2020 
Fv. 318 X fv. 319 - Jørstadhøgda Lillehammer 1,7 115 - 740 E 2020 

Fv. 244 x Rv. 4 Mjørlund - x fv. 246 Lena  
Vestre og Østre 
Toten 10,5 580 - 3000 C 2020 

Fv. 250 Vingrom - Ferista Lillehammer 0,7 930 - 2425 B 2020 
Fv. 51 Randsverk - Lemonsjøen Vågå 1,7 750 B 2021 
Fv. 438 Vågårusten Sel 1,1 590 - 1135 D 2021 
Fv. 257 Sjoa - Bjøstadmo Sel 1,1 380 - 1260 B 2021 
Fv. 196 X fv. 186 - Spåtind Nordre Land 5,2 475 - 600 D 2021 
Fv. 193 Dokka - x fv. 194 Nordre Land 6,7 500 - 5720 D 2021 
Sum strekningsvise vedlikeholdstiltak 91,0    

Vedlikehold av Fv. 289 Eggeåsen fullføres i 2018 gjennom tilleggsbevilgning til vedlikehold fra 2017. 
 
Det er én rekkverkskontrakt for hele Oppland fylke, denne fornyes for ett år av gangen, og gjelder 
både for riks- og fylkesvegnettet. Kontrakten omfatter utbedring av eksisterende rekkverk og 
nysetting. Kontrakten er en rammeavtale og mengden avhenger av bevilgningene år for år. 
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Dekkelegging

Dekkefornyelse av faste vegdekker utføres av asfaltentreprenører etter åpen anbudskonkurranse, og
blir administrert av dekkeprosjektet som er organisert under byggherreseksjonen i SVRØ.

På noen av de mest trafikkerte fylkesvegene legges det nytt dekke fordi det gamle er slitt ned, mens
det på de fleste fylkesvegene er andre årsaker enn slitasje på selve dekket som ligger til grunn for
utskiftingen. Det er lite hensiktsmessig å legge nytt dekke på en dårlig vegkropp. Derfor ønsker vi å se
dekkeleggingsprogrammet i sammenheng med vedlikehold. Første trinn vil ofte være å grøfte og
skifte ut stikkrenner på strekningen for å få vannet ut av vegkroppen. Om vegen er stabil og
bærekraftig etter dette, kan dekke legges året etter. Hvis det er nødvendig med stedvise
masseutskiftinger og forsterkninger, må dette utføresfør det kan legges nytt dekke. Hvilke veger som
vil få nytt dekke vil derfor avhenge av hvilke strekninger som blir vedlikeholdt, se tabell 11.

Dekkeleggingen vil i utgangspunktet utføres året etter at vedlikeholdstiltak er utført. Siden vi ikke har
full oversikt over tilstanden på vegene før deler av vedlikeholdet er utført, vil det være nødvendig å
operere med en fleksibilitet der en kan justere fordelingen mellom vedlikehold og dekkefornyelser på
de årlige budsjettene slik at innsatsen samlet sett blir mest mulig effektiv. Det vises for øvrig til SVV
Rapport 183/2013, Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Total lengde på fylkesveg med fast dekke i Oppland fylke er 2676 km. Tar en utgangspunkt i
dekkefornyelse av vegnettet hvert 15. år, må det til dekkefornying på 178 km pr år, for å unngå
ytterligere forfall på vegnettet med fast dekke. Dagens prisnivå tilsier at det koster kr. 900.000,-pr
km, totalt kr. 160 mill. pr år eks. mva. Bevilgningsnivået de seneste årene har vært under dette
nivået, og det er heller ikke i denne planen funnet rom for å nå et slikt bærekraftig bevilgningsnivå.
Ut i fra gitte rammer vil man kunne dekkelegge om lag 95 km per år i handlingsprogramperioden.

Grusveger

Pr. dato er det 331 km fylkesveg uten fast dekke i Oppland. Dette er funksjonsklasse D og E, jamfør
kapittel 3.2. Trafikkmengden (ÅDT) på mye av dette vegnettet er godt under 100. Kostnaden med å
legge fast dekke er grovt anslått til 10 000 kr. pr. løpemeter. Kostnader knyttet til planlegging,
reguleringsplan og grunnerverv (om dette er nødvendig) kommer i tillegg.

Enkle løsninger som er gjennomført tidligere, har bidratt til å gjøre veger dårligere, og med et større
vedlikeholdsbehov. Dekkelegging krever derfor nødvendige grunnarbeider. Det vil derfor også være
fokus på å beholde grusveger som "gode grusveger".

En langsiktig ambisjon er å redusere antall kilometer grusveger, men dette krever større forarbeider
og grunninvesteringer før dekkelegging. Det er ikke funnet rom for å prioritere en slik satsing i dette
handlingsprogrammet.
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Bruvedlikehold

Bruvedlikehold utføres av entreprenører etter åpen anbudskonkurranse,og blir administrert av
bruseksjonen som er organisert under Ressursavdelingen i SVRØ.

Tilstanden på bruene på fylkesvegnettet er generelt dårligere enn på riksvegnettet. Det største
vedlikeholdsbehovet er betongrehabilitering. Det er også et stort behov for å bytte ut brurekkverk
som er nedslitt og utdatert sikkerhetsmessig. Lundebrua i Etnedal er i handlingsprogrammet foreslått
erstattet med en ny bru som skal ferdigstilles i 2019.

På fylkesvegnettet i Oppland er det i overkant av 600 bruer. Av disse er ca. 90 % beregnet til å kunne
tåle Bk10/60 (BK = bruksklasse), dvs. maks aksellast og totalvekt på hhv 10 og 60 tonn. Noen av disse
har så høy egenvekt på grunn av mange lag med asfalt, at de foreløpig ikke er godkjent for Bk10/60 i
veglistene.

Det har over noe tid pågåttet prosjekt med å regne gjennom alle bruene på fylkesvegnettet for
Bk10/60,og mot slutten av 2017 var de fleste bruene beregnet. Andelen av bruer godkjent for
Bk10/60 vil øke etter hvert som alle bruene blir beregnet. Ser man kun på aksellast er 99 % av bruene
godkjent for aksellast på 10 tonn.

Det er i 2017 påbegynt et arbeid med et "bruprogram" som skal avdekke bl.a. flaskehalser, og være
grunnlag for prioritering av vedlikehold og investering. Det arbeides videre med dette og hvordan det
skal følges opp utover i handlingsprogramperioden.

Vedlikehold av Brunlaug bru, Fluberg bru og Kolbjørnshus bru gjennomføres i 2018 finansiert
gjennom tilleggsbevilgning fra 2017.

Vegoppmerking

Vegoppmerking utføres av asfaltentreprenører etter åpen anbudskonkurranse, og blir administrert
av dekkeprosjektet som er organisert under byggherreseksjonen i SVRØ. Vegoppmerking skjer i
hovedsak etter at det er lagt nytt dekke, med det er også behov for noe fornying av oppmerking der
den opprinnelige oppmerkingen er slitt bort.

God vegoppmerking er viktig for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Tilstanden både på riksveg og
fylkesveg er god og holder standardkrav. De siste årene har vi også, der det er tilstrekkelig bredde,
gjennomført forsterket vegmerking og oppgradering til mer synlighet under vanskelige forhold.
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8. Investeringer 

Investeringsbehovene på fylkesvegene er omfattende og ønskene mange. I perioden 2014-2017 er 
flere større tiltak gjennomført, her nevnes: 

 

 Fv. 33 Høljarast – Bergli 

 Fv. 33 Skreifjella – Totenvika kirke 

 Fv. 255 Graupe - Åsmundstad, rassikring "Skåbuvegen" 

 
I prioriteringen mellom de ulike tiltakene, er det lagt vekt på næringsbehov og regionale 
utviklingsbehov, i tillegg til faglige og trafikksikkerhetsmessige vurderinger. Det ligger dessuten 
føringer i fylkeskommunens styringsdokumenter og innspill fra kommunene. I investeringstabellene 
er det også ført opp aktuelle prosjekter 2022-23, men disse er ikke bindende prioriteringer. 
 
Fylkeskommunen i en grønn framtid har også betydning for investeringsprosjekter, både i 
prioriteringen mellom ulike prosjekter, hvordan prosjektene skal utføres og hvilke krav som stilles til 
entreprenørene i anbudsutlysningene. Grønne prioriteringer er i handlingsprogrammet hensyntatt 
gjennom at investeringsprofilen er vridd i en grønnere retning enn før, med større andel tiltak innen 
tilrettelegging for gåing, sykling og kollektivtrafikk og byutviklingstiltak. Fylkesrådmannen vil sammen 
med SVV følge opp hvordan selve utførelsen av prosjektene kan bli grønnere gjennom 
handlingsprogramperioden.  
 
Kostnadsvurderinger 
For de fleste av tiltakene i perioden 2018-21 er det utarbeidet reguleringsplaner, og det er gjort 
grundige kostnadsvurderinger (kostnadsanslag) som er lagt til grunn for summene i handlings-
programmet. Usikkerheten i slike anslag er i utgangspunktet +/- 10 %. I videre prosjekterings- og 
byggefase kan det imidlertid dukke opp uforutsette forhold som gjør at kostnadene endres. 

For prosjekter i perioden 2022-23, og for prosjekter der det ikke er utarbeidet reguleringsplan, er 
kostnadene vurdert basert på erfaringstall og løpemeterpriser. Løsningene for disse prosjektene er 
ikke avklart i like stor grad som for øvrige prosjekter, slik at også valg av løsning vil påvirke endelige 
kostnader. Prosjekter med størst usikkerhet i løsning og kostnad ligger i stor grad et stykke fram i 
handlingsprogramperioden, og videre utredninger og reguleringsplanlegging vil redusere 
usikkerheten i kostnadsvurderingene. 
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Investeringene –fordeling mellom områdene

Tabell 12: Samlet oversikt over investeringstiltak på de ulike programområdene, fordelt på de enkelte år,
sammenstilt med avsatt årlig ramme. Tabellen inkluderer både egne midler, bompenger og mva.-
kompensasjon knyttet til bompenger. Alle tall i millioner 2017-kroner.

Programområder 2018 2019 2020 2021
Gjennom-

snitt

Totalramme
investering

2018-21
Andel

Strekningsvise/større tiltak 85,5 139,0 67,0 0,0 72,9 291,5 33 %

Mindre utbedringer 0,0 29,4 26,7 6,8 15,7 62,9 7 %

Gang- og sykkelveger 85,4 3,4 19,0 48,3 39,0 156,1 18 %

Trafikksikkerhet 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 36,0 4 %

Miljø og servicetiltak 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 3 %

Kollektivtiltak og universell
utforming

14,9 19,7 44,5 39,0 29,5 118,1 13 %

Andre investeringsposter 19,9 37,5 68,8 71,9 49,5 198,1 22 %

Total sum programområder 220,6 244,0 241,0 181,0 221,7 886,7 100 %

Bompenger/mva-komp Fv. 33. 39,6 63,0 60,0 0,0 40,7 162,6

Sum fylkesmidler 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 724,1

Ramme 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 724,0

Udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

Andre investeringsposter består blant annet av midler til planlegging og "åpen post". Se avsnitt 8.8.

Strekningsvise/større tiltak

Tabell 13: Investering, strekningsvise tiltak, millioner 2017-kroner.
HP 2018-21 Fylkesveger Kommune 2018 2019 2020 2021

HP
18-21

Total
kost

2022 2023

Fv. 251 Helleføssen bru (Ny
"Lundebru")

Etnedal 19,5 34,0 53,5 53,5

Sum Fv. 33 Skardtjednet –
Tonsvatnet og Bjørgo -
Øydgarden

Etnedal og
Nord-
Aurdal

66,0 105,0 67,0 238,0 271,0

Sum programområde 85,5 139,0 67,0 0,0 291,5 324,5

BUNDNE PROSJEKTER
Prosjekter som har oppstartsmidler i HP 2014-17, og som forutsetter midler til bygging også i 2018
eller senere, defineres som et prosjekt med binding inn i HP 2018-21(23). Også prosjekter der det
foreligger politisk vedtak om byggestart i perioden anses som binding. Begge de store
investeringsprosjektene i handlingsprogrammet er bindinger fra forrige periode, og det samme
gjelder mange av tiltakene på de ulike programområdene.
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FV. 33 SKARDTJEDNET –TONSVATNET OG BJØRGO –ØYDGARDEN
Tiltak: Utbedring av Fv. 33.
Lengde: 10 km Skardtjednet - Tonsvatnet og 0,9 km Bjørgo-Øydgarden
50 % bompengefinansiering. Varierende vegstandard, stedvis smal og uoversiktlig. En del ulykker på
strekningen. Byggestart i 2018, kostnader baserer seg på gjennomført anslag.

Tabell 14: Finansiering av Skardtjednet -Tonsvatnet og Bjørgo -Øydgarden. Tall i millioner 2017-kroner.

2016 2017 2018 2019 2020 HP 18-21 Total kost

Fv. 33 Skardtjednet –Tonsvatnet og
Bjørgo -Øydgarden, fylkesmidler

8 25 26,4 42,0 7,0 75,4 108,4

Mva-komp. Bom Fv. 33
Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo -
Øydgarden

0 6,6 10,5 10,0 27,1 27,1

Bompenger Fv. 33 Skardtjednet -
Tonsvatnet og Bjørgo - Øydgarden

0 33,0 52,5 50,0 135,5 135,5

Sum Fv. 33 Skardtjednet –
Tonsvatnet og Bjørgo - Øydgarden

8 25 66 105 67 238,0 271,0

FV. 251 HELLEFØSSEN BRU
Tiltak: Ny bru over Etna og omlagt veg i forbindelse med den.
Tiltak for å avløse Lunde bru som ble bygd i 1829 og er fredet etter kulturminneloven.
Reguleringsplan er vedtatt, kostnader baserer seg på gjennomført anslag. Politisk vedtatt at
byggestart skal være i 2018, jamfør FT-sak 64/16.
Lengde: Ny veg: 1,5 km. Bru: ca. 70 m
Kostnad: 53,5 mill. kr.

Mindre utbedringer

Posten «mindre utbedringer» omfatter investeringstiltak på vegstrekninger og/eller
punktutbedringer. Som hovedregel omfatter dette prosjekter mindre enn 30 mill. kr.

Tabell 15: Investeringer, mindre utbedringer. Tall i millioner 2017-kroner.
HP 2018-21 Fylkesveger Kommune 2018 2019 2020 2021 HP 18-21 Total kost 2022 2023
Fv. 453 Vågå hotell -
Sætagrende

Vågå 23,4 23,4 24,8

Fv. 16 Kryss Vestbygdveien
(Stubbengmoen)

Lunner 6,0 6,0 6,0

Fv. 220 Bagn -Reinli Sør-Aurdal 11,1 11,1 28,3 17,2
Fv. 388 Brekkebakkene Ringebu 15,6 15,6 15,6
Fv. 216 Kryssutbedring A.
Sandvigsgate -
Maihaugvegen

Lillehammer 6,8 6,8 24,4 17,6

Kryssområde
Jernbanesvingen -CC Gjøvik

Gjøvik 0,0 24,0 24,0

Fv. 250 Svingstad sør -
Svingstad nord

Nordre land 0,0 4,9 4,9

Sum programområde 0,0 29,4 26,7 6,8 62,9 128,0 63,7 0,0
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NYE TILTAK 
 
FV. 453 VÅGÅ HOTELL – SÆTAGRENDE 
Tiltak: Tilrettelegge for gang og sykkel med fortau, gang- og sykkelveg og utbedring av fylkesvegen. 
Reguleringsplan er vedtatt, kostnader baserer seg på gjennomført anslag. 
Lengde: Ca. 750 meter  
Kostnad: 24,8 mill. kr 
 
FV. 388 BREKKEBAKKENE 
Tiltak: Utbedring av 400 m veg (utbedring av krappe kurver og noe bredding.)  
Reguleringsplan er under utarbeidelse, kostnad baserer seg på gjennomført anslag. Ringebu 
kommune har tatt initiativ til samtaler om en mulig kommunal forskuttering for å fremskynde 
prosjektet. 
Kostnad: 15,6 mill. kr 
 
FV. 16 VESTBYGDVEGEN (Stubbengmoen) 
Tiltak: Nytt kryss, atkomst til Stubbengmoen industriområde ved Harestua. T-kryss med 
passeringslomme. Reguleringsplan er vedtatt, kostnader baserer seg på gjennomført anslag. 
Kostnad: 6,0 mill. kr 
 
FV. 220 BAGN – REINLI 
Tiltak: Omlegging av veg. 
Svingete og bratt veg, med trafikk til barnehage og hytteområde. Omlegging av ca 1,7 km veg fra 
Bagn sentrum oppover mot Reinli med bruk av masse fra tunnelbygging på E16. Tilkjøring av masser 
bekostes av E16-prosjektet. Massene kjøres ut ila 2017 og lagres direkte i veglinja uten 
mellomlagring. Veganlegget ferdigstilles så når fylkeskommunen bevilger midler til dette. 
Reguleringsplan er vedtatt. Kostnadsvurderinger med noe større usikkerhet enn på øvrige prosjekter 
fordi det er gjort forenklinger av prosjektet etter reguleringsplanfasen.  
 
Kostnad: Ca. 28,3 mill. kr (fylkeskommunal andel), hvorav 11,1 mill. påløp allerede i 2017 og 
resterende når vegen ferdigstilles. Statens vegvesen v/Prosjekt Vestoppland har sagt seg villig til å 
forskuttere utgiftene som påløper i 2017. Disse midlene har vi foreslått bevilget i 2020 for 
tilbakebetaling. Midler til å sluttføre prosjektet er foreslått etter den første fireårsperioden, i 2022. 
 
FV. 216 ANDERS SANDVIGS GATE - MAIHAUGVEGEN 
Tiltak: Kryssutbedring. 
Tiltaket skal sikre bedre framkommelighet og god trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 
Kryssområdet er i dag utflytende og gir utfordringer knyttet til framkommelighet både for bilister og 
for myke trafikanter. Tiltaket vil kunne gi en bedre trafikkfordeling slik at større andel av trafikk 
lettere kan føres via Sigrid Undsets veg i stedet for Banken-krysset. Skisseprosjekt utarbeidet, tiltaket 
må reguleres. Kostnadsvurdering baserer seg på skisseprosjekt, det er derfor større usikkerhet 
knyttet til kostnad enn for andre prosjekter. Tiltaket inngår som en del av ATP-arbeidet i 
Lillehammer.  
Kostnad: 24,4 mill. kr. 
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JERNBANESVINGEN –CC GJØVIK
Tiltak: Nytt kryss.
Endring av kryssområdet for å få bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet i kryssområdet rv. 4
/Jernbanesvingen, med adkomst til CC Gjøvik og Bane nor/Tema eiendom sine arealer. Kryssområdet
er utflytende og oppleves som utrygt for alle trafikantgrupper. Tiltaket bidrar til å tilrettelegge for
videre næringsutvikling i området. Det legges også til rette for bedre framkommelighet for
kollektivtrafikk og framtidsrettete løsninger for myke trafikanter mellom sentrum/skysstasjon –CC
Gjøvik - og Mjøsa med framtidig bydel Bryggevegen og Huntonstranda
Planarbeid er startet opp etter oppdrag fra ATP-prosjektet, i tråd med bystrategien. Endelig løsning
er ikke avklart, og kostnadsvurdering baserer seg på erfaringsprosjekter. Det er derfor større
usikkerhet knyttet til kostnad enn for andre prosjekter. Forutsetter spleiselag.
Kostnad: 24 mill.kr.

FV. 250 SVINGSTAD SØR - SVINGSTAD NORD
Tiltak: Utbedring av sikt og oppstramming av kryss.
Kostnadsvurdering basert på erfaringspriser, det er derfor større usikkerhet knyttet til kostnad enn
for andre prosjekter
Kostnad: 4,9 mill. kr. Øvrig utbedring på strekningen finansieres av vedlikeholdsmidler.

Gang- og sykkelveger

I prioriteringen er betydning for skoleveg tillagt vekt. Det er også foreslått å bruke penger på flere
mindre prosjekter der det gjenstår en lenke for å få sammenhengende gang- og sykkelveg. Videre er
flere av prosjektene del av ATP-samarbeid i byer og tettsteder, jamfør kapittel 2.3. Gang- og
sykkelveger bygges i utgangspunktet etter gjeldende vegnormaler. Det skal likevel ses på om det
noen steder er hensiktsmessig å bygge enklere. Dette kan for eksempel innebære å bygge smalere
enn 3 meter, og kanskje spare noe. Det er likevel slik at trafikksikkerhet må ivaretas. For å unngå
altfor store driftsutgifter må tiltak bygges etter hva som kreves teknisk. Enklere løsninger med
smalere profil er først og fremst aktuelt i områder med få brukere. Dette er mindre aktuelt i by, her
må en i hovedsak bygge etter anbefalte løsninger da potensialet her er stort og tiltakene bygger opp
om klimamålene.
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Tabell 16: Investeringer gang- og sykkelveg. Tall i millioner 2017-kroner. 

HP 2018-21 
Fylkesveger  Kommune 2018 2019 2020 2021 HP  

18-21 
Total 
kost 2022 2023 

Fv. 51 Nordover fra 
Rogne skole Øystre Slidre        

33,2  
            

-    
            

-    
            

-    
         

33,2  
           

43,8  
              

-    
              

-    
Fv. 111 Bøverbru 
sentrum-Nærsten Vestre Toten        

16,6  
            

-    
            

-    
            

-    
         

16,6  
           

24,4  
              

-    
              

-    
Fv. 467 Andvordjordet 
-X-Rv15  Lom        

14,6  
            

-    
            

-    
            

-    
         

14,6  
           

18,5  
              

-    
              

-    
Fv. 226/E16 til Begna 
Bruk Sør Aurdal        

11,7  
            

-    
            

-    
            

-    
         

11,7  
           

18,5  
              

-    
              

-    
Fv. 490 Fortau fra E6 
til Dombås Stasjon Dovre          

5,9  
            

-    
            

-    
            

-    
           

5,9  
           

14,6  
              

-    
              

-    
Fv.213 Sykkelveg med 
fortau Åretta elv - 
Storgata  

Lillehammer             
-    

            
-    

            
-    

       
37,1  

         
37,1  

           
37,1  

              
-    

              
-    

Sykkelbytiltak Gjøvik / 
Lillehammer 

Gjøvik / 
Lillehammer 

         
2,9  

         
2,9  

         
2,9  

         
2,9  

         
11,7  

           
23,4  

           
2,9  

           
2,9  

Fv. 57 S. Åls vei, 
Trintom skole-
Vennolumsvegen 

Gran             
-    

            
-    

       
15,6  

            
-    

         
15,6  

           
15,6  

              
-    

              
-    

Fv. 12 Muttasstien - 
Sveakrysset Lunner             

-    
            

-    
            

-    
         

7,8  
           

7,8  
              

7,8  
              

-    
              

-    
Strakstiltak etter GS-
inspeksjoner            

0,5  
         

0,5  
         

0,5  
         

0,5  
           

2,0  
              

2,0  
              

-    
              

-    
Fv.358 Fortau Tretten 
sentrum - Tretten 
kirke 

Øyer              
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              
-    

              
4,9  

           
4,9  

              
-    

Fv.319. Snipperampa -
Lidarende i Lia Sør-Fron              

-    
            

-    
            

-    
            

-    
              

-    
              

4,9  
           

4,9  
              

-    
Fv.132 Fortau Prost 
Blomsgate Gjøvik                

-    
            

-    
            

-    
            

-    
              

-    
           

34,1  
         

34,1  
              

-    

Fv.56 Lynnebakka Gran              
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              
-    

           
17,6  

              
-    

         
17,6  

Fv.519 GS Lesjaskog 
skole  Lesja             

-    
            

-    
            

-    
            

-    
              

-    
              

5,9  
              

-    
           

5,9  
Fv. 264 GS 
Våningsvegen – 
Beinstigen.  

Nord-Aurdal             
-    

            
-    

            
-    

            
-    

              
-    

           
30,2  

           
9,8  

         
20,5  

Fv.435 GS Selsvegen - 
Nyhusom skole Sel              

-    
            

-    
            

-    
            

-    
              

-    
           

12,7  
         

12,7  
              

-    
Sum programområde   85,4 3,4 19,0 48,3 156,1 316,0 69,3 46,8 
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BUNDNE PROSJEKTER 
  

FV. 51 NORDOVER FRA ROGNE SKOLE 
Tiltak: Gang- og sykkelveg.  
Strekningen er skoleveg.  Mye trafikk langs Fv. 51. Reguleringsplan er vedtatt, kostnad baserer seg på 
gjennomført anslag. 
Lengde: Ca. 2,2 km – fra Rogne skole til Kyrkjebergvegen 
Kostnad: 43,8 mill. kr 
 
FV. 111 BØVERBRU SENTRUM – NÆRSTEN 
Tiltak: Gang- og sykkelveg.  
Strekningen er skoleveg. Går gjennom boligområde, forbi sykehjem og vil være til nytte for mange, 
med tryggere og gangadkomst til Bøverbru sentrum. Reguleringsplan er vedtatt, kostnad baserer seg 
på gjennomført anslag. 
Lengde: 1,2 km. 
Kostnad: 24,4 mill. kr 
 
FV. 467 ANDVORDSJORDET – KRYSS RV. 15. 

Tiltak: Gang- og sykkelveg. 
Strekningen er skoleveg.  Gjennom boligområde mot sentrum, forbi helseheim, barne-, ungdoms- og 
videregående skole. Reguleringsplan er vedtatt, kostnad baserer seg på gjennomført anslag. 
Lengde: 900 m  
Kostnad: 18,5 mill. kr 
 
FV. 226 / E16 TIL BEGNA BRUK 
Tiltak: Gang- og sykkelveg.  
Det er mye tungtrafikk langs Fv. 226 til Begna bruk. Boligfelt langs strekningen. Reguleringsplan er 
vedtatt, kostnad baserer seg på gjennomført anslag. 
Lengde: Ca. 1 km   
Kostnad: 18,5 mill.kr 
 
FV. 490 FORTAU FRA E6 TIL DOMBÅS STASJON 
Tiltak: Fortau. 
Binder sammen buss og tog. Reguleringsplan er vedtatt, kostnad baserer seg på gjennomført anslag. 
Lengde: 450 m fortau 
Kostnad: 14,6 mill. kr 
 

ØVRIGE NYE TILTAK 
FV. 213 SYKKELVEG MED FORTAU ÅRETTA ELV-STORGATA 

Tiltak: Sykkelveg med fortau.   
Oppgradering av eksisterende løsning. Strekningen er skoleveg. 
Del av hovedtrasé for sykkel i Lillehammer. Reguleringsplan er vedtatt, kostnad baserer seg på 
gjennomført anslag. Tiltaket er sykkelbytiltak og inngår også i ATP-arbeidet i Lillehammer. 
Lengde: 600 m. 
Kostnad: 37,1 mill. kr. 
 



38 
 

SYKKELBYTILTAK I GJØVIK OG LILLEHAMMER 
Det er inngått avtale mellom OFK, SVV, Gjøvik og Lillehammer kommuner om sykkelbyer i Oppland.  
Ordningen startet i 2010-13. Videre satsing skal avklares i 2017.  Midlene er fylkeskommunens andel i 
arbeidet med å øke sykkelbruk i tråd med nasjonale målsettinger.  Midlene brukes i hovedsak til 
spleiselag med kommunene til investeringer som fremmer økt bruk av sykkel. Sykkelbyarbeidet er 
organisert inn under ATP-arbeidet i Lillehammer og Gjøvik. 
Sykkelbyene forventes å få tilført statlige midler gjennom NTP. 
Kostnad: 2,9 mill. kr per år – som fordeles likt mellom Gjøvik og Lillehammer. 
 
FV. 57 SØNDRE ÅLS VEI, TRINTOM SKOLE – VENNOLUMSVEGEN 
Tiltak: Gang- og sykkelveg / fortau og bredding av veg.  
Manglende lenke på 0,7 km. Strekningen er skoleveg. Reguleringsplan vedtatt, kostnad baserer seg 
på gjennomført anslag. 
Lengde: 700 m.  
Kostnad: 15,6 mill.kr. 
 
FV. 12 MUTTASTIEN - SVEAKRYSSET 
Tiltak: Gang- og sykkelveg. 
Manglende lenke som vil sikre sammenhengende gang- og sykkelvegnett på en lengre strekning i 
tettbebyggelsen. Strekningen er skoleveg. Reguleringsplan er vedtatt, kostnad baserer seg på 
gjennomført anslag. Tiltaket samordnes med utbedringstiltak / holdeplasser. 
Lengde: 200 m. 
Kostnad: 7,8 mill. kr.  
 
STRAKSTILTAK ETTER GS-INSPEKSJONER 
Gjelder små tiltak som gjennomføres med bakgrunn i rutinemessige inspeksjoner som foretas i løpet 
av planperioden. 
Kostnad: 2 mill. kr for fireårsperioden (0,5 mill. kr./år)  
 
FV. 358 TRETTEN SENTRUM – TRETTEN KIRKE, FORTAU 
Tiltak: Fortau langs fylkesvegen.  
Skoleveg mellom bussholdeplass i sentrum og barneskole og dermed et viktig trafikksikkerhetstiltak. 
Ferdig regulert. Kostnadsvurderinger basert løpemeterpriser. Forutsetter spleiselag med kommunen. 
Lengde: 500 m langs fylkesvegen 
Kostnad: 4,9 mill. kr (fylkeskommunal andel).  
 

FV. 319 SNIPPERAMPA – LIDARENDE I LIA 

Tiltak: Gang- og sykkelveg 
Gang- og sykkelveg fra holdeplassen Snipperampa til Lidarende. Holdeplassen er et oppsamlings-
punkt for mange elever i Lia, og er tilrettelagt med busskur og venteareal. Kostnad baserer seg på 
løpemeterprisvurdering, det er derfor større usikkerhet knyttet til kostnad enn for andre prosjekter. 
Lengde: 250 m 
Kostnad: 4,9 mill. kr. 
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FV. 132 PROST BLOMS GATE, FORTAU OG SYKKELFELT 
Tiltak: Tilrettelegging for gående og syklende, fortau og sykkelfelt. 
Del av hovednett for gang- og sykkelveger i Gjøvik. Strekningen er dårlig tilrettelagt for myke 
trafikanter. Det er utarbeidet skisseprosjekt, tiltaket må reguleres. Foreløpig kostnadsvurdering 47 
mill kr. Forutsetter spleiselag med kommunen. Tiltaket kan inngå som en del av ATP-arbeidet i Gjøvik. 
Lengde: 950 m    
Kostnad: 34,1 mill. kr (fylkeskommunal andel).  
 
FV. 56 LYNNEBAKKA 
Tiltak: Fortau. 
Strekningen er skoleveg. Rekkefølgekrav (i reguleringsplan) om at fortau skal bygges før boligfelt 
fortsettes. Kostnadsvurdering basert på løpemeterpris, det er derfor større usikkerhet knyttet til 
kostnad enn for andre prosjekter. 
Lengde: 500 m. 
Kostnad: 17,6 mill. kr. 
 
FV. 519 LESJASKOG SKULE  
Tiltak: Gang- og sykkelveg 
Strekningen er skoleveg. Manglende lenke mellom gang- og sykkelveg langs E 136 og skolen. Tiltaket 
er ikke regulert. Kostnadsvurdering basert på løpemeterpris, det er derfor større usikkerhet knyttet 
til kostnad enn for andre prosjekter. 
Lengde: 300 m 
Kostnad: 5,9 mill.  
 
FV. 264 VÅNINGSVEGEN – BEINSTIGEN  
Tiltak: Gang- og sykkelveg.  
Strekningen er skoleveg og må reguleres. Forlengelse av tiltak som bygges i 2016.  
Lengde: 900 m   
Kostnad: 30,2 mill. kr.  
 
FV. 435 SELSVEGEN - NYHUSOM SKOLE 
Tiltak: Utbedring av smalt fortau. 
Strekningen er skoleveg. Viktig trafikksikkerhetstiltak. Skisseprosjekt utarbeidet. Kostnadsvurderinger 
er basert på dette, det er derfor større usikkerhet knyttet til kostnad enn for andre prosjekter. 
Tiltaket kan inngå i ATP-prosjekt Otta. 
Lengde: 500 m. 
Kostnad: 12,7 mill. kr.  
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Trafikksikkerhetstiltak

Trafikksikkerhet er et gjennomgående perspektiv innenfor alle kategorier av vegprosjekter.
Trafikksikkerhetshensyn er ofte av de utløsende faktorene for at et prosjekt blir prioritert, og det er
et hensyn som alltid skal ivaretas når tiltak planlegges. I dette handlingsprogrammet har vi derfor
valgt å ikke plassere enkelttiltak direkte i denne kategorien.

Tabell 17: Investeringer trafikksikkerhetstiltak. Beløp i millioner 2017-kroner.

HP 2018-21
Fylkesveger

Kommune 2018 2019 2020 2021 HP 18-21

TS - småtiltak 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

Strakstiltak etter TS-
inspeksjoner

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

Sum programområde 9,0 9,0 9,0 9,0 36,0

TS småtiltak
En samlepott som skal disponeres til mindre tiltak som kartlegges på ulykkesutsatte strekninger med
bakgrunn i innspill fra vegvesenet, fylkeskommunen og andre, herunder for eksempel beboere og
bilister. Rammen økes i forhold til forrige periode og settes til kr 28 mill. kr. (7 mill.kr. /år) i 2018-21.
Det er aktuelt å prioritere tiltak som berører sikt, kurvatur, fart med videre. Tiltak kan være
kryssutbedringer, bedre fotgjengerfelt, belysning mm. Deler av potten (inntil 2 mill. kr /år) skal kunne
brukes til fjerning/flytting/ombygging av avkjørsler og mindre kryss. Det dukker jevnlig opp
problemstillinger knyttet til farlige avkjørsler i forbindelse med forvaltningssaker eller på strekninger
der det skal gjøres tyngre vedlikehold.

Se for øvrig vedlegg 8.3 for liste over tiltak vedtatt i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Se også kapittel
6.3 vedrørende Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU), samt Handlingsplan for Trafikksikkerhet.

Strakstiltak etter TS- inspeksjon
Småtiltak som skal gjennomføres etter rutinemessige inspeksjoner i løpet av planperioden, der blant
annet utforkjøringsutsatte strekninger kartlegges og prioriteres. Hovedfokus på sideterreng. Rapport
lages og tiltak utføres, blant annet fjerning av fjell, oppsetting av rekkverk og hogst.

Miljø og service

Miljø- og servicetiltak omfatter i hovedsak mindre tiltak som for eksempel knyttet til støy, miljøtiltak
for å redusere konflikter mellom vegen og naturen og tiltak i byer/tettsteder der hensynet til miljø er
det viktigste. Servicetiltak som rasteplasser og kjettingplasser inngår også her.

Tabell 18: Investeringer miljø og service. Tall i millioner 2017-kroner.
HP 2018-21 Fylkesveger 2018 2019 2020 2021 HP 18-21 Total kost 2022 2023

Miljø og service -småtiltak 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 36,0 6,0 6,0

Miljøgater 35,0 35,0

Sum programområde 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 71,0 6,0 41,0
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MILJØ OG SERVICE –SMÅTILTAK
Kostnad: 24 mill. kr. (6 mill.kr. /år) i fireårsperioden. Videreføring av ramme fra HP 2014-17.
De enkelte tiltakene er ikke endelig planlagt og kostnadsberegnet, og det er derfor behov for en viss
fleksibilitet både med hensyn til tiltak og bruk av midler i planperioden. Aktuelle tiltak er
rasteplasser, kjettingplasser, kontrollplasser, leskur, holdeplasser i tettsteder (miljøgatetiltak). Noe av
potten settes av til støytiltak etter forurensningsloven. Se vedlegg 8.2.

MILJØGATER RAUFOSS, GRAN OG LENA
Tiltak: Oppgradering av aktuelle gater/sentrumsområder.
Det må foretas en nærmere vurdering av hvilke områder som prioriteres. Det legges til grunn at tiltak
av denne arten må/bør være spleiselag.
Kostnad: 35 mill. kr.

Kollektivtiltak og universell utforming

Tabell 19: Investeringer kollektivtiltak og universell utforming. Tall i millioner 2017-kroner.

HP 2018-21
Fylkesveger

Kommune 2018 2019 2020 2021
HP

18-21
Total
kost

2022 2023

Kollektiv - småtiltakz
9,0 9,0 9,0 9,0 36,0 42,0 9,0 9,0

Kollektivgate Gjøvik
(del 1 og del 2)

Gjøvik
30,0 30,0 40,0 10,0

Tilskudd kollektivtiltak
NTNU Gjøvik

Gjøvik
5,9 10,7 16,6 16,6

Fv. 213 Kollektiv- og
fremkommelighetstiltak
Fåberggata-Løkkegata

Lillehammer
20,5 20,5 20,5

Fagernes skysstasjon Nord-Aurdal
5,0 5,0 5,0

Rv.15 Kollektivterminal
Otta

Sel
10,0 10,0 10,0

Sum programområde
14,9 19,7 44,5 39,0 118,1 134,1 19,0 9,0

KOLLEKTIV –SMÅTILTAK
Tiltakene utarbeides i nært samarbeid mellom SVV, fylkeskommunen og bussnæringen. De enkelte
tiltakene er ikke endelig planlagt og kostnadsberegnet. Det er derfor behov for en viss fleksibilitet
både med hensyn til tiltak og bruk av midlene i planperioden. Kostnadsøkninger på gjennomførte
tiltak gjør at enkelte tiltak i forrige periode først kan gjennomføres denne perioden.
Kostnad: 36 mill. kr. (9 mill.kr. /år). Se vedlegg 8.1.

KOLLEKTIVGATE GJØVIK
Kollektivgate Gjøvik består av to deler:
Del 1 er fra Strandgata frem til krysset v/Niels Ødegaards gate. Totalkostnad 26,3 mill. som
finansieres av stat, kommune og fylkeskommune.
Del 2 er fra og med kryss Niels Ødegaards gate og frem til rundkjøring ved Kaspergården.
Totalkostnad er 80 mill. kr og forutsettes finansiert som spleiselag mellom kommune, OFK og Bane
NOR. Avtale ikke signert, men fylkeskommunal andel avgrenses i dette stadiet av prosjektet til 50 %,



42

dvs. 40 mill. kr. Må avklares endelig i det løpende ATP-samarbeidet mellom SVV, fylkeskommune og
kommune.

TILSKUDD KOLLEKTIVTILTAK NTNU GJØVIK
Utbedring av kommunale veger, Berghusvegen og Teknologivegen, for å oppnå bredde og
stigningsforhold som gjør det mulig å etablere bybusstilbud gjennom Campus Gjøvik. Tiltaket inngår i
ATP-arbeidet i Gjøvik.
Grovt kostnadsestimat fra Gjøvik kommune på 35 mill. kr Forutsetter spleiselag med kommunen.
Kostnad: 16,6 mill. kr (fylkeskommunens andel).

FV. 213 KOLLEKTIV- OG FRAMKOMMELIGHETSTILTAK FÅBERGGATA - LØKKEGATA
Tiltak: Løsning for bussprioritering og oppgradering/flytting av holdeplasser.
Tiltaket er viktig for fremkommeligheten for buss i Fåberggata. Reguleringsplan er under
utarbeidelse. Kostnadsvurdering baserer seg på vurdering av sammenlignbare prosjekter, det er
derfor større usikkerhet knyttet til kostnad enn for andre prosjekter. Tiltaket inngår som en del av
ATP-arbeidet i Lillehammer.
Kostnad: 20,5 mill. kr.

FAGERNES SKYSSTASJON - SPLEISELAG
Tiltak: Oppgradering av uteområder skysstasjon (nytt dekke og universell utforming)
Oppstillingsplasser med plattformer ved Fagernes skysstasjon har ikke blitt oppgradert nevneverdig
siden skysstasjonen åpnet i 1992. Det er behov for nytt dekke, og for en generell oppgradering slik at
anlegget tilfredsstiller krav til universell utforming. Tiltaket er ikke kostnadsvurdert, og avsatt sum er
tenkt som en ramme for fylkeskommunal deltakelse i et spleiselag.
Kostnad: 5 mill. kr. (fylkeskommunens andel).

RV. 15 KOLLEKTIVTERMINAL OTTA
Tiltak: Oppgradering av skysstasjon (universell utforming og flere holdeplasser.
Skysstasjonen på Otta trenger oppgradering både for tog og buss. Bane NOR er i gang med regulering
av området for å bedre forholdene for tog. Otta skysstasjon er aktuell også som pausested for
ekspressbusser. Tiltaket kan inngå i ATP-arbeidet i Otta. Kostnadsvurdering basert på erfaringspriser,
det er derfor større usikkerhet knyttet til kostnad enn for andre prosjekter. Forutsetter spleiselag.
Kostnad: 10 mill. kr. (fylkeskommunens andel).

Andre investeringsposter

Tabell 20: Investeringer, andre poster. I millioner 2017-kroner.

HP 2018-21
Fylkesveger

Kommune 2018 2019 2020 2021 HP 18-21 Total kost 2022 2023

ATP Oppland 5,0 10,0 15,0 15,0 45,0 75,0 15,0 15,0

Planlegging 10,0 10,0 15,0 18,0 53,0 73,0 10,0 10,0

Åpen post 4,8 17,5 38,8 38,9 100,0 148,1 24,0 24,0

Sum
programområde

19,8 37,5 68,8 71,9 198,1 296,1 49,0 49,0
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ATP OPPLAND 

ATP er en forkortelse for Samordnet areal- og transportplanlegging. I Oppland er det 
stedsutviklingsprosesser i ulike stadier i Lillehammer, Gjøvik, Vinstra, Fagernes og Otta som 
handler om å samordne areal og transport i planleggingen for å fremme bærekraftige 
transportløsninger og bærekraftig arealpolitikk. Dette er samarbeidsprosjekter mellom 
kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet. Prosessene ender i 
bystrategier som vedtas av kommunestyret, og det inngås forpliktende avtaler mellom 
partene for videre arbeid. ATP-prosjekter innebærer en tilrettelegging og prioritering for 
gange, sykling og kollektivtransport. 
 
Det er flere programområdetiltak i handlingsprogrammet som inngår i ATP-arbeidet. Dette er omtalt 
under de aktuelle tiltakene.  
 
I ATP-prosjektene kan det også være behov for å gjøre små investeringer i tråd med de fem stedenes 
planer og langsiktige strategi.  Bruk av midler fra denne posten forutsetter at tiltaket nettopp bidrar 
til ønsket utvikling og måloppnåelse og at de øvrige ATP-partene bidrar med minst like stor sum.  
Slike små tiltak kan gjennomføres for å synliggjøre ATP-arbeidet i tiden mellom eventuelle større 
investeringer. Små tiltak kan også bidra mye til måloppnåelse. De enkelte "ATP-kommunene" må 
innen 15. september søke fylkeskommunen om prosjektmidler for det påfølgende år. 
Kostnad: 45 mill. kr (ulikt fordelt på fire år). 
 
PLANLEGGING 
Tiltak: Utarbeiding av forprosjekter, skisseprosjekter og reguleringsplaner for vegtiltak. 
Reguleringsplaner i forbindelse med nye prosjekter er mest omfattende, men i tillegg jobbes det også 
med forprosjekter og skisseprosjekter, dessuten utredningsarbeid i tilknytning til 
handlingsprogrammet, der dette er relatert direkte til konkrete enkeltprosjekter. Det er svært viktig 
at planleggingskapasitet ikke blir en begrensning for gjennomføringsevne. 
Kostnad: 53 mill. kr. Redusert ramme reflekterer reelt planleggingsbehov. 
 
ÅPEN POST 
Tiltak: Åpen post 
Det foreslås avsatt midler til en udisponert post. Formålet med denne posten er å kunne ha 
handlingsfrihet underveis i perioden til å delta i for eksempel spleiselag på gode prosjekter som ikke 
ligger inne i programmet. Denne posten gir også handlingsrom til å kunne møte en del uforutsette 
hendelser som flom og skred eller rettslige tvister uten å måtte stanse allerede igangsatte eller 
planlagte prosjekter. Deltagelse i stedsutviklingsprosjekt der fylkesvegnettet inngår kan også være 
aktuelt innenfor denne potten.  
Kostnad: 100 mill. kr (fordelt på fire år). 
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Skredsikring

Midler til skredsikringstiltak på fylkesveger bevilges av staten. Stortinget vedtok en samlet ramme for
skredsikring for riks- og fylkesveger i Stortingsmeldingen om NTP 2018-21 i juni 2017. Samferd-
selsdepartementet foretar fordelingen på de konkrete fylkesvegtiltakene etter innstilling fra
Vegdirektoratet. Fylkeskommunen skal uttale seg om prioriteringen før den fastsettes. Midlene blir
ventelig fordelt for perioden 2018-21 i løpet av høsten 2017. For fylkesplanperioden 2014-17 ble
Oppland fylkeskommune tildelt skredsikringsmidler til Fv. 33 i Skreifjella, Fv. 255 ved Skåbu og Fv. 53
Tyin-Årdal.

Opplegget fra statlig hold er p.t. ikke fastsatt, men tiltak for i underkant av 20 mill. må vurderes fordi
særlig disse punktene er skredutsatte, jfr utarbeidet skredsikringsplan i 2015:

Fv. 63 Stavbrekka i Skjåk. Her er det under utprøving av kamera, som har som formål å indikere
bevegelser i snødekket i forkant av eventuelt snøskred.

Fv. 53 ved Tyin i Vang. Her er foreslått støtteforbygninger.

Fv. 55 gjennom Bøverdalen i Lom, der både snø og stein kommer ned. Her er det tidligere satt
opp en skredvoll, men denne tar ikke alt som kommer ned. Det er derfor foreslått å sette opp en
ekstra skredvoll.
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9. Vedlegg

Småtiltak kollektiv

Tabellen nedenfor er en uprioritert liste over tiltak som er planlagt gjennomført innenfor potten
"Småtiltak kollektiv" i fireårsperioden. Prosjektene er på ulike planstadier, og det er ikke gitt at alle
prosjektene kan fullføres om en støter på økonomiske eller praktiske utfordringer ettersom de blir
planlagt. Det er også en begrenset mulighet for å ta inn andre prosjekter i løpet av planperioden om
nye behov skulle oppstå, for eksempel som følge av ruteomlegginger.

Veg Tiltak Kommune Beskrivelse
Fv. 33 Holdeplass Billit Østre Toten Bygge ny ensidig holdeplass som kan betjene

omlagt ringrute og skolebusser som skal snu.
Fv. 33 Park& Ride

Hasvoldseter
Søndre Land Rydde opp i

holdeplass/turistinfo/parkeringsplass i
krysset med Fv. 247 for å legge til rette for
kollektivreisende og kompiskjøring.

Fv. 33 Nye holdeplasser
Vestengvegen

Østre Toten Bygge enkle holdeplasser ved kryss
Vestengvegen.

Fv. 20 Ventelomme/kantstopp Lunner Bygge kantstopp eller ventelomme i retning
østover ved kryss med Kapellvegen.

Fv. 16 Oppgradere
holdeplasser Kildal

Lunner Oppgradere holdeplasser ved Kildal bru i Roa
sentrum.

Fv. 51 Holdeplasser Heggenes Øystre Slidre Oppgradere holdeplasser til UU
Fv. 51 Holdeplasser

Beitostølen
Øystre Slidre Oppgradere holdeplasser til UU

Fv. 353 Holdeplasser
Jørstadmoen skole

Lillehammer Holdeplassene har i dag for liten kapasitet.
Behov for forlengelse, muligens flytting.

Fv. 331 Snuplass Øyresvika Lillehammer Snuplass for rutebuss
Fv. 216 Holdeplasser

Messenlivegen
Lillehammer Sluttføring oppgradering av holdeplasser i

Messenlivegen startet opp i 2017.
Fv. 313 Kantstopp Beitevegen Lillehammer Bygge manglende holdeplass sørgående.
Fv. 254 Holdeplasser Fjerdum

skole
Gausdal Tilskudd til kommunen til bygging av

holdeplasser ved nye Fjerdum skole.
Fv. 361 Oppgradere to

holdeplasser langs
Kongsvegen

Øyer Det er flere holdeplasser i Kongsvegen med
behov for oppgradering til UU. Det foreslås å
prioritere de to med størst behov etter
dialog med kommunen.

Leskur på holdeplasser
der det ligger til rette
for dette

Oppland Oppsetting av leskur på mye brukte
holdeplasser. Aktuelt med spleiselag med
kommuner.

Anropsstyring
holdeplass

Oppland Det er flere steder aktuelt med
anropsstyring av buss. Det vil si at bussen
kun kjører innom holdeplass hvis ventende
passasjer har trykket på en knapp i leskuret.
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Småtiltak miljø og service

Tabellen nedenfor er en uprioritert liste over tiltak som er planlagt gjennomført innenfor potten
"Småtiltak miljø og service" i fireårsperioden. Prosjektene er på ulike planstadier, og det er ikke gitt
at alle prosjektene kan fullføres om en støter på økonomiske eller praktiske utfordringer ettersom de
blir planlagt. Det er også en begrenset mulighet for å ta inn andre prosjekter i løpet av planperioden
om nye behov skulle oppstå.

Veg Tiltak Kommune Beskrivelse
Fv. 33 Kontrollplasser Østre Toten

/Gjøvik
Bygge 2-4 kontrollplasser langs Fv. 33.

Fv. 33 Kjettingplass Svingvoll Gjøvik
Fv. 33 Fortau Skreia Østre Toten Utvide smalt fortau Skreia sør
Fv. 51 Kjettingplasser Leira Nord-Aurdal
Fv. 247 Fortau Fagernes Nord-Aurdal Etablere fortau på strekningen

Drosjesentralen - Kiwi
Fv. 51 Rasteplass

Ormshammar
Nord-Aurdal

Fv. 51 Rasteplasser Sjodalen Vågå Oppgradering av rasteplasser i samarbeid
med nasjonale turistveger.

Fv. 258 Gamle Strynefjellsveg Skjåk Oppgradering av kulturminne/turistveg
Fv. 319 Kjettingplass Fåvang Ringebu

Støytiltak Oppland
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Småtiltak trafikksikkerhet

Tabellen nedenfor er en uprioritert liste over tiltak som er planlagt gjennomført innenfor potten
småtiltak Trafikksikkerhet i fireårsperioden. Prosjektene er på ulike planstadier, og det er ikke gitt at
alle prosjektene kan fullføres dersom en støter på økonomiske eller praktiske utfordringer ettersom
de blir planlagt. Det er også en begrenset mulighet for å ta inn andre prosjekter i løpet av
planperioden om nye viktige behov skulle oppstå. Listen er vedtatt i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Veg Tiltak Kommune Beskrivelse

Fv.150
Odnesvegen, Bybrua
barneh. Gjøvik

Tilrettelegge for kryssing + belysning

Fv.401 Fossen handel - GS Sør-Fron Bygge fortau og definere areal
Fv.33 X fv 129 Vestrumsbygda Søndre Land Bygge kort gang- og sykkelveg

Fv.86 Kryssutbedring Østre Toten
Stramme opp og definere
vikepliktsforholdene i krysset

Fv.216
Avkjørselsanering A.
Sandvigsgate Lillehammer

Bedre sikt i kryss

Fv.33 Kryssutbedring Lillo Østre Toten

Innstramming av kryssområde og
bedring av forholdene for myke
trafikanter

Fv.204 Skrautvålvegen, Fagernes Nord Aurdal Belysning av krysningspunkt
Fv.240 Vang mølle Jevnaker Siktbedring/ombygging av kryss
Fv.33 Fortau Skreia Østre Toten Manglende/smalt fortau på Skreia
Fv.435 Otta skysstasjon Sel Bredde fortau - sykkelløsning?
Fv.274 Fagernes skysstasjon Nord-Aurdal Manglende fortau osv.
Fv.213 Hamarvegen Hagevegen Lillehammer Definering av gangareal/ belysning
Fv.331 Jørstadmoen Lillehammer Belysning av fotgjengerkrysninger

Krysningspunkter i 40&50
sone Flere

Div. tiltak

Fv. 216
Roterud –X
Blomsterbakken Lillehammer

Ubelyst g/s-veg

Fv.240 Tingelstad - Brandbu Gran Ubelyst g/s-veg
Fv.156 Kastad - Lundstein skole Gjøvik Belysning ifb med bygging av g/s-veg

Avkjørselssaneringer Inntil 2 mill. hvert år –tiltak
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Innspill til handlingsprogram 2018 - 2021 

Kommune: 0529 Vestre Toten Prioritet: 1 

Kategori: 

X Drift og vedlikehold   Mindre utbedringer X Strekningsvise/større tiltak 

X Gang- og sykkelveger X Trafikksikkerhetstiltak X Kollektivtiltak og universell utforming 

X Miljø og service  Skredsikring  Annet 

Stedsangivelse / 
strekning: 

Storgata, Raufoss sentrum; fra ny rundkjøring ved fv. 114(Sagvollvegen) 
nordover til Statoil (Storgata 69) 

Vegnummer: Fv. 110 Lengde: Ca. 1000 m. 

Funksjonsklasse:  ÅDT: +/- 10.000 

Beskrivelse av tiltaket: 

Ombygging av Storgata fra midlertidig miljøgate som riksveg 4 til permanent miljøgate der myke 
trafikantgrupper prioriteres. 

Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: 

Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, 
universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling   

- Gata ble ombygd i 1996(den gang rv. 4) som et midlertidig tiltak inntil ny rv. 4 skulle komme 
utenom Raufoss. Vegdirektoratets rapport UTB 2003/06(«Fra riksveg til gata») konkluderer med at 
tiltaket hadde lav måloppnåelse; bl.a. bidro sykkelbanene til at farten økte da de oppfattes som 
bred skulder.  

- Sykkelbanene er lite brukt da trafikken går for fort og banene føles dermed for smale. Fortauene 
blir dermed brukt av sykelistene og disse er for smale til å ta blandet trafikk.  

- Fotgjengeroverganger ble bygget som fartsdumper i 1996 måtte fjernes pga. støy (de ble lagt med 
brostein). Erstatningene i asfalt var ikke kraftige nok til å dempe farten. Seinere er de fjernet helt 
uten at andre fartsdempendetiltak er igangsatt eller vurdert.  

- Storgata er en av Opplands mest trafikkerte strekninger, og vedlikeholdet er generelt for dårlig. 
Det gjelder alt fra snølagring i sykkelbane, manglende kosting av sykkelbane, reparasjoner av 
brøyteskader på murer og kanter, reasfaltering som avsluttes med kant midt i sykkelbane, 
fotgjengerkryssinger som ikke har fått kanter som er vanskelig å forsere for rullestoler/ rullatorer 
og oppmerking/ maling som stjeler plass av sykkelbanen. Mangler beskrivelse i anbud, kompetanse 
hos utøverne eller avsettes det ikke nok midler til dette? 

- Da prosjektet i 1996 sto «ferdig» manglet den søndre delen pga. midler. Den ferdigstilles i disse 
dager – 20 år etter! Det er viktig at den nordre delen nå prioriteres slik at Storgata kan framstå 
helhetlig og ikke fragmentert - slik den har vært i disse 20 årene. 

- Kommunen legger stor vekt på fortetting og for å lykkes med dette må gata framstå slik den bør i 
et tettsted hvis det skal være attraktivt å bosette seg her. Raufoss er Opplands 3. største tettsted 
etter byene Gjøvik og Lillehammer. Stedet er selvforsynt med arbeidsplasser og handel, og har 
dermed stor mulighet til å lykkes med statens fortettingsstrategi. Kommunen jobber aktivt med å 
tilrettelegge parker, fritids- og friluftstilbud. Det er derfor viktig at hovedgata også blir attraktiv. 
Det er den ikke nå. Med rv. 4 lagt utenom bør gata ombygges slik at myke trafikanter igjen kan 
prioriteres. 

- «Hovednett for sykkeltrafikk, Plan for Raufoss» er fortsatt ikke ferdigstilt. Denne bør ses i 
sammenheng med dette arbeidet for å redusere unødvendig kjøring i Storgata. 
 
 



Innspill til handlingsprogram 2018 - 2021 

Kommunens forankring av tiltaket:  

(trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) 

- Fortetting er gjennomgående tema i kommuneplanen.  

- Kommunen har også et pågående prosjekt for å øke 
attraktiviteten av Raufoss som også omfatter 
tilgrensende parkområder. 

Planstatus:  
(Kommuneplan, reguleringsplan) 

Strekningen må omreguleres. 

 
Potensielle arealkonflikter:  

(hus, dyrka mark, kulturminner etc.)  

 

Er strekningen a) skoleveg? 

b) definert som trafikkfarlig skoleveg?   

a) Ja 

b) Nei 

Antall skoleelever på strekningen:  

Andre opplysninger:  

 
 
 
 

Kontaktperson: Liv Rigmor Sølland, plansjef 

e-postadresse / tlf.: post@vestre-toten.kommune.no/ tlf. 61 15 33 00 

 
 

Kart - illustrasjoner 

 
Nord  
 

 
 

 



Innspill til handlingsprogram 2018 - 2021 

Kommune: 0529 Vestre Toten Prioritet: 2 

Kategori: 

X Drift og vedlikehold   Mindre utbedringer  Strekningsvise/større tiltak 

X Gang- og sykkelveger X Trafikksikkerhetstiltak X Kollektivtiltak og universell utforming 

X Miljø og service  Skredsikring  Annet 

Stedsangivelse / 
strekning: 

Fjordgata, Eina sentrum; fra krysset med Mathias Blilies veg i nord til bru i 
Hågårvegen. 

Vegnummer: Fv. 117 Lengde: Ca. 330 meter 

Funksjonsklasse:  ÅDT:  

Beskrivelse av tiltaket: 

Utbedring av Fjordgata til miljøgate der myke trafikantgrupper prioriteres/ gis bedre forhold. 
 
Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: 

Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, 
universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling   

For at kommunen skal kunne lykkes med sin mangeårige strategi med fortetting må våre tettsteder gis 
et løft. Hovedgatene gjennom tettstedene må derfor prioriteres og gjøres attraktive slik at enda flere 
ønsker å bosette seg i nærheten av kollektivknutepunkt og forretningsvirksomhet. Dette vil styrke 
dagens tettsted og skape grobunn for ytterligere utvikling. 

Kommunens forankring av tiltaket:  

(trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) 

Trafikksikkerhetsplan. Fortetting er gjennomgående tema i 
kommuneplanen.  

Planstatus:  
(Kommuneplan, reguleringsplan) 

Strekningen må omreguleres. 

 
Potensielle arealkonflikter:  

(hus, dyrka mark, kulturminner etc.)  

 

Er strekningen a) skoleveg? 

b) definert som trafikkfarlig skoleveg?   

a) Ja 

b) Nei 

Antall skoleelever på strekningen:  

Andre opplysninger:  

- Det mangler fortau helt fra Mathias Blilies veg og sørover til Fjordgata 4. Derfra er det fortau på 
vestre side fram til Hågårvegen, men det er et mål at denne strekningen får dobbeltsidig fortau. 
Også i østre del av Hågårvegen bør en vurdere dobbeltsidig fortau forbi bensinstasjonen. 

- Kommunen har igangsatt et planarbeid med å tilrettelegge for fortau på den søndre/ kommunale 
delen av Fjordgata da dette er skoleveg. Det vil være ønskelig at dette arbeidet samordnes slik at 
gata får et helhetlig preg. 

 

Kontaktperson: Liv Rigmor Sølland, plansjef 

e-postadresse / tlf.: post@vestre-toten.kommune.no/ tlf: 61 15 33 00 

 
 



Innspill til handlingsprogram 2018 - 2021 

Kart - illustrasjoner 

 

 
 
 

 



Innspill til handlingsprogram 2018 - 2021 

Kommune: 0529 Vestre Toten Prioritet: 3 

Kategori: 

 Drift og vedlikehold   Mindre utbedringer  Strekningsvise/større tiltak 

x Gang- og sykkelveger x Trafikksikkerhetstiltak  Kollektivtiltak og universell utforming 

 Miljø og service  Skredsikring  Annet 

Stedsangivelse / 
strekning: 

Reinsvoll - Bøverbru 

Vegnummer: Fv. 246 Lengde: Ca. 3000 meter 

Funksjonsklasse:  ÅDT:  

Beskrivelse av tiltaket: 

Gang- og sykkelveg på strekningen mellom tettstedene Reinsvoll og Bøverbru. 

 
Begrunnelse for hvorfor tiltaket prioriteres: 

Bidrar tiltaket til trafikksikkerhet, regional utvikling/framkommelighet, miljø- og klimautfordringen, 
universell utforming, tilrettelegging for gående/syklende/kollektivtrafikk, by- og tettstedutvikling   

- Dette vil knytte Bøverbru sammen med Reinsvoll (og videre til Raufoss og Gjøvik) mht. trygg 
sykling/ gåing.  

- Bøverbru har fra før en alternativ rute i den nedlagte Skreiabanen mot Østre Toten (Kolbu og 
videre mot Lena). 

- Ved å etablere denne gangvegen vil fv. 246 få tilgang på trygg ferdsel helt fra Reinsvoll til Lena. 
Dette er viktig, spesielt mht. sykling. 

 
Kommunens forankring av tiltaket:  

(trafikksikkerhetsplan, vegplan etc.) 

Trafikksikkerhetsplan. 

Planstatus:  
(Kommuneplan, reguleringsplan) 

Kommuneplan. Strekningen må reguleres. 

 
Potensielle arealkonflikter:  

(hus, dyrka mark, kulturminner etc.)  

 

Er strekningen a) skoleveg? 

b) definert som trafikkfarlig skoleveg?   

a) Ja. 

b) Ja. 

Antall skoleelever på strekningen:  

Andre opplysninger:  

 
 
 
 
 

Kontaktperson: Liv Rigmor Sølland, plansjef 

e-postadresse / tlf.: post@vestre-toten.kommune.no 

 
 



Innspill til handlingsprogram 2018 - 2021 

Kart - illustrasjoner 
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HANDLINGSPROGRAM 
FOR FYLKESVEGER 2018 - 2021 - PRIORITERINGSLISTE FRA 
VESTRE TOTEN KOMMUNE  
 
Utvalg for teknisk drift og plansaker behandlet i møte 02.05.2016 sak 26/16. 
 
Fra behandlingen: 
 
Arealplanlegger Ole Tveiten orienterte innledningsvis. 
 
Leder Stian Pettersbakken kommenterte saksforberedelsen og fremmet 
følgende forslag: 

1. Fv. 110 Storgata – opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate 
2. Fv. 117 Fjordgata/Hågårvegen – opprusting av Eina sentrum til 

miljøgate. 
3. FV 111 Vestre Toten veg (kryssutbedring, gang og sykkelveg og 

fartsreduserende tiltak) 
4. Fv. 246 Bøverbruvegen – ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru 

og Reinsvoll. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Med bakgrunn i Oppland fylkeskommunes ønske om innspill på prioriterte 
tiltak i handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021, fremmer Vestre Toten 
kommune følgende prioriteringsliste: 

1. Fv. 110 Storgata – opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate 
2. Fv. 117 Fjordgata/Hågårvegen – opprusting av Eina sentrum til 

miljøgate. 
3. FV 111 Vestre Toten veg (kryssutbedring, gang og sykkelveg og 

fartsreduserende tiltak) 



4. Fv. 246 Bøverbruvegen – ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru 
og Reinsvoll. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
  

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

 
Vedlegg 
 
 
 
Kopi til 
 



 

Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Ole Tveiten Arkiv: 561.1  
Arkivsaksnr.: 15/2087    
 
 
HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018 - 2021 - 
PRIORITERINGSLISTE FRA VESTRE TOTEN KOMMUNE  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
Med bakgrunn i Oppland fylkeskommunes ønske om innspill på prioriterte tiltak i 
handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021, fremmer Vestre Toten kommune 
følgende prioriteringsliste: 

1. Fv. 110 Storgata – opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate 
2. Fv. 117 Fjordgata/Hågårvegen – opprusting av Eina sentrum til 

miljøgate 
3. Fv. 246 Bøverbruvegen – ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og 

Reinsvoll 
 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
 
Vedlegg:  

1.          Prosess for utarbeidelse av planprogram for fylkesveger 2018-2021         
2.          Invitasjon til dialog om handlingsprogram 2018-2021 
3.          Referat fra dialogmøte 17.3.2016   
4. – 6.   Skjematisk framstilling av prioriterte tiltak i Vestre Toten 

 
Handlingsprogram for fylkesveger 
Handlingsprogram for fylkesvegene i Oppland 2014 – 2017 ble vedtatt av fylkestinget 
i juni 2013. Nytt program for perioden 2018 – 2021 skal vedtas av fylkestinget i løpet 
av sommeren 2017. 
 
I perioden januar til mars 2016 har Oppland fylkeskommune og Statens Vegvesen 
gjennomført dialogmøter med kommunene i Oppland. Kommunene skal deretter 
komme med innspill på infrastrukturtiltak som er viktige i egen kommune. Aktuelle 
tiltak kan være utbedring av vegstrekninger, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhets-
tiltak eller miljøtiltak, samt spesielle utfordringer knyttet til drift og vedlikehold av 
vegnettet. 
 
Frist for tilbakemelding er satt til 1. april 2016. Møte med Vestre Toten kommune er 
gjennomført 17. mars 2016. På bakgrunn av kort tid mellom møte og frist for innspill, 
har Vestre Toten kommune fått utsatt frist for innsending av sine innspill.  
 
 
Generelt om prioriteringer 
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På bakgrunn av fylkeskommunens invitasjon har administrasjonen vurdert hvilke 
tiltak som det vil være viktig å prioritere. I forhold til prioriteringene er det generelt å 
bemerke følgende punkt: 

 Riksveg 4 gjennom Vestre Toten inngår ikke i denne prioriteringslisten, da 
dette ikke er en fylkesveg. Det bør likevel framheves at det er ønskelig med et 
mest mulig sammenhengende gang- og sykkelvegnett i kommunen, og at 
gjenværende strekninger langs rv. 4 må prioriteres i SVVs videre arbeid. 
(Flere delstrekninger mellom Reinsvoll og Einavoll gjenstår.) 

 KVU-arbeidet Jaren-Mjøsbrua er ikke spesifikt omtalt nedenfor, men det er 
innlysende at dette arbeidet kan ha store konsekvenser for senere 
prioriteringer på fylkesvegnettet. 

 Rene vedlikeholdsoppgaver, herunder reasfaltering, siktrydding, grøfting osv., 
er ikke omtalt videre i saksframlegget. Det er likevel klart at 
vedlikeholdsetterslep kombinert med bl.a. klimaendringer, kan medføre 
betydelige kostnader for enkeltstrekninger. Blant strekninger i Vestre Toten 
med stort behov for utbedring av bl.a. kjørebane kan nevnes: 

o fv. 82 Østvollvegen gjennom Raufoss sentrum 
o fv. 86 Eriksrudvegen 
o fv. 89 Landheim - Østre Toten grense 
o fv. 114 Raufoss - Søndre Land grense 
o fv. 115 Helsetvegen 
o fv. 117 Hågårvegen/Einastranda 
o fv. 123 Reinsvoll - Gotterud 

 Flere planlagte tiltak, bl.a. miljøgate på Reinsvoll og gang- og sykkelveg fra 
Bøverbru til Nærstein, ligger allerede inne som prioriterte tiltak som forventes 
gjennomført i 2016/2017. 

 Vestre Toten kommune og Statens Vegvesen arbeider med sykkelplan for 
Raufoss. I forbindelse med dette arbeidet kan det bli aktuelt å gjøre endringer 
i eksisterende gang- og sykkelvegnett. Bl.a. kan det på trafikkerte strekninger 
være aktuelt å skille gående og syklister. Denne typen tiltak vil først bli vurdert 
når sykkelplanen er ferdig utarbeidet, men det legges likevel til grunn at en 
utbedring av Storgata på Raufoss må ha særlig fokus på bedre tilrettelegging 
for gående og syklister. 

 
Raufoss 
Raufoss er det største tettstedet i Vestre Toten, og den klart største delen av 
utbyggingsprosjekter skjer i eller rundt Raufoss sentrum. Dette gjelder både 
boligutbygging inkl. fortettingsprosjekter, og næringsutvikling. På Raufoss peker 
særlig fv. 110 Storgata seg ut som en problematisk strekning, der det i dag er stor 
biltrafikk (ÅDT ca. 10.000), inkludert tungbiltrafikk til/fra Raufoss industripark. Det er i 
2015/2016 gjennomført tiltak i søndre del av Storgata (ny rundkjøring til fv. 114 
Sagvollvegen m.m.), og en videreføring nordover gjennom Raufoss sentrum bør 
prioriteres høyt. Det vises ellers til vedlagte skjema for detaljert informasjon om 
prosjektet. 
 
Flere punkt i Raufoss peker seg ut som problematiske, og kan med fordel utbedres. 
De første ca. 100 meter av fv. 89 Øverbyvegen inkluderer en trang undergang under 
Gjøvikbanen og et 5-armet kryss mot bl.a. Knut Hamsuns veg. Undergangen og Knut 
Hamsuns veg er per i dag eneste alternative omkjøringsveg for Storgata. Området 
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bør planlegges helhetlig, der trafikkavvikling, trafikksikkerhet, flomfare knyttet til 
Kortaelva m.m. inngår som viktige faktorer. 
 

 
Fv. 110 Storgata på Raufoss 
 
Eksisterende fortau/gang- og sykkelveg langs fv. 89 Øverbyvegen går i dag til 
Vestrumenga. Det er ønskelig å forlenge dette videre østover – fortrinnsvis som 
fullverdig gang- og sykkelveg. En forlenging kan knyttes opp mot flere punkt; 
Gamlevegen (populær turløype for raufossinger), Ripe (flere boligområder), Elton 
(leilighets-/utbyggingsområde) og Landheimskrysset (boligområder).  
 
Reinsvoll 
I tidligere prioriteringsliste er det foreslått ny gang- og sykkelveg langs fv. 246 
Bøverbruvegen, i første omgang til avkjøring mot Presteseter. Ut fra bl.a. fra den 
utbyggingen som nå er igangsatt ved Valle/Presteseter vgs., bør det legges til rette 
for gang- og sykkelveg langs helse strekningen Bøverbru-Reinsvoll (ca. 3 kilometer). 
Det vises ellers til vedlagte skjema for detaljert informasjon om prosjektet. 
 

 
Fv. 246 Bøverbruvegen – ny gang- og sykkelveg Bøverbru-Reinsvoll 
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Det er ønskelig å stenge søndre jernbaneundergang på Reinsvoll (fv. 115 Svein Erik 
Strandlies veg) for gjennomkjøring. Dette er et tiltak som evt. kan evt. sees på i 
sammenheng med framtidig reguleringsplan for Reinsvoll bruk og/eller planlagt 
kryssingsspor for Gjøvikbanen. 
   
Eina 
Vestre Toten kommune ønsker å anlegge fortau langs søndre del av Fjordgata på 
Eina (kommunal veg), bl.a. på grunn av at dette er skoleveg for mange elever på 
Thune barneskole. Nordre del av Fjordgata (fv. 117) utgjør en viktig del av Eina 
sentrum, men er preget av et utflytende trafikkbilde med til dels manglende fortau. 
Dette området bør strammes opp, gjerne som en form for miljøgate, slik at Eina 
sentrum får et helhetlig preg. Tiltak langs fylkesvegen bør om mulig koordineres med 
tiltak langs den kommunale delen av Fjordgata, slik at Eina sentrum samlet sett får et 
løft. Det vises ellers til vedlagte skjema for detaljert informasjon om prosjektet. 
 
På Eina er det tidligere foreslått å prioritere ny gang- og sykkelveg langs fv. 117 
Hågårvegen, fra Eina grendehus til Strømstadelva. I forbindelse med planleggingen 
av Vadlia boligområde har det også kommet fram at avkjøringen fra fv. 117 
Hågårvegen mot Skjelbreiavegen (inkl. kryssing av Gjøvikbanen) bør utbedres. En 
evt. omlegging av rv. 4 vest for Eina sentrum, kombinert med utbedring av 
Gjøvikbanen, kan ha konsekvenser for disse prosjektene. 
 

 
Fv. 117 Fjordgata/Hågårvegen og kommunal del av Fjordgata 
 
Bøverbru 
Som tidligere nevnt er nytt fortau/gang- og sykkelveg mellom Bøverbru sentrum og 
Nærstein under planlegging, og forventes realisert i 2017. Dette, sammen med en 
evt. sammenhengende gang- og sykkelvegtrasé mellom Bøverbru og Reinsvoll, vil 
være positivt for Bøverbru.  
 
Langs fv. 111 Børsvollvegen er det etablert gang- og sykkelveg mellom Tjernvegen 
og Moltestien. Det er også etablert noe gang- og sykkelveg helt nord i 
Bøverbruvegen, i tilknytning til kryssing av fv. 246 Kolbuvegen. Blant annet fordi det 
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nå legges opp til utbygging av Hagenfeltet nord, bør den mellomliggende strekningen 
forbi Håkonshallen og Holevegen også bygges ut med gang- og sykkelveg. I alt 
dreier dette seg om en strekning på ca. 450 meter.  
 
Ihle 
Utvikling av flere av kommuneplanens byggeområder rundt Ihle skole forutsetter tiltak 
på fv. 111 Vestre Totenveg. Utbygging av Helsetlia forutsetter ca. 1 kilometer gang- 
og sykkelveg fra Helsetlia, mens utbygging ved Sillongen (Toten Hotell, Løkenlia og 
Sillongen sør) forutsetter fartsreduserende tiltak mellom Granvang og Ihle.  
 

 
Fv. 111 Vestre Toten veg forbi Ihle. 
 
Ved tidligere prioriteringer fra Vestre Toten er utbedringer av krysset fv. 111 x fv. 115 
(Helsetkrysset) omtalt som et aktuelt tiltak. Evt. utbedringer av fv. 111 kan med fordel 
inkludere dette krysset. 
 
Samlet vurdering 
Gjennomgangen viser mange tiltak som det kan være aktuelt å prioritere i Vestre 
Toten, både nyinvesteringer og vedlikeholdsoppgaver. Flere faktorer må vurderes i 
en prioriteringsliste, bl.a. befolkningsgrunnlag, elevtall på aktuelle skoler, trafikktall og 
pågående/planlagte utbyggingsprosjekter innenfor nedslagsfeltet til de enkelte 
prosjekt.  
 
Vurderingene må også ses i sammenheng med føringer og prioriteringer i relevant 
planmateriale, bl.a. kommunens trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017, og 
kommuneplan for perioden 2012-2023. 
  
Videre må det legges vekt på de prinsipper og føringer fylkeskommunen har lagt 
fram for prosessen, bl.a. i dialogmøte med kommunen: 
 

Grunnlaget for planprosessen ligger blant annet i samarbeidsavtalen Grønn 
framtid og vedtak i Fylkesutvalgets sak 112/15. Stikkord er miljøvennlig, 
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effektiv, pålitelig, tilrettelagt og sikker transport. Det skal legges vekt på 
trafikksikkerhet, regional utvikling/fremkommelighet, miljø- og 
klimautfordringer og universell utforming. Gang- og sykkelveger, 
tilrettelegging for kollektivtrafikk og by- og tettstedsutvikling blir prioriterte 
områder. 

 
På bakgrunn av ovenfor nevnte gjennomgang av tiltak og relevante faktorer er 
følgende tre tiltak i Vestre Toten satt opp som særlig prioriterte: 
 

1. Fv. 110 Storgata – opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate 
2. Fv. 117 Fjordgata/Hågårvegen – opprusting av Eina sentrum til miljøgate 
3. Fv. 246 Bøverbruvegen – ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll 
 
 

Øvrige tiltak som bør vurderes (ikke prioritert rekkefølge): 
 

 Fv. 89 Øverbyvegen – kryssutbedring/undergang Gjøvikbanen 
 Fv. 89 Øverbyvegen – ny gang- og sykkelveg østover mot Landheim 
 Fv. 111 Vestre Toten veg (kryssutbedring, gang- og sykkelveg og 

fartsreduserende tiltak) 
 Fv. 113 Børsvollvegen – ny gang- og sykkelveg fra eksisterende gangveg ved 

fv. 246 til Moltestien(Hagenfeltet) 
 Fv.115 Svein Erik Strandlies veg – stenge undergang for biltrafikk 
 Fv. 117 Hågårvegen/Einastranda – kryssutbedring ved Skjelbreiavegen og ny 

gang- og sykkelveg sørover 
 
 
Det presiseres at tiltak som er å regne som vedlikeholdsoppgaver, herunder 
reasfaltering, siktrydding, grøfting osv., ikke er særskilt omtalt. Blant strekninger med 
stort behov for vedlikehold kan nevnes (ikke prioritert rekkefølge): 
 

 Fv. 82 Østvollvegen gjennom Raufoss sentrum 
 Fv. 86 Eriksrudvegen 
 Fv. 89 Landheim - Østre Toten grense 
 Fv. 114 Raufoss - Søndre Land grense 
 Fv. 115 Helsetvegen 
 Fv. 117 Hågårvegen/Einastranda 
 Fv. 123 Reinsvoll - Gotterud 

 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Liv Rigmor Sølland 
 plansjef 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 



 

Vestre Toten kommune 
Plan 

 

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

E-post: post@vestre-toten.kommune.no   Internett: www.vestre-toten.kommune.no 
Giro: 1503 34 50335 

  Deres ref.:  

  Vår ref.: 15/2087-16 

Oppland fylkeskommune Saksbehandler: LBOLT 

Postboks 988 Direkte innvalgtlf:: 61 15 34 46 

 Arkivkode: 561.1 

2626 LILLEHAMMER     

  Dato: 04.05.2016 

 

 
  

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018 - 2021 - 
OVERSENDELSE AV ENDELIG PRIORITERINGSLISTE FRA VESTRE 
TOTEN KOMMUNE  
Vi viser til Oppland fylkeskommunes invitasjon til dialog vedrørende nytt 
handlingsprogram for fylkesvegnettet 3.12.2015, samt gjennomført møte den 
17.3.2016. Vi viser også til vår foreløpige utsendelse av saksframlegg den 
18.4.2016. Vi oversender nå politisk behandlet prioriteringsliste fra Vestre 
Toten kommune. 
 
Vennligst merk at prioriteringslisten er noe endret fra tidligere oversendelse, 
ved at fv. 111 Vestre Toten veg er satt inn som ny prioritet 3, og at fv. 246 
Bøverbruvegen følgelig er satt som nummer 4. Se ellers vedlagte melding om 
politisk vedtak fra møte i utvalg for teknisk drift og plansaker den 2.5.2016. 
 
Ta gjerne kontakt dersom det er behov for utfyllende opplysninger eller andre 
avklaringer vedrørende saken eller noen av de omtalte prosjektene i Vestre 
Toten kommune. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Liv Rigmor Sølland Ole Tveiten 
plansjef arealplanlegger 
 
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift. 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Saksframlegg 
Politisk vedtak – utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP) 
Særlig prioriterte tiltak (4 tiltak) 
 



 
 
Kopi til 
Statens vegvesen, Region 
øst 

 Vestoppland distrikt  2605 LILLEHAMMER 

 

 



 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Interkommunalt politisk råd 
Møtested: Hov, Søndre Land 
Dato: 17.02.2020 
Tid: Kl. 09:00 – 14.30 

 
 
 

Tilstede:  
Gjøvik: Torvild Sveen, Anne Bjertnæs, Even Solhaug.. 
Søndre Land: Anne Hagenborg, Mona Tholin, Karen Marie Hammerstad, Rune Selj. 
Vestre Toten: Stian Olafsen, Tonje J Bergum, Elin Solberg, Arild Nikolai Ødegaard. 
Nordre Land: Ola T Dokken, Linn Sunne, Tore Stensrud. 
Østre Toten: Bror Helgestad, Guri Bråthen, Tove S Karlsen, Kjetil Bakke 
Innlandet fylkeskommune: Anne Marte Kolbjørnshus, Kari Anne Jønnes. 
 
Forfall:  
Tone Kverlien (Gjøvik), Gunn M Øistad (Nordre Land). 
 
Øvrige til stede: 
Innlandet fylkeskommune: Hanne V Søberg, Hilde Birgitte Bye 
Kommunene: Magnus Mathisen, Bjørn Evensen, Aslaug Dæhlen, Bjørn Bollum, Stine Røen, 
Esther Gilen, Arne Skogsbakken, Knut Aage Berge, 
Gjøvikregionen Utvikling: Jarle Snekkestad, Frøydis A Ulateig, Mari Knudsen, Brooke 
Schjellerud, Tore J Killi. 
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Sakliste 
 

Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
01/2020 Godkjenning av protokoll fra 20.11.2019 - 

Interkommunalt politisk råd 
20/1603  

02/2020 Åpen post og orienteringssak 17.02.20 - 
Interkommunalt politisk råd 

20/1603  

03/2020 Gjøvikregionens innspill til fylkeskommunens 
NTP-prioriteringer 

20/1595  

04/2020 Fylkesveger for Innlandet - prosess og 
prioriteringer 

20/1597  

05/2020 Fastsetting av rammer for disponering av 
partnerskapsmidlene 2020 

20/1576  

06/2020 Osloregionen - endring av organisasjonsform - 
høringsuttale 

20/1520  

 
 
 
Til innkalling og saksliste: 

NHOs innlegg om Næringsvennlige kommuner utgikk pga. forfall.  
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01/2020: Godkjenning av protokoll fra 20.11.2019 - Interkommunalt politisk råd 
 
Interkommunalt politisk råd 17.02.2020: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REG- 01/2020 Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
02/2020: Åpen post og orienteringssak 17.02.20 - Interkommunalt politisk råd 
 
Interkommunalt politisk råd 17.02.2020: 
 
Behandling: 
 

1. Tilbudsstruktur innen videregående opplæring. 
 
Orientering v/Anne Marte Kolbjørnshus: 
Finansieringsmodellen for videregående opplæring er fortsatt under vurdering, men for skoleåret 
2020/2021, vil det bli en modell som dagens modell, ingen store endringer. Normtallet blir som 
tidligere. Laveste normtall er 9 på yrkesfag (da vurderer man igangsetting eller ikke), og på 
studiespesialisering er normtallet 18 (før en vurdering av igangsetting). Antallet konkurrerende tilbud 
internt i den enkelte region er også en vurderingssak. I tillegg blir det opp mot 1000 færre elever i 
videregående i fremtiden. Når antallet skoler skal ligger fast, er det tilbudsstrukturen som blir 
gjenstand for endringer. 
 
Musikk i Innlandet: Prosess, lokasjonsvalg og krav til vertskapskommune. 
 
Orientering v/Anne Marte Kolbjørnshus. 
IFK har satt av kr. 6 mill. i sitt budsjett fir 2020. Det blir sak i juni om total finansiering og lokalisering, 
herunder et rimelig nivå på vertskommunens andel av finansieringen. Gjøvik, Fagernes, Lillehammer, 
Elverum og Hamar har meldt interesse. Nå går det en administrativ runde, før sak i fylkestinget i juni. 
Fra forsamlingen ble det presisert at Musikk i Innlandet til nå har hatt sitt utspring og utvikling i 
musikkmiljøet i Gjøvikregionen. 
Innspill fra forsamlingen vedr. hvorfor Musikk i Innlandet har en annen finansieringen enn Teater 
Innlandet og hva som blir den totale finansiering (herunder vertskommunens andel), skal 
Kolbjørnshus ta med seg tilbake for å få svar på. Hun kommenterte at Gjøvikregionen som base for 
Musikk i Innlandet til nå, har et godt utgangspunkt. 
 
Digitalisering, v/Atle Jensen. 
Jfr. PowerPoint-presentasjonen vedlagt. 
 
REG- 02/2020 Vedtak: 

Tas til orientering. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
03/2020: Gjøvikregionens innspill til fylkeskommunens NTP-prioriteringer 
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Interkommunalt politisk råd 17.02.2020: 
 
Behandling: 
 
 
Forslag fra regionsjefen om nytt siste punkt i vedtaket; 
 

• Regionstyret får fullmakt til å fremme de endelige innspillene fra Gjøvikregionen, til 
fylkeskommunens NTP-prioriteringer. 

 
 
Forslag fra Bror Helgestad: 
 

• Gjøvikregionen vil vektlegge den store betydningen som de viktigste fylkesvegene har, og 
viser spesielt til fylkesveg 33 som Oppland fylkeskommune har karakteriserte som den 
viktigste, og vil støtte et fylkeskommunalt krav om en langt sterkere prioritering av 
tilskuddsordningen til fylkesveger i NTP 2022-2033. 
 

Forslagene enstemmig vedtatt. 
 
 
Protokolltilførsel fra Arild Nikolai Ødegaard: 
 

• Ny veg på vestsiden av Einafjorden løftes frem som et fremtidsrettet tiltak for rv4. 
 
 
 
REG- 03/2020 Vedtak: 

 
Med bakgrunn i samferdselsdepartementets invitasjon til fylkeskommunale innspill, og 
fylkeskommunenes ønske om å innhente kommunenes/regionenes prioriteringer i 
forbindelse med ny NTP 2022-2033, prioriterer Gjøvikregionen interkommunale råd 
følgende prosjekter begrunnet i de transportutfordringer som fylkeskommunen har 
påpekt; 

På kort sikt, i første del av neste NTP, fra 2022-2028; 

En helhetlig utbygging av Rv4, med spesiell prioritet; 

• Ny fire-felts veg på strekningen Raufoss-Gjøvik–Mjøsbrua, med tunnel under 
Gjøvik. 

• Ny vegløsning på Rv4 fra Nittedal til Oslo, inkl. tunnel under Rotnes og nytt løp i 
Hagantunellen. 

 

På lengre sikt, i andre del av neste NTP, fra 2028-2033, prioriteres; 

Oppstart av planleggingen av ny trasé med dobbeltspor på Gjøvikbanen fra Oslo S til Roa, 
med spesiell prioritet for strekningen Oslo S – Hakadal. 
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Fylkesveger: 
Gjøvikregionen vil vektlegge den store betydningen som de viktigste fylkesvegene har, og 
viser spesielt til fylkesveg 33 som Oppland fylkeskommune har karakteriserte som den 
viktigste, og vil støtte et fylkeskommunalt krav om en langt sterkere prioritering av 
tilskuddsordningen til fylkesveger i NTP 2022-2033. 
 
Gjøvikregionens prosess. 
Regionstyret får fullmakt til å fremme de endelige innspillene fra Gjøvikregionen, til 
fylkeskommunens NTP-prioriteringer. 
 
 
Protokolltilførsel: Ny veg på vestsiden av Einafjorden løftes frem som et fremtidsrettet tiltak for rv4. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
04/2020: Fylkesveger for Innlandet - prosess og prioriteringer 
 
Interkommunalt politisk råd 17.02.2020: 
 
Behandling: 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
REG- 04/2020 Vedtak: 

1. «Interkommunalt politisk råd i Gjøvikregionen prioriterer Fv33 som den viktigste 
fylkesvegen å utbedre i Gjøvikregionen, slik Oppland fylkesting vedtok den 
23.10.2018. 

2. Kommunene i Gjøvikregionen oppfordres til å sette Fv33 først på sin 
prioriteringsliste, og spille inn de fylkesveger som for øvrig er viktige for sin 
kommune. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
05/2020: Fastsetting av rammer for disponering av partnerskapsmidlene 2020 
 
Interkommunalt politisk råd 17.02.2020: 
 
Behandling: 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
REG- 05/2020 Vedtak: 

1. Gjøvik interkommunale politiske råd slutter seg til vedtaket i regionstyret om slik 
ramme for fordeling av partnerskapsmidlene 2020 – samlet ramme kr 3.500.000, -: 

 

• Satsingsområde infrastruktur og virkemidler kr 1,1 mill,  

• satsingsområde verdiskaping og kompetanse kr 1,8 mill  
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• satsingsområde attraktivitet og omdømme kr 600.000,- 
 

2. Regionsjefen gis i mandat å forvalte og rapportere bruken av midler ift vedtatt 
ramme og kan foreta justeringer i bruk av midler mellom tiltakene dersom 
prosjekter ikke blir igangsatt/ endrede ressurskrav eller ved at prosjekter får 
tilgang på utvidet, ekstern finansiering. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
06/2020: Osloregionen - endring av organisasjonsform - høringsuttale 
 
Interkommunalt politisk råd 17.02.2020: 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som innstillinga. 
 
REG- 06/2020 Vedtak: 

1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd gir sin tilslutning til prosess, 
organisasjonsform og forslag til samarbeidsavtale 

2. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tilrår at medlemskommunene i 
regionen slutter seg til forslaget til organisasjonsendring og forslag til 
samarbeidsavtale 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Møte med Gjøvikregionen 17.2.2020

NTP 2022 – 2033
HP fylkesveger 2022 – 2025 (-27)

Hilde Bye

Innlandet fylkeskommune, samferdselsavdelingen



Samferdselsavdelingen



Overordnet og strategisk planlegging

Vi jobber blant annet med:
• Regional planstrategi
• Nasjonal transportplan
• Handlingsplan for fylkesveger
• Kommunedelplaner
• ATS Mjøsbyen
• Vegnettsplan



NTP 2022 –2033



Norsk mal:Tekstmed kulepunkter

NTP 201 8-2029: Regjeringens transportpolitikk

• Strategisk plan
for transport-
systemet

• Plan for
ressursbruken i
en tolvårs-
periode (6+6)

Nasjonal
transport-

plan

• Transport-
virksomhetene sin
gjennomførings-
plan

• Prioriteringer av
prosjekt/tiltak ut
fra økonomiske
rammer i NTP

"Handlings-
program"

Årlige
budsjetter



Mer strategisk og overordna
plan

• NTP går over 1 2 år
• Første 6 år: Konkrete prosjekt/tiltak/løsninger
• Siste 6 år: Strategisk og helhetlig,

vekt på transportkorridorer

• Prioritere de mest effektive løsningene
som løser de viktigste utfordringene først

Foto: Olav Heggø



Samferdselsdepartementet

Overordn a tidsplan N TP 2022-2033

Svar på oppdrag

2019 2020 2021

Utfordringar Prioriteringar

Haust
Mars

Høyring eller
dialogmøte

Dialog-
møte

Dialog-
møte

Dialog-
møte

Vår HaustVår

TRANSPORTVERKSEMDENE

POLITISK KONTAKTGRUPPE + FYLKE, BYAR OG SAMETINGET

NÆRINGSLIV OG INTERESSEORGANISASJONAR

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Vår

Arbeid med oppdrag, innspel, høyring, stortingsmelding

Dialog-
møte



Forventninger til prioriteringene
fra fylkene, kommunene og
Sametinget

• Utfordringene i transportkorridorene må
være et grunnlag for prioriteringene

• Dei mest sentrale utfordringene må
løses først

• Fylka, kommunene, Sametinget må
gjøre klare prioriteringer av sine innspill

SD vil vektlegge samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, m.m



NTP 2022 – 2033
Innlandets politiske føringer og prosess



Samferdselsdepartementets bestillinger til
fylkeskommunene
1 . Februar 201 9:

• Innspill på hovedutfordringer på transportområdet
• Fylkesinndelingen pr. 01.01.20 skal legges til grunn
• mål, løsninger og prioriteringer ikke er tema i denne fasen av arbeidet.

2. Innspill til konkrete prioriteringer med frist 1 4.mai 2020
• Basert på leveransene fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Nye

Veier 13. mars.
• Skal baseres på innspillet som ble gitt i 2019.



NTP 2022 – 2033 - fylkeskommunens tidsplan i vår

• 13. mars: Transportetatenes forslag til prioriteringer offentliggjøres

• 03. mars: Regionenes høringsfrist til fylkeskommunene

• 03. april: Saksframlegg til fylkesting foreligger -«foreløpig» sak –uten regionenes innspill

• 28. april: Behandling i fylkestinget - «foreløpig» vedtak

• 12.mai: Sluttbehandling i fylkesutvalget –med regionenes innspill

• 14.mai: Samferdselsdepartementets høringsfrist for fylkeskommunene



Hovedutfordringer i Innlandet

Fellesnemnda-AU: sak 42/19:

Nasjonal transportplan 2022–2033 må
svare på hvordan vi skal løse de store
samfunnsutfordringene for transport
og mobilitetsområdet, samtidig som
man skal redusere klimaavtrykket og
oppfylle målene i Paris-avtalen.



I nnlandet er enige om følgende hovedmål
• Skape større bolig-, arbeids- og serviceregioner i en

flerkjernestruktur.

• Veksten i persontransporten skal tas av
kollektivtrafikk, sykkel og gange.

• Styrke næringslivets konkurransekraft og gi
arbeidstakerne større muligheter for interessant
arbeid innenfor en større region.

• God transportinfrastruktur på Østlandet gir bedre
framkommelighet for person- og godstransport og
reduserer miljøulempene.

• Overføring av godstransport fra veg til bane.



Fellesnemndas vedtak (momentliste)

• Klima og transport, lavutslippssamfunn

• Innlandet: et distrikts- og transittfylke

• Regional utvikling, flerkjernet utvikling

• Næringslivets transportbehov

• Kollektivtransport og mobilitetstilbud

• Byområdene i Mjøsbyen

• By og land –hand i hand



Forts.

• Bompengefinansiering

• Samfunnssikkerhet

• Digital infrastruktur

• Fylkesveger!



Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25 (27)
prosess og tidsplan



Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (-27)

Handlingsprogram
for

fylkesveger

2022 –2025 (-27)



Framdriftsplan

• Skal gjelde fra 2022
• Vedtak i fylkestinget september 2021

• Høringsforslag: foreligge ved årsskiftet 2020/21
• Høring: februar –mai 2021



Politisk prosess

• Samferdselsutvalget = styringsgruppe.
• Oppstartssak 19.2.
• FU og FT



Regionale møter og innspill fra kommunene

• Regionale møter vår 2020 –regionråd/AU

• Kommunene blir oppfordret om å komme med innspill til
handlingsprogrammet (enkeltvis) innen utgangen av juni.
Invitasjon sendes i forkant av møteserien.

• Ny møteserie i forbindelse med høringen.



I n n h ol d

• Drift, vedlikehold og investeringsprosjekter
• Skal bygge på Innlandsstrategien, Infrastruktur
• Konkretisere i delmål, strategier og policy – som grunnlag for

prioritering av tiltak og satsinger.



N oen sentrale utfordringer
• Store og små bruer

• Forfall/etterslep og vedlikeholdsbehov

• Trafikksikkerhetstiltak, bl.a. utforkjøringsulykker

• Areal og transportstrategier, byutvikling

• God framkommelighet for alle trafikantgrupper
• Gang-og sykkeltiltak
• Kollektivtiltak
• Næringslivets transportbehov
• Universell utforming



Forts.

• Klima gir store utfordringer
• Tilpasning til endringer i klimaet
• Reduksjon av klimautslipp fra egen virksomhet og trafikk generelt.

• Samfunnssikkerhet

• Eierskap og omklassifisering av bl.a. veglys og gang- og sykkelveger

• ITS, bredbånd

• Rasteplasser

• Sammenhengen mellom Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet for fylkesveg





Vestre Toten kommune 

 
 

  20/1051   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 105  
Arkivsaksnr.: 20/1051    
 
 
KOMMUNALT TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper ytes med det beløp som fastsettes 
årlig av kommunestyret gjennom budsjettvedtaket. 

2. Det gis en grunnstøtte til gruppene basert på 20% og 80% i representantstøtte 
av det bevilgede beløp, jfr. pkt.1. 

3. Støtten gis til partier/grupper etter den oppslutning og mandatsfordeling de fikk 
ved valget og gjelder uendret som fordelingsnøkkel i hele valgperioden. 

 
 
 
Utrykte vedlegg: 
Partiloven 
Brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 27.08.2007 
Brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 04.01.2008 – utdypende 
tolkningsuttalelse 
 
Fakta: 
Kommunestyret vedtok i møte 28.11.2013 ny fordelingsnøkkel av kommunalt tilskudd 
til folkevalgte grupper.  
Det ble vedtatt at det gis en grunnstøtte til gruppene på 20 % og 80 % prosent i 
representantstøtte av vedtatt beløp i budsjett.  
 
Bakgrunnen for at kommunedirektøren tar opp saken til behandling er behov for en 
avklaring om praktisering av kommunens støtteordning etter partiloven.  
 
Partiloven §10 (2) sier at: 
 «Stortinget finansierer de folkevalgte gruppene i Stortinget. Fylkeskommunen 
finansierer de folkevalgte gruppene i fylkestinget. Kommunen finansierer de 
folkevalgte gruppene i kommunestyret. Støtten til de folkevalgte gruppene i 
fylkestinget og kommunestyret skal ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved 
valget». 
 
Tolkning av lovverket: 
Daværende Forsynings- og administrasjonsdepartementet og Partilovnemnda 
diskuterte spørsmålet om tolkning av partiloven §10 om kommunal støtte til 
kommunestyregruppene i 2007 og 2008, og kom fram til følgende konklusjon: 
 
Den maksimale grense for hvor mye av den kommunale støtten til det folkevalgte 
organ som kan unntas fra forholdsmessighetsprinsippet, dvs. være 
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stemmeuavhengig («grunnstøtte» / flat sats), kan ikke være høyre enn 20 pst av 
bevilget beløp. 
 
Etter Partilovnemndas vurdering er det opp til den enkelte kommune å avgjøre om 
stemmetallene ved siste kommunestyrevalg eller representantfordelingen skal være 
utgangspunktet for den forholdsmessige fordelingen av støtta, selv om det neppe er 
tvilsomt at en fordeling etter stemmetall vil være mest i samsvar med lovens ordlyd. 
Antall representanter reflekterer likevel stemmefordelingen så vidt godt, at det ikke 
kan sies å bryte med forholdsmessighetsprinsippet å benytte representantfordelingen 
som nøkkel. 
 
I uttalelsen understrekes at støtten ikke er å regne som ordinær partistøtte, men er 
støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret.  
 
Det ble ikke innført vilkår med partloven om at slik støtte til en folkevalgte gruppa kun 
tilhørte et registrert parti, men at gruppestøtte /representantstøtte ikke ekskluderer en 
eller flere representanter fordi de ikke representerer et registrert parti.  
 
I prinsippet vil dermed også representanter som bryter med partiet de er valgt inn for 
bli å regne som en egen «folkevalgt gruppe». 
  
Vurdering: 
Mandatfordelingen ved valgoppgjøret for kommunestyrevalget i 2019 ga slik resultat i 
Vestre Toten kommune: 
 
Arbeiderpartiet: 13 representanter 
Senterpartiet: 7 representanter 
Høyre: 5 representanter 
Fremskrittspartiet: 3 representanter 
Miljøpartiet De Grønne: 1 representant 
Rødt: 1 representant 
Sosialistisk Venstreparti: 1 representant 
 
Å gi en kommunal partistøtte er i utgangspunkt en frivillig ordning. Situasjonen der en 
eller flere representanter velger å bryte med sitt parti og enten stille som 
uavhengig(e) eller melder seg inn i et annet parti åpner for noen problemstillinger, av 
praktisk og økonomisk karakter.  
 
For eksempel blir det et spørsmål om de som får benevnelsen «uavhengig» skal 
være å betrakte som én eller flere grupperinger, og skal representantstøtte beregnes 
etter opprinnelig valgresultat eller hensynta at noen har meldt seg inn fra et annet 
parti på et tilfeldig tidspunkt. Hvilket «innslagstidspunkt» skal evt. da gjøres gjeldende 
for beregningen det angjeldende år osv.  
 
En annen praktisk økonomisk problemstilling er hvordan gruppe og 
representantstøtten til uavhengige skal ivaretas. Ved innbetaling til en partigruppe 
går refusjonen til en «partikasse». For uavhengige vil ikke det være tilfelle og 
tilskuddet vil måtte overføres direkte til de(n) respektiv(e) representant(er). Her vil 
innberetningsplikt, skattetrekk osv. bli et tema da dette vil måtte bli å betrakte som 
«lønn».  
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På grunnlag av dette anbefaler kommunedirektøren at kommunen innfører en praksis 
der valgresultatet og mandatfordelingen legges til grunn for utbetaling av 
gruppestøtte og representantstøtte til folkevalgte grupper i hele valgperioden. Det 
betyr at det ikke gis støtte til representanter uten gruppe- eller partitilhørighet samt at 
det ikke justeres mellom gruppene innad i kommunestyreperioden.  
 
Grunnstøtte på 20% foreslås ytes som et likt kronebeløp til politiske partier/grupper, 
og at representantstøtten på 80% ytes som et likt kronebeløp per innvalgt 
representant etter valgresultatet og mandatsfordelingen ved valget og at fordelingen 
gjelder for hele valgperioden. 
 
Avsatt beløp i budsjettet for 2020 er kr. 74 000,- og ut fra gjeldende fordelingsnøkkel 
gir dette slik fordeling for 2020: 
 
Grunnbeløp  kr. 2114,-   
Representantstøtte kr. 1910,-   
     
Parti Grunnstøtte Ant repr Repr. støtte SUM 
          
AP 2114 13 24826 26940 
SV 2114 1 1910 4024 
FRP 2114 3 5729 7843 
SP 2114 7 13368 15482 
H 2114 5 9548 11663 
R 2114 1 1910 4024 
MDG 2114 1 1910 4024 
SUM 14800 31 59200 74000 

 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
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