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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Feste Kapp AS fremmer med dette forslag til detaljregulering for Storgata 71 på vegne av Carona AS.  

Hensikten med reguleringsplanen er å sanere eksisterende bebyggelse for deretter å etablere en ny 

moderne og fremtidsrettet butikk som kan være med på å demme opp for handelslekkasjen fra 

Raufoss til de omkringliggende tettstedene, samt ivareta den økende befolkningsveksten i Raufoss.  

I tillegg vil planen legge til rette for en miljøvennlig vaskehall for personbiler som en sekundærfunksjon 

på området.  

1.2 Planprosess (så langt)  

Et planintiativ ble utarbeidet og oversendt kommunen 19.02.2021. Oppstartsmøte ble først avholdt 

den 16.03.2020. På bakgrunn av innspill fra Vestre Toten kommune ble planinitiativet revidert, og det 

ble avholdt et nytt oppstartsmøte den 16.04.2021. Planarbeidet ble varslet til berørte grunneiere, 

offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner den 26.04.2020, og kunngjort i Totens Blad den 28. 

juni. Frist for innspill var 28.05.2021.  

Enhver som utarbeider et planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at 

dette blir gjort også i planprosesser som utføres av private forslagsstillere. Dette kommer frem av plan 

og bygningslovens § 5-1. Det ble i varslingsbrevet redegjort for at det legges vekt på god dialog med 

berørte parter gjennom planprosessen. Det ble på grunn av den pågående pandemien ikke 

gjennomført et åpent møte ved kunngjøring om oppstart, men forslagsstiller var positiv til å 

gjennomføre utendørs befaring på området for den enkelte berørte som ønsket dette. Det var 

ingen berørte som tok kontakt og ba om befaring som del av varslingsperioden.  

Det ble gjennomført dialogmøte i planforum den 18.05.2021.  

Forslagsstiller, fagkyndig konsulent og kommunen har hatt dialog undervegs vedrørende utforming av 

planen.  

1.3 Konsekvensutredning  

Detaljreguleringen er i hovedsak videreføring av arealbruk nedfelt i gjeldende kommuneplan for 

området. Planen faller derfor ikke inn under planer som alltid skal konsekvensutredes.  

Det er gjennomført en vurdering av om planforslaget allikevel berøres av forhold nevnt i forskriftens 

vedlegg I eller II. Denne gjennomgangen avdekker at KU-forskriften ikke kommer til anvendelse. 

Virkninger planen kan ha på miljø og samfunn vil bli beskrevet på ordinær måte i planbeskrivelsen, 

kapittel 6.  

 

 

 

 

 



Feste Kapp AS 

 
 

Detaljregulering for Storgata 71  Side 5 av 32  
 
 

2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
Utarbeidelse av reguleringsplaner skjer innenfor rammene av nasjonalt, regionalt og kommunalt 

rammeverk. Under gjengis noen av de mest sentrale overordnede premissene for planutarbeidelsen: 

2.1 Nasjonale føringer  

2.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor 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 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 

politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 

bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

Effektiv og gjennomføringsrettet planlegging sikres ved at avgjørelsene tas på riktig plannivå, med en 

detaljeringsgrad tilpasset behovet. 

Samtidig styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at fylkeskommunene og 
kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. 
 

2.1.2 DSB VEILEDER, Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, Metode for risiko- og 

sårbarhetsanalyse i planleggingen 

Kommunene er lokal planmyndighet og har ansvar for at det tas hensyn til samfunnssikkerhet i plan - 
legging etter plan- og bygningsloven. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 
fylkesmennene legger til rette for kommunenes oppfølging på dette området. 

Veilederen omhandler ROS-analyser som metode i arealplanleggingen og er brukt som metodisk 
rammeverk under utarbeidelsen av ROS-analysen. 

2.1.3 Statens vegvesen, veg- og gateutforming N100 

Denne vegnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter 
vegloven § 13. Forskriftene gir generelle rammer for vegens utforming og standard, og gjelder alle 
offentlige veger. Vegnormalen angir prinsipper for utforming av kryss og trafikkarealer.  
 

2.2 Regionale føringer  

2.2.1 Innlandsstrategien, Regional planstrategi for Innlandet 2020-2024 

Innlandsstrategien skal peke retning inn i fremtiden. Fylkeskommunens felles prosjekt er å bygge 

Innlandet og ta i bruk mulighetene på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer. 

Innlandsstrategien bygger på FNs 17 bærekraftsmål. De skal legges til grunn ved arbeidet med nye 

regionale planer, fylkesbudsjetter og øvrig utviklingsarbeid i fylket. 

Innlandsstrategien danner et bakteppe for planutarbeidelsen, men den kommer ikke direkte til 

anvendelse.  
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2.3 Kommunale føringer  

2.4 Kommuneplanens arealdel  

Tiltak ved Storgata 71 berører kun en bestemmelse i kommuneplanens arealdel. Området omfattes av 

§ 1-1 plankrav, som definerer eksisterende uregulerte næringsområder. Bestemmelsen sier at:  

«I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan tiltak som nevnt i PBL § 20-1, ikke finne sted før 

området inngår i reguleringsplan. Vilkåret er at denne planens bestemmelser og retningslinjer er 

ivaretatt.» 

Området inngår i tillegg kommuneplanens sentrumsformål. Fra kommuneplanbestemmelsene § 2-1 

kommer det frem at:  

«Ved nye tiltak som kan påvirke muligheten for fortetting i et kvartal eller annet 

sammenhengende område, skal kommunen vurdere om det skal stilles krav til felles 

reguleringsplan for flere eiendommer.»  

Bestemmelsen angir i tillegg parkeringsnorm for detaljhandel. Parkeringsnormen er i 
kommuneplanens arealdel 0,8-1,0 parkeringsplass pr. 100 kvm BRA for detaljhandel, og tilsvarende 0,5 
parkeringsplass for sykler.  
 

2.5 Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 – 2023 
Kommunedelplan for vannforsyning og avløp danner grunnlag for premisser VA-rammeplan for 

prosjektet skal utarbeides etter. Kommunedelplanen slår fast at det skal settes fokus på 

overvannshåndteringen og overvann skal håndteres lokalt der det er mulig og at vannføring til 

ledningsnett begrenses. Konkrete løsninger for å ivareta dette vil fremkomme av VA-rammeplanen.  

 
 
 

Figur 1, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel 
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2.5.1 Eksisterende reguleringsplaner 

 

Reguleringsplan for Raufoss industripark Øst  

En liten del av planområdet berøres av reguleringsplan for Raufoss industripark Øst, vedtatt 

12.06.2001. Som del av denne reguleringsplanen er det regulert en promenade / gang- og 

sykkelvegvest for planområdet for Storgata 71. Arealet mellom denne og Storgata 71 er regulert til 

friluftsområde. Bestemmelsene til formålet lyder:  

«Området skal bevares som et naturområde for rekreasjon og naturbaserte aktiviteter og skal være en 

vegetasjonsskjerm mot industriområde. Tiltak som fremmer formålet kan tillates. Det er ikke tillatt å 

sette opp bygninger» 

Gang og sykkelvegen langs Hunnselva er ikke bygget, men en formålsbruk som har til hensikt å binde 

planområdet på Storgata 71 sammen med planlagt promenade vil være i samsvar med intensjonene 

for området.  

 

Reguleringsplan for Solhaug – Breiskallengen 

Figur 2, Planområdet vist i planbasen 

Figur 3, Reguleringsplan for Solhaug – Breiskallengen 
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Det eksisterer en eldre reguleringsplan innenfor området, reguleringsplan for Solhaug – 

Breiskallengen. Området er i denne planen regulert til næring, bolig og LNF.  

 

Planer under arbeid 

• Raufoss Industripark Øst: Planområdet innbefatter del av 10/47, som også inngår som del av 

reguleringsplan for Raufoss Industripark Øst, som er under utarbeidelse. Berørte formål er i 

denne planen foreslått regulert til LNF.  

• Kommuneplanens arealdel: Vestre Toten kommune jobber med en revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Det er varslet om oppstart. 

Avvik fra gjeldende planer 

Planområdet er i hovedsak ikke tidligere regulert, og det er kommuneplanens arealdel som gjelder for 

området, med unntak av område 1 under, som er en del av reguleringsplan for Raufoss industripark. 

Bestemmelsene for området er imidlertid sammenfallende med kommuneplanens arealdel. 

Som omtalt i kapittel 1 består planområdet totalt av ca. 8,3 dekar. Planområdet er i hovedsak avsatt til 

næring. Det foreslås tilsammen to ulike arealendringer som vil innebære avvik fra kommuneplanen:  

1. Del av 13/1: For å sikre tilstrekkelig areal for området innlemme deler av denne eiendommen i 
planområdet. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til LNF-formål, og inngår som del av 
grøntdraget langs Hunnselva. Store deler av det aktuelle arealet er i dag allerede enten gruset 
opp og inngår som del av manøvreringsarealet rundt eksisterende bygg, eller er 
kantvegetasjon til tilstøtende parkeringsplass. Den øvrige delen av dette området er 
innlemmet i området for å kunne jobbe frem en gangforbindelse mellom Storgata 71 og 
regulert promenade langs Hunnselva.  

2. Del av 10/47: Det foreslås å innlemme denne eiendommen i forretningsområdet for å oppnå 
nødvendig arealbehov. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligformål. 
 

  

Figur 4, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1 Beliggenhet og planavgrensning  

Planområdet ligger nord i Raufoss sentrum, på vestsiden av Storgata. På eiendommen Storgata 71 er 

det i dag oppført et forretningsbygg i mur, med 2 etasjer. Eiendommen er pr. dags dato utleid til blant 

annet lokal elektriker og hundefrisør. 

Planområdet omfatter gnr./bnr. 12/62, samt del av 13/1 (eid av Raufoss Industripark ANS, del av 1/375 

(Vestre Toten kommune), del av 10/47 (privat eie) samt del av 20/37 (Innlandet Fylkeskommune). De 

to siste teigene omhandler vegteknisk anlegg i Storgata og tilhørende gang-/ sykkelveg.  

Figur 5, Planområdet beliggenhet (1881.no) 
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3.2 Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet  

Det er i dagens situasjon oppført et næringsbygg på til sammen ca. 570 kvm.  

 

Figur 7, Eksisterende bebyggelse, sett mot nordvest. (Google Maps) 

Bygget er oppført i betong, og består av en hoveddel i to etasjer, samt en understøttende lagerdel på 
1 etasje. Begge bygg er oppført med saltak. Det er også en frittstående garasje innenfor området.  

Planforslaget forutsetter at all eksisterende bebyggelse rives. Planlagt bygg er ikke SEFRAK-registrert, 
eller har spesielle estetiske kvaliteter som vil gå tapt ved riving. Byggene fremstår som noe dårlig 
vedlikeholdt. 

Figur 6, Plangrense vist i grunnkartet 
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Figur 8, Eksisterende bebyggelse, sett mot sørvest (Google Maps) 

 

Trafikk/adkomst 

Dagens adkomst til Storgata 71 er en enkel adkomst med en gruset oppstillingsplass rett på motsatt 
side av gangvegen. Planforslaget bygger på at eksisterende adkomst trekkes noe mot nord, og at den 
breddeutvides. 

Figur 9, Eksisterende adkomst (Google Maps) 
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Planområdet ligger ved inngangen til Raufoss sentrum der 40 sone i dagens situasjon starter rett sør 
for Storgata 71. Planforslaget har som målsetning at det oppnås enighet om å flytte 40-sonen 
nordover, slik at kryssområdet ved Storgata 71 inkluderes i 40 sonen. Fartsgrense ellers i Storgata er 
60 km/t.  

 
 
 
 
 
 
 
Grunnforhold 
 
Det ble i november 2020 gjennomført egne grunnundersøkelser på området, gjennomført av Norsk 
Grunnboring AS. På grunn av at eiendommen ligger nær et skrånende terreng mot bekken med en 
helning på ca. 1: 3, er det utført en foreløpig stabilitetsberegning for eksisterende terreng. 
Terreng- og områdestabilitet er tilstrekkelig i tiltaksområdet. På bakgrunn av geoteknikkers 
vurderinger er det ikke fare for områdeskred i det aktuelle området. 

 

Figur 10, Dagens overgang mellom 40 og 60 km/t sone (1881.no) 
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3.3 Eiendom og eierforhold 

Planområdet omfatter følgende eiendommer: 

• Gnr. gnr./bnr. 12/62    (privat eie)    

• Del av 13/1      (Raufoss Industripark ANS) 

• Del av 10/47      (privat eie)  

• Del av 200/37      (Innlandet Fylkeskommune).  

• Del av 10/375      (Vestre Toten kommune),  

 

De to siste teigene omhandler vegteknisk anlegg i Storgata og tilhørende gang-/ sykkelveg. 

Planforslaget bygger på forutsetningen om at et areal på ca. 384 kvm, kjøpers av Gnr. 10/47, og ca. 

934 kvm, kjøpes av gnr./bnr. 13/1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11, Plangrense vist i grunnkartet 
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3.4 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon  

Planområdet ligger i randsonen av Raufoss sentrum, med overgang til småhusbebyggelse i nord. Som 
ortofotoet viser, består sentrale deler av planområdet av bygg med opparbeidede kjørearealer rundt.  

Mot vest grenser planområdet mot Hunnselva, med tilhørende kantvegetasjon.  

Det er gjennomført en egen miljøfaglig kartlegging for å vurdere naturmangfoldet i dette området 
nærmere. Denne ble gjennomført av Naturfaglig Utredning AS. Den beskriver at det meste av 
eiendommen består av sterkt endret mark, bla. en utfylling med en del hageavfall og annet avfall ut 

Figur 13, Foto av eksisterende fylling, (Foto: Bjørn Harald Larsen) 

Figur 12, Ortofoto av planområdet med tilgrensende kantvegetasjon (1881.no) 
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mot skråningen ned mot Hunnselva. Dette har også ført til at det ligger noe avfall spredt i skogen som 
ses bak i bildet på forrige side.  

Foruten sterkt endret mark, som utgjør det meste av eiendommen, opptrer svak lågurtskog i 
skråningen ned mot Hunnselva.  

Utarbeidet naturmangoldsrapport beskriver at også deler av dette området er sterkt endret mark med 
jorddekke (trase for kloakkledning, gravd omkring 2000 etter flybilder å dømme). Historiske flybilder 
viser at området var en del av et større beiteland på 1940-tallet. 

Det ble ikke registrert naturtyper etter Miljødirektoratets instruks i planområdet. 

Ingen rødlistede eller regionalt uvanlige/sjeldne arter ble funnet i området, bare vanlige arter for svak 
lågurtskog som hvitveis, gaukesyre, hårfrytle, furumose og engkransmose. Under befaringen var 
feltsjiktet dominert av hvitveis i store partier.  

Det påpekes at det viktigste tiltaket under planlegging og gjennomføring av utbyggingen blir å hindre 
spredning av fremmede arter i høye risikogrupper, først og fremst hagelupin og vinterkarse. Det er 
ikke usannsynlig at det også er andre fremmedarter på fyllinga vest for bygningene på tomta, som 
ennå ikke hadde kommet opp på befaringstidspunktet. Massene her må håndteres i henhold til 
forskrift om fremmede organismer.  

Det vil bli foretatt en ytterligere kartlegging av fremmende organismer før planen ferdig 
sluttbehandles.  

 
 
 

 

 

Figur 14, Vår-aspektet i skråningen ned mot Hunnselva var helt dominert av hvitveis, noe som er karakteristisk for friske 
gråorskoger. Foto: Bjørn Harald Larsen, 7.5.2021. 
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1 Plangrepet 

Planforslaget bygger på målsetningen om å sanere eksisterende bebyggelse innenfor planområdet, og 

bygge ny dagligvarebutikk med vaskehall som understøttende funksjon. Bakgrunnen for 

reguleringsplanen er et ønske om å etablere en ny moderne og fremtidsrettet dagligvarebutikk som 

Figur 16, Illustrasjonsplan, (Feste Kapp AS) 

Figur 15, 3D modell av planlagt ny bebyggelse (Telemark Bygg Consulting AS)  
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kan være med på å demme opp for handelslekkasjen fra Raufoss til de omkringliggende tettstedene 

samt ivareta den økende befolkningsveksten i Raufoss. Erfaringer fra byer med tilsvarende beliggenhet 

viser at de har et vesentlig handelstilsig som følge av at stedet trekker til seg et stort antall kunder fra 

omkringliggende områder samt forbipasserende kjøretøyer.  

Handels analyse utført av REMA 1000 for 2019 (pga pandemien gir tallene fra 2019 det mest riktige 

bilde) viser at handelslekkasjen ut av Raufoss er på ca. 22 millioner. Raufoss som handelssted burde 

hatt et vesentlig handelstilsig fra de omkringliggende regionene. Det er også verdt å merke seg at økt 

dagligvare omsetning i Raufoss også vil bidra til økt omsetning for annen handel i byen.   

 

For god ordens skyld ønskes det å opplyse om at Konkurransetilsynet den senere tid har sendt 

påpekninger om at det skal åpnes opp for større konkurranse blant dagligvareaktørene. 

 https://konkurransetilsynet.no/ber-tonsberg-ta-dagligvaregrep/ 
 

Forslagsstiller har i tillegg over tid fulgt med på trafikken til og fra Raufoss og sett at trafikken fra 

Gjøvik er stor. Det er også et stort antall boliger på denne siden av Raufoss, mellom R4 og 

Gjøvikvegen/Storgata før butikken, som blir bedre ivaretatt ved denne etableringen.  

Planforslaget skal legge til rette for en god adkomst for gående og syklende i et samspill med trafikken 

i Storgata og eksisterende bebyggelse i området.  

Prinsipper for utforming av planområdet er vist på situasjonsplanen og gjennom 3D modellen på 

forrige side. Denne viser etablering av ny butikk mot sør, trukket ut mot Storgata. Dette bygger opp 

under gatebildet i Raufoss og er et bevisst valg for å tilpasse butikken til omgivelsene. Dette muliggjør 

også etablering av et torg i overgangssonen mellom fortauet og butikken. Grepet bidrar til å skape 

aktivitet i front avbygget, samtidig som det forenkler og bedrer fremkommeligheten for gående og 

syklende.  

Figur 18, Eksempel på forblending av fasade med tre og mur 

Figur 17, Planlagt ny bebyggelse sett fra Fv. 110.  

https://konkurransetilsynet.no/ber-tonsberg-ta-dagligvaregrep/
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Situasjonen planen og 3D modellen viser én felles 

innkjøring på området som skal benytte av alle 

brukergrupper, dvs. kunder, ansatte, varelevering 

og kunder til områdets senterfunksjon – 

vaskehallen.  

En slik løsning krever bevissthet rundt valg av 

logistikk og indre fordeling mellom funksjonene 

for at dette skal oppleves som trygt og 

trafikksikkert i forholdet til hverandre. Det vises 

til ROS-analysen vedrørende ytterligere 

vurderinger av trafikksikkerheten i området.  

 

 

Figuren til venstre viser generelle proporsjoner 

for denne type butikk. Illustrasjonen er hentet 

fra REMAs designmanual, som også den nye 

Rema-butikken skal føres opp etter. 

REMA 1000 har i samarbeid med Snøhetta laget 

en designmanual som skal brukes som 

utgangspunkt ved oppføring av nye butikker. 

Konseptet består av en lett gjenkjennelig volum, 

men hvor kledning kan variere, og et 

inngangsparti som alltid er likt.  

Proporsjonene for ny butikk er fra denne 

designmanualen benyttet. Planlagt butikk vil bli 

en etasjes bygning, med et markert 

inngangsparti i front. Det er imidlertid jobbet 

videre med fasadeuttrykket for å få det mer 

stedstilpasset. I praksis innebærer dette at 

fasadene på selve butikken skal forblendes med 

en kombinasjon av tegl og treverk.  

Til venstre vises eksempel bilder på en slik 

tilpasning, forslagsstiller har gjennomført ved 

tilsvarende utbygging i Tistedal i Halden.  

 

Det er ønske om å etablere en vaskehall i 

forbindelse med tiltaket. Denne kan plasseres på 

tomtas sør-vestre del. Utbygger har foreslått at det samtidig er mulig å benytte deler av 

parkeringsarealet i nord-vestre hjørne av tomta til midlertidig torg f. eks/ torghandel eller lignende 

dersom dette er ønskelig eller det er behov, men det kan også være en sone for snøopplag. Samtidig 

vil det romslige torget som foreslås inn mot vegen på østsiden gi rom for mindre torghandel (som 

jordbær), lotteri for idrettslag o.l., eller bare som en liten møteplass. Forplassen skal opparbeides med 

Figur 18, Volumoppbygging ny bebyggelse 

Figur 19, Eksempel på markert inngangsparti 

Figur 20, Eksempel på kledning 
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sittemøbler, vegetasjon og sykkelparkering med lading for el sykler. Det skal etableres en ryddig 

«forside» ved denne ende av bygget.  

Det legges til rette for ca. 80 biloppstillingsplasser samlet, men med hovedandel plassert langs den 

nordre tomte-grense.  

Byggets volumer er som følger: Hovedvolumets høyde er knapt 5 meter (deler av det 6 meter) og 

inngangspartiet 7,5 meter. 

Visualiseringene over viser innbyrdes plassering av Rema 1000 butikken og vaskehallen. Det er viktig 

for kundegrunnlaget for vaskehallen at denne er synlig på området.  Visualiseringen under viser 

Figur 21, Visualisering av tiltaket. (Telemark Bygg Consulting AS) 

Figur 22, Visualisering av tiltaket, sett fra Raufossvegen. (Telemark Bygg Consulting AS) 
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butikkens fremside og kobling til veg, gang- og sykkelveg. Det er et viktig grep at bygget skal i størst 

mulig grad legge seg ut til vegen, og ikke trekkes unødvendig langt tilbake.  

 

4.2 Plankart 
Situasjonsplanen vist i forrige kapittel danner grunnlag for utformingen av plankartet. Det er ikke valgt 

å dele de ulike områdene for parkering, dagligvarebutikk og vaskehall inn i underformål, men det er 

valgt å gi situasjonsplanen juridisk virkning på disse punktene.  

Planområdet samlet en utstrekning 8,3 dekar, hvorav ca. 5,8 dekar utgjør hovedformålet BKB1. 

Fordelingen mellom de ulike formålene er vist i arealtabellen under: 

 §12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

1800 – Kombinert bebyggelse og anleggsformål 5,8 

Sum areal denne kategori: 5,8 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
2011 - Kjøreveg (2) 0,3 

2013 - Torg 0,3 

2015 - Gang-/sykkelveg (2) 0,2 

2019 - Annen veggrunn - grøntareal (3) 0,2 

Sum areal denne kategori: 1,0 

    

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur  

Figur 23, Forslag til plankart 
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3020 - Naturområde 1,5 

Sum areal denne kategori: 1,5 

    

Totalt alle kategorier:  8,3 

4.2.1 Bebyggelse og anlegg 

 

Kombinerte bebyggelse og anleggsformål, BKB1 

Innenfor planområdet planlegges både dagligvareforretning og vaskehall, med tilhørende parkering og 
manøvreringsareal. Det er vurdert som mest hensiktsmessig å gjøre utarbeidet illustrasjonsplan 
bindende når det gjelder plassering av den nye bebyggelsen. Med dette som en forutsetning er det 
valgt å utarbeide ett felles planformål for hele utbyggingsområdet.  

Bestemmelsene angir hvilke formål som kan kombineres. Dette er forretning og bilserviceanlegg. 

Hovedvolumet som utgjør dagligvarebutikken skal ha en maksimal gesimshøyde på 6 meter, mens det 

tillates et mindre oppløft over inngangsparti på inntil 7,5 meter gesimshøyde.   

Det er angitt bestemmelser for estetikk som definerer at forretningsbygget skal kles/forblendes) med 

en kombinasjon av teglsteinsfasade og treverk. Utarbeidede illustrasjoner viser planlagt innbyrdes 

kombinasjon av disse fasadeelementene. Disse grepene er gjort for å bidra til en god stedstilpasset 

materialbruk. Tegl og tre er de to mest dominerende fasadematerialene på Raufoss.  

I den generelle butikkprofilen for Rema inneholder byggene et markert inngangsparti, som det også 

planlegges for her jf. illustrasjonene på de forrige sidene og i figur 24 over.  

 

Figur 25, Fasade mot nordøst (Telemark Bygg Consulting AS) 

Figur 24, Butikk og parkeringssituasjon sett fra Raufossvegen. (Telemark Bygg Consulting AS) 
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I tilknytning til dagligvarebutikken planlegges som tidligere omtalt en understøttende selvbetjent 

vaskehall. Det er planlagt at Uno-X skal drifte vaskehallen og utforme den i samspill med sine egen 

grafiske profil. Dette gir en bygg med en gul-tone, i kombinasjon med glassfasader.  

 

Vaskehallen er et isolert sandwichbygg. 

Portene vil alltid være lukket samtidig som 

vask og tørk pågår. Vaskehallens fire vegger vil 

bli brutt opp av elementer som gjør at hallen 

ikke får et industripreg. Porter og glassfasader 

er gjennomsiktige med svar listverk og 

utforinger. Konseptet til Uno – X er basert på 

at man kan ha abonnementsordning der 

kundene fritt kan velge og vaske i alle Uno-X 

haller i hele Norge. Derfor der det svært viktig 

med høy grad av gjenkjennelse mellom de 

ulike anleggene. Det har allerede blitt 

bygget flere anlegg med tilsvarende 

utførelse andre steder i Norge. Det 

nærmeste bygde anlegget er på Elverum.  

Uno-X sitt vaskeanlegg skal oppnå 

"Svanemerket" gjennom å oppfylle strenge 

krav til vannforbruk, forurensing fra 

avløpsvannet og krav til kjemikalier. Eget 

vannrenseanlegg vil bli installert for å 

resirkulere vaskevannet og minimere 

bruken av nytt vann. Vannrenseanlegget 

gjør at ca. 90% av vannet gjenbrukes.  

Vaskehallen er lagt i ytterkant av området, med tilstrekkelig areal for manøvrering / kø-system rundt. 

Vaskehallen får en utstrekning på ca. 100 kvm i grunnflate. Det er vurdert som kurant at et slikt mindre 

understøttende bygg gis en annen utforming enn hovedbygget.  

Kommuneplanen for Vestre Toten redegjør for at det ved regulering til detaljhandel skal benyttes en 

parkeringsdekning på mellom 0,8 og 1,0 parkeringsplass pr. 100 kvm. butikkbebyggelse. Planlagt 

bebyggelse er ca. 1120. En parkeringsdekning i tråd med kommuneplanen vil gi parkeringsdekning ca. 

12 parkeringsplasser. Utarbeidet illustrasjonsplan viser 88 parkeringsplasser. dvs. 76 parkeringsplasser 

mer enn normen i kommuneplanen. Etter forslagsstiller vurdering tar ikke kommuneplanens 

bestemmelser høyde for dagligvarehandel, og det er naturlig at parkeringsdekningen er vesentlig 

høyere enn 1 parkeringsplass pr. 100 kvm BRA. Det er plasskrevende med varelevering, og utforming 

betingelsene som ligger til grunn for en butikk og vaskehall, ikke gjør det enkelt å benytte formålet til 

andre formål.  Derfor vurderes det som hensiktsmessig på denne tomta å legge til rette for det antall 

parkeringsplasser som ligger til grunn.  

Øvrige dagligvarebutikker i Raufoss og f.eks. Reinsvoll har alle parkeringsdekninger som ligger vesentlig 

nærmere dette planforslaget, enn normtallene i kommuneplanen.  

Figur 26, Prinsippskisse for utforming av vaskehall 

Figur 27, Uno-X vaskeanlegg på Elverum. 
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Det vil bli etablert en tett skjermvegg på 1,5 meter mot nabo i nord, slik at innsyn og evt. skjemmende 

aktivitet reduseres til et minimum.  

Det vil bli brukt permeabelt dekke på deler av parkeringen.  

Det etableres mot sør en buffer som kan vegeteres. Illustrasjonsplanen viser en 4 meter bred sone 

som ikke inneholder parkering eller bygg.  

Byggegrensene mot øst og vest følger formålsgrensen. Byggegrense mot nord og sør er 4 meter fra 

formålsgrensen. Parkering planlegges delvis innenfor angitt byggegrense mot nord. 

Renovasjon vil bli løst både inn og utvendig. Det vil være behov for utvendig komprimatorr for papp og 

eventuelt en restavfallscontainer, samt noen beholdere med matavfall. Det planlegges for at matavfall 

kan settes inn i egen kjøler på lager om behov.  

  

4.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 

Kjøreveg, privat og offentlig, SKV1 og o_SKV2 

• SKV1: Formålet regulerer privat avkjørsel for BKB1, som er en videreføring av dagens adkomst, 
men der denne er noe sideforskyvet mot nord. Det er stilt rekkefølgekrav om byggeplan for 
krysset før dette kan opparbeides.  

• o_SKV2: Formålet regulerer del av Storgata og stadfester eksisterende situasjon. 
 

Gang-/sykkelveg, offentlig, SGS1-2 

• o_SGS1-2: Formålene regulerer del av eksisterende gang- og sykkelveg langs Storgata. 
Formålene stadfester eksisterende situasjon. Gjennom innspillene ved varsel om oppstart er 
det spilt inn ønske om å sette av arealer til en fremtidig egen sykkeltrasé langs Raufossvegen. 
Det er vurdert som uhensiktsmessig å regulere en slik fremtidig veg som det knytter seg stor 
grad av usikkerhet til, til et eget formål, men det vil være rom for å etablere en sykkelveg 
innenfor summen av samferdselsformål i området.  
 

Torg, privat, ST1 
Det skal etableres et torg mellom BKB1 og o_SGS2. Dette skal etableres med fast dekke, og inneholde 

sykkelparkering, sittegrupper og beplanting. Torget er et viktig bidrag for å gjøre arealene ut mot 

Storgata innbydende, og sikrer at bebyggelsen ikke henvender seg fra Raufossvegen, men mot. Grepet 

sikrer et gatebilde som sammenfaller med deler av øvrig bebyggelse langs Raufossvegen. Etablering av 

torget i front mot vegen, samt anleggelse av den nye dagligvarebutikken i front er det viktigste 

plangrepet ved etablering av bebyggelsen.  

 

Annen veggrunn – grøntareal, offentlig, o_SVG1-3 
Formålene skal benyttes til offentlig grøfteareal, skjæring og fylling/murer samt arealer som brukes til 

annen terrengtilpassing. Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 

Skjæringer og fyllinger skal beplantes eller sås til. 

Innenfor den del av  o-SVG3 som ikke omfattes av hensynsone frisikt skal det plantes en trerekke, 

bestående av minst 3 trær, jf. planbestemmelse 3.1.1. 
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4.2.3 Grønnstruktur 

 

Naturområde NA1 

NA1 skal ivareta eksisterende gråorheggeskog. Parkmessig skjøtsel av vegetasjonen i NA1 tillates. Det 

tillates ikke flatehogst. Det tillates opparbeidet en enkel tursti innenfor området, på inntil 1,5 meter. 

Etablering av tursti skal skje på en skånsom måte.  

Planen åpner for etablering av tursti på formålet i tråd med prinsipper vist i illustrasjonsplanen. En slik 

tursti knytte området til fremtidig planlagt promenade langs Hunnselva. Det knytter seg imidlertid 

svært stor grad av usikkerhet til etableringen av denne promenaden, og om den vil gå i trasé slik den 

er regulert reguleringsplan for Raufoss Industripark øst.  Det er ikke rekkefølgekrav om bygging av 

turvegen, da ingen øvrig del av turvegen på nåværende tidspunkt er bygget. Planforslaget legger 

gjennom dette til rette for en fremtidig mulighet for etablering av tursti, men det foreligger ingen 

konkrete planer pr. nå om opparbeiding.  

4.2.4 Hensynssoner  

Det er i planforslaget benyttet to ulike hensynssoner, henholdsvis frisiktsoner og faresone som 

markerer grunnforurensing.  

 
Frisikt, H140_1-2 
I forbindelse med innkjøringen til industriområdet er det konstruert tilhørende frisiktsoner. I sonene er 
det ingen elementer som hindrer sikten i dag, og frisiktsonene vurderes som et teknisk virkemiddel for 
å synliggjøre nødvendig siktbehov i forbindelse med ankringen. 
 
Annen fare – grunnforurensning, H 390_1 
Innenfor faresonen finnes forurenset grunn. Tiltak kan ikke gjennomføres for det foreligger godkjent 

tiltaksplan etter forurensingsforskriften, jf. § planbestemmelse § 4.1 c). 

Analyse av gjennomførte boreprover viser forurensede masser tilsvarende tilstandsklasse 3 i to prøver 

tilstandsklasse 2 i fire prøver, og tilstandsklasse 1 (rene masser) i åtte prøver. Massene representerer i 

utgangspunktet overskuddsmasser som skal fjernes, noe som krever god logistikk ved opplasting- og 

transport av massene. Prinsipper for dette er nærmere beskrevet i tiltaksplanen. Det er allerede 

utarbeidet en tiltaksplan, men som følge av en generell tidsbegrensing på tiltaksplaner, er det 

innarbeidet et generelt krav om tiltaksplan. Utarbeidet tiltaksplan kan om den blir godkjent av 

forurensningsmyndigheten Vestre Toten kommune benyttes videre.  

I tillegg er det som omtalt i kartleggingen av naturmangfold avdekket uønskede arter på området. Det 

viktigste tiltaket under planlegging og gjennomføring av utbyggingen blir å hindre spredning av 

fremmede arter i høye risikogrupper, først og fremst hagelupin og vinterkarse. Det er ikke usannsynlig 

at det også er andre fremmedarter på fyllinga vest for bygningene på tomta, som ennå ikke hadde 

kommet opp på befaringstidspunk tet.  

Massene her må håndteres i henhold til Forskrift om fremmede organismer FOR-2015-06-19-716), 

som sier dette om krav om tiltak rettet mot mulige vektorer og spredningsveier for fremmede 

organismer (§ 24): 
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«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.» 

 

4.3 Planbestemmelser  

Planbestemmelsene er bygget opp slik at de ivaretar flere ulike forhold: 

• Behovet for fleksibilitet vurdert opp mot behovet for forutsigbar forvaltning. 

• Rammer for utforming av ferdig planområde.  

Med utgangpunkt i at planlagt ny bebyggelse i stor grad allerede er planlagt, muliggjør dette relativt 

konkrete planbestemmelser, som gir en stor grad av forutsigbarhet for berørte parter og kommunen 

som forvalter av planen. Formålet BKB1 gir i seg selv ikke en klar retning for utviklingen av området, 

men kombinasjonen av detaljerte bestemmelser, som i tillegg definerer at hovedprinsippene i 

utarbeidet landskapsplan gis juridisk virkning, bidrar til et spisset og forutsigbart planforslag.  

 

5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

5.1 Vurdering av konsekvenser av planforslaget  

Til grunn for planarbeidet ligger utarbeidet skisseprosjekt, samt tilhørende visuell fremstilling av dette. 

Basert på dette er konsekvenser av planforslaget vurdert opp mot følgende deltema:  

5.1.1 Folkehelse og universell utforming 

Planforslaget er utarbeidet for at det skal være trygt og attraktivt å komme gående eller syklende til 

området. Dette skjer gjennom etableringen av torget med tilhørende sykkelparkeringsplasser i front av 

inngangspartiet. Planlagt torg vil også innby til sosial kontakt og legge til rette for naturlige 

møteplasser i hverdagen. Dette vurderes også som positivt for folkehelsen.  

Utbyggingen vil forholde seg til gjeldende teknisk forskrift når det gjelder universell utforming. 

Planområdet er tilnærmet flatt, og dette skaper et gunstig utgangspunkt for opparbeiding av tiltak.   

5.1.2 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser i denne saken er svært sammenfallende med vurderinger knyttet til 

trafikksikkerhet. Planforslaget bygger på målsetningen å oppnå et trafikksikkert og planen 

gjennomfører konkrete tiltak for å sikre dette.  

I tillegg kan det trekkes frem at etableringen av et torg i front av planlagt butikk vil være til fordel for 

barn og unge, da det er med på å skape en uformell møteplass.  

Energi- og klima 

Planlagt bebyggelse skal oppføres i henhold til gjeldende byggteknisk forskrift med fokus på bærekraft, 

klimavennlighet, energigjenvinning og energisparing. REMA 1000 har ved bevist fokus på dette 

redusert energibehovet i butikkene sine med opptil 50%. Det er ikke fjernvarmetilknytning til området 

i dag. 
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5.1.3 Natur og miljø 

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 komme frem av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i 

saken.  

Deler av planområdet er i dag avsatt til LNF-formål. For å vurdere konsekvenser av planforslaget er det 

utarbeidet et notat av Miljøfaglig Utredning AS, som vurderer tiltaket opp mot naturmangfoldloven §§ 

8-10. Under gjengis en oppsummering av notatet. Fullstendig notat følger vedlagt planbeskrivelsen.  

 
Det ble verken registrert forvaltningsprioriterte naturtyper etter Miljødirektoratets instruks eller 
uvanlig/sjeldne eller rødlistede arter i planområdet. Derimot ble det funnet flere fremmede 
karplanter i området, bla. hagelupin og vinterkarse (begge i kategori svært høy økologisk risiko) 
på utfyllingene vest for bygningene på eiendommene – hvor det bla. blir deponert en del hageavfall. 
Konsekvensene for naturmangfoldet vurderes derfor som ubetydelige, mens det er allikevel 
viktig at mest mulig at av gråorheggeskogen ned mot Hunnselva bevares. Skogen er ung og 
uten spesielle naturverdier nå, men kan på sikt utvikle seg til et mer verdifullt område for 
naturmangfold. 
 
Massene på fyllingen vest på eiendommen må håndteres i henhold til bestemmelsene i forskrift 
om fremmede organismer. 

Planforslaget innebærer at et areal på 927 kvm avsatt til LNF formål i kommuneplanen tas i bruk som 

utbyggingsområdet. Sett i lys av konklusjonen fra den miljøfaglige utredningen, vurderes 

konsekvensene av dette som svært små. Området som tas i bruk inngår ikke som del av 

Figur 28, Areal avsatt til LNF formål som foreslås regulert til kombinert bebyggelse. 
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gråheggeskogen ned mot Hunnselva, og store deler av arealet er enten opparbeidet, eller fungerer 

som deponi for hageavfall. Konsekvensene av å ta dette arealet i bruk vurderes å være fraværende.  

Som følge av at dette arealet er deponert fremmedarter, vurderes det som positivt at området tas i 

bruk, slik at det kan gjennomføres en opprydning av området, og videre spredning unngås. 

Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er derfor slik 

forslagsstiller vurderer situasjonen, 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. 

 

5.2 Risiko og sårbarhet 

Det er utarbeidet en egen ROS-analyse, der aktuelle utredningstemaer er kartlagt. Analysen setter 

søkelys på trafikksikkerhet, håndtering av overvann og grunnforhold. Analysen foreslår der det er 

vurdert som nødvendig oppfølgende tiltak i planen, som er innarbeidet i bestemmelsene.  

• Trafikksikkerhet: Trafikkløsning, kjøremønster, parkering og logistikk har vært et sentralt 

moment under utarbeidelsen av planforslaget. Av den grunn ar det vært et klart mål for 

reguleringsplanen å både oppnå en trafikksikker og rasjonell utforming av arealene. For å sikre 

dette er det vurdert som hensiktsmessig å skape forutsigbarhet for valg av løsning. Det 

foreslås i bestemmelsene at illustrasjonsplanen, herunder plassering av ny butikk og vaskehall, 

gjøres juridisk bindende. I gjennomført ROS-analyse er det konkludert med at all trafikk inn og 

ut av planområdet må benytte samme avkjøring langs Storgata, og at videre risikoreduserende 

tiltak for trafikkulykker må knytte seg til dette konseptet. Oppmerking av biler i samsvar med 

foreslått illustrasjonsplan er ett grep som vil bidra til at parkering og varelevering ikke kommer 

i konflikt. Det er også et viktig prinsipp at de mest bruke parkeringsplassene legges nærmest 

butikkens inngang, og ansatte parkering legges bak bygget. Det kan også vurderes å 

gjennomføres fartsreduserende tiltak i kjøresonen langs bygget. 

• Overvann: Det foreligger VA-rammeplan for planforslaget, som inkluderer prinsipper for 

håndtering av overvann. VA-konsulent og teknisk drift har hatt kontakt om løsningsforslaget. 

Overvann skal håndteres lokalt. Det planlegges infiltrasjonssluk med sandfang, og felter 

med armert grus eller armert gress i parkeringsarealet. Under parkeringsarealet 

planlegges det et infiltrasjon-/fordrøyningsmagasin på ca. 67 m3 som har kapasitet til å 

håndtere et 25-års regn med 40% klimafaktor. 

• Grunnforhold: Innenfor planområdet finnes både forurenset grunn og fare for uønskede arter. 

Det må derfor utarbeides en tiltaksplan for området, samt innarbeide rutiner for å begrense 

spredningen av fremmede arter. ROS-analysen behandler disse temaene nærmere i detalj, og 

sikrer videre oppfølging i planbestemmelsene.  
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6 VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER  

6.1 Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 09.06.2021 

 
1. I foreløpig skisser er det sagt at det skal etableres minimum 5 sykkelparkeringsplasser og 83 

for bil. Alt dette skal skje som overflateparkering. Statsforvalteren minner om Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Her er det en 

målsetning om mer kompakte sentrumsområder hvor det legges til rette for gange- sykkel og 

kollektiv. Kundene til dagligvarehandel kommer i større grad enn annen detaljvarehandel med 

bil for å handle. Likevel mener Statsforvalteren parkeringsarealet for bil bør reduseres. Det er 

positivt at deler av arealet er foreslått som sambruk som torg i spesielle anledninger. Vi 

anbefaler at dette arealet heller tas permanent ut. 

2. Det bør derfor vurderes om det skal åpnes for flere formål innenfor planområdet i 

reguleringsplanen. Området er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål. Innenfor dette 

området kan for eksempel også bolig tillates. 

3. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal utformes i tråd med veileder fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). 

Dette skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Planforslaget innebærer avvik fra kommuneplanbestemmelsene vedrørende 

parkeringsdekningen. Vurderinger knyttet til dette fremgår av kapittel 4.2.1  

2. Det vurderes at planforslaget har kommet så langt, og det knytter seg så stor grad av sikkerhet 

til hvilke aktører som det planlegges for på området at det ikke her hensiktsmessig å åpne for 

dette. Det er også en målsetning om at planen skal være så konkret som mulig for å også være 

forutsigbar. Kommunen uttrykker at de er enige i forslagsstillers vurdering og skriver i 

oppstartsreferatet at området ikke særlig attraktivt for boligfortetting. 

 

3. Merknaden vurderes som ivaretatt. ROS-analysen er utarbeidet i samsvar med veilederen.  

 

6.2 Innlandet fylkeskommune, brev datert 28.08.2020 

1. Gjennom planarbeidet forventer vi at det gjøres tilstrekkelige trafikale og 

trafikksikkerhetsmessige vurderinger, med særlig vekt på myke trafikanter. Nødvendige tiltak 

må tas inn i reguleringsplanen som rekkefølgekrav. Vi forutsetter at trafikkarealer og 

frisiktkrav i kryss og avkjørsler utformes i henhold til vegnormalene, jfr. Statens vegvesens 

håndbok N100 «veg- og gateutforming. Vi ber om at frisiktsoner tegnes ut i plankartet og at 

det knyttes bestemmelser til sonene. 

2. Det er fra før, og i nyere tid, etablert en dagligvareforretning i Storgata 68 (noe lengre sør og 

på motsatt side av vegen) som er plassert ut mot fortauet. Vi mener de to eiendommene bør 

kunne sammenlignes og at det også i Storgata 71 bør kunne bygges tett på fylkesvegen. 

3. Når det nå foreligger planer om å etablere en dagligvareforretning i Storgata 71 kan det synes 

naturlig å fremføre eventuell framtidig sykkelveg med fortau forbi eiendommen. Inntil dette er 
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avklart bør det settes av areal til formålet med minimum 2 meter ut fra dagens gang- og 

sykkelveg. Dette gjelder areal til fortau, samt eget privat ferdselsområde mot 

næringsarealene. Offentlige og private arealer bør adskilles ved f.eks. materialbruk. Snøopplag 

må også kunne håndteres. 

4. Vi presiserer at byggegrenser også gjelder for parkeringsplasser, sykkelparkering, 

møbleringssone, renovasjon ol. 

5. Vår foreløpige vurdering er at det synes naturlig at 40-sona flyttes til nord for Storgata 71, 

siden etablering av en dagligvareforretning her vil gi betydelig økt trafikk på avkjørselen og 

også tydeliggjøre starten på sentrumsbebyggelsen. Samferdselsavdelingen forbereder en sak 

som sendes til Statens vegvesen for avklaring. 

6. Vi godtar kjøremåte C for adkomsten. Det forutsettes godkjenning av nedsatt fartsgrense til 

40 km/t og utforming som kryss.  Vi minner om at for tiltak som berører fylkesveg, skal 

byggeplan godkjennes av Innlandet fylkeskommune. Det kan også bli behov for å skrive en 

gjennomføringsavtale. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1.  Merknaden vurderes som ivaretatt. Trafikksikkerhet er et eget tema i ROS-analysen der en 

nærmere vurdering av dette inngår.  

2. Det er positivt det åpnes for å bygge tettere på vegen en generell byggegrense.  

3. Det er arealer for fremtidig sykkelveg innenfor arealer regulert til annen veggrunn. Da det 

knytter seg stor grad av usikkerhet til endelig løsning for en slik sykkelveg, og det må lages en 

separat reguleringsplan på dette senere, er det kun valgt å regulere dagens fortauløsning.  

4. Byggegrenser er innarbeidet i plankartet. Planlagte bygg er lagt utenfor byggegrensen. 

Møbleringssonen med torg er innenfor byggegrensen fra jernbanen.  

5. Det er positivt det vurderes som naturlig å flytte 40-sonen i tråd med vårt forslag.  

6. Tas til orientering. Det er stilt rekkefølgekrav om utarbeidelse av byggeplan for adkomsten. 

Forholdet vurderes gjennom dette som ivaretatt.  

 

6.3 Statens vegvesen, brev datert 27.05.2021 

 
Vestre Toten kommune arbeider med areal- og transportstrategi for Raufoss, hvor et av målene er å få 

flere til å velge gange og sykkel som transportform. Statens vegvesen viser til at kommunen har 

definert en rute som går langs Storgata, i forslag til hovednett for sykkel fra 2016. Det er viktig at det i 

planområdet settes av tilstrekkelig areal til gang- og sykkelvegen som kan møte framtidas behov.  

Utover dette har ikke Statens vegvesen innspill ved oppstart av planarbeidet. Vi forbeholder oss retten 

til å komme tilbake med ytterligere merknader ved offentlig ettersyn av planforslaget. 

 
Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget vurderes som ivaretatt, jf. tilsvarende merknad 4 fra Innlandet fylkeskommune over.  
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6.4 Bane NOR, brev datert 25.05.2021 

1. Langs vestsiden av Storgata er det bygd gang og sykkelveg/fortau. Ca. 70 meter sør for 

planområdet er det oppmerket gangfelt over Storgata mot en eksisterende planovergang på 

Gjøvikbanen km. 112,817, noe som gir gang- og sykkelforbindelse til Furulybakken og 

boligområdet på Vestrumenga. Bane NOR er bekymret for at ny dagligvarebutikk vil medføre 

økt trafikk over denne planovergangen. 

2. Fordi planoverganger er de mest ulykkesbelastede punktene langs jernbanen, aksepterer ikke 

Bane NOR at det planlegges nye etableringer som kan føre til økt trafikk på eksisterende 

planoverganger. Dersom nyetableringer kan gi økt trafikk på en planovergang, må 

reguleringsplanen i slike tilfeller vise hvilke tiltak som kan gjennomføres for at 

trafikksikkerheten ikke skal bli dårligere. 

Derfor er det viktig at ROS-analysen konkret drøfter trafikksikkerheten mot jernbanen og 

hvilke tiltak som bør gjennomføres for at for at det ikke skal bli økt trafikk over 

planovergangen. 

3. I tillegg ser vi at deler av reguleringsplanen ligger nærmere jernbanen enn 30 meter. 

Jernbanelovens § 10 krever at alle tiltak nærmere jernbanen enn 30 meter skal avklares med 

Bane NOR. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Planlagt tiltak er i tråd med kommuneplanen, og gjennom dette en forventet videreutvikling 

av Raufoss. Dersom det er behov for å vurdere sikkerhetstiltak langs Gjøvikbanen vurderes det 

som hensiktsmessig at dette gjøres gjennom ATP-arbeidet sammen med Vestre Toten 

kommune.  

2. Sett i lys av våre kommentarer i punktet over, er det ikke gjennomført en egen konkret 

vurdering av tiltakets påvirkning på jernbanen. 

3. Det er en marginal del av planområdet som strekker seg innenfor 30-meters beltet. 

Planområdet ligger på motsatt side av fylkesvegen, som også berøres av 30-meters beltet. 

Forslagsstiller håper Bane Nor ved offentlige ettersyn kan vurdere at tiltaket kan godkjennes.  

 

6.5 Miljørettet helsevern IKS, brev datert 28.05.2021 

1. Det er viktig at det legges til rette for trafikale utfordringer. Dette gjelder både av- og 

påkjøring til hovedveien, kjøring inne på parkeringsplassen, varetransport og myke trafikanter. 

For å trygge av- og påkjøring til hovedveien bedre, bør 40-sonen inn til Raufoss sentrum starte 

lenger nord for planområdet.  

2. Plassering av varelevering bør ta hensyn til annen trafikk, samt naboer som kan bli forstyrret 

av kjøretøy som går på tomgang og kjøring inn og ut av området på natta. Bevissthet rundt 

belysning vil også kunne bidra til økt sikkerhet, men man må også sikre at dette ikke blir til 

sjenanse for naboer/ boliger i nærheten. 

3. Vi viser til støyretningslinjen T-1442/2016 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av støy fra 

bygge- og anleggsvirksomhet. 

4. Planen må sikre at det ikke blir avrenning til Hunnselva slik at denne kan forurenses.  
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5. Utforming av parkeringsplassen er viktig i denne forbindelse med tanke på håndtering av 

overvann og avrenning. I tillegg må det sikres at det ikke forekommer avrenning til Hunnselva 

fra vaskehallen. 

6. Universell utforming er å betrakte som en miljøfaktor og kan være avgjørende for 

befolkningens helsetilstand. Manglende tilrettelegging vil derfor ha mulige negative 

helseeffekter for befolkningen i området. Det er viktig at prinsipper om universell utforming 

innendørs og utendørs legges til grunn og innarbeides i planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Trafikksikkerheten er utredet som eget tema i ROS-analysen. Det er gjennomført 

alternativvurderinger og en begrunnelse for valgte løsninger, samt vurdering av nødvendige 

risikoreduserende tiltak. Forholdet vurderes som ivaretatt. Det er en forutsetning for 

planarbeidet at 40-sonen flyttes, noe Statens vegvesen også er positive til.  

2. Samme vurdering som over, forholdet vurderes som ivaretatt gjennom utredningstema 

trafikksikkerhet i ROS-analysen.  

3. Det legges til grunn at støy i anleggsperioden følges opp av entreprenør og ansvarlig søker i 

byggefasen.  

4. Merknaden vurderes som ivaretatt gjennom planbestemmelser knyttet til delfelt 

grønnstruktur GN1, samt håndtering av overvann i henhold til utarbeidet VA-rammeplan.  

5. Bestemmelser for overvann knytter seg til anbefalinger fra utarbeidet VA-rammeplan og 

vurderes gjennom dette ivaretatt.  

6. Vurderes som ivaretatt. Bebyggelsen skal oppføres etter gjeldende teknisk forskrift 

vedrørende dette tema. Planområdet er tilnærmet flatt, og det gir et godt utgangspunkt for å 

få til gode løsninger som gjelder universell utforming.  
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