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Planleggingsprosessen 

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i 

planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene.  

Deltakelse gir bedre planer 

Det er ikke mulig for oss i Statens vegvesen å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de 

som er berørt av eller interessert i en vegutbygging kommer med innspill så vi får best mulige 

løsninger. Vår erfaring er derfor at vi får bedre planer av at kommuner, offentlige etater, 

grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen.  

Ønsker tidlige innspill 

Når en veg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig vegtrasé og detaljløsninger 

i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Statens 

vegvesen og offentlige høringer. Kort fortalt – Statens vegvesen anbefaler, politikerne beslutter. 

For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i 

planprosessen.  

Planfasene 

Ved å klikke på boksene i figuren under, kan du lese mer om de ulike planfasene og hva Statens 

vegvesen ønsker innspill på.  

 



Nasjonal transportplan (NTP) 

• En plan for transport i Norge som utarbeides av Statens vegvesen, Jernbaneverket, 

Kystverket og Avinor. 

• Hver plan lages for ti år av gangen og revideres hvert fjerde år. 

• Danner grunnlag for prioriteringene innen samferdselssektoren de neste ti årene. 

• Prioriteringene er utgangspunktet for hvilke tiltak som skal planlegges og bygges ut de 

neste årene. 

 



 

Planprogram 

• Første steg i planleggingen av en stor vegutbygging. 

• Statens vegvesen utarbeider forslag til planprogram, men det er politikerne i de berørte 

kommunene som til slutt fastsetter programmet.  

• Et fastsatt planprogram gir føringer for senere planfaser. 

Hva inneholder et planprogram?  

• Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. 

• Hvilke traséalternativer som skal utredes i de neste planfasene, og synliggjøring av 

virkningene av de ulike alternativene. 

• Hvilke konsekvenstemaer som må utredes i senere planfaser og hvordan de skal utredes. 

• Hvordan informasjon og medvirkning i senere planfaser skal gjennomføres. 

Hva kan det gis innspill på?  

• Hvilke alternativer og temaer som skal utredes i de neste planfasene. 

• Hvordan informasjon og medvirkning bør gjennomføres i senere planfaser. 

Hvem kan gi innspill?  

• Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte. 

Når og hvordan ønsker Statens vegvesen innspill?  

• Når planprogrammet legges ut til offentlig høring. Dette skjer normalt når oppstart av 

planarbeidet blir varslet. 

• Høringsperiode og frist for innspill samt åpne møter blir annonsert i lokalpressen og på 

vegvesen.no. 

• Innspillene bør være skriftlige, men på de åpne møtene er det mulig å gi muntlige innspill. 

Plan- og bygningsloven  

• Planprogram er omtalt i Plan- og bygningslovens § 4-1  

• Rett til medvirkning i planleggingen er omtalt i Plan- og bygningslovens kapittel 5  

 



Konsekvensutredning 

• I planprogrammet blir det stilt krav til hva som skal utredes på senere planstadier. 

• Utredningene sammenfattes i en konsekvensutredning (KU). 

• Konsekvensutredningen blir utarbeidet en gang i løpet av planprosessen, som regel i 

forbindelse med enten kommunedelplanen eller reguleringsplanen.  

• Konsekvensutredningen inneholder omtale av vegprosjektets virkninger på miljø og 

samfunn.  

Når ønsker Statens vegvesen innspill?  

• Samtidig som det gis innspill til kommunedelplanen eller reguleringsplanen som 

utredningen er en del av. 

Plan- og bygningsloven  

• Planprogram og konsekvensutretning er omtalt i Plan- og bygningslovens § 4-1  

• Rett til medvirkning i planleggingen er omtalt i Plan- og bygningslovens kapittel 5  

 



Kommunedelplan 

• Alle kommuner har en kommuneplan som grunnlag for virksomheten i kommunen. Planen 

skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør 

omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Det kan utarbeides kommunedelplan for 

bestemte områder eller temaer.    

• Planlegging av større vegprosjekter er et tema som normalt behandles gjennom en 

kommunedelplan, som da blir andre steg i planleggingen av en stor vegutbygging.  

• Etter avtale med berørt kommune, utarbeider Statens vegvesen forslag til kommundelplan, 

mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen.  

Hva inneholder en kommunedelplan?  

• Overordnede prinsipper for den framtidige vegutbyggingen: Valg av endelig trasé, 

plasseringer av kryss, vegstandard, bruk og vern av arealer nær vegen og byggegrenser er 

sentrale avklaringer som tas i en kommunedelplan.  

Hva kan det gis innspill på?  

• De overordnede prinsippene for den framtidige vegutbyggingen – se punktet over. 

Hvem kan gi innspill?  

• Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte. 

Når og hvordan ønsker Statens vegvesen innspill?  

• Innspill ønskes ved varsel om oppstart av kommunedelplanen, og i avslutningsfasen når 

planen legges ut til offentlig høring. 

• Varsel om planoppstart, høringsperiode og frist for innspill samt åpne møter blir annonsert i 

lokalpressen og på vegvesen.no. 

• Innspillene bør være skriftlige, men på de åpne møtene er det mulig å gi muntlige innspill. 

Plan- og bygningsloven  

• Kommuneplan og kommunedelplan omtales i Plan- og bygningslovens kapittel 11.  

• Rett til medvirkning i planleggingen er omtalt i Plan- og bygningslovens kapittel 5  

 



Reguleringsplan 

• Tredje og siste steg i planleggingen av en stor vegutbygging. 

• En detaljering av det som er vedtatt i kommunedelplanen. 

• Statens vegvesen utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den 

berørte kommunen som til slutt vedtar planen.  

Hva inneholder reguleringsplanen?  

En reguleringsplan omhandler vegens utforming i detalj: 

• Hvilket areal Statens vegvesen trenger til den framtidige vegen og hvordan arealene inntil 

vegen er tenkt brukt. 

• Utforming av veg med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer, miljøtiltak, 

vilttiltak, eventuelle gang- og sykkelveger eller andre tiltak på eller langs lokalveger, områder 

for deponi og rigg samt prinsipper for vannavrenning.  

Hva kan det gis innspill på?  

• I prinsippet ønskes innspill på alt som har betydning for utforming av veganlegget. 

Relevante innspill kan være plassering av vegen, lokale adkomstforhold, støytiltak, 

krysningsmuligheter, vannavrenning og stikkrenner, forholdet til brønner og lignende.  

Hvem kan gi innspill?  

• Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte. 

Når og hvordan ønsker Statens vegvesen innspill?  

• Innspill ønskes ved varsel om oppstart av reguleringsplanen, og i avslutningsfasen når 

reguleringsplanen legges ut til offentlig høring.  

• Varsel om planoppstart, høringsperiode og frist for innspill samt åpne møter blir annonsert i 

lokalpressen og på vegvesen.no. Berørte grunneiere blir også informert gjennom brev.  

• Innspillene bør være skriftlige, men på de åpne møtene er det mulig å gi muntlige innspill. 

Plan- og bygningsloven  

• Arbeidet med reguleringsplan omtales i Plan- og bygningslovens kapittel 12.  

• Rett til medvirkning i planleggingen er omtalt i Plan- og bygningslovens kapittel 5  

 



Grunnerverv 

• Statens vegvesen må skaffe seg rettigheter til de arealene som blir beslaglagt i forbindelse 

med bygging eller utvidelse av en veg, denne prosessen kalles grunnerverv.  

• Grunnervervet blir gjort på bakgrunn av vedtatt reguleringsplan. 

 Grunnerverv på tre måter  

• Avtale om avståelse av grunn (kjøpekontrakt). 

• Avtale om at erstatning for avstått grunn skal fastsetts ved skjønn (arbeidstillatelse). 

• Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og erstatning blir fastsatt ved skjønn. 

 


