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1. INNLEDNING 

 
1.1 Bakgrunn 

Områdeplan for Rådhuskvartalet med nærområder er en kommunal plan og formannskapet 
er styringsgruppe for kommunale arealplaner. Hensikten med planforslaget er å legge til rette 
for utvikling av kommunesenteret og tettstedet Raufoss i Vestre Toten kommune.  
 

1.2 Krav om konsekvensutredning  

Da det var kommet inn forslag om arealbruk i strid med arealbruk satt i kommuneplan er det 
utarbeidd konsekvensutredning av disse med vurdering av alternativer.  

1.3 Planprosess  

Planprogram for planarbeidet ble behandla i Utvalg for teknisk drift og plansaker i møte 
20.06.2016 (sak nr 0042/16) og i formannskapet i møte 22.06.2016 (sak nr 0063/16).  
 
Oppstart av planarbeid og planprogram ble sendt på høring 04.07.2016 og varsla i Totens 
Blad 29.06.2016 med frist for innspill 10.08.2016.  Det kom 6 merknader til oppstartsvarselet 
innen fristen, og ett etter fristen vår gått ut. Kommunen valgte å behandle alle.  
 
Kommunestyret fastsatte planprogrammet i møte 20.10.2016 (sak nr 0095/16). Vedtaket ble 
varsla berørte parter med brev 28.10.2016.  
 
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP) gjorde 28.8.2017 vedtak i sak 61/17 om å legge 
planen ut på høring og offentlig ettersyn. Saken ble lagt ut med frist for uttale 22.12.2017.  
 
Det kom inn 19 merknader innen fristen, 2 med innsigelser. 1 fra Fylkesmannen i Oppland og 
1 fra Statens vegvesen.  
 
I forbindelse med høring har det vært holdt åpent møte 15.11.2018. I tillegg er det avholdt 
møter med Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen, Fellesforbundet, Pensjonistlaget og 
enkelte grunneiere.  
 
Utvalg for teknisk drift og plansaker fikk saken til behandling i mæte 11.06.2018 og vedtaket 
der er innstilling til kommunestyret som er endelig vedtaksorgan.  
 
 
 

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

 
2.1 Nasjonale føringer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015 
Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. 
Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir 
ivaretatt. De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen 
mener det er viktig at fylkene og kommunene tar opp i sin planlegging etter plan- og 
bygningsloven for å bidra til gjennomføring av nasjonal politikk. Forventningene vil være 
retningsgivende for avveininger ved utarbeiding av regionale og kommunale planer. Det skal 
blant annet legges vekt på gode løsninger for klima og energi, minimere nedbygging av viktig 
landskap og en arealutnyttelse som unngår økt bilbruk. 
 
Stortingsmeldinger 
St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god 
stedsforming og boligkvalitet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og sammenhengende 
grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. 
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Nasjonale retningslinjer 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Hensikten med 
retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til 
mer effektive planprosesser. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet med Rikspolitiske retningslinjer (RPR) er å synliggjøre og styrke barn og unges 
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter PBL. RPR gir kommunene et bedre 
grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og 
byggesaksbehandling, samt å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt 
med andre hensyn/interesser. 
 
Retningslinje behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 
Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- 
og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt 
viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sona er hovedregelen at støyfølsom 
bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse 
kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. 
 
NVEs retningslinjer nr. 2/2011 
Arealplanlegging som tar hensyn til fare for flom og skred er det viktigeste virkemiddel for å 
forebygge skader fra disse naturfarene. Retningslinjene viser hvordan flom – og skredfare 
bør utredes, tas hensyn til og innarbeides i kommunale arealplaner. 
 
 

2.2. Regionale føringer  

 Regional planstrategi 2016 - 2020  

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt i Fylkestinget 
15.06.2016 

 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Oppland, 2014-2017 

 Regional plan for folkehelse 2012-2016  

 Regional plan for klima og energi 2013-2024  
 
 
Føringer fra samarbeid i regionen 
Gjøvikregionen utvikling har utarbeidet et utkast til en regional strategi for utvikling av gode 
bomiljø og lokalsamfunn (Connected Living). Denne ligger nå klar for behandling i alle 
kommunestyrene i regionen. Strategien gir retninger for hvordan planlegge for å møte 
framtidige store samfunnsutfordringer knytta til demografi og økonomi. Målet er å utvikle 
løsninger som styrker folkehelsa og reduserer presset på offentlige tjenester.  
 

2.3 Kommunale føringer  

Kommuneplanen  
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i KST 27.11.2014, sak 95/14 – ikrafttredelse 20.4.2015.  
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Kommunedelplaner 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015 
Klima og energiplan 2008-2019 
Kommunedelplan for Vannforsyning og avløp 
 
Kommunale tema og sektorplaner som har betydning for arealplanlegging  

 ROS-analyse for Vestre Toten 

 Kommunal beredskapsplan Vestre Toten 

 Strategiplan for folkehelsearbeidet i Vestre Toten 2014-2017 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2012. Den er under rullering og skal 
godkjennes i løpet av 2016.  

 Boligpolitisk plan. Det eksisterer en slags plan fra 2001 (KST 11.10.2001, sak 65/01). 
Det er behov for en ny/revidert boligsosial handlingsplan basert på et tydelig mandat. 
Rådmannens intensjon er å ha dette klart slik at planen kan utarbeides i 2018.  

 Plan for omsorgsavdelingen KST 20.2.2014, sak 17/14.  

 Trafikksikkerhetsplan 

 Plan for hovednett sykkel (utkast)  

 
Kommuneplanen sin arealdel legger føringer for arealbruken i planområdet 
 
Kommunal planstrategi 2016 -2019 Vestre Toten kommune 
Planstrategien ble vedtatt av kommunestyret i møte 17.11.2016.  
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2.4 Eksisterende planer i området 

Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble sist revidert den 4.2.2010.  
 
Det eksisterer 4 reguleringsplaner innenfor planområdet, og disse er listet opp i tabellen 
nedenfor. Reguleringsplanen for Rådhuskvartalet med nærområder vil erstatte hele og deler 
av disse planene.  
 

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato 

0529067 Tollerud nord 27.01.2005  

0529084 Rådhuskvartalet  11.09.2008 

0529111 Brubakken-Kortos endring 2012 14.06.2012  

0529122 Nytt kryss på Raufoss fv110xfv114  15.05.2014 

 
 

  
  

 Kartutsnitt med alle gjeldende reguleringsplaner i området. 
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Tollerud nord  

 
 
Rådhuskvartalet 
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Brubakken-Kortos endring 2012 

 
 
Nytt kryss på Raufoss fv110 x fv114 
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Etter vedtak om å flytte barneskolen gjennomførte kommunen en prosess om stedsutvikling 
som endte opp med et skisseprosjekt det skulle jobbes videre med.  
 

 
 
Skisseprosjektet pekte på en del løsninger som videreføres i dette planforslaget.  
 
 
 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 

Vestre Toten kommune ligger sentralt på indre Østlandet, 11 mil nord for Oslo og 6 mil sør 
for Lillehammer. Kommunen har sin plass vest for Mjøsa, i Oppland fylke.  

Landskapet i kommunen er karakterisert av varierte jordbruksområder med innslag av større 
og mindre innsjøer og tjern og høyproduktive skogsområder. Hunnselva springer ut fra 
Einafjorden og renner ut i Mjøsa ved Gjøvik. 

Riksveg 4 går gjennom kommunen, med forbindelse sørover til Oslo og nordover til 
Gjøvik/Trondheim. Jernbaneforbindelse har vi via Gjøvikbanen som stopper tre steder i 
kommunen (Eina, Reinsvoll og Raufoss). 

Kommunen har vel 13.000 innbyggere og ca 7.200 av disse bor på Raufoss. Raufoss som er 
kommunesenter ligger lokalisert nord i Vestre Toten kommune og grensa til Gjøvik kommune 
går gjennom Raufoss næringspark som nå er delt mellom de to. Det er ca 10 km til sentrum 
av Gjøvik by fra Raufoss.  
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Planområdet 

 
 
 
Det aktuelle planområdet ligger sentralt i Raufoss, med Hunnselva og Storgata i østre kant. 
Det er store grøntarealer med parker og store eiendommer, og lav tetthet på bebyggelsen.  
 
Raufoss gård var antagelig den første bebyggelsen på Raufoss og her står hovedbygningen 
igjen og fungerer i dag som kunstgalleri og verksted. Brua og Skoledammen var 
utgangspunkt for industrien som etablerte seg, ved å produsere energi og sørge for 
vannforsyning direkte inn i industriområdet. Rester av det gamle jernbanesporet inn i 
industriparken fra Raufoss stasjon ligger i planområdet. Ljåsmia i Fugleparken er en kopi av 
smia og den opprinnelige starten på industrisamfunnet på Raufoss.  
 
Raufoss kirke og gravplass er lokalisert inntil Hunnselva, og er i seg selv en del av 
parkområdene med fine gangforbindelser til og fra Storgata og de kommunale 
tjenestetilbudene på Rådhuset, NAV, Kulturhuset, Ungdomshus, Kulturskole, bibliotek, 
Kirkekontor, tannlege og legekontor.   
 
Raufoss barneskole lå innafor planområdet, men er flyttet til Raufosskogen fra 
høstsemesteret 2016. Arealet er i kommuneplanen satt til framtidige sentrumsformål.  
 
Kommunen sitt avlastningssenter og dagsenter for funksjonshemmede barn og unge ligger i 
Kirkevegen i tilknytning til den gamle barneskolen og er planlagt inn i nytt bygg innafor 
planområdet.  
 
Veltmanåa barnehage ligger plassert i planområdet i sør. Her er det behov for utvidelse av 
tilbudet og ny bygningsmasse.  
 
Sør i planområdet ligger store eneboliger på egne tomter.  
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Problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet er 
samlokalisering av mange ulike tjenesteområder innafor et stort geografisk område. 
Reguleringsplanarbeidet er viktig i arbeidet med tettstedutvikling på Raufoss.  
 
Området ligger ikke direkte knyttet til det som nå er handelssentrum på Raufoss, i 
kjøpesenteret Amfi og i Storgata, men det er korte avstander. Det er ca 650 meter å gå fra 
Kulturhuset til kjøpesenteret i Storgata. På grunn av mye vegetasjon i området ser man ikke i 
mellom og det kan derfor føles at avstanden er større.  



REGULERINGSPLAN FOR RÅDHUSKVARTALET MED NÆROMRÅDER  

PLANID 0529132 - PLANBESKRIVELSE 

Side - 13 - av 47 

 

 
Det blir veldig viktig å stimulere flere folk til å gå og sykle ved å utforme funksjonelle gang- og 
sykkelveger. Områdene utenom Storgata er oversiktlige så mange går og sykler allerede i 
dag.  
 
Raufoss er et ganske kompakt tettsted, men det er stort potensiale for fortetting. Det er i stor 
grad eneboliger som preger boligmarkedet og det er økt etterspørsel etter leiligheter og 
mindre enheter.  
 

3.2 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon 

Skolebrua og Skoledammen, den gamle skolebygningen på Brubakken og bebyggelse 
knyttet til industristedets opprinnelse viktige deler av Raufoss sentrum. Her er omgivelsene 
parkpreget. En markant terreng-formasjon, Haugen med den tidligere direktørboligen ligger 
ved hovedporten til Næringsparken. Denne utgjør en viktig romkomponent langs elva og 
skaper gaterommet langs Fabrikkvegen. Parkbeltet fra Skolebrua og opp til Enggata danner 
en overgang mellom Næringsparken og sentrum. Parkbeltet gir både Næringsparken og 
Rådhuskvartalet i sentrum attraktive omgivelser og identitet. 
 
I analyseområdet nord for Nysethvegen, er terrengform og store gamle trær av betydning for 
å skape en god over-gang mellom industribebyggelsen og sentrum. Området er forholdsvis 
spredt bebygd. I dette området finner vi flere interessante enkeltelementer, som har en 
mindre skala enn industriområdet. RA-løkka utgjør den grønne flata i landskapsrommet, som 
danner en overgangssone mellom industriområdet og det som kan oppfattes som parken 
rundt rådhuset og «Rødfoss» gård. Området er bevokst med store trær i grupper og belter. 
Trærne har ikke i dag en like sterk arkitektonisk plassering i den grad som de kan ha hatt 
med den gamle strukturen. Noe vegetasjon har vokst opp tilfeldig. Dette tilslører de historiske 
sammenhengene og romforløpet noe. 
 

3.3 Eiendom og eierforhold 

Det er en rekke eiendommer innafor planområde, men det er først og fremst på kommunal 
grunn det blir forslått nye tiltak. Eksisterende bebyggelse, som ikke skal rives, vil få 
bestemmelser som regulerer eventuelle nye tiltak.  
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3.4 Eksisterende infrastruktur 

 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen innafor planområdet strekker seg over et stort spenn både i type, formål og 
alder.  
 
Hovedbygningen på Raufossgård, trolig fra 1790, er i dag kunstatelier og verksted, men var i 
sin tid direktørbolig og kontor for Raufoss fyrstikkfabrikk. I dette tunet ligger og kirkekontoret i 
en gammel bolig. Beliggenheten er rett ved fossen med Skoledammen og brua.  
 
Fra ammunisjonsfabrikken sin storhetstid finner vi bebyggelse som «Badet», «Haugen» og 
«Messa» samt boliger både for funksjonærer og arbeidere.  

Nysethvegen i front.  

 

Fossen og demninga ved Skolebrua som 
var del av starten industriutviklingen og 
dermed årsaken til at tettstedet Raufoss 
ble etablert.  
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Rådhuset  
Kommuneadministrasjonen i Vestre Toten kommune har kontorer på Rådhuset. Rådhuset og 
Kulturhuset stod ferdig 1978. Det er tegnet av arkitekt Knut Reiten.  
 

 
 
Tilbygg til Rådhuset 
NAV er etablert i et tilbygg til Rådhuset og stod ferdig i 2009. Tilbygget er tegnet av samme 
arkitekt som tegnet Rådhus og Kulturhuset.   
 
 

 
 
Kulturhuset  
Vestre Toten kulturhus ligger med inngang fra borggården felles med Rådhuset. I kulturhuset 
er det bibliotek, sal med plass til over 400, møterom, kafé og tannlegekontor i dag.  
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Både Rådhuset, med tilbygg og Kulturhuset blir foreslått bevart i reguleringsplan.  
 
 
Ungdomshus og Kulturskole 
Er etablert i to hus, rett nord for Kulturhuset, som tidligere var boliger. Ungdomshuset er 
gjenoppbygd etter brann og er bygd som ungdomshus. Størrelse og form er kopi av 
bygningen som brant. Huset stod ferdig i 2001.  
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Veltmanåa barnehage  
Barnehagen er en kommunal barnehage og ble bygget i 1976. Senere er barnehagen bygget 
på 2 ganger, samt at den i 2013 fikk et modulbygg satt opp. Barnehagen har i dag 4 
avdelinger. Barnehagen er i dag lokalisert helt sør i planområdet.  
 

 
 
 
 
Raufoss kirke  
Kirken er sognekirke for Raufoss sogn i Vestre Toten kommune og ble innviet søndag 11. 
juni 1939. Arkitekt var Henry Bucher. Kirken har 450 sitteplasser og ligger fint plassert på en 
liten høyde sør for Minneparken. Minneparken i forgrunnen på bildet under.  
 

 
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Raufoss
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestre_Toten
https://no.wikipedia.org/wiki/11._juni
https://no.wikipedia.org/wiki/11._juni
https://no.wikipedia.org/wiki/1939
https://no.wikipedia.org/wiki/Henry_Bucher
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx-Nv85a3UAhXqApoKHZBnANIQjRwIBw&url=http://www.skiforeningen.no/marka/steder/?id%3D1141&psig=AFQjCNH9f7-iGBi7wCLT1dewpi9AqedSvw&ust=1496995748888339


REGULERINGSPLAN FOR RÅDHUSKVARTALET MED NÆROMRÅDER  

PLANID 0529132 - PLANBESKRIVELSE 

Side - 18 - av 47 

 

Raufoss barneskole (tidligere)  
Barneskolen ble bygd på 1970-tallet. Skolen står nå tom og bygningene er planlagt revet.  
 

 
 
 
Boliger 
Eksisterende boligområder sør i planområdet med gamle eneboliger satt opp av Raufoss 
ammunisjonsfabrikk. Disse er i dag i privat eie.  
 

 
Sagvollvegen til høyre i bildet.  
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Samme type boliger øst for innkjøring til Kirkevegen fra Sagvollvegen.  
 
Trafikk/adkomst 
I Raufoss er Storgata hovedferdselsåre mellom nord og sør. Kirkevegen ligger østafor og går 
parallelt med Storgata. Kirkevegen benyttes i dag stort sett som tilkomstveg til 
boligområdene og de offentlige institusjonene som er lokalisert i området. Nysethvegen er 
adkomst til Fabrikkgata og næringsområdet samt Enggata der flere av 
administrasjonsbyggene til næringsparken er lokalisert. Nysethvegen er også skoleveg til 
nye Raufoss barneskole.  
 
Storgata er eneste større veg gjennom Raufoss i tillegg til rv 4 som går utenom sentrum. Det 
er høsten 2016 gjennomført en trafikkanalyse for Raufoss.  
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Idrettsvegen forbinder Kirkevegen til Lunders veg. Denne er i dag stengt med bom og det går 
en liten sti mellom bjørkene og gjerdene mot eiendommene. Både Idrettsvegen og Lunders 
veg er boliggater primært utbygd med eneboliger. Lunders veg har den gamle skoletomta på 
østsida.  
 
Idrettsvegen går videre vestover forbi den nye barneskolen og opp til idrettsanlegg og 
badeland. Vest for skolen og idrettsanleggene ligger Veståsen med store friluftsområder. Her 
går Jotunheimenstien fra Oslo til Jotunheimen, og mange mil med andre stier og skiløyper.  
 
  



REGULERINGSPLAN FOR RÅDHUSKVARTALET MED NÆROMRÅDER  

PLANID 0529132 - PLANBESKRIVELSE 

Side - 21 - av 47 

 

 
Parkering 
Det er store arealer til parkering innafor planområdet. Det er et utbredt tilbud av gratis, 
offentlig parkering.  
 

 
 
Det er tidsbegrensning på Nytorvet, samt reservert for kirkekontorets ansatte. Det er 
reservert for ansatte på Rådhuset på parkeringsplassen mellom Rådhuset og Nysethvegen 
på dagtid. Det er en liten parkering vest for Rådhuset som benyttes av ansatte.  
 
Det er handicap-parkering på den offentlige p-plassen utenfor NAV-kontoret og ved kirka. 
Det er og lov å stå ved inngangen til Kulturhuset for de som har behov.  
 
Boligene i området har parkering på egen grunn. I tillegg har «Messa» egen parkeringsplass 
for sine gjester og ansatte  
 
  

Parkering Rådhuset 

Parkering NAV 

Parkering Nytorvet 

Parkering Legekontor Parkering Messa 

Parkering felles 

Parkering Kirka 
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Vann- og avløpsnett  
Det kommunale vann og avløpsnettet følger stort sett eksisterende veger i området. En 
hovedledning for vann ligger i Hunnselva og skoledammen.  
 

 
 
 
 
Strøm 
Eidsiva er netteier på anlegg for elektrisitet i området. De har og fiber for internett. Internett 
blir også levert av andre.  
 

3.5 Kjente registreringer 

Kulturmiljø / kulturminner/Sefrak-registreringer 
I eksisterende reguleringsplaner er det lagt bevaring av begge husene på Raufoss gård og 
«badet» som i dag huser Radio Toten.  
 
Rådhuset og Kulturhuset samt NAV-bygget er av en slik karakter at det vurderes bevaring av 
det bygningsmessige preget.   
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Biologisk mangfold 
Innafor planområdet er det i artsdatabanken registrert Blåmeis, Dvergspett, Stokkand, Trane, 
Gråfluesnapper, Hadrobregmus pertinax (bille) (livskraftig), Elvemusling og Dvergdykker 
(sårbar). Hagelupin (svartelista fremmed art).  
 
Grønne arealer 
Planområdet har til sammen store grønne arealer, Birkelunden, RA-løkka, Elveparken, tunet 
på Raufoss gård, plassen foran Rådhuset, Minneparken, Gravlunden og Fugleparken .  
 
RA- løkka grenser inn mot «Haugen», med rester av parkbeplantning og store edellauvtrær. 
Totenradioen i «Badet» til venstre, «Benteler» og næringsområdet bak i bildet.  
 

Raufoss fyrstikkfabrikk 

Badet, SEFRAK,  

Haugen med uthus, SEFRAK 

Messen, SEFRAK 

Bolighus Lundersveg 20, SEFRAK 

Ungdomshuset, tidl bolighus, SEFRAK 

Kulturskolen, tidl bolighus, SEFRAK 

Legesenter, tidl kontorbygg, SEFRAK 

Raufoss gård, hovedbygning, SEFRAK 

Kirkekontor, tidli bolig, SEFRAK 

Kvernhus/mølle i Hunnselva  

Skolebrua/dammen: ikke vernestatus  

Raufoss kirke, ikke fredet 

Smie i fugleparken, rekonstruert  
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 Totenradioen i 
«Badet», næringsbygg bak RA-løkka. 
 

 
RA-løkka  
 

 
«Haugen» er en tydelig høyde i terrenget og virker som en grønn buffer mot fabrikkområdet 
bak (mot nord).  Her hadde fabrikkdirektøren sitt tilhold og området er et viktig element i 
industrihistorien og utviklingen av tettstedet.  
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I reguleringsplanen legges det inn en grønn sone langs Nysethvegen for å hindre nye tiltak i, 
og bevare den åpne og grønne karakteren dette området har.  

Kilde: Rambøll KU 
 
Store deler av de parkprega arealene langs Nysethvegen har klipt grasbakke, men i mot 
gjerder og langs RA-sporet vokser vegetasjon naturlig.  
 

Kilde: Rabøll KU 
 
Dette grønne arealet henger sammen med større parkareal og grønnstrukturen langs elva i 
sentrum. De opparbeidede parkarealene har innslag av kultiverte kulturplanter som kan være 
viktige for fugler og innsekter. Store edellauvtrær i området har også betydning. 
 
 
Friluftsliv  
Det er store grøntarealer innenfor Rådhuskvartalet med stort potensiale for rekreasjon, lek 
og opphold.  



REGULERINGSPLAN FOR RÅDHUSKVARTALET MED NÆROMRÅDER  

PLANID 0529132 - PLANBESKRIVELSE 

Side - 26 - av 47 

 

 
Minneparken sett fra øst mot vest.  
 

 
Raufoss gård og Skolebrua, bygningen til høyre inneholdt gymsalen på Brubakken skole.  
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Tennisbane  
Kommunen eier tennisbanen som er åpen for allmenn bruk. Denne ble etablert av fabrikken 
og ligger plassert øst for Messen i enden av parkeringsplassen for de ansatte på Rådhuset.  
 

 
 
Stier 
Kulturstien går langs Hunnselva fra REMA 1000 i sør, på vestsida av elva, via Fugleparken, 
øst for kirka og videre gjennom Minneparken, krysser Nysethvegen og følger elva videre på 
begge sider til gang brua over til Raufoss næringspark fra Amfi.  
 
Det gamle jernbanesporet brukes som gangveg fra området ved skysstasjonen via 
Fugleparken og til Rådhuset.   
 

 RA-sporet sett mot sør.  
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Barnetråkk 
Det er ikke gjort registreringer i området, men «spor i graset» forteller oss hvor barn og 
voksne går utenom opparbeidede stier, fortau og gangveger. Det er mange som går og 
sykler på kryss og tvers i området da det i tillegg til å være skoleveg for mange innafor 
planområdet også er veg til aktiviteter i kulturhuset, kulturskolen, ungdomshuset og 
biblioteket.  
 

 Tråkk fra Kirkevegen til Nytorvet 
 
Spesielle miljøforhold (støy, støv, stråling, vann- og grunnforurensning) 
Det går veldig mye trafikk gjennom Raufoss i Storgata noe som genererer mye støy. I tillegg 
er det støy og støv som følge av aktivitet i næringsparken. Det er noen gamle synder som gir 
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grunnforurensing i og rundt Fabrikkvegen, men det har Raufoss næringspark under oppsyn, 
og det er etablert et miljøprogram for gjennomføring av tiltak.   
 
Skred- og flomfarekartlegging 
NVE’s aktsomhetskart for flom er dimensjonert for kommuneplanlegging, men viser grovt 
hvilke områder som kan stå i fare for å bli lagt under vann. Vi ser at det følger elvedraga. I 
vårt planområde må vi planlegge for løsninger i søndre og østre del.   
 

 
 
Det er stor isgang i Hunnselva.  

3.6 Lokaliseringsfaktorer 

Infrastruktur 
Tettstedet Raufoss er i vekst og trafikken øker i takt med folketallet. Ønsket i dette 
sentrumsnære planområdet er å legge til rette for at folk kan leve og bo også uten bil. Det er 
nærhet til alle typer tjenestetilbud og kollektivtransport.    
 
Nærhet til skole og barnehage 
Begge barneskolene på Raufoss, Korta og Raufoss barneskole, ligger i gangavstand fra de 
områdene som i planen er foreslått til nye boligområder. Det gjør også ungdomsskole og 
videregående skole.  
 
Kollektivtransport 
Raufoss stasjon ligger i nærheten av planområdet med avganger både mot Gjøvik og Oslo 
på Gjøvikbanen. Skysstasjonen med buss og taxi ligger ved siden av jernbanestasjonen. Det 
går buss i alle hovedgatene i planområdet. Busstilbudet går til Østre Toten, Gjøvik, Søndre 
Land og Hønefoss.  
 
Servicetilbud 
I Rådhuskvartalet finnes i dag flere offentlige tjenestetilbud og det er i planforslaget lagt inn 
mulighet for fler tjenesteytende næringer. Det er kort avstand til handel- og 
servicetjenestetilbud i tilknytning til Storgata. 
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Rekreasjons- og friluftsområder 
Området inneholder store områder avsatt til park og aktiviteter.  
 
Lokalklimatiske forhold 
Planområdet ligger fint til med mulighet for sol og lys det meste av året.  
 
Arbeidsplasser 
Det er mange arbeidsplasser i Raufoss og disse ligger innafor sentrumsområdet. Det er 
varierte arbeidsoppgaver i industribedriftene i næringsparken, i helsevesenet, skole, 
barnehage, tjenesteytende næringer, kulturbaserte næringer og offentlig forvaltning.  
 
 
 

4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
4.1 Endringer i forhold til gjeldende planer 

Områdeplan for Rådhuskvartalet legger opp til at gamle Raufoss barneskole rives og at 
området kan bebygges med boliger og bebyggelse for tjenesteytende næringer. 

4.2 Bebyggelse og anlegg 

Nytt areal for boliger  

 
 
Gateløpet blir lagt om med hovedfokus på gående og syklende. Egne sykkelfelt og fortau, 
god belysning og opphøyde gangareal. Mål om å sortere trafikken slik at det skal være trygt 
for mjuke trafikanter.  
 
Det er ønsker om en relativt høy utnyttingsgrad. Området skal bygges ut med større tetthet 
enn ordinære eneboligtomter, da det er behov for leiligheter og mindre boenheter. I de nye 
byggeområdene blir det stilt krav om helhetlig situasjonsplan før det kan søkes om nye 
byggetiltak.   
 
Antall boliger og leiligheter, størrelser 
For å få utvikle nye boligområder med ulike beboere, gjerne som et tverrsnitt av befolkningen 
ellers, må en bygge boliger i ulike størrelser, utforminger og prisklasser. For å få fleksibilitet 
er det ønskelig med fellesløsninger for forsamlingslokaler og ekstra rom i perioder av 
livsløpet.    
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Et tettere sentrum kan bety at byggene vil kunne ruve mer og høyere enn dagens bygg. 
Byggeområdet på den gamle skoletomta skrår noe ned mot Hunnselva og vi ser for oss at 
bebyggelsen mot Kirkevegen kan få mer bymessig struktur enn mot Lunders veg.  
 
Connected living 
Med utgangspunkt i store demografiske utfordringer med flere eldre i forhold til yngre i 
befolkningen er det skissert mulige løsninger på nye bofellesskap. Målet er at flest mulig skal 
bo i egen bolig så lenge som mulig. Dette kan mellom annet oppnås ved at flere bor i 
lettstelte leiligheter med umiddelbar nærhet til tjenester en trenger i hverdagen.  
 
Delområde reguleres til blanda arealformål  
Delte arealformål gir fleksibilitet i planen. Det er ønske om etablering av private og/eller 
tjenesteytende næringer og nye, ulike boformer i de samme områdene. En 
funksjonsblanding vil styrke sentrum ved at det blir mer aktivitet i området.  
 
Bomiljø og kvalitet 
Uteområdene er utrolig viktige for å skape gode bomiljø. Det skal bygges med kvalitet for å 
skape driftsmessige enkle og trygge omgivelser.  
 
Deler av uteområdet på den gamle barneskolen beholdes for å skape et fint offentlig etablert 
uterom for nye brukere. Må rustes opp med belysning o.l. Blir del av en «shared space» der 
flere gang- og sykkelveger møtes.  
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Areal mellom legesenteret, Kirkekontoret og Raufoss gård er så store at de kan huse en ny 
barnehage. En sentrumsnær barnehage er veldig populært og den eksisterende barnehagen 
trenger nye lokaler. Det er naturlig å flytte den vekk fra Sagvollvegen der det er ganske mye 
trafikk. Planforslaget legger opp til ny lokalisering ved siden av leke- og aktivitetsområdet 
som da også kan brukes av andre. Parkering er tenkt på nordsida med adkomst fra 
Nysethvegen. Det er lett tilkomst fra Kirkevegen og via gang- og sykkelveg.  
 
Nytt dag- og avlastningssenter 
Dagens senter er plassert i tilknytning til barneskolen som skal rives. Det er satt av tomt til 
senteret mellom Rådhuset og Lunders veg.  
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P-plass vest for Rådhuset 
 
 
Leke- og aktivitetsplass  
Den store parkeringsplassen ligger fint plassert midt i området med kort avstand til 
Minneparken øst for Kirkevegen og som nabo til ny barnehage i nord, Rådhuset og 
Kulturhuset i vest og nye boliger i sør. Denne er allerede i skisseprosjektet fra 2014 pekt på 
som aktuell som leke- og aktivitetsplass i området.  
 

 
Nytorvet 
 
En offentlig leke- og aktivitetsplass er et behov som har vært uttrykt lenge, og kommunen ser 
det som en nødvendig investering for tettere bosetting i sentrum. Når folk får mindre private 
uteoppholdsareal må de ut i det offentlige rom. Plasser med gode offentlige rom tiltrekker 
seg nye innbyggere.  
  



REGULERINGSPLAN FOR RÅDHUSKVARTALET MED NÆROMRÅDER  

PLANID 0529132 - PLANBESKRIVELSE 

Side - 34 - av 47 

 

 

4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Med ny aktivitet genereres ny trafikk. En generell økning i trafikken vil i følge en 
trafikkanalyse kunne gi følgende:  

 
 
Innafor planområdet er det store arealer som brukes til vegareal. Dette blir stramma opp i 
forslaget til områderegulering. Ved å gjøre kjørefeltene smaler frigir det plass til bedre forhold 
for gående og syklende.  
 
Det er lagt stor vekt på at det skal være gode forhold for gående og syklende innenfor 
planområdet. Kjørefelt blir smalnet inn, full bredde på fortau og sykkelfelt. Kommunen er 
godkjent som trafikksikker kommune.  
 

 Godkjenningen gjøres av Trygg trafikk og er et kvalitetsstempel for godt, 
målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.  
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Dagens sykkelparkering utenfor Rådhuset, bør erstattes av noe bedre som også kan brukes 
av de som bruker Kulturhuset og andre offentlige tjenester i området. Gjerne med tak over og 
bedre mulighet for å låse sykkelen fast til noe. 
 

 
 
Utkast til plan for hovednett for sykkel er utgangspunkt for utforming av gang- og 
sykkelveger. Kirkevegen er gjennomfartsåre for sykkel og får egne sykkelfelt, samme som 
Sagvollvegen og Nysethvegen. Mindre veger som Lundersveg får fortau. Der kan det sykles i 
gata for de som skal fort fram.  
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9s_Op5b_UAhUiEJoKHYchAPUQjRwIBw&url=http://simptomlechenie.ru/tak-cykelstll/&psig=AFQjCNGRXvL6feW3MtyH-ax1rHUm6icCqQ&ust=1497613996170413
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 Krysset Kirkevegen – Sagvollvegen med mye 
vegareal blir det langt gangfelt.  
 
Parkeringsplasser blir i hovedsak lagt i nærhet til hovedvegene.  Parkeringen for ansatte på 
Rådhuset kan utvides og åpnes for flere brukere. På sikt kan det anlegges parkering i flere 
plan.  
 

 
Bildet viser legesenteret med Nysethvegen framfor. Planforslaget legger til rette for en større 
parkeringsplass langsetter vegen med en grønn buffer i mellom som tilbud til flere bygg.  
 
Parkering framfor NAV-bygget og ved Kulturhuset blir foreslått videreført, samt parkering ved 
kirkegården og foran kirketrappa. Planforslaget legger i tillegg opp til en ny liten 
parkeringsplass for de som skal på kirkegården, lokalisert sør for grav- og urnelunden.  
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Sør for gravlunden 
 
Kollektivtrafikk  
Det er tilbud med kollektive reiser både med tog og buss til Raufoss.  
 

 Busserullen i Storgata som 
dessverre ble nedlagt fra august 2017.  
 
Det er dårlig med offentlig kommunikasjon innad i tettstedet.  



REGULERINGSPLAN FOR RÅDHUSKVARTALET MED NÆROMRÅDER  

PLANID 0529132 - PLANBESKRIVELSE 

Side - 38 - av 47 

 

 Raufoss stasjon er nest 
siste stopp på Gjøvikbanen mot Gjøvik. Her kunne det være ønskelig med flere avganger.  
 
 
Overvannshåndtering 
Mer nedbør kombinert med større bygde flater gjør at vi må ta overvannshåndtering på alvor. 
Det vil bli lagt inn forslag til grøfter og åpne løsninger. Eksempel under fra Oslo kommune sin 
veileder om overvann.   
 

 
 
Uteoppholdsareal  
I planforslaget er det satt av et stort areal til leke- og aktivitetsplass, offentlige friarealer som 
Minneparken og Fugleparken, er supplert med krav om offentlige og private byrom, gatetun 
og «shared spaces».    
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWvfSHvL_UAhUDJpoKHQ04D9kQjRwIBw&url=http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id%3D495&psig=AFQjCNG9CEBS8h-TKHKagbtF_pTfhdww5Q&ust=1497602992356196
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 Eksempel på gatetun/«shared 
space»  

4.4 Blå-grønne strukturer 

Hunnselva er et viktig element i planområdet og i tettstedet Raufoss. Fossen, med 
damanlegg, ligger innafor planområdet. I planen har en forsøkt å forsterke og fremheve 
vannet og de grønne strukturene langs elva. Det er lagt inn turveg på begge sider av 
skoledammen med trapper ned til vannet på østsida.  
 
Det er sterke ønsker om vitalisering av Minneparken og området ved Raufoss kirke.  
 
Hunnselva og området rundt Fugleparken blir i hovedsak beholdt som tidligere, men 
planforslaget legger til rette for at folk kan møte vannet lettere ved Skolebrua og den lille 
parken på østsida av brua.  
 

 Utsikt mot Skoledammen fra øst for Hunnselva. 
 

http://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/2017/02/17/sporsmal-svar-kvu-gatebruk-byrom-pa-grunerlokka/
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4.5 Natur/friområder 

Friområder blir i hovedsak videreført. Det er store grønne områder langs Hunnselva gjennom 
hele planområdet.  
 

Fugleparken med grill, 
benker og bord.  
 

4.6 Bruk og vern av vassdrag, med tilhørende strandsone 

Ljåsmia i Fugleparken er en rekonstruksjon av den aller første «industrien» på Raufoss. Her 
startet en svenske smie. Senere kom fyrstikkfabrikken og produksjon av ammunisjon fra 
1896. 
 
Hunnselva og skoledammen er kjernen i det blågrønne draget som går gjennom Raufoss. 
Dette la grunnlaget for den første industrien både med elektrisk kraft og kjølevann.  
 
Skoledammen er plassert nord i planområdet og grenser til Brubakken (gamle skole), som 
igjen ligger til Storgata.   
 

 Den lille parken på 
Brubakken er mye brukt og planforslaget legger opp til å kunne knytte denne nærmere til 
elva ved å gi mulighet for å etablere en brygge eller trapp slik at folk kan komme nærmere 
vannet.  
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-m6LHmbjUAhUnYJoKHVViBmYQjRwIBw&url=http://www.vestre-toten.kommune.no/framsidelenker/om-oss/&psig=AFQjCNGV3aAr7QNR1fTeHtC2OaM4J6RZyQ&ust=1497353207482782
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 Planforslaget har lagt inn en turveg rundt 
Skoledammen.  
 
Strandsona ved Fugleparken er ikke berørt av nye tiltak for å ta hensyn til de arter som lever 
der.   

4.7 Hensynssoner 

Støysoner ved hovedvegene er lagt inn i eget temakart.   
 
Bevaringsområde kulturminne er lagt inn på bygg der en ønsker vern eller en form for 
bevaring. Det gjelder «Badet», Raufoss gård, Kulturskolen, Ungdomshuset, Rådhuset med 
tilbygg, Kulturhuset, Kirka, boliger langs Sagvollvegen, Messa og boliger i Lunders veg og 
Sagvollvegen. Det blir gitt egne bestemmelser for boligene mot Sagvollvegen.  
 
 
 

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 

6.1 Sjekkliste for risiko og sårbarhet 

Ved oppstart av planarbeidet ble det fylt ut sjekkliste for arealplaner for å sjekke ut om 
planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer.  
 
Vurdering av krav til konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning ble gjort 
og vurdert slik at det er krav om konsekvensutredning. Konsekvensutredning er gjort for to 
delområder som er foreslått til ny arealbruk i strid med arealformål satt i overordna plan, 
kommuneplanen.  
 
 
6.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget 
For de punkter i sjekklista der planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller 
regionale mål og føringer, skal det vurderes hvilke konsekvenser dette kan medføre.  
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Aktuelle tema: 
 
I forhold til overordna planer  
Det er gjort noen endringer som ikke er i tråd med de førende arealdisponeringene. Ved å 
legge nytt byggeområde på RA-sletta tar en vekk et areal som i kommuneplanen var satt av 
til friområde. Planen stadfester og aktiviserer andre områder og det er fortsatt rikelig med 
grønne lunger i området. Ballsletta har mista noe av sin verdi da det de siste årene er bygd 
flere nye fotballbaner på Raufoss.  
 
Stedets karakter  
I dag framstår Raufoss og planområdet som et stort parkområde med mange store trær. 
Særlig i sommerhalvåret blir bebyggelsen gjemt bak grønn masse. I tillegg er det innafor 
planområdet brede veger og store arealer til parkering. I planforslaget blir veger strammet inn 
og parkeringene samlet i utkantene. Det blir lagt til rette for gående og syklende på en ny 
måte. 
 
Byform og estetikk  
Med planforslaget følger et ønske om at Raufoss skal få mer bystruktur med tettere 
bebyggelse og mer aktivitet. Det skal legges vekt på kvalitet i utforming av offentlige og 
fellesrom.  
 
Folkehelse og universell utforming 
Et tettsted må bygges ut med kvalitet i de offentlige rom. Skal folk i tillegg bo tettere med 
mindre private sfærer må park- og friluftsområdene innby til bruk og aktivitet. 
Hverdagsaktiviteter som gange til jobb og skole vil være god folkehelse. Infrastruktur og 
offentlige rom må utformes etter prinsipp om universell utforming slik at de kan brukes av 
flest mulig.  
 
Barn og unges interesser 
Det er skoleveger på kryss og tvers i hele planområdet og disse må ivaretas og/eller 
oppgraderes. Friområdene skal tilrettelegges slik at de skaper miljø for bevegelse. Barn og 
unge må finne gode og trygge møteplasser innafor planområdet. Disse kan veldig gjerne og 
brukes av andre aldersgrupper, noe som vil skape større forståelse for andre grupper i 
samfunnet.  
 
Sosial infrastruktur  
Kapasiteten på barneskole er god i mange år framover med utbygging av en ny Raufoss 
barneskole. Veltmanåa barnehage har sprengt sin kapasitet og ønsker utvidelse. Det er lagt 
til rette for det ved å foreslå ny tomt til lokalisering av barnehagen.  
 
Støy, forurensning og sikkerhet 
Det er ikke vurdert at planforslaget vil skape økning i uønska hendelser. Det skal bygges ut 
med fokus på å forebygge trafikkuhell og andre ting som kan oppstå. Noe økning i trafikk og 
dermed mer trafikkstøy kan forventes ved økning i befolkning og aktivitet. Samtidig jobbes 
det for å få mer av næringstrafikken ut av sentrum og det vil kunne veie opp denne økningen.    
 
Energi- og klima 
Overvannshåndtering og økt fokus på fare for flom som følge av mer nedbør er lagt inn i 
planen, med tanker om åpne grøfter og fordrøyningsbasseng.  
 
Natur og miljø 
Naturmangfold er vurdert i eget vedlegg. Konklusjonen fra vurderingene er at 
konsekvensene av planforslaget ikke vil påvirke naturmangfoldet negativt, men at det er 
forhold å ta hensyn til.  
 
Landbruksinteresser 
Planforslaget vil ikke påvirke landbruksinteresser.  
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Kulturminner og kulturmiljøer 
Industrihistorien er viktig siden industriutviklinga danner grunnlaget for Raufoss eksistens. 
Industri er fortsatt viktig for samfunnet her med sin aktivitet og arbeidsplasser. Det er viktig å 
ta vare på spor som kan belyse utviklinga og som peker på hva som gjør Raufoss til det det 
er blitt i dag.  
 
Landskap og estetikk 
Raufoss ligger i et elvedrag med åser på begge sider i nord-sørgående retning. Området er 
småkupert og planområder er relativt flatt på begge sider av elva. Det skrår litt oppover mot 
Åsen i vest, men er likevel åpent og har sol hele året.  
 
Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friområder  
Det skal være god tilgang til alle friområder innafor planområdet. Planforslaget legger opp til 
å bygge nye løsninger med vekt på gode forhold for mjuke trafikanter. Det er og svært 
ønskelig med vitalisering og mer aktivitet i de grønne strukturene.  
 
Trafikk og parkering 
Det er utrolig mye trafikk i Raufoss sentrum, men det er håp om å ta noe av veksten over på 
gående-, syklende og kollektivreiser. Det er kort veg fra Raufoss til Gjøvik både med buss og 
tog. Ny parkering skal samlokaliseres utafor kjerneområdene for offentlige rom, gjerne under 
nye bygg eller i flere etasjer på plasser nær de største vegene inn i planområdet.   
 
Mjuke trafikanter  
Planforslaget har lagt inn hovedgangforbindelsene. I tillegg til disse blir det stilt krav om flere 
forbindelsesveger for gående og syklende i situasjonsplanene for de nye byggeområdene. 
Det skal være kortest veg for de som går eller sykler.  
 

 
Eksempel på at syklende får første prioritet.  
 
 
Friområde  
I kommuneplanens arealdel er det lagt inn et friområde rett sør for næringsparken som kalles 
RA-løkka. Denne ble etablert av fabrikken som fotballbane. Banen er i dag lite i bruk da det 
er kommet nyere og bedre fotballbaner i nærheten. Området som friområde er likevel viktig 
som en del av et grønt belte som skiller fabrikkområdet fra sentrumsområdet. RA-løkka ligger 
mellom «Haugen» som var den gamle direktørboligen med hage og «Badet» som var 
folkebad, men nå huser Totenradioen. I konsekvensutredningen blir det pekt på denne 
viktige kulturhistoriske aksen.  
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Økonomiske konsekvenser  
Økt aktivitet og høyere innbyggertall vil bety økt økonomisk omsetning. Det kan bety høyere 
inntekter til kommunen etter at en først må investere i infrastruktur og tilbud om kommunale 
tjenester.  
 
Konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Konsekvensutredning for forslag om byggetiltak på RA-løkka ligger vedlagt, der utvidelse av 
fabrikkområdet og lokalisering av ny brannstasjon er vurdert.  
 
ROS-analyse ligger i eget vedlegg.  
 
 
6.3 Avbøtende tiltak 
I de tilfeller hvor planforslaget kan få negative konsekvenser, skal det beskrives forslag til 
avbøtende tiltak. 
 
Negative konsekvenser ved økt aktivitet er økt trafikk. Dette kan avbøtes ved å sette 
begrensning på antall parkeringsplasser, samt å legge parkering under bakken. Ved å legge 
til rette for at folk som bor i området kan gå og sykle trenger de ikke hele tiden egen bil. 
Sammenblanding av mange funksjoner med korte avstander mellom, bidrar til at folk i større 
grad kan gå og sykle.  
 

- Buffersoner kan dempe støv, støy og innsyn  
- Parkeringsarealer lagt under nye bygg fjerner trafikk fra offentlige rom  
- Aktivisering av friområder kan veie opp for at folk får mindre privat uteoppholdsareal  
- Kvalitet i infrastrukturtiltak gjør at folk skal kunne bevege seg trygt i mellom sine 

daglige gjøremål 
 

 
 

7. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER 

 
Det er kommet 6 merknader til oppstartsvarselet og forslag til planprogram innen fristen som 
var satt til 10.08.2016.  
 
Oppland fylkeskommune 
Fylkeskommunen peker på regionale planer som gir føringer for planarbeidet. 
Fylkeskommunen vektlegger attraktivitet, boligbygging, kompakte sentre i tillegg til 
senterstruktur og handel. Det blir pekt på at Raufoss kan tåle høyere grad av utbygging. 
Fylkeskommunen savner at det blir pekt på hvilke alternativer som skal vurderes.  
 
Rådmannen sin vurdering 
Vi skriver inn nylig vedtatt Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland under 
regionale føringer. Noe av intensjonen bak planarbeidet er akkurat å utvikle Raufoss til et 
mer kompakt tettsted. Samtidig beholde parken og den grønne lunga rundt Hunnselva og 
Skoledammen. Fylkeskommunen savner at det blir pekt på hvilke alternativer som skal 
vurderes. Arbeidet med denne reguleringsplanen har pågått lenge og det kommer ikke 
tydelig nok fram at det er tatt noen valg på vegen. Planprogrammet blir litt endra for å få 
dette tydeligere fram.  
 
Nammo 
«Bedriftshotellet Messen, tilhørende Nammo Raufoss AS ligger innenfor planområdet og vil 
berøres av detaljplaner vedrørende tennisbanen og parkeringsplassen på nedsida av 
eiendommen. Vi foreslår at dette området forblir og forbedres som et «grøntområde» 
innenfor planområdet.  
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Vedrørende Kirkeveien vil jeg påpeke at denne er viktig i forbindelse med transport mellom 
fabrikkområdet og Testsenteret på Bradalsmyra og det må unngås at trafikale reguleringer 
vanskeliggjør denne funksjonen.» 
 
Rådmannen sin vurdering 
Rådmannen vurderer merknaden som et innspill til selve planarbeidet og ikke til 
planprogrammet. Dette vil bli tatt med videre i prosessen.  
 
Jernbaneverket  
«Varslet inneholder få opplysninger om planforslaget og Jernbaneverket har ingen konkrete 
merknader nå bortsett fra at vi registrerer det skal gjennomføres en trafikkanalyse da det 
antas trafikkmønsteret kan bli endret som følge av planforslaget. Det vises i denne 
sammenhengen til at det må vurderes om trafikkmønsteret medfører ny eller utvidet bruk av 
planoverganger med jernbanen i forhold til i dag. I denne forbindelse nevnes helt konkret at 
utvidet bruk av planoverganger er i utgangspunkt konfliktfylt og det må derfor påses at det 
overordnede sikkerhetsnivået ikke blir forverret som følge av planforslaget.» 
 
Rådmannen sin vurdering 
Rådmannen vurderer merknaden som et innspill til selve planarbeidet og ikke til 
planprogrammet. Dette vil bli tatt med videre i prosessen.  
 
 
Raufoss næringspark  

 
Rådmannen sin vurdering 
Rådmannen vurderer merknaden som et innspill til selve planarbeidet og ikke til 
planprogrammet. Dette vil bli tatt med videre i prosessen. Eventuell ny bruk av friområde 
med balløkke blir konsekvensutredet i planarbeidet.  
 
Forsvarsbygg  
«Vi kan ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet eller 
arealbruksinteresser, og har derfor ingen merknader.» 
 
Rådmannen sin vurdering 
Tatt til etterretning.  
 
Eidsiva 
«Eidsiva Nett AS har ingen spesielle kommentarer til det forestående planarbeidet, men 
minner om at vi har diverse infrastruktur i form av strøm- og fiberkabler med tilhørende 
komponenter i området. Vi ber om at det blir tatt hensyn til disse i planprosessen.» 
 
Rådmannen sin vurdering 
Rådmannen vurderer merknaden som et innspill til selve planarbeidet og ikke til 
planprogrammet. Dette vil bli tatt med videre i prosessen.  
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Etter at utvalg for teknisk drift og plansaker, UTP, hadde møte 5. september 2016 og 
behandla forslag til planprogram for reguleringsplanen for Rådhuskvartalet med nærområder, 
kom det innspill fra Statens vegvesen. Innspillet kom inn etter at frist var satt, men 
rådmannen vurderer innspillet slik at det bør tas opp til politisk behandling og la derfor saken 
opp på nytt i utvalget. Planprogrammet skal videre fastsettes av kommunestyret.  
 
Innspill fra Statens vegvesen:  
I brev mottatt 08.09.2016 fra Statens vegvesen står det mellom annet:  
«I arbeidet med plan for hovednett for sykkel på Raufoss har det vært diskutert å endre 
profilen for å legge bedre til rette for gående og syklende. Det må vurderes om endret 
gateprofil skal utredes og legges inn i reguleringsplanen for Rådhuskvartalet. I tilfelle bør 
plangrensa utvides til å gjelde hele vegbredden inkludert fortau.»  
«Vi savner støy som utredningstema i planprogrammet».  
 
Rådmannen sin vurdering:  
Utviding av plangrensa  
Statens vegvesen har tidligere konkludert med at dagens utforming av Storgata ikke fungerer 
optimalt og at en derfor gjerne skulle ha sett på den på nytt.  
 
Slik rådmannen vurderer det er det et godt poeng å ta med hele bredda av Storgata for å se 
på mulighetene for forbedringer her, men det er og ønske om å se hele Storgata under ett. 
Erfaringsmessig er det utfordrende for kommunen å drive med vegplanlegging og 
prosjektering. Å vurdere å endre gateprofil på fylkesvegen gjennom tettstedet er en 
komplisert sak i en gate der det allerede er eksisterende tiltak på begge sider. Rådmannen 
ser ikke at kommunen har nødvendig kompetanse på området. For å kunne se hele Storgata 
i sammenheng ønsker vi at gata blir sett under ett i en egen prosess. Vi tar ikke med hele 
vegbredda inn i planområdet slik Statens vegvesen ber om. Det vil skape veldig mange flere 
utfordringer inn i et planområde som allerede er veldig stort, med mange arealformål og med 
mange utfordringer.  
 
Støy  
Storgata er veldig trafikkert og det er mye støy i Raufoss sentrum generelt. Støyproblematikk 
skal være tema i en konsekvensutredning og i en risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS, som 
skal ligge ved planbeskrivelsen i en reguleringsplan.  
 
Innspill og innsigelser til høring av planforslag  
Alle innspill som kom i perioden høringen var er kommentert i eget vedlegg.  
 
Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen har begge trukket sine innsigelser.  
 
 

8. AVSLUTTENDE VURDERINGER 

 
Fortetting av eksisterende byggeområder og tett utnytting av nye byggeområder er aktivt 
valgt for å hindre spredning av tettstedet Raufoss. Kommunen ønsker å utvikle et tettsted 
med bymessig preg og gode uterom for en befolkning som kan bo i andre løsninger enn 
eneboliger. I dag er Raufoss preget av store eneboligtomter.  
 
Tettsteder med høy grad av ulike funksjoner samlet ser ut til å være de mest levedyktige. 
Vestre Toten kommune ønsker at Raufoss skal være et robust tettsted der en kan bo, jobbe, 
ha barn på skole og i barnehage og få sine dagligvarer og tjenester. Alt dette innafor gang- 
og eller sykkelavstand.  
 
I planen er det lagt ut to nye byggeområder i et friområde. Dette er konsekvensutreda slik 
plan- og bygningsloven krever.  
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Utvidelse av næringsområdet 
I planforslaget legges det opp til at Raufoss næringspark kan utvide litt mot sør, inn i dagens 
friområde, RA-løkka. Dette er et ønske i fra industrien selv. Konsekvensutredninga 
konkluderer med at de tar et relativt lite areal og at en kan beplante som avbøtende tiltak. På 
den måten vil en samtidig kunne ivareta verdiene i grøntområdet og den kulturelle aksen 
mellom «Haugen» og «Badet».   
 
Ny brannstasjon  
I planforslaget er det satt av areal for ny brannstasjon på dagens friområde mellom «Badet» 
og «Haugen», den såkalte RA-løkka. En ny brannstasjon skal være brannstasjon for Vestre 
Toten kommune og må ligge sentralt. Raufoss er det stedet det bor flest folk og det må 
lokaliseringen ta hensyn til. I tillegg skal brannvesenet også være brannvern for Raufoss 
næringspark. I dag går ca 1/3 av alle utrykninger inn i næringsparken.  
 
RA-løkka er ikke den beste løsninga i forhold til resultatene i konsekvensutredningen som 
peker på dagens lokalitet som den beste. Kommunen ønsker likevel å gi brannstasjonen 
gode forhold ved å ta en ny tomt som ligger på grensa mellom næringsparken og kommunen 
til dette formålet. Det er hensyn til samfunnssikkerhet og god beredskap som veier tyngst 
her. 
 
Det vil bli lagt til rette for inn- og utkjøring direkte til fabrikkområdet og utkjøring til 
Nysethvegen i forbindelse med utrykning. Personbiltrafikk for de som skal ha brannstasjonen 
som arbeidsplass og kontorplass skal skje på eksisterende veg til «Badet». Planen legger 
opp til samlokalisering av parkeringsplass for brannstasjonen og «Badet» som i dag huser 
«Radio Toten».   
 
En grønn buffer mot Nysethvegen skal bevare det grønne kulturlandskapet og parkpreget fra 
«Haugen» og opp mot Birkelunden. Ved å aktivisere og legge mer kvalitet i dagens grønne 
områder samt å endre en parkeringsplass (Nytorvet) til leke- og aktivitetsområde veier en 
opp for det tapte arealet til lek og rekreasjon. Det er i det senere bygget flere nye offentlige 
fotballbaner på Raufoss så RA-løkka har ikke samme funksjon som fotballbane som den 
hadde tidligere.  

 
Kompakt og i utvikling 
Tettsteder med høy grad av ulike funksjoner samlet ser ut til å være de mest levedyktige. 
Vestre Toten kommune ønsker at Raufoss skal være et robust tettsted der en kan bo, jobbe, 
ha barn på skole og i barnehage og få sine dagligvarer og tjenester. Alt dette innafor gang- 
og eller sykkelavstand. Raufoss er i dag et sted med lav tetthet og har et stort potensiale til å 
vokse ved fortetting. Det er mange arbeidsplasser her både i industrien og varehandel, samt 
i offentlige tjenester. Stedet har mange gode kvaliteter i form av Hunnselva, mange parker og 
friområder. 

 


