
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

Regional plan for samferdsel 
Planprogram - høringsutkast 
Høringsutgave pr. 28.03.17 

 



 

2 
 

Innhold: 
 

 

1. Innledning ............................................................................................................................ 3 

2. Formålet med planen ............................................................................................................ 4 

2.1 Formålet med de tre regionale planene ............................................................................. 4 

2.2 Formålet med Regional plan for samferdsel ...................................................................... 6 

3. Føringer for planen ............................................................................................................... 6 

3.1 Nasjonale føringer .............................................................................................................. 6 

3.2 Regionale føringer............................................................................................................... 7 

3.3 Virkning av den regionale planen ....................................................................................... 8 

4. Plantema .............................................................................................................................. 8 

5. Behov for utredninger ......................................................................................................... 10 

6. Organisering av planprosessen ............................................................................................ 12 

6.1 Organisering og deltagere ................................................................................................ 12 

6.1.1 Organisering av prosjektgruppe for Regional plan for samferdsel ...................... 13 

6.2 Medvirkning ...................................................................................................................... 14 

6.3 Politisk behandling ............................................................................................................ 14 

7. Framdrift ............................................................................................................................ 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto forside: Statens vegvesen  



 

3 
 

1. Innledning 

I henhold til Plan –og bygningslovens krav har Oppland fylkeskommune den 15. juni 2016 vedtatt 
Regional planstrategi 2016-2020 med visjonen "Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid". I 
planstrategien er det vedtatt å utarbeide følgende nye regionale planer:  
 

 Regional plan for kompetanse  

 Regional plan for verdiskaping  

 Regional plan for samferdsel  

 

Alle regionale planer skal i henhold til Plan – og bygningsloven utvikles ved at en først utarbeider et 
planprogram. Dette skal gjøre rede for formålet ved arbeidet, planprosessen, valg av temaer og 
hvordan medvirkning skal skje. Forslag til planprogram vedtas av fylkesutvalget før det sendes på 
høring i minimum 6 uker. Planprogrammet vedtas i Fylkesutvalget og legges til grunn for utarbeidelse 
av selve planen.  
 
I planstrategien for Oppland er planutfordringene omtalt slik:  
 

 Oppland er et reiselivsfylke. Det er en større andel arbeidsplasser innen reiselivet i Oppland 
enn nasjonalt, mens bildet er motsatt innen øvrig personlig, forretningsmessig og finansiell 
tjenesteyting. Videre er Oppland landets største hyttefylke og har et stort og økende antall 
fritidsinnbyggere. Bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling relatert til fritidsinnbyggere vil 
være et viktig utviklingsområde. I Innlandsutvalgets rapport fra 2015 pekes det på det 
mulighetsrommet fylket har for videreutvikling av reiselivet.  

 
 Innlandsutvalget peker på fylkets store fortrinn som nå må følges opp i samarbeid med 

Hedmark. Da vil regionen på lang sikt oppnå et framtidsrettet og konkurransedyktig 
næringsliv med grønn profil og høyere verdiskaping. I Innlandsutvalgets rapport fra 2015 
pekes det på det mulighetsrommet fylket har innenfor bioøkonomi og industri. 

 
 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 viktige 
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. 

 
 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 vedlikeholdsinnsats 
for veiene bør avklares. 

 
 Digital infrastruktur er viktig hvis fylket skal kunne ta del i den teknologiske utviklingen. 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 bredbånd ikke er bygd ut i tilstrekkelig 
grad. 
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Planen må sees i sammenheng med regional plan for kompetanse, regional plan for folkehelse og 
regional plan for verdiskaping, hvor temaene for disse planene vil være tett koblet sammen.  
 

2. Formålet med planen 

2.1 Formålet med de tre regionale planene 

Regionale planer skal utarbeides for å følge opp utfordringer og muligheter som er vektlagt i 
planstrategien.  
 
Planene tar for seg samfunnsspørsmål som krever avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser 
over sektor- og kommunegrenser. De regionale planene er et virkemiddel for kommune, fylke, stat 
og private og offentlige aktører, og skal ha et langsiktig perspektiv. De tre regionale planene skal 
samordne felles innsats og sikre forpliktende samarbeid mot felles mål i fylket. Gjennom 
planprosessen avklares felles mål, strategisk retning og hvordan planen skal følges opp gjennom 
konkrete tiltak.  
 
Planene skal ha en helhetlig tilnærming, utgjøre en forskjell, være ambisiøse, prioritere og være gode 
styringsverktøy for de involverte samarbeidsaktørene. 
 
Forankring, deltakelse og medvirkning i det regionale planarbeidet er viktig for å gi den regionale 
planens legitimitet og gjennomføringskraft. 
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Innretning for planarbeidet: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 
 
 
 

 
 

 

 

Felles samfunnsmål: 

Mulighetenes Oppland i en grønn framtid 
Attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner 

 

 

Kompetanse 

Plantema: 

 Gode valg for den enkelte og for 
samfunnet 

 Læring i arbeidslivet og god bruk 
av kompetanse 

 Styrke kompetansen til voksne 
med svak tilknytning til 
arbeidslivet 

 

 

 

 

 

 

Samferdsel 

Plantema: 

 Infrastruktur 

 Kollektivtransport 

 Mjøsregion 

Andre tema: 

 Digital infrastruktur 
 Fossilfritt drivstoff - 

tilrettelegging av infrastruktur 
 Autonome - selvkjørende 

kjøretøy  

 

 

 

 

 

 

Gjennomgående perspektiv: 

 Bærekraftig utvikling 

 Livslang læring 

 Integrering 

 Digitalisering 

 Innovasjon og entreprenørskap 

 Forskning  

Verdiskaping 

Plantema: 

 Bioøkonomi 
 Reiseliv og opplevelser 

 Cyber og informasjonssikkerhet 
 Industri 
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2.2 Formålet med Regional 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 sammenheng. Videre oppsummere de viktigste prioriteringene og tiltakene 
som må gjøres i fylket og tilstøtende regioner for å løse dagens transportbehov, og for å møte 
morgendagens utfordringer. Regional plan for samferdsel bør bygge på Oppland og Hedmarks felles 
innspill til Nasjonal transportplan - NTP, og legge grunnlaget for en kontinuerlig samordnet regional 
politikk som styrker Innlandet og legger til rette for vekst og utvikling. 
 
Plandokumentet vil bli benyttet til: 
 

 Grunnlag for fylkeskommunens innspill til  
• Østlandspakka 
• NTP 2022 – 2033 

 Grunnlag for fylkeskommunale handlingsplaner – for  
• Fylkesveger 
• Trafikksikkerhet  
• Kollektivtransport 

 
 

3. Føringer for planen 

3.1 Nasjonale føringer 

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken1 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: 

o Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet. 
 Hovedmål transportsikkerhet: 

o Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen. 
 Hovedmål klima og miljø: 

o 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  

                                                           
1 Fra regjeringens retningslinjer til kommende NTP 2018-2029 
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 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  

 
Stortinget har gitt en rekke mål på klima- og miljøområdet, blant annet knyttet til innenlandske 

utslippsreduksjoner for hhv 2020 og 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. 

 
 
Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2015  
De nasjonale forventingene trekker fram tre områder; gode og effektive planprosesser, bærekraftig 
areal og samfunnsutvikling og attraktive by- og tettstedsområder. Regjeringen forventer at 
fylkeskommunen legger til rette for bedre tilgang på relevant arbeidskraft som møter det regionale 
arbeidsmarkedets behov. 
  
Regjeringen forventer videre at fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt 
utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter 
for kollektivtrafikken. Gjennom planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og 
tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, 
fylkeskommunene og kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.   
Den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, 
lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 

Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av 
sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet. 
Potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.  
 

Fylkeskommunene og kommunene bidrar aktivt i arbeidet med konseptvalgutredninger og statlige 
planer for store samferdselstiltak.  
 

3.2 Regionale føringer 

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.  
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Planstrategien gir følgende prioriteringer for perioden 2016-2020 (som legges til grunn for retningen 
på utarbeidelsen av nytt handlingsprogram for fylkesveger): 
 

 Oppland skal være klimanøytral innen 2025. 
 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. 
 

Følgende plandokumenter vil ligge til grunn for arbeidet med regional plan for samferdsel: 
 

 Regional planstrategi 2016-2020 
 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2016 - 2026 
 Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (-23) 
 Handlingsplan for Trafikksikkerhet (2014-2017) for Oppland fylkeskommune  
 Plan for kjøp av rutegående transporttjenester 2017-2025 
 Nasjonal transportplan 2018-2029 

 

 

3.3 Virkning av den regionale planen 

Planen skal ligge til grunn for regionale organs virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og 
virksomhet i fylket, jf. plan- og bygningslova § 8-2. Planen skal ha et perspektiv fram mot 2030.  
 

 

4. Plantema 

En stor utfordring for befolkningsutviklingen i Oppland er knyttet til skjev alderssammensetning 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. 
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Det er en 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. 

 
SSB forventer en vekst i befolkingen i Oppland som er rundt halvparten av den nasjonale veksten, 
med innvandring som den viktigste årsaken til veksten. 
 
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 bosettingsmønster. 
 
Ovenfor nevnte viser at det skjer en sentralisering i fylket. Ovenfor nevnte viser også at det blir en 
stadig eldre befolkning i distriktene i fylket. Dette sammen med en målsetting om å tilrettelegge for 
klimavennlige transportløsninger, gir utfordringer til valg av løsninger og prioriteringer.  
 
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 på veg og bane 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. 
 
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 jernbane, ekspressbusser og fylkets egen kollektivtransport.  
 
Ovenfor nevnte forhold gir utfordringer i utbygging av samferdselens infrastruktur og tilrettelegging / 
utvikling av kollektivtransporten i fylket.   
 
 
Hovedtema Infrastruktur: 

Hvordan styrke kommunikasjonene til/fra og i fylket for på den måten å stimulere til økt 
verdiskaping? 

 
Aktuelle plantema for infrastruktur: 

 Aksen Trondheim – Lillehammer – Oslo; E6 og Dovrebanen 

En svært viktig nasjonal transportkorridor for både person- og godstransport - og med 
stor betydning for utvikling av mjøsregionen.  

 Aksen Gjøvik – Jaren – Oslo; Rv4 og Gjøvikbanen 

Er svært viktig for Hadelandsregionens kobling til Oslo som bo- og arbeidsregion. Stor 
betydning for utvikling av gods på Bergensbanen. 

 Sammenkobling av Dovre- og Gjøvikbanen 

Vil styrke mjøsregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion, og nye muligheter for gods 
på bane.  

 Aksen Oslo – Valdres – Bergen; E16 og Gjøvik- og Bergensbanen 

En viktig transportåre mellom øst og vest for regional- og internasjonal transport.  
 Fylkesvegene 
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Stort vedlikeholdsetterslep. Utfordringer i utbygging av samferdselens infrastruktur 
sett i lys av sentraliseringen i fylket, og tilrettelegging for klimavennlige 
transportløsninger sett opp mot distriktenes transportbehov.  

 
Hovedtema kollektivtransport: 

Hvordan utvikle et enkelt, moderne og pålitelig kollektivtilbud med kunden i sentrum, som tar 

størst mulig hensyn til kvalitet, sikkerhet og miljø 

 
 
Aktuelle plantema for kollektivtransport: 

 Knutepunktutvikling 

Bygge opp under attraktive byer og tettsteder  
 Stamrutenett -) buss og tog 

Koordinert og effektivt kollektivnett av jernbane, ekspressbusser og fylkets egen 
kollektivtransport 

 Kollektivtilbud – miljø eller sosialt tilbud? 

Utvikling av kollektivtransporten i fylket sett i lys av klimavennlige transportløsninger (i 
byer og tettsteder), sentralisering og skjev alderssammensetning 

 Løyveutfordringer; by og distriktproblematikk 

Utfordrende å rekruttere nye løyvehavere 

 Delingsøkonomi  
Hvordan påvirker dette tilgang til transporttilbud 

 
Hovedtema "mjøsregionen":  
 

Utvikle en samordnet areal- og transportstrategi (ATP-strategi) for mjøsregionen. 
 

Aktuelle plantema for mjøsregionen: 
 

 Utvikle mjøsregionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region 
 Utvikle mjøsregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked 
 Transportsystemet skal knytte den flerkjernede regionen bedre sammen, til resten av 

landet og med grensekryssende linker 
 Det skal legges vekt på arealeffektiv og universell knutepunktutvikling som bidrar til 

enkle overganger mellom transportmidlene, sykkel og gange 

 
Andre tema: 

 Digital infrastruktur 
 Fossilfritt drivstoff - tilrettelegging av infrastruktur 
 Autonome - selvkjørende kjøretøy  

 
 

5. Behov for utredninger 

I prosessen for utarbeidelse av regional planstrategi ble det utarbeidet et bredt kunnskapsgrunnlag 
på bakgrunn av: 
 

 Fylkesstatistikken 2015 Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2014 

 Handelsanalyse 2014 
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 Boligutredningen 2015 

 Statens vegvesen 

 FNs statistikkbank 

 Sysselsetting og næringsliv i Oppland 2015, Østlandsforskning 

 Norsk kulturindeks 2015, Telemarksforskning 

 Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik 2015, Likestillingssenteret  

 Innlandsutvalgets rapport 2015 

 

Dialogmøter og planstrategikonferanse i forbindelse med utarbeidelse av regional planstrategi 

 

En viktig del av kunnskapsgrunnlaget er også den lokalkunnskapen som ble kommunisert gjennom 

dialogmøter i alle regioner, dialog med alle fylkeskommunale råd og ungdomsverksted. 

Følgende omforente utfordringer og muligheter for Oppland ble oppsummert på bakgrunn av dette 

kunnskapsgrunnlaget: 

 

Fortrinn: 

 Krav om lav- og nullutslippskjøretøy ved utlysning av nye bussanbud 

 God samordning av areal- og transportplanlegging 

 Prosjekter for nasjonal ruteplanlegger, nasjonal rutedatabank og sømløse reiser er startet 

opp. 

 Pågående og planlagt utbygging av viktige riksveger legger til rette for god utvikling innen 

trafikksikkerhet 

 Flere europa- og riksveier i fylket er i ferd med å bli utbygd 

Utfordringer: 

 Ansvaret for samferdselsområdet er delt på tre parter; stat, fylke og kommune 

 Vri reisemiddelvalget fra privatbil til kollektivtrafikk, gange og sykling 

 Byer og tettsteder i fylket er lite kompakte, noe som medfører mye transport 

 Redusere klimagassutslipp og lokal forurensning fra privatbiler og andre kjøretøy 

 Hvordan skal kollektivtilbudet være utformet for å dekke fremtidens behov 

 Manglende sammenheng mellom infrastruktur og kollektivtransportmateriell 

 Parkeringsanlegg for bil og sykkel ved viktige holdeplasser i omlandet til byene kan bidra til 

økt kollektivandel 

 Sikre kommersiell kollektivtrafikk gode rammebetingelser for å opprettholde tilbudene 

 Innhente vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet 

 Utbygging av InterCity til Lillehammer 

 Utbygging av Gjøvikbanen med prioritet Oslo - Roa - Hadeland 

 Arbeide for å nå målsetningen i nullvisjonen "Null drepte- null hardt skadde" i trafikken 

 Bidra til god bredbåndsutbygging i hele fylket 

Det vurderes at det kunnskapsgrunnlaget som er opparbeidet er tilstrekkelig for utarbeidelse av 

regional plan for samferdsel, men det vil blir kartlagt om andre samarbeidspartnere har relevant 

kunnskapsgrunnlag i løpet av prosessen. 
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6. Organisering av planprosessen 

6.1 Organisering og deltagere 

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for utarbeidelse av de regionale 

planene i samsvar med plan og bygningslovens krav til prosess og medvirkning.  

 

Det er krevende å utarbeide tre regionale planer parallelt og det anbefales derfor at dette 

organiseres som et prosjekt med felles styringsgruppe som er bredt sammensatt. Dette med tanke 

forankring av planen hos viktige samarbeidspartnere for å sikre felles oppfølging av mål og strategier 

i planene. Det er også viktig at representantene i gruppen har relevant kompetanse om de tema 

planene omhandler. Som regional planmyndighet er det naturlig at fylkesordfører leder 

styringsgruppa. 

 

Det foreslås i tillegg at det opprettes en koordinerende gruppe som sikrer god informasjonsflyt i 

prosjektorganisasjonen og berørte parter i planprosessen. Denne gruppa må også sikre god 

koordinering av arbeidet med de tre planene, avklare felles problemstillinger og sørge for 

koordinering av medvirkningsprosess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesting 

Fylkesutvalg 

Styringsgruppe 

Ledes av fylkesordfører 

Koordinerende gruppe 

Ledes av fylkesrådmannen 

 
Politiske komiteer Ledergruppe 

Arbeidsgruppe  

Regional plan for verdiskaping 

Arbeidsgruppe 

Regional plan for samferdsel 

Arbeidsgruppe 

Regional plan for kompetanse 
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Aktører Rolle/ansvar Hvem 

Fylkestinget Oppdragsgiver 
Beslutningstaker 
Endelig vedtaksmyndighet 
regional plan 

 

Fylkesutvalget Planutvalg 
Endelig vedtaksmyndighet for 
planprogram 

 

Prosjektansvarlig Hovedansvarlig for framdrift, 
involvering, forankring og 
saksframlegg 

Fylkesrådmannen 

Styringsgruppe for regionale 
planer 

Premissleverandør for 
planarbeidet 
Sikre involvering, eierskap og 
forpliktelse til planene 

Even Aleksander Hagen, leder 
Komiteledere 
Opposisjonsleder 
Trond Lesjø, KS 
Sigurd Tremoen, FM  
Åge Skinstad, NHO   
Iver Erling Støen, LO  
Haavard Ingvaldsen, NAV 
Per Morten Lund, Svv 
Rasmus Vigrestad, OFK 
Wibeke Børresen Gropen er 
sekretær for styringsgruppa. 

Koordineringsgruppe Sikre planfaglige innspill, 
involvering, koordinering av og 
framdrift i planprosessene  
Kommunikasjon i 
planprosessen 

Hjalmar Solbjør, leder 
Prosjektlederne 
Wibeke Børresen Gropen er 
sekretær 

Prosjektledere Ansvar for involvering, faglige 
innspill, forankring og 
utarbeidelse av planen   
 

Sissel By Ingvaldsen, leder 
kompetanse 
Trond Carlsson, leder 
verdiskaping 
Magne Flø, leder samferdsel 

Arbeidsgruppe (faggruppe) Utarbeide forslag til plan  Lars Baukhol - Opplandstrafikk, 
Statens vegvesen, Bane Nor, 
Hedmark f.k. ++ 

Prosjektsekretær Oppsummere høringsuttalelser 
Skrive planutkast 
Bidra praktisk i forbindelse 
med involveringsarbeidet 

 

 

6.1.1 Organisering av prosjektgruppe for Regional plan for samferdsel 

Det forslås opprettet en arbeidsgruppe hvor prosjektleder med fagansvar samferdsel leder gruppen. 
Arbeidsgruppen får ansvar for utarbeidelse av plandokumentet og opplegg for medvirkning der blant 
annet spesielt berørte grupper blir ivaretatt i hht lovkravet i Plan- og bygningsloven. I denne 
arbeidsgruppen bør det være representanter fra følgende fagmiljøer: 
  

 Infrastrukturmyndigheter; Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet / BaneNor 

 Transportnæringen; Repr. fra kollektivselskapene (NHO Transport), Norges 

Lastebileierforbund, CargoNet, NSB 
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 Transportbrukere; Reiselivet,  

Utover dette samarbeider arbeidsgruppa med relevante ressurspersoner etter behov.  Dette gir 
fleksibilitet i planprosessen og gjør det enklere for eksterne aktører å involvere seg i prosessen.  
Det foreslås at det i tillegg opprettes et ungdomspanel for å sikre ungdommens innspill i 
planprosessen. 
 
 

6.2 Medvirkning 

Planprosesser er komplekse og det er viktig med gode medvirkningsprosesser for å sikre forankring 
av planene og forpliktende oppfølging. Det ble det gjennomført en bred medvirkningsprosess under 
utarbeidelse av regional planstrategi hvor statlige aktører, kommuner og frivillige organisasjoner 
deltok. I medvirkningsprosessen ble det gitt tilbakemelding om hvilke tema som burde prioriteres, 
hvilke utviklingsmuligheter man så for disse temaene og anbefalinger for videre arbeid. I 
planstrategien ble de overordene føringene fra prosessen innarbeidet i planstrategidokumentet og 
danner grunnlag for arbeid med de regionale planene.  
 
I arbeidet med de regionale planene vil tidligere innspill fra kommunene og de andre 

samfunnsaktørene bli lagt til grunn. Medvirkningsprosessen skal sikre og bred involvering og 

relevante innspill.  Involveringen rettes mot parter som er direkte involvert i tema man arbeider med 

i planprosessen. Regionkoordinatorene har i oppgave i samarbeid med ansvarlige for de enkelte 

planer, å sikre involvering av kommunene og regionene i planprosessen. 

 

 

6.3 Politisk behandling 

Fylkestinget skal behandle forslag til endelig plan i april 2018.  
 

 28 mars - fylkesutvalget behandler forslag til planprogram 
 Høring planprogram med frist 16. mai 
 6. juni fylkesutvalget behandler endelig planprogram 
 April 2018 - fylkestinget behandler forslag til plan 

 

7. Framdrift 

Etter at planprogrammet er vedtatt i Fylkesutvalget starter, planarbeidet formelt. Planprosessen har 
tre faser; utforming av planforslag, høringsfase og vedtaksfase.  
 

År 2017 2018 

Måned Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov  Des Jan Feb Mars April 

Vedtak 
planprogram 

            

Etablere 
arbeidsgrupper 

            

Arbeid med 
planutkast 

            

Medvirkning 
berørte parter 
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Planverksted 
mm 

Første gangs 
behandling 

            

Høringsfase             

Sluttbehandling             

Endelig vedtak             
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