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Vi viser til brev datert 05.01.2021 med forslag til planprogram - Kommuneplanens 

samfunnsdel - Gran kommune - Varsel om oppstart av planarbeid 

 

Bakgrunn:  

Hensikten med planforslaget er å revidere kommuneplanens samfunnsdel i henhold til plan- 

og bygningslovens § 10 – 1.  

 

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, 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:  

Gran kommune sin trafikksikkerhetsplan varer fram til 2022, og bør oppdateres. En viktig 

del av trafikksikkerheten er å legge til rette for gående og syklende, både gjennom gang- og 

sykkelveger, og enklere turveger. Drift og vedlikehold av disse er viktig, slik at de kan 
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brukes hele året. Et godt gjennomtenkt og trafikksikkert veisystem, for alle trafikanter, er 

viktige tiltak for å følge opp hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Arealbruk: Kommunen bør også jobbe videre med fortetting i sentrumsområder for å 

redusere biltransport i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, og plan for tettstedsutvikling Hov. 
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