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Høring - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - Gausdal kommune 

Vi viser til brev datert 01.12.2020 med høring av Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 

2032 for Gausdal kommune. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planforslaget er å utarbeide en langsiktig plan for hvordan kommunen og 

lokalsamfunnet skal utvikle seg de kommende årene. Gjeldende kommuneplanens 

samfunnsdel 2014 – 2026 ble vedtatt i 2014.   

 

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. Vi har det generelle ansvaret for å 

påse at trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas i transportsystemet.  

 

Våre merknader til planforslaget 

Kommuneplanarbeidet bør i størst mulig grad bidra til å minimalisere transportbehovet og 

støtte opp under tiltak som gjør det mulig å bevege seg trygt til fots, på sykkel og med 

kollektiv transport. Statens vegvesen er derfor opptatt av hva samfunnsdelen sier om 

samordnet areal- og transportplanlegging, fordi planen gir føringer for arealdelen. Vi er 

også opptatt av miljø, trafikksikkerhet og folkehelse.  

 

Planforslaget ivaretar på en god måte våre ansvarsområder. Det vises til statlig 

planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og nasjonale 
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forventninger om fortetting og gjenbruk av arealer. Kommunen legger FNs bærekraftsmål til 

grunn.  

 

Mål og strategier er bygd opp rundt følgende satsingsområder, som skal ha størst 

oppmerksomhet: 

• Sammen om gode hverdagsliv  

• Sammen om et nært og aktivt lokalsamfunn  

• Sammen om en grønnere kommune  

• Sammen om samfunnssikkerhet og god beredskap  

• Sammen om bærekraftig arealbruk  

• Sammen i Lillehammer-regionen  

• Bærekraftig økonomi  

• En organisasjon som samskaper  

 

Et av hovedmålene innenfor satsingsområdet bærekraftig arealbruk, er at arealbruken skal gi 

et så lite klima- og miljøavtrykk som mulig. Planforslaget inneholder arealstrategier som 

skal bidra til at målene nås, og som skal legges til grunn for arbeidet med kommuneplanens 

arealdel. Strategiene legger vekt på blant annet høy utnyttingsgrad, fortetting av tettstedene, 

og ønske om at folk skal bo i hele kommunen. Nye boliger skal likevel fortrinnsvis etableres 

nær skole, sentrumsfunksjoner og etablert infrastruktur.  

 

Når det gjelder samferdsel, skal det stimuleres til mer klimavennlig transport, styrking av 

kollektivtilbudet og utvikling av gang- og sykkelveger. Trafikksikkerhet skal vektlegges, og 

det skal være fokus på trygg skoleveg. Det legges til grunn at Gausdal er Trafikksikker 

kommune. 

 

Statens vegvesen ser positivt på at nye boligetableringer i størst mulig grad skal skje 

innenfor etablerte sentrumsområder. Dette er viktig for å redusere transportbehovet og 

endre reisemiddelvalg, både i et folkehelse- og miljøperspektiv. Vi kunne derfor ønske en 

mer tydeliggjøring av samordnet areal- og transportplanlegging også som et premiss for 

flere temaer i kommuneplanleggingen enn arealbruk, som f.eks. satsingsområdene gode 

hverdagsliv og grønnere kommune.  

 

Vi vil også oppfordre kommunen til å revidere trafikksikkerhetsplanen, som går ut i 2021. 

Trafikksikkerhetsplaner skal revideres minimum hvert 4.år. 
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Oppsummert ser Statens vegvesen på samfunnsdelen som et godt grunnlag for videre arbeid 

med kommuneplanens arealdel. 

 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Skappel Tone Tidemand 
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