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Melding om oppstart av planarbeid - detaljregulering - Raufoss bru - ny bru over 
Hunnselva i Nysethvegen ved Brubakken (Skolebrua) - PlanID 172 – PlanID 172 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering 
for bru over Hunnselva i Vestre Toten kommune. 

Hensikten med arbeidet er å legge til rette for ny bru. Vegsystemet er regulert i reguleringsplan 
for Rådhuskvartalet med nærområder og tiltaket vil være i tråd med intensjon i overordna plan.  

 

Vedlegg 

1 Skolebrua – kart regulert situasjon 

 

Bakgrunn for saken 
Den såkalte Skolebrua, ved gamle Brubakken skole på Raufoss, må byttes ut på grunn av at 
den nå har for dårlig kvalitet for dagens trafikk og relativt omfattende skader relatert til 
trafikksikkerhet og bæreevne. 

Skolebrua er del av den kommunale vegen Nysethvegen og dermed et kommunalt ansvar.  

 

Planstatus 

Brua er regulert inn i områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder og viser 
der under kategorien vegareal. Nå må planen endres fordi ny bru blir litt bredere enn den 
gamle og det skal legges bedre til rette for gående og syklende.  

Vestre Toten kommune skal selv lage reguleringsplan for brua, men det er leid inn 
konsulenthjelp for å prosjektere brua.  

 



Vurdering 
For å få fram at ei bru ligger over dammen og elva skal brua reguleres og tegnes i et annet 
vertikalnivå. Det kreves altså en egen plan for selve brua i vertikalnivå 3, over bakken.   

Konsekvensvurderinger må gjøres, men det er ikke krav om full konsekvensutredning. Temaer 
som må belyses er mulige konsekvenser for miljø og samfunn.  

Utredningstemaer vil for eksempel være: 

- Naturmangfold  
- Flom  
- Trafikksikkerhet og framkommelighet 
- Helse  
- Miljø 
- Samfunnssikkerhet 
- Utforming og estetikk   

 

Naturmangfold 

I enhver plansak skal naturmangfold kartlegges, og det skal vurderes om tiltaket vil ha 
påvirkning på dette. Hunnselva er del av et område med rikt liv både innen flora og fauna. 
Arters leveområder skal hensyntas både i byggeperiode og etter at nytt tiltak er på plass.  

Flom 

Brua er tenkt hevet noe for å møte en eventuell stor flom i Hunnselva. Det er allikevel ikke rom 
for å heve så mye da vegen opp på brua på begge sider ikke kan ha for stor stigning. Det har 
vært dialog med NVE om temaet og en ny bru må ikke gjøre flomvegen dårligere enn den er i 
dag. Det må ikke gjøres tiltak som reduserer flomavledningskapasiteten ved dammen. Brua 
skal tåle å bli oversvømt, men faren er at området på sidene av brua blir oversvømt og at 
vannet tar andre veger enn elva. På østsida er det risiko for at flomvannet vil gå inn i parken, 
inn i lyskrysset og videre nedover Storgata.  

Trafikksikkerhet og framkommelighet 

Brua er en del av et vegsystem på Raufoss med relativt mye trafikk. Lyskrysset i Storgata er et 
av de mest trafikkerte punktene. Nysethvegen går vestover og forbinder Storgata med 
Kirkevegen. Storgata er fylkesveg gjennom Raufoss sentrum. Trafikksikkerhet og 
framkommelighet må utredes.  

Helse  

Tiltakets konsekvenser for helse er et av utredningstemaene i planarbeidet. 
Folkehelseperspektivet i vid forstand med bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet er et av 
temaene.  

Miljø 

Påvirkning på miljøet er viktig å belyse. Brua ligger over en demning og det er usikkert hvordan 
konstruksjonen vil påvirkes. Det vil bli sett på en løsning der en legger ny bru så langt ut til 
hver side av elva at de gamle konstruksjonene blir berørt i minst mulig grad.  

Samfunnssikkerhet  

Reguleringsplaner skal etter loven «…fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for 
tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» 



Utforming og estetikk  

En ny bru vil måtte dimensjoneres for forventet trafikk, men skal samtidig utformes på en 
estetisk måte slik at det gir noe positivt til byen. 

 

En risiko- og sårbarhetsanalyse skal ligge ved planen når den skal godkjennes.  

 

Byggeperiode 

Teknisk driftsavdeling planlegger for en byggeperiode i løpet av vår og sommer 2022. 
Grunnundersøkelser og test av konstruksjoner vil foregå i løpet av sommeren 2021.  

Arbeidstittel på brua er Raufoss bru.  

 

Konklusjon  

Kommunedirektøren råder til at det blir satt i gang et reguleringsplanarbeid for å legge til rette 
for ei ny bru i Nysethvegen, over Skoledammen, som skal erstatte den eksisterende 
Skolebrua.  

Forslaget til vedtak er at kommunen melder om oppstart av nytt planarbeid med hensikt å 
legge til rette for ny bru. 

 

Bjørn Fauchald Eirik Røstadsand 

Kommunedirektør Eirik RøstadsandPlansjef 

 Plansjef 
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